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Palkitsemme ykköskuskit

Turvan Liittokasko on vain liittojen jäsenille räätälöity
autovakuutus. Se sisältää paljonmainioita ominaisuuk-
sia, mutta yksi on ylitse muiden - ainutlaatuinen bonu-
setu. Bonusetu syntyy, kun olet ajanut 3 vuotta ilman
törttöilyjä. Bonus ei putoa vahingon sattuessa, kuten

Parasta
autollesi
- Turvan

Liittokasko
.

Olemme asiakkaidemme omistama, erityisesti ammattiliittojen kanssa yhteistyötä tekevä keskinäinen
vakuutusyhtiö. Palvelemmepuhelimitse numerossa010195110ma-pe 8-18 sekä osoitteessawww.turva.fi

Liittosi

jäsenenä saat

huomattavia

etuja. Kats
o

turva.fi/

sahkoliitto

Turva on reilu autovakuuttaja ja palkitsee parhaat kuskit.

perinteisissä autovakuutuksissa. Ykkösjuttu, eikö totta?
Hoidetaan yhdessä vakuutuksesi Turvaan. Tule käy-
mään tai jätä yhteydenottopyyntö nettisivuillamme.
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Kannen kuva: Tanja Mikkonen

SäHKöjOHTO
Hannu luukkonen
Liittosihteeri, työttömyyskassan hallituksen pj.

Työllisyys heikkenee
S ähköliittolaisten työttömyys kasvoi helmi-

kuun aikana jo yli kahdeksaan prosenttiin.

Työttömyys on noussut huomattavasti alkuvuo-

den aikana ja todennäköisesti lukemat kasvavat

vielä kuluvan kevään aikana.

Sähköisillä aloilla toimivista työntekijöistä oli

helmikuussa työttömänä 8,2 prosenttia eli 1,5

prosenttiyksikköä enemmän kuin vuosi sitten.

Kyse ei siis ole enää normaalista kausivaihtelus-

ta vaan työllisyyden selkeästä heikkenemisestä.

Työttömyyspäivärahaa sai helmikuussa 1942

Sähköliiton työttömyyskassan jäsentä eli yli 200

enemmän kuin tammikuussa 2013 ja yli 440

enemmän kuin joulukuussa 2012.

n n n

Pahimmin työttömyys koettelee teollisuuden

sopimusalaa. Alueellisesti eniten työttömiä on

Savon alueella, jossa työttömyyskassan jäsenistä

yli seitsemän prosenttia oli työttömänä. Työttö-

myys on vähäisintä Uudenmaan alueella, jonka

sähköisillä aloilla työskentelevistä ammattilaisis-

ta vain 2,5 prosenttia on vailla työtä.

Työttömyys on lähtenyt nousuun myös talo-

tekniikan sopimusalalla, jossa mentiin vielä jou-

lukuussa reilussa kuuden prosentin työttömyy-

dessä. Helmikuussa päädyttiin jo 8,6 prosenttiin

eli työllisyystilanne heikkeni huomattavasti myös

tällä sopimusalalla.

Paras työllisyystilanne on edelleen Energia-,

ICT- ja verkostoalan sopimusalalla, jossa työttö-

myysaste oli 7,3 prosenttia.

n n n

Viime vuoden syyskuusta alkaen jokaisella uu-

della rakennustyömaalla työskentelevällä henki-

löllä on oltava näkyvissä henkilötunniste, johon

on merkitty myös veronumero. Ennen syyskuun

alkua alkaneilla työmailla veronumeron käyttö

tuli pakolliseksi

vasta siirtymäajan

jälkeen, mutta

viimeistään tämän

vuoden maaliskuun

alusta.

Laki veronu-

merosta ja raken-

nusalan veronu-

merorekisteristä

edellyttää, että kaikkien rakennustyömaalla

työskentelevien työntekijöiden veronumerot mer-

kitään Verohallinnon ylläpitämään rakennusalan

veronumerorekisteriin. Vasta tämän merkinnän

jälkeen työntekijä on oikeutettu työskentelemään

rakennustyömaalla.

n n n

Veronumeron käyttöönotto on selkeä askel pa-

rempaan suuntaan, mutta se ei vielä yksistään

poista harmaata taloutta rakennustyömailta.

Edelleenkin rakennustyömailla esiintyy yleissi-

tovien työehtosopimusmääräysten laiminlyöntiä

esimerkiksi palkkauksen osalta.

Valtioneuvosto päätti viime vuonna tehostaa

harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjun-

taa ja laati toimintaohjelman vuosille 2012–

2015. Yhtenä keskeisenä hankkeena on tilaaja-

vastuulain kokonaisuudistus. Tarkoitus on ottaa

huomioon tilaajan ja aliurakoitsijan vastuun

suhde toimialakohtaisesti, laiminlyöntimaksujen

korottaminen sekä toistuvien ja tahallisten lai-

minlyöntien nykyistä voimakkaampi sanktiointi.

Kemijoki Oy esitteli Sähköliiton delegaatiolle paitsi Suomen

suurimman vesivoimalan ja alueluottamusmiesverkostonsa,

myös yhtiössä toteutetun edistyksellisen henkilöstön

työhyvinvointitutkimuksen. Siitä enemmän seuraavassa Vasamassa.

Petäjäskoskelle astelevat luottamusmiehet (vasemmalta) Martti

Myllykangas, Jorma Tiuraniemi ja Tuomas Venäläinen, Sähköliiton

energia-alan sopimus vastaava Juha Lujanen, Kemijoen johtaja Timo

Torvinen, käyttöpäällikkö Heikki Vuollo, liittopuheenjohtaja Martti

Alakoski, takana henkilöstöpäällikkö Mauno Mecklin , oikealla

henkilöstöjohtaja Tarja Zitting-Huttula.

Julkaisija:

Sähköalojen ammattiliitto ry,

Elbranschernas

fackförbund rf.

Postiosoite: PL 747,

33101 Tampere

Puhelin: 03 252 0111

Faksi: 03 252 0210

Sähköpostiosoite:

vasamalehti@sahkoliitto.fi

etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi

Päätoimittaja:

Martti Alakoski

Vastaava toimittaja: Riitta Kallio

Toimittaja: Jonna Heiniluoma

Ulkoasu ja taitto:

Jari Mattila

Palkansaajalehdet – Löntagar-

tidningar PALE ry:n jäsen

Painopaikka: Sanomala, Vantaa

Ilmoitushinnat tekstisivulla:

Mustavalko

2,25 €/pmm

Neliväri-ilmoitukset

3,00 €/pmm

Työpaikkailmoitukset ja

ammattiosastot -50 %

Mainostoimistoalennus -15 %

Ilmoitusmyynti:

Ekamedia/Tmi Emmi Kallio

Kalevanpuistotie 21 B 56

33500 Tampere

Puhelin: 044 344 4414

emmi.kallio@ekamedia.net

Lehden tilaushinta:

30 €/vsk kotimaa

40 €/vsk ulkomaat

Sähköalojen ammattiliiton jäsenlehti.

Perustettu 1957 • 57. vuosikerta.

Lehti ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Seuraava Vasama ilmestyy 25.4.2013.

Aineistot 15.4.2013 mennessä.

’’Veronumeroyksistään ei poista
harmaata taloutta
rakennustyömailta!

Holiday Clubin
lomaosakkeet nyt
haettavana. Katso
lisää sivut 16-17.

Holiday Clubin
lomaosakkeet nyt
haettavana. Katso
lisää sivut 16-17.
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Aikakauslehti- ja laminaatti-

paperia sekä puutuotteita

valmistavan Kotkamills Oy:n

noin 450 tuotannon ja tehdaspalve-

lun työntekijää koskeneet yt-neuvot-

telut ovat päättyneet. Alkuperäisten

aikeiden mukaan yhtiö oli vähentä-

mässä Kotkasta 50 työpaikkaa, mutta

määrä jäänee pienemmäksi. Yt:t kos-

kivat myös yhtiön noin 25 sähkö- ja

automaatioasentajaa.

- Paperikoneen kunnossa-

pidossa sähköasentajalla

on hyvä olla terävä näkö

ja tarkat korvat.Yllättä-

vän monet viat paljastu-

vat aistinvaraisesti. Myös

tietokone on nykypäivän

paperisähkärille välttä-

mättömyys, Harri Tähti

tietää.

Kotkamillsillä ei riidellä
koulutuspäivistä

Kotkamillsin sähkö-

liittolaisten luottamus-

mies, tällä hetkellä pape-

rikoneen sähköhuollossa

työskentelevä Harri Täh-

ti kiittelee, että neuvotte-

luissa kuunneltiin myös

työntekijäpuolta. Hän ko-

kee, että tehtaalla tehos-

tamistoimista huolimatta

toimitaan yleensäkin hy-

vässä hengessä.

– Esimerkiksi koulu-

tuspäivistä ei ole koskaan tarvinnut

kinata. Kaikki, jotka ovat koulutuk-

siin halunneet, ovat sinne myös pääs-

seet. Kun porukan keski-ikä on liki 50

vuotta, taitaa olla paremminkin niin,

että lähtijöistä on välillä pulaa, Täh-

ti naurahtaa.

140 vuotta Kotkan sydämessä

Lähes 24 vuotta tehtaan erilaisissa

sähköalan töissä viihtynyt 53-vuo-

tias Harri Tähti on saanut seurata

aitiopaikalta paperiteollisuudessa

vuonna 2005 alkanutta myllerrystä,

josta Kotkamills on toistaiseksi sel-

vinnyt kohtuullisesti kuiville.

– Aikanaan tulin reissuhommi-

en jälkeen Gutzeitille töihin. Sto-

ra Enson aikana meillä oli vuoteen

2009 asti kunnossapitofirma Kymen-

so, jolloin käytiin työkeikoilla myös

Summassa ja Anjalassa, joskus myös

ulkomailla paperitehtaiden käyt-

töönotoissa tai koneiden uusinnois-

sa.Yllättävän vaihtelevaa työ on ollut

myös täällä Kotkan tehtaiden aidan

sisäpuolella. Kahta samanlaista päi-

vää ei ole ollut.

Tähti työtovereineen uskoo Kot-

kamillsin tulevaisuuteen, sillä koneet

ovat kunnossa, tuotanto toimii ja

vienti vetää läheisten satamien kaut-

ta.Yhtiössä on myös investoitu järke-

västi ja uutta voimalaitosta suunni-

tellaan.

– Jos maailmantalous ei muutu

huonoksi, en usko, että meidän tar-

vitsee vetää vilttiä piipun päälle,

Tähti aprikoi.

Sähkömiehiä ei ole saneerattu

– Meiltä on aikaisemminkin sanee-

rattu väkeä, mutta ainakaan tähän

asti ei sähkö- ja automaatiopuolen

kavereita ole irtisanottu. Nyt kun or-

ganisaatiota uudistetaan, joidenkin

vastuualueet saattavat kyllä muut-

tua, Harri Tähti veikkailee.

Hän kiittelee hyvää yhteistyötä

KotKamillsin historia ulottuu 140

vuoden taakse, jolloin norjalainen Hans

Gutzeit perusti sahan Kymijoen suulle

Kotkansaarelle. sahan ympärille kas-

voi muutakin metsäteollisuutta ja sen

myötä kaupunki. nykyisin Kotkamillsin

omistaa amerikkalainen pääomasi-

joitusyhtiö. tehtaat kuuluivat kesään

2010 asti stora Enson omistukseen.

95 prosenttia Kotkamillsin tuotannosta

menee vientiin.

tehtaalla on sellutehtaan ja kahden

paperikoneen lisäksi yksi sahayksikkö,

kaksi höylälinjaa, lämpökäsittelylaitos

ja kaksi impregnointilinjaa.

Kotkan tehtaitten tuottavuus pe-

rustuu puuraaka-aineen tehokkaaseen

hyödyntämiseen. sahan oheistuotteet,

puru ja hake, käytetään paperin valmis-

tukseen. Kotkan tehtaat on omavarai-

nen energian suhteen. siitä suurin osa

tuotetaan kombivoimalaitoksella, jonka

pääpolttoaineena on maakaasu.

TyömarkkinajärjesTöjen so-pu palkansaajien koulutusoikeudestamahdollisti tunnustelut keskitetyis-tä työmarkkinaneuvotteluista. sakei hyväksy ek:n ehdottamaa nollalin-jaa ja edellyttää tasa-arvoa edistäviäeuromääräisiä palkankorotuksia. Pal-kansaajien ostovoiman rahoittaminenpuhtaasti veroratkaisuilla taialentamalla työeläkemak-
suja ei käy sak:lle, joka
vaatii neuvottelupöy-
tään myös työttömyyt-
tä hillitseviä toimia ja
työelämän laatuasioita.

Teksti ja kuvat: Riitta Kallio

tehtaan paperiliittolaisten kanssa.

– Kun meillä on myös oma neu-

votteluoikeus, olemme saaneet omia

asioita hyvin lävitse, varsinkin kun

meitä on suhteessa niin vähän. Palk-

karakenneuudistus uhkaa viedä hie-

man tästä erityisasemasta koituvia

hyötyjä, Tähti harmittelee.

Sähköliiton edustajistossa ja

oman ammattiosastonsa, 020 halli-

tuksessa vaikuttava Tähti kertoo, et-

tä Kotkamillsillä työskentelee peräti

viisi osaston hallituksen jäsentä. Vii-

me syksynä myös liiton edustajistoon

valittiin neljä Kotkan poikaa eri sopi-

musaloilta.

Aktiivisuus näkyy tulevana ke-

sänä myös tapahtumarikkailla Volt-

tipäivillä, jotka pidetään merihen-

kisessä Kotkassa. Harri Tähti on

lupautunut vetämään motoristita-

paamista 1200 kuutioisen Yamahan-

sa kanssa. n

KOTKAMILLS VIE
95 PRONSENTTIA
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Nuorten syrjäytyminen on

pahinta, mitä yhteiskun-

nassa voi tapahtua. Tämä

ajatus mielessään työministeri Lau-

ri Ihalainen (sd) puhuu nuorisota-

kuun rankoista tavoitteista. Tuloksia

on pakko saada, sillä rahallisestikin

nuorison syrjäytymisen kustannuk-

set ovat 300 miljoonaa euroa vuodes-

sa.

Samalla Ihalainen joutuu kerto-

maan, että hallitusohjelman työlli-

syystavoitteet eivät ole toteutumas-

sa. Hän on jalkautunut nuorison

vuoksi ja toivoo sydänten, ennen

kaikkea työnantajien rinnassa, avau-

tuvan tärkeälle asialle. Inhimillinen

murhe nuorten syrjäytymisestä ei ole

rahallisesti edes mitattavissa.

Ihalainen lupaa, että säästöt kou-

lutuksesta tehdään siten, että kou-

lutuspaikkojen tarve katsotaan jo-

kaisessa oppilaitoksessa erikseen.

Uudet peruskoulunsa päättävät saa-

vat ohituskaistan jatko-opintoihin,

jolloin he ovat etuasemassa pyrkijöi-

den joukossa.

Ihalainen pitää mielenkiintoisena

ehdotusta nostaa oppivelvollisuutta

vuodella, mutta huomauttaa sen vaa-

tivan paljon miettimistä. Myös opet-

tajat ovat asialle myötämielisiä, mut-

ta tähän hätään lisävuosi ei tule.

Oppisopimus myötätuulessa

Ihalainen näkee oppisopimuskoulu-

tuksessa hyviä mahdollisuuksia ja

haluaa sille lisää rahaa. Myös SAK on

tyytyväinen hallituksen valmiuteen

helpottaa nuorten työelämään pää-

syä.

Pirkanmaan liiton tilaisuudes-

sa Tampereella puhunut työministe-

ri sai kuntien nuorisotyöntekijöiltä

maanläheisiä kommentteja. Laajen-

nettu työssäoppiminen oli kannatet-

tavaa, mutta vasta peruskoulunsa

päättänyt nuori ei välttämättä olisi

ihanteellinen oppisopimuskoulutet-

tava yritykselle. Kokemusten mukaan

koulutus ei kiehdo, jos elämänhallin-

ta on muutoin hukassa.

Työministerikin muistutti, että

Ihalainen avaa sydämiä
nuorisotakuulle

varhaisen puuttumisen malli ei meil-

lä pelitä. Nuori voi olla tekemisissä

kymmenien asiantuntijoiden kanssa

elämänsä aikana, mutta siitä huoli-

matta hän liukuu syrjäpoluille

Nuorisotyö arvoonsa

Yhden tärkeistä kuntapuheenvuo-

roista käytti nuorisosihteeri Sa-

ri Sarkonen Ikaalisista. Hän kertoi

vastikään palkatusta etsivän nuo-

risotyön työntekijästä, jonka asiak-

kaaksi on jo nyt tullut 30 nuorta Hä-

meenkyröstä ja Ikaalisista. Etsivän

nuorisotyön asiakkaaksi ohjataan

automaattisesti esimerkiksi koulun

tai armeijan keskeyttänyt nuori. Sar-

konen ja nuorten työpajan esimies

Jouko Salonen ovat sinnikkäästi pi-

täneet yllä työpajan ja etsivän nuo-

risotyön toimintaa omassa kunnas-

saan.

Sarkonen huomauttaa, että kun-

nissa nuorison palvelut eivät ole ar-

vostettuja, koska ne eivät ole lakisää-

teisiä. Toivon mukaan nuorisotyön

arvostus kasvaa kunnissa nuorisota-

kuun myötä.

– Suurin huoli on se, miten tuki-

toimet nuorten osalta voivat onnis-

tua, kun yleisestikin on niin sumuis-

ta. Aiomme kuitenkin seurata erittäin

tarkkaan nuorisotakuun vaikutusta,

sanoo Ihalainen.

Lohdullista on, että nuorten kes-

kimääräinen työttömyys kestää lyhy-

emmän aikaa kuin työttömyys yleen-

sä. Kaikkeen työllisyyteen voitaisiin

vaikuttaa kohtuuhintaisilla vuok-

ra-asunnoillakin. Ihalaisen mielestä

vuokriin pitääkin saada tolkkua, jot-

ta ihmiset voivat ottaa työtä vastaan.

Hän pohti myös sitä, että työ-

markkinat ovat eriytymässä naisten

ja miesten osalta. Naisten näkymät

ovat miehiä paremmat ja työttömyys

on miehistymässä. Kehitys pitää Iha-

laisen mielestä murtaa, mutta kei-

noja hän ei oikein löytänyt. Hitaasta

prosessista hän arveli kuitenkin ole-

van kysymys. n

Teksti: Seija Penttilä

Volttipäivät Kotkassa 24.–25.8.2013

Kotkassa otetaan rennosti ja pidetään hauskaa
Paneelikeskustelu. Koskenlaskua.

Moottoripyöräilyä. Saaristoveneilyä
tuurimoottorilla. Kaapelinvetoa. Korista.

Sököä. Golfia.

Nyt ei mennä riman ali
vaan vauhdilla läpi!

Pistääkö Sinun osastosi paremmaksi vuonna 2014?
Ilmoita osastosi volttipäiväjärjestäjäksi:
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi
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Maaliskuun alussa kymme-

nestä voimalasta toimin-

nassa oli ensimmäinen

kolmen megawatin turbiini. Loppu-

jen pitäisi valmistua kuukauden si-

sällä. Tarkasti vartioidulla työmaalla

häärii joukko tuulialan ammattilai-

sia ja Pohjoismaiden suurin nosturi,

joka kykenee nostamaan voimaloiden

mahtavat, 166 tonnin painoiset ko-

neistot 140 metrin korkeuteen.Mitta-

suhteista kertoo myös se, että mylly-

jen 12 tonnia painavat siivet ovat 54

metriä pitkiä.

Tilaajan TuuliWatti Oy:n ja tans-

kalaisen laitetoimittaja Vestasin

työntekijöiden lisäksi alueella vii-

meistelee töitään myös Empowerin

sähköasentajaporukan nokkamies

Jorma Kormano, jonka kymmenhen-

kinen tiimi on jo saanut oman osuu-

tensa valmiiksi ja siirtynyt toisiin

työkohteisiin.

– Kun tänne tultiin vuosi sitten,

valmiina oli vain tie ja voimalinja,

Kormano muistelee urakan alkuaiko-

ja.

Iso työmaa ja laaja investointi

Nämä ovat tosiaan tuulivoimaloita

eikä mitään olemattomia myllyjä, ke-

haisee Kormano, jonka vuoden mit-

tainen urakkaa Tervolan tuulipuis-

tossa alkaa olla voiton puolella.

Käyttöönottomittauksia tekevän

Kormanon johdolla tuuliselle vaaral-

le on vuoden mittaan muun muassa

rakennettu sähköasema ja

vedetty 12 kilometriä 20 ki-

lovoltin sähkökaapelia.

– Näin vaikeaan maas-

toon oli aika haasteellista

saada kaapeli turvallisesti

maahan.

Kormano kertoo, että hä-

nen porukkansa asentaa

sähköjä ”jalat maassa”. Vain

muutamilla Vestasin ja Em-

powerin miehillä on nousu-

lupa korkeisiin tuulivoima-

loihin.

– Ja pyörivään voimalaan ei saa

mennä kukaan.

Tuuliwatille Tervolan tuulipuis-

to on noin 45 miljoonan euron koko-

nais-investointi. Laskelmien mukaan

tuulivoimalat kuitenkin maksavat it-

sensä takaisin kohtuullisessa ajassa.

500 kilometrin työmatka

Seinäjoella vakituisesti asuva

52-vuotias Kormano ajelee viikottain

pohjoisille komennustyömailleen.

Yhteen suuntaan matkaa

kertyy noin 500 kilometriä.

Työviikon aikana Kor-

mano asuu Iissä, jossa Em-

powerilla on toinen työmaa.

Siellä olevaa tuulipuistoa

laajennetaan. Entisten kah-

deksan tuulivoimalan kyl-

keen nousee kolme lisää.

Myös Simoon rakennetaan

uusi neljän voimalan puis-

to. Valmistuttuaan Tuuli-

watin Tervolan, Iin ja Si-

mon tuulivoimalat tuovat

kolmasosan lisäyksen Suomen ny-

kyiseen tuulivoiman tuotantokapasi-

teettiin.

Tuulen voima

Jorma Kormanon porukka tekee

töitä ”jalat maassa”. Nousulupa

korkeisiin tuulivoimaloihin on vain

muutamilla erikoismiehillä.

– Viimeisten parin vuoden aika-

na olen tehnyt töitä oikeastaan vain

näillä tuulipuistotyömailla. Aiemmin

olin erikoistunut pääasiassa sähkö-

asemien rakentamiseen. Sellainen-

han tännekin tehtiin heti alkuvai-

heessa, Kormano kertoo.

Valmiiden tuulivoimaloiden huol-

lon hoitaa Vestas, mutta sähköase-

man huolto jää kotimaiselle toimit-

tajalle.

Tervola Lapin biokunta

Tervola on siitä harvinainen kun-

ta, että jo ennen tuulipuiston raken-

tamista kaikki kunnassa käytettä-

vä sähkö on tuotettu vesivoimalla ja

kaukolämpölaitos hyödyntää paikka-

kunnan omaa bioenergiaa.

– Tuulipuiston myötä saamme

käyttöön lähes hyödyntämättömiä

uusiutuvia energiavarojamme, kun-

nanjohtaja Mika Simoska toteaa.

Kuntalaisten tuulivoimamyön-

teisyyttä lisää se, että tuulipuis-

to rakennetaan vaaralle, jolla ei ole

matkailullista merkitystä. Maan-

omistajat myös hyötyvät parantuvas-

ta metsäautotieverkostosta. n

Teksti ja kuvat: Riitta Kallio

• Vuosina 2012-13 Suomeen valmistuu tuulivoimaa noin 500 MW
• Vireillä olevia tuulivoimalupia on 80 MW
• Tavoite on rakentaa tuulivoimaa 2500 MW vuoteen 2020 mennessä
• Suomessa on Itämeren parhaat merituuliolosuhteet
• Ison merituulipuiston työllistävä vaikutus olisi risteilylaivan

luokkaa
• STX Finland Windenergy on hakenut patenttia jääolosuhteisiin

tarkoitetulle tuulivoimalan perustusratkaisulle. Turun telakalla
olisi mahdollista rakentaa tuuliteknologiaa sarjatyönäT
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Suomen toistaiseksi korkeimmat tuulivoimalat nousevat
sisämaahan Tervolan Louen Varevaaralle, nelostien varteen noin
50 kilometrin päähän Kemistä.

TuuliWatti Oy on St1 Oy:n

ja S-ryhmän S-Voima Oy:n

omistama teollisen tuulivoiman

osakkuusyritys.

talteen
Tervolassa
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Kuinka sinä pärjäisit, jos jäisit huolehti-
maan perheesi taloudesta yksin? Katso hin-
taamme, ja huomaat että suuriin riskeihin
voi varautua pikkurahalla. Eikä siihen kulu
aikaakaan kuin muutama minuutti. Ota nyt
Suomen edullisin henkivakuutus lähim-
mästä Ifistä tai osoitteesta

Esimerkkihinta on laskettu 50 000 euron turvalla 41-vuotiaalle
henkilölle, joka on Sähköliiton jäsen. Nuoremmille hinta on
vielä edullisempi!

if.fi
010 19 19 19 *Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn tekemä hintavertailu 2011.

Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

henkivakuutuskuntoon.fi

Tee päätös
joka rauhoittaa.
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-Uudet paikat, maisemat,

kulttuurit ja ruoka. Si-

tä virkistyy henkisesti,

kun lähtee hetkeksi pois tutuista ym-

pyröistä, Jaatinen vastaa. Hän pitää

ulkomaankomennuksia hyvänä tilai-

suutena nähdä erilaisia kulttuureita

ja ihmisiä, mutta myös oppia uutta

ammatillisesti.

– Parasta on matkan tuoma pie-

ni tauko tavallisesta työrutiinista ja

ympäristöstä. Myös parempi palkka

helpottaa lähtemistä, Jaatinen tote-

aa.

Tällä hetkellä Jyväskylän Säh-

kö ja Tele Oy:n pääluottamusmies on

vielä kotimaan kamaralla Metso Pa-

per Rautpohjalla tekemässä teolli-

suuden kunnossapitotöitä kiinteistö-

osastolla.

– Yrityksemme on pitkään tehnyt

yhteistyötä paperiteollisuuden toi-

mijoiden kanssa. Välillä asennustyöt

ovat ulkomailla ja välillä kotimaassa.

Kotiasiat kuntoon ja menoksi

Jaatinen aikoo tehdä matkahommia

niin kauan kuin tuntuu siltä, että

pystyy lähtemään. Pelkkää paistetta

reissaaminen ei aina ole.Varjopuolel-

la ovat pitkät päivät, monesti alkeel-

liset työmaaolosuhteet ja uuvuttavat

lentomatkat.

Matkahommat sopivat pitkäpin-

naiselle ja kielitaitokin on eduksi.

Isossa maailmassa pärjää pitkälle

avoimella mielellä ja huumorilla.

– Kotona asiat kannattaa olla

myös kunnossa, jotta on perheen tu-

ki monesti pitkillekin poissaoloille,

Jaatinen sanoo ja suosittelee elämän-

tapaa kaikille, jotka haluavat oppia

uutta ja ovat valmiita näkemään hie-

man vaivaa ammattitaitonsa kehittä-

miseen.

Taustatyö kannattaa

Jos haluaa ulkomaille töihin, pitää

hakeutua töihin yritykseen, jolla on

kontakteja ulkomaille. Omasta am-

mattitaidosta ja kielitaidosta huoleh-

timinen parantaa mahdollisuuksia

päästä ulkomaille.

– Ota selvää kohdemaasta, huo-

lehdi että työnantaja tai tilaaja hoi-

taa tarvittavat paperit, luvat ja liput

sekä veroasiat kuntoon jo ennen mat-

kan alkua. Tee komennussopimus,

Jaatinen neuvoo.

Lisää neuvoja ja apua saa työnan-

tajalta, Sähköliitosta, kokeneemmil-

ta reissaajilta, verottajalta, suurlähe-

tystöistä ja netistä.

Paikalliset tavat ja lainsäädän-

tö saattavat poiketa kotimaisesta.

Oma toiminta pitää sopeuttaa pai-

kalliseen. Kaikissa maissa työtur-

Mikko Jaatinen on 34-vuotias
sähköasentaja Jyväskylästä.
Paperikoneen instrumentointia
ja sähköistystä sekä
automaattivaraston
sähköistystöitä hän on tehnyt
niin Norjassa, Iso-Britanniassa
kuin Australiassakin. Seuraava
työkohde on luultavasti Ranska.
Mikä vetää miehen ulkomaille
töihin?

Matkakärpäsen purema

Teksti: Jonna Heiniluoma

Kuvat: Mikko Jaatisen valokuva-albumi

vallisuuteen ei kiinnitetä yhtä pal-

jon huomiota kuin Suomessa. Myös

poikkeavat olosuhteet, kuten troop-

pinen kuumuus, saattavat vaikuttaa

työtehoon ja jaksamiseen.

–Vapaa-aikana kannattaa tieten-

kin harrastaa muutakin kuin baari-

kulttuuriin tutustumista, Jaatinen

opastaa.

Terveenä on parempi reissata

Jaatinen on pysynyt matkoillaan hy-

vin terveenä.

– Nukun tarpeeksi, liikun sään-

nöllisesti ja yritän syödä terveelli-

sesti, hän luettelee menestyksensä

salaisuuksia.

Hän korostaa riittävän levon tär-

keyttä. Nukkumisen lisäksi hän viet-

tää vapaa-aikansa ulkomailla näh-

tävyyksiä katsellen ja paikalliseen

ruokakulttuuriin tutustuen.

Erityisellä lämmöllä hän muis-

telee Australiaa. Eristynyt manner

kaukana kotoa tarjosi eksotiikkaa,

vaikkakin reissumiehet majoittanut

taloyhtiö oli rakennuttanut kunto-

salin yhteyteen suomalaisen sau-

nan.

– Ei tarvinnut siis saunomisesta

tinkiä vaikka oli koti-Suomeen mat-

kaa. n

Jaatisen tehtävänkuvaan kuuluvat kaikenlaisten teollisuuden kunnossapitotöiden lisäksi myös paloilmoitinasennukset ja -huollot sekä

Jyväskylän Sähkö ja Tele Oy:n atk-asioista vastaaminen.

Tiimi luonnonpuistossa.
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ABB Oy
Puhelin: 010 22 11
Faksi: 010 22 22010

Ennen omakotitalon perustustöiden aloittamista rakentajan on päätettävä rakennusaikaisesta sähköistyksestä.
Työmaakeskuksen vuokraus on mahdollista, mutta miksi ihmeessä, kun on olemassa Näpsä? NäpsäSmart

-mittauskeskusta voidaan hyödyntää jo työmaan aikana. Se sisältää rakennusaikaista käyttöä varten valmiiksi
asennettuna kaksi vikavirtasuojattua maadoitettua pistorasiaa sekä yhden voimapistorasian. Ulos asennettavasta
ylijännitesuojalla varustetusta NäpsäSmart -mittauskeskuksesta hoidetaan vaivattomasti myös lisärakennusten ja
ulkoalueiden sähköistykset. Sama NäpsäSmart -mittauskeskus toimii myöhemmin valmiin talon pääkeskuksena.
Kestävä valinta: Näpsä! www.abb.fi

ABB:n mittauskeskukset.
Ennen ensimmäistä
kauhallista.

SFS 6000 Pienjännite-
SähköaSennukSet uudiStui
10.4. Jyväskylä 11.4.Tampere 25.4.vanTaa 2.–3.5.Tallinna*
7.5.vaasa 8.5. pori 21.5. kouvola 23.5.Turku
29.5.vanTaa 5.6.Tampere

Standardisarja SFS 6000 on tärkein pienjännitteisten sähköasennusten turvallisuutta
määrittelevä julkaisu. Standardisarja on julkaistu syksyllä 2012 käsikirjana SFS 600-1.

Kurssilla käydään läpi keskeiset muutokset ja myös niiden perusteet.

Hinta 430,00 e / jäsenhinta 275,00 e + alv.

* Hinta 660,00 e / jäsenhinta 490,00 e + alv. ilmoittaudu viimeistään 12.4. mennessä.

SFS 6002 SähkötyöturvalliSuuS
9.4. kuopio 17.4. kouvola 23.4. Tampere 24.4. vanTaa
22.5. Turku 28.5. vanTaa 4.6. Tampere

Koulutus on suunniteltu kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille,mukaan lukien
työnjohto-, käyttö-, suunnittelu-, opetus- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivat
henkilöt.

Päivän aikana käydään läpi tärkeimmät sähkötyön tekemiseen liittyvät määräykset, ohjeet, työn orga-
nisointi ja henkilöiden vastuut. Kerrataan turvalliset työskentelytavat erilaisissa sähkö- ja käyttötöissä.
Kurssilla opastetaan henkilökohtaisten jännitetyö- ja suojalaitteiden käyttöön.
Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy:n sähkötyöturvallisuuskortin.

Hinta 405,00 e / jäsenhinta 255,00 e + alv.

183 kysymysTä JavasTausTa
säHköasennussTandardien
sovelTamisesTa
Kirja sisältää 183 sähköasennusstandardien
soveltamiseen liittyvää kysymystä ja vas-
tausta.

Osa vastauksista perustuu Sähköalan suositusryh-
mässä laadittuihin vastauksiin. Näiden kysymysten
otsikot on lihavoitu ja otsikon lopussa on kerrottu
vuosi, milloin asiaa on käsitelty. Vastaukset on saatet-
tu ajan tasalla standardin SFS 6000 vuoden 2012
painoksen kanssa.

Muut vastaukset on käsitelty pienemmässä ryh-
mässä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:ssa.

Kysymykset on otsikoitu, jotta eri aiheiden löytämin-
en olisi helpompaa. Kysymysten ja vastausten ryh-
mittelyssä on pyritty noudattamaan standardisarjan
SFS 6000 osien mukaista ryhmittelyä.

Koko: B5. 120 sivua. 3/2013.

Hinta: 36,00 e / jäsenhinta 27,00 e + alv.
Toimituskulut 8,90 e / lähetys.
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Tilaa
Internet: www.sahkoinfo.fi/kirjat
Sähköposti: tilaukset@sahkoinfo.fi
Puhelin: 09 5476 1422

ilmoiTTaudu
Internet: www.sahkoinfo.fi/kurssit
Sähköposti: koulutus@sahkoinfo.fi
Puhelin: 09 5476 1422

Jäsenhinta koskee STUL:n ja sen jäsenjärjestöjen jäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia.

Kirja sisältyy

TIKAS-päivitysjakeluun

1/2013.
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Pohjoismaiset sähköliitot esit-

telivät kaksipäiväisessä kong-

ressissa Helsingissä maansa

työllisyys-, työttömyys- ja palkka-

tilannetta sekä yleistä poliittista ti-

lannetta. Teemakonferenssin aiheina

olivat harmaa työvoima sekä sähkö-

työturvallisuus ja onnettomuudet

sähkötöissä.

Sähköliittojen federaation pu-

heenjohtajuus kiertää jäsenmaal-

ta toiselle kahden vuoden kausissa.

Suomi oli puheenjohtajamaana kau-

Nordisk El Federation NEF eli Pohjoismaisten Sähköliittojen
Federaatio on yhteistyöelin, jonka muodostavat Islannin,
Norjan, Ruotsin, Tanskan ja Suomen sähköliitot.
Sen tehtävänä on tietojen vaihto ja päämääränä saada
jäsenilleen parhaat mahdolliset palkka-, työ- ja
sosiaaliset ehdot.

den 2010–2012. Tänä keväänä veto-

vuoro siirtyi Ruotsille.

Sosiaalinen dumppaus

uhkaa Pohjoismaita

NEF:n tuore puheenjohtaja, Ruotsin

sähköliiton Svenska Elektrikerför-

bundetin puheenjohtaja Jonas Wal-

lin kiitteli puheenjohtajamaan vaih-

don yhteydessä edeltäjäänsä Martti

Alakoskea antoisista tapaamisista,

joissa pohjoismaisten liittojen pu-

Teksti ja kuva: Jonna Heiniluoma

Alakoski luovutti
NEF-puheenjohtajuuden
Wallinille

heenjohtajat sekä koulutus- ja so-

pimusvastaavat ovat voineet ruotia

kaikille yhteisiä ongelmia. Yhteiseksi

piinaksi on noussut erityisesti sosi-

aalinen dumppaus.

Sosiaalisessa dumppauksessa

tietyt Euroopan valtiot houkuttelevat

yrityksiä veroeduilla, löyhällä työ- ja

ympäristölainsäädännöllä ja mata-

lalla työsuojelun, minimipalkkojen

ja työsuhdesuojan tasolla sekä suo-

rastaan uhkaamalla henkilöitä, jot-

ka osoittavat kiinnostuksen merkkejä

ay-toimintaa kohtaan. Pohjoismainen

hyvinvointivaltiomalli on vaarassa

menettää houkuttavuutensa, kun työ-

paikat valuvat epäreiluilla säännöillä

pelaaviin maihin.

Yhdessä olemme vahvempia

–Vahvat uusliberaalit tuulet puhalta-

vat Euroopassa, mikä tarkoittaa, että

sähköasentajien ja muiden työnteki-

jöiden tilanne on tullut huomattavan

vaikeaksi. Paine niin palkoissa kuin

työehdoissakin kova, Wallin totesi

viitaten kilpailuetuun, joka Euroopan

matalapalkkamailla nyt on. Pärjätäk-

seen kiristyvässä tilanteessa Pohjois-

maiden on pidettävä yhtä ja juuri tätä

varten on NEF.

– On äärimmäisen tärkeää, että

autamme toisiamme sekä kertomal-

la kokemuksiamme erilaisista ongel-

mista maissamme että jakamalla tie-

toa, miten ongelmilta on vältytty tai

miten ne on ratkaistu,Wallin sanoi.

Hän odottaa puheenjohtajakau-

deltaan ennen kaikkea hedelmällisiä

keskusteluja:

– Uutena ja melko nuorena liit-

topuheenjohtajana on hienoa saada

mahdollisuus oppia kokeneemmil-

ta. Aion jatkaa Alakosken auraamal-

la tiellä. Haluan, että toimimme edel-

leen tiiviissä yhteistyössä maidemme

ja liittojemme kesken,Wallin päättää.
n

INSINÖÖRI-tutkINNot yhteIShauSSa 4.3.–3.4.2013
kaivosala kaipaa osaavia insinöörejä.

NuorteN koulutus
• kone- ja tuotantotekniikka • sähkötekniikka

Aikuiskoulutus
• kone- ja tuotantotekniikka • sähkötekniikka • tuotantotalous
• teknologiaosaamisen johtaminen, insinööri (ylempi AMk)

insinööri, tutustu myös kaivosalan muuntokoulutukseen!

Matikan preppauskurssi 20.4.–18.5. perjantaisin ja lauantaisin kemissä.

katso lisätietoja ja osallistu arvontaan www.tokem.fi/onaika.
Voit voittaa festarilippupaketin kahdelle tornion twin City Festivaaleille.

kaikki on mahdollista. ole mitä haluat!

kulttuuriala • Liiketalous • tietojenkäsittely • Sosiaali- ja terveysala • tekniikka

Finlands Martti Alakoski lämnade Nordisk elfederations ordförandeklubban till Sveriges

JonasWallin. – Det är viktigt att vi hjälper varandra både med att visa på hur olika beslut

leder till exempelvis lönedumping, men också med att ge exempel på hur vi kan mota en

sådan utveckling och tackla problemen, sadeWallin.

Wallin blev

ny NEF-

ordförande
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Marraskuun lopussa Bangladeshin

pääkaupungissa Dhakassa paloi teks-

tiilitehdas. Palo ylitti uutiskynnyksen meil-

läkin. Palossa kuoli toista sataa työläistä.

Se oli maan historian pahin tehdaspalo.

Suomeen tuodaan Bangladeshista teks-

tiilejä yli sadan miljoonan euron arvosta

vuosittain.

Hyvissäkin tehtaissa työolot ja työtur-

vallisuus on usein kammottavalla tolalla.

Sähköt on vedetty miten sattuu, sulakkeet

on ohitettu lyömällä sähkötauluun nauloja,

kaiteita ei ole. Työntekijät nukkuvat usein

patjalla oman työpisteensä ääressä. Ves-

sat ovat siivottomia: vain reikä lattiassa.

Monella jätökset ovat osuneet reiän ulko-

puolelle.

• • •

En ole itse vieraillut Bangladeshin tekstii-

litehtaissa. Tunnen kuitenkin monia, jotka

ovat. Olen töissä suomalaisen ay-liikkeen

kehitysyhteistyöjärjestössä SASKissa

(Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuus-

keskus), joka on hanketoimintansa kautta

tekemisissä myös Bangladeshin työläisten

ja työolojen kanssa. Ohjelmasuunnitte-

lijamme ovat useasti minulle kertoneet,

minkälaisia paikalliset työolot ovat.

Sähköliitto on yksi SASKin 31 jäsen-

ammattiliitosta. Yhteensä 1,7 miljoonaa

suomalaista on SASKin jäseniä omien am-

mattiliittojensa tai palkansaajakeskusjär-

jestöjensä kautta. Toiminta-ajatuksemme

on yksinkertainen: tuemme kehittyvien

maiden ammattiliittoja, jotta ne voisivat

paremmin kohentaa paikallisten työnteki-

jöiden työoloja ja parantaa palkkoja. Mie-

lestämme paras tapa vähentää köyhyyttä

maailmassa on ihmisarvoinen työ, josta

maksetaan elämiseen riittävää palkkaa.

Kehitysmaissakin tämän takuumieheksi

tarvitaan vahvoja ammattiliittoja.

Toimintamme ei ole täysin pyyteetöntä.

Kyse on myös globalisaation kielteisten vai-

kutusten torjunnasta kotimaassa. Ammat-

tiliittojen tukeminen on paras tapa nostaa

kehittyvien maiden palkkatasoa ja siten

nostaa ylikansallisten yritysten kynnystä

siirtää tuotantoaan kaukomaille. Moni liitto

on aktiivisesti mukana toiminnassamme

myös, koska ylikansalliset yritykset toimivat

globaalisti niin kotimaassa kuin kehitys-

maissakin. Hanketoiminta antaa hyvän

pohjan rajoja ylittävälle ay-toiminnalle.

Myös moni Sähköliiton jäsen työsken-

telee globaaleissa yrityksissä. Sähköyhtiöt

ovat globaaleja toimijoita, samoin tieto-

verkkoja rakentavat ja ylläpitävät yhtiöt.

• • •

SASKin hanketoiminta tapahtuu yleensä

ammattiliittojen globaalien kattojärjestöjen

puitteissa. Sähköliitto kuuluu teollisuus-

alojen yhteiseen globaaliin kattojärjestöön

eli IndustriALL-järjestöön. Viime vuonna

perustetussa yhteistyöelimessä yhdistyvät

usean teollisuusalan globaalin kattojärjes-

tön voimat. Uusi maailmanliitto yhdistää

50 miljoonaa työntekijää 140 maassa öl-

jyn, kaasun ja sähkön tuotannossa, kaivok-

sissa sekä valmistusteollisuudessa metal-

lista ja kemiasta tekstiiliin ja vaatetukseen.

Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden 30

miljoonaa työntekijää ovat maailman riiste-

tyimpiä yhdessä elektroniikka-alan kanssa.

Vain murto-osa kuuluu ammattiliittoihin,

ja työolot ovat surkeat. Yksi IndustriAL-

Linpääkohteita on Bangladesh. Siellä

ommeltuja vaatteita on luultavasti sinunkin

kaapissasi.

Suuri osa yli kolmesta miljoonasta

tekstiilityöntekijästä työskentelee 28 euron

minimipalkalla kuukaudessa, jota halli-

tus ei ole suostunut nostamaan, vaikka

elämiseen riittävä ansio on kolme kertaa

suurempi. Alle prosentti työntekijöistä on

onnistunut liittymään ammattiliittoihin

työnantajien taistellessa vastaan.

IndustriALL ei voi antaa tämän jatkua,

kattojärjestön suomalainen pääsihteeri

Jyrki Raina kirjoitti joulukuun alussa ko-

lumnissaan Metalliliiton Ahjo-lehdessä.

IndustriALL valmistelee kampanjaa, jos-

sa Bangladeshin hallitukselle annetaan

viimeinen mahdollisuus nostaa törkeän

säädyttömiä minimipalkkoja ja taata ay-

oikeudet. Ay-oikeudet, järjestäytyminen ja

poliittinen vaikuttaminen tulevat olemaan

johtotähtiemme. Tarvitsemme kaikki mu-

kaan toimintaan sinutkin, Raina päättää

kirjoituksensa.

IndustriaALLin kautta Bangladeshin

tekstiilityöntekijät ovat myös Sähköliiton

jäsenten ay-siskoja ja -veljiä.

Bangladeshin
asia on meidän

KärKimies
ALEKSI VIENONEN Kirjoittaja on Suomen Ammattiliittojen
Solidaarisuuskeskuksen SASKin vt. viestintäpäällikkö

Vasama julkaisee lukijoiden kuvia kuukausittain. Lähetä kuvasi sähköpostitse: vasamalehti@sahkoliitto.fi. Luvassa mainetta, kunniaa ja yllätyspalkinto tai jopa pieni julkaisupalkkio.

– Luonto on loputon kuvauskohde, sanoo

tämän kuvan ottanut RauLi KaRanen,

eläkkeellä oleva sähköasentaja, joka jo

vuosia on hankkinut ”mausterahansa”

valokuvaamalla ja opettamalla

luontokuvausta.

Turun telakalla, Laivasähkötyössä,

Sähköinstossa ja lukuisilla

talonrakennuspuolen työmailla

työskennellyt Karanen joutui

lopettamaan sähkötyöt jo vuonna 1985,

mutta aika on kulunut mukavasti

luontokuvauksen parissa.

ku
ukauden

KuvaKuva
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Sähköasentajat Kamal Pere-

ra ja Roshan Niranga teke-

vät työtä työparina Wärtsilän

konepajalla Sri Lankassa. Tänään he

mittaavat sähköjä työpajalla, ja päivä

on rauhallinen.

Merenkulkujätti Wärtsilän lei-

vissä sähköasentajan työ on moni-

puolista ja vaihtelevaa. Välillä töitä

tehdään konepajallaWattalassa, pää-

kaupunki Colombon liepeillä. Välillä

työ vie miehet valtavan suureen Co-

lombon satamaan laittamaan sähkö-

jä aluksiin.

Perera ja Niraga ovat tyytyväisiä.

Suomalaisjuurinen Wärtsilä on Sri

Lankassa hyvässä maineessa oleva

työnantaja, joka juurruttaa maahan

uudenlaisia työtapoja ja -kulttuuria.

Kamal Perera, 36, oli jo aikaisemmin-

kin ollut töissä merenkulkualalla.

Hän huomasi sanomalehdessä ilmoi-

tuksen, jolla Wärtsilä haki työnteki-

jöitä, haki paikkaa ja sai sen.

– Wärtsilä tunnetaan täällä ja si-

tä arvostetaan.Yritys oli minulle tut-

tu satamasta. Tämä on minun neljäs

työpaikkani ja olen hyvin tyytyväi-

nen. Wärtsilää ei oikein voi verrata

muihin, Perera kertoo.

Hyvä ammattikoulu

Perera ja Roshan Niranga, 32, ovat

kumpikin käyneet ammattikoulun

sähköasentajalinjan. He sanovat, et-

tä ammattikoulu on Sri Lankassa hy-

vä pohja alalle. Koulutus on heidän

mukaansa maassa paljon paremmal-

la tasolla kuin monessa muussa Aasi-

an maassa. Työlait pohjautuvat Ison-

Britannian siirtomaa-aikaan ja ovat

varsin tiukat.

– Wärtsilässä moni asia on ihan

eri tavalla kuin muualla.Täällä meitä

koulutetaan paljon. Olemme oppineet

valtavasti uutta, ja koko ajan riittää

uutta opittavaa. Se motivoi, miehet

sanovat.

Wärtsilän erilainen työkulttuu-

ri näkyy paitsi koulutuksessa, myös

työsuojelussa. Sri Lankassa työsuoje-

Wärtsilällä on hyvä olla
Suomalaislähtöinen Wärtsilä
on srilankalaiselle sähkö-
asentajalle hyvä työnantaja.
Jatkuva koulutus pitää
asentajan motivaation korkealla.

Teksti: Terhi Friman • Kuvat: Tanja Mikkola

K
uv
a:

TA
N
JA

M
IK
K
O
LAKamal Perera ja Roshan Niranga

ovat tyytyväisiä erityisesti Värtsilän

työsuojelukulttuuriin

Turismi on Sri Lankan

nouseva elinkeino.
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Sri Lanka
• pieni saarivaltio Intian Valtamerellä,

tunnettiin aiemmin nimellä Ceylon

• pääkaupunki Colombo

*väkiluku 20,5 miljoonaa, joista

suurin osa buddhalaisia singaleeseja,

lisäksi hindulaisia tai muslimeihin

lukeutuvia tamileja, maan virallinen

kielisinhala ja lisäksi myös englanti

• luku- ja kirjoitustaito korkea, koulu-

tus kaikille ilmainen, tosin koulujen

taso vaihtelee paljon

• teollisuutta vielä varsin vähän

• maataloudesta elantonsa saa yli 30

prosenttia väestöstä, pääasiassa rii-

sin-, teen- ja kanelinviljelystä, lisäksi

turismi on kasvava elinkeino

’’
– On kiinnostavaa tehdä työtä yrityksessä, joka on näin
kansainvälinen. Se antaa varmasti tulevaisuudessakin uusia
mahdollisuuksia.

lu ei välttämättä ole korkealla ta-

solla, moni menee tehtaaseen töihin

paljain jaloin tai varvastossuissa ei-

kä kypärää ja turvaliivejä osata pitää

tärkeinä, koska ne vain eivät kuulu

kulttuuriin. Wärtsilässä asia on toi-

sin. Työntekijöiden turvallisuus on

asia, josta ei tingitä.

Sota on ohi, onneksi

Roshan Niraha oli mukana raken-

tamassa maan pohjoisosaan Jaff-

naan isoa dieselvoimalaitosta. Maas-

sa käytiin silloin vielä sisällissotaa,

joka oli pitkä ja vaikea. Neljännes-

vuosisadan kestänyt sota tamilien ja

singaleesien kesken päättyi vuonna

2009.

Sota vaikeutti monia asioita. Vä-

lillä tie pohjoiseen oli poikki, ja pom-

mituksia oli maan pohjoisissa osis-

sa paljon. Sotilaat tarkistivat usein

työkeikoilla liikkuneiden asentajien

tavarat. Ampumista kuului kaikkial-

la. Voimalaitoksen rakentaminen oli

kuitenkin kiinnostavaa työtä, joka

myös opetti paljon uutta.

– Sota loppui kaksi ja puoli vuot-

ta sitten. Sota päättyi kaksi ja puo-

li vuotta sitten. Haluamme antaa tä-

män haastattelun, koska tiedämme,

että muualla maailmassa ei Sri Lan-

kasta tiedetä juuri mitään – tosin ei

täälläkään tiedetä Suomesta juuri

muuta, kuin että se on Nokian koti-

maa. Monet käyttävät Nokian puhe-

limia.

– Sri Lankassa on nyt hyvät olot,

ja ulkomaiset yritykset ja turistit

voisivat hyvin tulla tänne. Täällä on

kaikki hyvin eikä pommi-iskujakaan

enää ole.

Vilkkaan merireitin äärellä

Konepajayritys Wärtsilä toimii

70maassa.Maailman johtava meren-

kulkualan yritys aloitti toiminton-

sa Sri Lankassa vuonna 2001. Siellä

Wärtsilä rakentaa uusia voimalai-

toksia ja huoltaa ja korjaa esimer-

kiksi laivojen potkureita. Wattalan

konepaja, jossa haastattelu tehdään,

avattiin viime vuonna, ja siellä on

käytössä erittäin moderni tekniikka.

Konepaja on siisti ja valoisa. Ta-

kapihalla kasvavat kookospalmut

ja banaanipuut, niin kuin vehreäl-

lä saarella lähes kaikkialla. Ollaan

trooppisella alueella Intian Valta-

merellä, jossa lämpötila pysyttelee

lähes aina hellelukemissa. Meren-

kulkujätille Colombo on hyvä sijain-

tipaikka. Meriliikenne on vilkasta, ja

on käytännöllistä toimia lähellä asi-

akkaita.

Perera ja Niraga ovat innostunei-

ta uudesta tekniikasta. Se tuo työ-

hön lisää haastetta. He kiittelevät

Wärtsilän hyvää verkostoa. Kun tek-

niikan kanssa tulee ongelmia, voi ai-

na kysyä joltakin neuvoa – ja myös

saada apua.

– On myös kiinnostavaa tehdä

työtä yrityksessä, joka on näin kan-

sainvälinen. Se antaa varmasti tu-

levaisuudessakin uusia mahdolli-

suuksia.

Asentajat sanovat, että suomalai-

nen työkulttuuri on omanlaistaan.

Suomalaiset johtajat ovat erilaisia

kuin paikalliset. Suomalaiseen kult-

tuuriin kuuluu heidän mielestään

tasa-arvo. Jokainen saa sanoa mie-

lipiteensä. Suomalaiset pomot ovat

kuuntelevia ja rauhallisia eivätkä

menetä malttiaan. Kun jokin menee

vikaan, aletaan miettiä, miksi.

Suomalaisten hiljaisuuskin on

huomattu. Aluksi tuntui oudolta, kun

suomalaiset johtajat vain vaikenevat.

Sitten kävi ilmi, että hiljaisuus ei tar-

koita mitään. Suomalaisilla vain ei

ole tarvetta puhua koko ajan.

– Me teemme työtä yhdessä ja jut-

telemme koko ajan. Puhuminen ei ole

meistä ajanhukkaa. Tiedämme kaikki

toistemme asiat ja meistä se on ihan

luonnollista.

Viisi ja puoli päivää viikossa

Wärtsilässä palkkaa maksetaan

osaamisen mukaan. Sähköasentajat

kertovat ansaitsevansa noin tuhat

Yhdysvaltain dollaria, noin 750 eu-

roa, kuukaudessa. Se on heidän mie-

lestään hyvä palkka vaikka elämi-

nen maksaa Sri Lankassakin paljon.

Ruuan hinta on noussut, ja asunnon

vuokra saattaa maksaa Colombossa

15 000 rupiaa eli reilut 90 euroa kuu-

kaudessa.

Työntekijäporras käy paikalliseen

tapaan töissä viitenä ja puolena päi-

vänä viikossa. Lauantaina tehdään

lyhyt työpäivä, sunnuntait ovat va-

paat. Lomaa kertyy vuodessa 24 päi-

vää, ja sen lisäksi monikulttuurisessa

ja -uskontoisessa maassa on paljon

uskonnollisia arkivapaita. Varsinai-

sia pitkiä lomajaksoja pidetään har-

voin.

– Meillä on tunnin lounastauko.

Lisäksi pidämme teetauon, asentajat

kertovat.

On pakko kysyä, mitä huono-

ja puolia tyytyväiset nuoret miehet

työstään löytävät. Buddhalaiseen elä-

mäntapaan kuuluu tyytyväisyys, ja

omaa tyytymättömyyttä korjataan

mieluiten esimerkiksi auttamalla

muita.

Perera ja Niraga miettivät het-

ken ja toteavat, että välillä työturval-

lisuusasiat mietityttävät, kun pitää

kiipeillä sataman isoissa laivoissa

korjaamassa sähköjä. Laivojen kan-

net ovat usein liukkaita ja varovai-

suus on tärkeää. Silloinkin miehillä

on Wärtsilän lanseeraamaan tapaan

turvavarustus ja -valjaat käytössä.

– Tulipalojakin välillä syttyy.

Meillä on joka toinen vuosi työturval-

lisuuteen liittyvä koulutus, jossa uu-

sia asioita opetetaan ja vanhoja ker-

rataan. Se on hyvä juttu. n

Asentajat ovat huomanneet, että suomalaiset johtajat ovat erilaisia kuin paikalliset.

Pienessä saarivaltiossa asuu yli 20 miljoonaa ihmistä.
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PCE tuoteluettelon kansien välistä löytyy:
CEE- ja SUKO-pistotulpat sekä pistorasiat.
Haaroittimet ja adapterit, työpaikka- ja
siirrettävät keskukset, kytkimelliset
pistorasiat ja erikoisrasiat.
Useille eri jännitteille ja virroille.
Taattua Eurooppalaista laatua.
Tuotteet suoraan varastostamme
tai lyhyellä toimitusajalla.

Katalogin täydeltä
kytkettävää
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3
Tutustu valikoimaamme
www.hedtec.fi
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Kuka olet?

– Krister Witick, tietoliiken-

neasentaja. Sähköalalle

tulin 1974 Kokkolan Puhe-

lin Oy:öön, josta fuusiossa

tuli Anvia asennuspalvelut

ja v. 2009 Anvia ICT. Ai-

emmin olin metallialalla

luottamusmiehenä, mutta

tympäännyin hommaan ja

päätin, etten ikimaailmassa

liittoon liity. Sähköliiton

entinen toimitsija Kalevi Björkbacka ja Sten-

veljeni saivat painostettua minut Sähköliit-

toon 1976 ja sillä tiellä ollaan.

– Pääluottamusmies olen ollut 1980-luvulta

lähtien. Sähköliiton liittokokouksessa olin

ensimmäistä kertaa 1988 ja vain yhdestä

edustajistokokouksesta olen ollut poissa.

Liiton luottamusmiesseminaareistakin olen

vain kerran joutunut olemaan pois perhe-

syistä. Ja jälleen olen jäsenenä Energia-ICT-

Verkostoalan johtokunnassa. En tiedä onko

se nyt meriitti vai hulluutta!

Mistä tulet?

– Olen syntyisin Kaarlelasta. Aikoinaan

A4-kokoinen Kaarlela liitettiin postimerkin

kokoiseen Kokkolaan, enkä koskaan hyväk-

synyt tätä pakkoliitosta. Joten olen ikuinen

kaarlelalainen.

Mistä sinut tunnetaan?

– ”Ryökäleen rantaruotsalaisena”, äidinkie-

leni on ruotsi, mutta puhun myös suomea.

Ja kun puhun näitä kahta sekaisin, kaipa

tulen ymmärretyksi. Olen suorapuheinen

mies, sanon mielipiteeni lyhyesti ja ytimek-

käästi ja erittäin ponnekkaasti.

– Metsästän ja kalastan, ja talvisin teen

leveillä suksillani kyläläisille ladut, että

pääsevät nauttimaan hiihtolenkeistä hyvillä

laduilla. Olenkin mies, joka ”kulkee omia

latujaan”.

Kuka olet?

– Olen sähköasentajana Amplit Oy:ssä, joka

on talotekniikka-alan yritys pääkaupunki-

seudulla. Olen yrityksen pääluottamusmies.

Perheeseeni kuuluu vaimo, neljä lasta ja

viisi lastenlasta. Harrastuksiini kuuluu valo-

kuvaus ja veneily.

Mistä tulet?

– Synnyin Helsingin Kätilöopistolla ja vietin

elämäni ensimmäiset viisi vuotta Seurasaa-

rentien idyllisessä ympäristössä. Monien

vaiheiden jälkeen päädyin Itä- Helsingin

pientaloalueelle.

Mistä sinut tunnetaan?

– Olen ollut ossto 049 (Helsingin Säh-

köalantyöntekijät ry) hallituksessa noin

kahdeksan vuotta. Olen myös toista kautta

jäsenpalveluasian johtokunnassa ja ensim-

mäistä kautta edustajistossa.

60 vuottasi pähkinänkuoressa?

– Olen käynyt kansakoulun ja keskikoulun,

jonka jälkeen sähköasentajan ammatti tun-

tui luonnolliselta valinnalta. Ensimmäinen

sähköasennusliike, johon hakeuduin, oli

ISSI Ky. Ensimmäinen

työkohde siellä oli Kansal-

lisosakepankin ATK-talo.

Työ oli monipuolista ja

opettavaista. Seuraava pit-

käaikaisempi työpaikka oli

Liitosalueen Sähkö, missä

toimin kärkimiehenä,

työsuojeluvaltuutettuna ja

luottamusmiehenä. Vuon-

na 1994, jolloin lama

vaikutti rakennusalalla,

kävin Ammatti-instituutissa kuusi kuukautta

kestävän sähköasentajien täydennyskoulu-

tuksen. 2004 siirryin AMPLIT Oy:n palve-

lukseen.

Mistä saat virtaa?

– Päivittäisistä tekemisistä ja palautteista,

kun olen onnistunut tehtävissäni. Kesällä

vapaa-aikana, kun irrottaa köydet laiturista

ja nostaa purjeet ylös, niin akut lataantuvat

ja virtaa löytyy lisää.

Mikä tekee sinut iloiseksi / onnelliseksi?

– Perhe, lastenlapset ja arkielämän positii-

viset asiat.

Mikä ottaa päähän?

– Työnantajien yksipuolinen saneleminen

paikallisissa sopimuksissa.

Miten juhlit merkkipäivääsi?

– Perheen kanssa etelän auringossa.

Mitä on suunnitelmissasi juhlan jälkeen?

– Arki jatkuu normaalisti.

Terveisesi Vasaman lukijoille?

– Nuoria enemmän mukaan Sähköliiton

toimintaan. Toivoisin, että Sähköliiton johto

kuuntelee jäsenistön mielipidettä.

Kuka olet?

– Efora Oy/Abb:n luotta-

musmies Imatralta.

Mistä tulet?

– Olen syntynyt Imatralla ja

asun Lappeenrannassa.

Mistä sinut tunnetaan?

– Teen työtä jäsenistön

eteen. Olen rehellinen,

määrätietoinen enkä pidä

kieroilusta.

60 vuottasi pähkinänkuo-

ressa?

– Nuorena harrastin urheilua ja myöhemmin

valmensin junnuja. Työurani vakiintui Enso-

Gutzeit Oy:ssä 1976 automaatioasentajana.

– Olen toiminut erinäisissä luottamus-

tehtävissä kuntapuolella, valtuustossa ja

hallituksessa. Viimeiset 30 vuotta olen ollut

luottamusmiehenä ja lukuisissa luottamus-

tehtävissä Sähköliitossa.

Minulla on kaksi lasta, yksi lapsenlapsi ja

avopuoliso Helena.

Mistä saat virtaa?

– Lapsenlapsesta, matkailusta ja monista

harrastuksista. Talvella harrastan hiihtoa ja

kesällä golfia.

Mikä tekee sinut iloiseksi/onnelliseksi?

– Rehellisyys, avoimuus ja yksivuotias lapsen-

lapsi Matias.

Mikä ottaa päähän?

– Epäasiallinen toiminta ja käyttäytyminen.

Miten juhlit merkkipäivääsi?

– Matkoilla.

Mitä on suunnitelmissasi juhlan jälkeen?

– Palata arkeen ja odotella kesän tuloa.

Terveisesi Vasaman lukijoille?

– Koen Sähköliiton jäsenistön edunvalvonnan

tärkeäksi ja siksi haluan kannustaa Sähkölii-

ton kaikkia toimijoita rehelliseen ja vastuulli-

seen päätöksentekoon. Toivon, että Sähkölii-

tossa kunnioitetaan edustajiston vaalitulosta.

Kuka olet?

– Aluevalvoja Sähköliiton lomakeskuksessa

Kaarniemessä vuodesta 2010. Minulla on

yksi jälkeläinen ja emäntä. Harrastuksina

ovat lukeminen ja kaikenlaiset vanhat koneet.

Mistä tulet?

– Kotoisin olen tuosta naapurikaupungista

Haminasta.

Mistä sinut tunnetaan?

– Ulkomuoto pyöreähkö, muuten luonteeltani

rempseä.

60 vuottasi pähkinänkuoressa?

– Olen elänyt omasta

mielestäni melko tasaista

elämää. Olen ollut Nor-

jassa töissä, 20 vuotta

ahtaajana, rakennuksilla,

autokorjaamossa. Kaik-

kia työpaikkoja en edes

muista.

Mistä saat virtaa?

– Läheisistä ja Sähköliiton

vieraista.

Mikä tekee sinut iloiseksi/

onnelliseksi?

– Uusi päivä, kun saa herätä suht terveenä.

Mikä ottaa päähän?

– Nykyinen elämänmuoto (uusliberalismi).

Miten juhlit merkkipäivääsi?

– Kahvikekkereiden merkeissä, lomamatkan

tein jo Egyptiin.

Mitä on suunnitelmissasi juhlan jälkeen?

– LISÄÄ JUHLIA ja töitä Suomen kesässä.

Terveisesi Vasaman lukijoille?

– Oikein hyvää kevättä ja kesää ja tervetuloa

Kaarniemen kartanolle!
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60 vuottasi pähkinänkuoressa?

– Tärkein saavutukseni näinä 60 vuotena on

se, että olen saanut seitsemän lastani maa-

ilmalle ja he vielä pärjäävätkin hyvin! Ja että

minulla on läheiset välit heidän kanssaan.

Mistä saat virtaa?

– Työkavereiden tuki ja apu vaikeuksissa on

valtavan tärkeää. Pienistä ystävällisistä eleis-

tä saa voimaa. Sekä luonnon rauhasta.

Mikä tekee sinut iloiseksi/onnelliseksi?

– Minut saa iloiseksi onnistuminen työssä ja

elämä itsessään.

Mikä ottaa päähän?

– Ihmisten tyhmä käyttäytyminen! Samoin

nykyajan pörssiyhtiöiden päätökset, joilla

duunarit pistetään matalaksi.

Miten juhlit merkkipäivääsi?

– Erämaan rauhassa kultani kanssa. Läh-

demme Länsi-Suomen tietoliikennealan

ammattilaiset ry:n kevätkokouksen jälkeen

viikoksi lataamaan akkuja.

Mitä on suunnitelmissasi juhlan jälkeen?

– Paluu arkeen, töihin! Toki työkavereille ja

osaston väelle tarjoan vielä kakkukahvit.

Terveisesi Vasaman lukijoille?

– Vasama-lehteä kannattaa lukea tarkkaan!

Pienetkin jutut ovat yllättävän tärkeitä, niistä

löytyy paljon asiaa! Mielestäni Vasama on

hyvä lehti, josta saa paljon tietoa. Käyttäkää

mahdollisuutta hyväksenne!
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JÄSENPALVELUT

Kaarniemen kesä-, heinä- ja elo-

kuu, eli viikot 23–39 ovat haussa

12. huhtikuuta asti. Laita mökke-

jä ja asuntovaunujen kausipaik-

koja koskevat toivomuksesi Tapio

Haikalle sähköpostilla osoitteeseen

tapio.haikka@sahkoliitto.fi tai

soittamalla mieluiten iltapäivisin

kello 12–20, puh. 0440 557

841.

Arvonta 15. huhtikuuta

Kesäviikot hyvinvarusteltuihin,

saunallisiin hirsimökkeihin sekä

sähkö- ja tv-antenniliittymillä

varustettujen vaunupaikkojen

neljän, kuuden ja kahdentoista

kuukauden kausipaikat arvotaan

niitä toivoneiden Sähköliiton jä-

senten kesken maanantaina 15.

huhtikuuta.

Etusijalla arvonnassa ovat ne,

jotka eivät ole aiemmin Kaarnie-

messä lomailleet. Onnettaren suo-

sikit saavat tiedon arpaonnestaan

huhtikuun loppuun mennessä.

Jäsenrekisterin puhelinpäivystys 03 252 0303, arkisin kello 9.00–11.00 ja 14.00–15.00.
Postitusosoite: Sähköliitto, jäsenrekisteri, PL 747, 33101 TAMPERE
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi tai jasenrekisteri@sahkoliitto.fi

Sähköliiton lomaosakkeet Vuokatis-

sa, Sallassa, Saariselällä, Tahkolla,

Vierumäellä ja Tampereella ovat käy-

tettävissäsi jäsenhintaan.

Nyt haussa ovat viikot kesäkuun

ensimmäisestä viikosta vuoden

loppuun.

Hakuaikaa on 12.4. asti. Jos

jollekin lomaviikolle on useampia

tulijoita, varauspalvelu valitsee lo-

malaiset arpomalla 15.4.

Voit hakea lomaa, jos olet ollut

Sähköliiton jäsen vähintään vuoden

ajan. Etusijalla arvonnassa ovat työ-

ikäiset jäsenet.

Oppilasjäsenillä varausoikeutta

ei ole ja eläkeläisillä on oikeus ar-

vonnassa vapaaksi jääviin viikkoihin.

Oikeus lomaosakelomaan on joka

kolmas vuosi.

HoLidAy CLub TAHko SPA

Ahopellontie 1, Tahkovuori

Lomaviikko alkaa edellisen viikon pe

klo 16 ja päättyy pe klo 12.

Lemmikkieläinmaksu 45 e/vko.

Huoneisto: Vuodepaikat 2 + 2 hen-

kilölle, 1 mh + oh + avokeittiö + kph

+ s, 58,0–58,5 m² + terassi

Varustelu: liinavaatteet, pyyhkeet

ja kylpytakit neljälle, jääkaappi,

sähköliesi, mikroaaltouuni, astian-

pesukone, vedenkeitin, kahvinkeitin,

leivänpaahdin, astiasto, hiusten-

kuivain, pölynimuri, silityslauta ja

-rauta, pyykkikone ja kuivauskaappi,

taulu-tv + Easy Box -multimediajär-

jestelmä, lasitettu parveke.

Haettavissa oleva viikko: 24

HoLidAy CLub

TAMPEREEn kyLPyLä

Lapinniemenranta 12, Tampere

Lomaviikko alkaa ed. viikon pe klo

16 ja päättyy kyseisen viikon pe klo

11. Lemmikkimaksu 30 e/vko.

Huoneisto 1: Olohuone + k + pesuh,

30 m² + parvi 15 m² (vuodepaikat 2

+ 2 hengelle).

Varustelu: liinavaatteet ja pyyhkeet,

kylpytakit, astiasto, keittolevyt (ei

uunia), liesituuletin, jääkaappi, mik-

roaaltouuni, astianpesukone, kahvin-

keitin, vedenkeitin, leivänpaahdin,

tv, DVD, stereot. Osassa huoneistois-

sa oma sauna tai poreamme, osassa

ei kumpaakaan.

Haettavissa olevat viikot: 28 ja 36

Huoneisto 2: Oh + k + 2 mh +

pesuh, 70 m2 + parvi 30 m² (vuode-

paikat 4 + 2 hengelle). Parvellisissa

toinen makuuhuone parvella.

Varustelu: liinavaatteet, pyyhkeet,

kylpytakit, astiasto, liesi, liesituule-

tin, jääkaappi-pakastin, mikrouuni,

astianpesukone, vatkain, kahvinkei-

tin, vedenkeitin, leivänpaahdin, tv,

DVD, stereot. Osassa sauna tai po-

reamme, osassa ei kumpaakaan.

Haettavissa olevat viikot: 25 ja 29

ViERuMäki,

SuoMEn uRHEiLuoPiSTo

SPoRT inSTiTuTE of finLAnd

urheiluopistontie 373, Vierumäki

Lomaviikko alkaa ed. vkon pe klo 16

ja päättyy kys. vkon pe klo 12.

Lemmikkieläinmaksu 45 e/vko.

Huoneisto: Olohuone + avoin keittiö

+ 2 mh + 3 kph + sauna, 90 m²

(vuodepaikat 4 + 2 hengelle), pien-

kerrostalo, lasitettu terassi 20 m².

Varustelu: liinavaatteet, pyyheliinat,

astiasto 8:lle, jääkaappi/pakastin,

keraaminen liesitaso ja erillisuuni,

liesituuletin, mikrouuni, integroitu

astianpesukone, kahvin- ja veden-

keitin, leivänpaahdin, lasiovellinen

viinikaappi, tv, dvd-soitin, cd/radio,

pölynimuri, pyykkikone, 2 kuivaus-

kaappia, muurattu takka, koneel-

linen ilmastointi, kaikissa tiloissa

vesikiertoinen lattialämmitys, 2

polkupyörää. Sis. ulkotenniskentän

käytön ja kesällä 2 polkupyörää.

Haettavissa olevat viikot: 23, 25,

35, 38–39

VuokATTi HoLidAy CLub

kATinkuLTA

katinkullantie 15, Vuokatti

Alkaa kyseisen viikon ma klo 18 ja

päättyy seuraavan viikon ma klo 10.

Lemmikkimaksu 30 e/vko.

Huoneisto: Oh + k + 1 mh + pesuh

+ s + wc, 62 m² (vuodepaikat 2 + 2

hengelle). 2-kerroksinen pientalo.

Varustelu: liinavaatteet, pyyhelii-

nat, astiasto, kahvinkeitin, vatkain,

leivänpaahdin, mikroaaltouuni,

jääkaappipakastin, liesi ja uuni,

liesituuletin, takka, astianpesukone,

pyykinpesukone, hiustenkuivaaja,

digi-tv, dvd, cd-radio, kuivauskaap-

pi, keskuspölynimuri, koneellinen

ilmanvaihto, silitysrauta- ja lauta,

internetyhteys, 2 kpl polkupyörät

(vkot 20–40).

Haettavissa olevat viikot: 25, 32 ja

37–38

Kun vaihdat työpaikkaa, muista aina tehdä uusi perintäsopimus. Se

tarvitaan paitsi työnantajaperintää varten, myös silloin, kun maksat

jäsenmaksusi itse.

Lomake löytyy netistä

Sähköinen perintäsopi-

muslomake löytyy Sahko-

liitto.fi:n etusivun vasem-

massa reunassa olevan

Liity jäseneksi -painikkeen

kautta. Valitse avautuvalta

sivulta vaihtoehto ”Kun

vaihdat työpaikkaa, täytä

tämä lomake”.

Tulostettavan ja postit-

se lähetettävän lomakkeen

löydät sivulta www.sahko-

liitto.fi/lomakkeet.

Perintäsopimuksen voit myös tilata paperiversiona Sähköliiton

postituksesta, puh. 03 252 0111.

Q ”Työnantaja perii jäsenmaksun”
Jos rastitat perintäsopimuslomakkeen ”Jäsenmaksun perintä”-koh-

dasta vaihtoehdon ”Työnantaja perii jäsenmaksun”, tulosta perintä-

sopimus ja toimita se työnantajalle tai palkanlaskijalle jäsenmaksupe-

rinnän aloittamista varten. Varmista että työnantaja tai palkanlaskija

toimittaa perintäsopimuksen jäsenrekisteriin tai toimita työnantajan

täyttämä sopimus jäsenrekisteriin itse.

Työnantajalle toimitettu perintäsopimusilmoitus on valtakirja, jolla

jäsenmaksu voidaan periä palkastasi.

Valtakirja on voimassa toistaiseksi, valtakirjan voi peruuttaa kir-

jallisesti ja valtuutus raukeaa, kun työsuhde valtakirjassa mainittuun

työnantajaan päättyy. Valtuutus on voimassa, jos työsuhdetta jatketaan

enintään kuukauden kuluessa.

Seuraa tilinauhastasi, että jäsenmaksun perintä käynnistyy.

Q ”Maksan itse jäsenmaksun”
Kun rastitat että maksat jäsenmaksun itse, jäsenrekisteri lähettää si-

nulle kotiin maksuviitteet ja ohjeet jäsenmaksujen maksamista varten.

Perintäsopimusta ei toimiteta työnantajalle.

Voit maksaa itse jäsenmaksut kellon ympäri kaikkina viikonpäivinä

verkkopalvelun kautta osoitteessa www.sahkoliitto.fi > Sähköliiton

verkkopalvelut > Jäsenrekisteri. Verkkopalvelun kautta maksaessasi et

tarvitse erillisiä viitenumeroita.

Jäsenmaksu voidaan periä takautuvastikin

Jos olet ollut Sähköliiton jäsen työpaikkaa vaihtaessasi, mutta jäsen-

maksuperinnästä ei ole sovittu työsopimusta tehtäessä, voit pyytää

jäsenmaksun perinnän aloittamista takautuvasti puolen vuoden sisällä

työsuhteen alkamisesta lukien.

Pidä tietosi ajan tasalla

Jos työnantajasi on vuokratyövoimaa välittävä yritys, voit ilmoittaa

työnantajatiedon kohdalla käyttäjäyrityksen tai toimialan, jolla työs-

kentelet. Jäsenrekisteri tarkistaa tästä sopimusalatiedon.

Työpaikan vaihtumisen yhteydessä on hyvä tarkistaa myös, kuulut-

ko työpaikkasi, sopimusalasi ja kotipaikkasi puolesta oikeaan ammat-

tiosastoon.

Voit ilmoittaa ammattiosaston muuttumisesta samalla ilmoituksel-

la, jolla muutat työpaikkatietosi.

Tee uusi perintäsopimus
kun työpaikkasi vaihtuu

Toimita perintäsopimus
työnantajalle tai
palkanlaskijalle, kun
työnantaja perii jäsenmaksun.
Varmista, että työnantaja
toimittaa lomakkeen
jäsenrekisteriin.

Toimita perintäsopimus liiton
jäsenrekisteriin, kun maksat
jäsenmaksusi itse.

u

Kaarniemen kesä on haussa nyt!

kysy kevään vapaita aikoja

Ota kevätretkesi suunnaksi Kaar-

niemi. Kahdesta hirsimökistä ja

kahdessa erillisessä majoitusra-

kennuksessa olevista perhehuo-

neista löydät varmasti yösijan

– etenkin viikolla. Tiedustele

vapaita aikoja ja peruutuspaikkoja

Haikalta.

Nykyisen ja 1.5.2013 alkaen

voimaan astuvan hinnaston löydät

sivulta www.sahkoliitto.fi/jasen-

palvelut/jasenedut/sahkoliiton-

lomapaikka-kaarniemi.

Mökkiviikko kesä-, heinä- ja elokuussa

alkaa ”edellisviikon”perjantaina kello

15.00 ja loppuu varatun viikon perjan-

taina kello 13.00.

Kaarniemen loma- ja leiripaik-

ka Kotkassa, meren rannalla

on jäsenten ympärivuotisessa

käytössä! Varaa sieltä myös esi-

merkiksi edullinen, keittiöllä

varustettu tila syntymäpäivä-,

valmistujais- ja muille juhlati-

laisuuksillesi.

Hae itsellesi Holiday Club -lomaosake!

uKoonnut: Jonna Heiniluoma
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Arbetslösheten bland elektrikerförbundarna ökade under

februari till drygt åtta procent. Arbetslösheten har ökat betyd-

ligt under början av året och siffrorna kommer sannolikt att stiga

ytterligare under våren.

I februari uppgick arbetslösheten bland arbetstagarna i elbran-

scherna till 8,2 procent, dvs. 1,5 procentenheter mer än året innan.

Det är således inte längre fråga om normal säsongväxling utan om

en klar försämring av sysselsättningen.

Elektrikerförbundets arbetslöshetskassa betalade arbetslös-

hetsdagpenning till 1 942 medlemmar i a-kassan i februari, vilket

betyder mer än 200 fler än i januari 2013, och mer än 440 fler än i

december 2012.

n n n n n

Arbetslösheten slår hårdast mot industrins avtalsbransch. Regio-

nalt sett finns det flest arbetslösa i Savolax där mer än sju procent

av a-kassans medlemmar var arbetslösa. Arbetslösheten är lägst i

Nyland, där endast 2,5 procent av alla yrkesarbetare i elbranscher-

na är utan arbete.

Arbetslösheten har börjat stiga även i avtalsbranschen för hus-

teknik, ännu i december rörde den sig kring drygt sex procent. Vid

utgången av februari var siffran redan uppe i 8,6 procent, vilket be-

tyder att sysselsättningsläget försämrades betydligt också i den här

avtalsbranschen.

Det bästa sysselsättningsläget uppvisar alltjämt Energi-, ICT-

och nätverksbranschen där arbetslöshetsgraden var 7,3 procent.

n n n n n

Från september i fjol ska varje arbetare på en ny byggarbetsplats ha

ett synligt personkort där också skattenumret finns angivet. På byg-

gen som inletts före september 2012 är skattenumret obligatoriskt

först efter en övergångstid, dock senast i början av mars i år.

Lagen om skattenummer och skattenummerregister för bygg-

branschen förutsätter att alla arbetstagares skattenummer på en

byggarbetsplats införs i Skattestyrelsens skattenummerregister

över byggbranschen. Först efter registreringen har arbetstagaren

rätt att arbeta på byggarbetsplatsen.

n n n n n

Införandet av skattenummer är ett rejält steg i rätt riktning,men en-

bart skattenumret får inte den grå ekonomin att försvinna från byg-

garbetsplatserna. Alltjämt förekommer underlåtenhet av bestäm-

melserna i de allmänt bindande kollektivavtalen till exempel när

det gäller lönerna.

I fjol beslutade statsrådet att intensifiera bekämpningen av grå

ekonomi och ekonomisk brottslighet, och utarbetade ett handlings-

program för år 2012–2015. En av de främsta åtgärderna är att total-

förnya lagen om beställaransvar. Avsikten är att beakta förhållandet

mellan beställarens och underleverantörens ansvar branschvis, att

höja påföljdsavgifterna för underlåtenhet samt att införa starkare

sanktioner mot avsiktlig underlåtenhet.

Hannu Luukkonen

Förbundssekreterare, arbetslöshetskassans styrelseordförande

elledningen

Sysselsättningen försämras

puh 02 72 72 00, www.finnparttia .fi

F innpar t t ia

puh 02 72 72 00, www.finnparttia .fi

F innpar t t ia

GE vikavirtasuojat hinnaston sivulla 94
GE 30 mA vikavirtasuojakytkimet. A-tyyppi. Pakkaskestoisuus -25 °C.

VVS 225 A 2 nap. In 40A tilantarve 2 moduulia hinta 1880 €/kpl
VVS 440 A 4 nap. In 40A tilantarve 4 moduulia hinta 2590 €/kpl

GE 300 mA vikavirtasuojakytkimet.”palosuojaukseen ”.
A-tyyppi. Pakkaskestoisuus -25 °C.

VVS 440P3A 4 nap. In 40A tilantarve 4 moduulia hinta 33 €/kpl

GE 30 mA kapeat vikavirtasuojakytkimet
automaattisulakkeella.
A-tyyppi. Leveys vain 18 mm.
AH10 VVSK 2 nap. C 10A tilantarve 1 moduulia hinta 32 €/kpl
AH16 VVSK 2 nap. C 16A tilantarve 1 moduulia hinta 32 €/kpl

GE johdonsuojakatkaisijat hinnaston sivulta 95
1-vaiheiset GE johdonsuojakatkaisijat.
48 VDC 440 VAC. 6 kA automaattisulake. C-käyrä (hidas).

Leveys 18 mm =1 moduuli.

AH 10 10A hinta 290 €/kpl, AH 16 16A hinta 290 €/kpl
AH 20 20A hinta 340 €/kpl, AH 25 25A hinta 340 €/kpl
3-vaiheiset GE johdonsuojakatkaisijat.
440 VAC. 6 kA automaattisulake C-käyrä (hidas).

3-vaiheryhmien suojaukseen. Leveys 54 mm =3 moduulia.

AH 316 3x16A hinta 1280 €/kpl, AH 332 3x32A hinta 1440 €/kpl

GE hiljaiset modulikontaktorit DIN-kiskoon sivulta 96
Max 400 V. Hurinaton kontaktori DIN-aukkoon.

Kelat ovat mallia AC/DC eli toimivat sekä tasa- että vaihtovirralla.

KON 24 A 230V 24A tilantarve 2 mod. 4-sulk. kosketinta 1790 €/kpl

GE DIN-mitoitetut moottorisuojakytkimet
DIN-kiskokiinnityksellä hinnaston sivulta 78.
Kytkimessä on magneettinen oikosulkusuoja ja terminen ylikuormasuoja.

Käyttö: 3-vaihemoottorin suojakytkimenä. Sopii SMS-koteloon,

DIN-kiskokoteloon tai keskukseen. Leveys 44 mm. 400 V.

SMS 0.16 säätöalue 0,1-0,16A, SMS 0.25 säätöalue 0,16-0,25A,
SMS 0.4 säätöalue 0,25-0,4A, SMS 0.63 säätöalue 0,4-0,63A
SMS 1 säätöalue 0,63-1,0A, SMS 1.6 säätöalue 1,0-1,6A
SMS 2.5 säätöalue 1,6-2,5A, SMS 4 säätöalue 2,5-4,0A
SMS 6.3 säätöalue 4,0-6,3A, SMS 10 säätöalue 6,3-10A
SMS 16 säätöalue 10-16A, kaikkien ylläolevien hinta 22 €/kpl
SMS KOT roiskevesitiivis kotelo yllä oleville IP55 950 €/kpl

GE kontaktorit DIN-kiskoon. 400 V (690V) sivulta 80.
GE kontaktorit ovat erityisen hyviä vaativaankin teollisuuskäyttöön.

GE KON 4 SU kela ~230V 25A AC3 4 kW 1040 €/kpl
GE KON 5 SU kela ~230V 25A AC3 5,5 kW 1190 €/kpl
GE KON 7 SU kela ~230V 32A AC3 7,5 kW 1498 €/kpl
GE KON 11 kela ~230V 45A AC3 11 kW 2180 €/kpl
Hinnastomme sivulta 80 löydät tarketiedot ja hinnat

varastoimistamme GE kontaktoreista aina 1250 A asti.

AEG minikontaktorit DIN-kiskoon. Tilantarve 2,5 moduulia
400 V. AEG minikontaktori on ns. vaakavetoinen. Se tekee kontaktorista

erittäin hiljaisen ja matalan. Mahtuu suoraan DIN-mitoitetuissa

koteloissa peitekannen alle! AEG minikontaktoriin ei saa apukoskettimia.

MINI SU kela ~230V, 4 sulkeutuvaa kosketinta16A AC3 3 kW 798 €/kpl
MINI AV kela ~230V, 1 avautuva ja 3 sulkeutuvaa kosk.16A AC3 3 kW 820 €/kpl
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nopea
varma ja

edul li nen
sähkötarvike

toimittaja.

Tutustu palveluumme.

Joutnantie 76, 25500 PERNIÖJoutnantie 76, 25500 PERNIÖ

Tilaa tai lataa n. 6000 tuotteen kuvasto/hinnas-

tomme kotisivultamme www.finnparttia.fi

Poimintoja keskuskomponenteista

Huom. tässä ilmoituksessa
esitettyjä hintoja edullisemmat
täyden pakkauksen yksikkö-
hinnat löytyvät suoraan
hinnastomme keltaisesta
hintasarakkeesta.

!!

44 mm

nopea
varma ja

edul li nen
sähkötarvike

toimittaja.

Vuokraa Sähköliiton lomaosakkeet Holiday

Club Yrityspalvelun varausjärjestelmän

kautta osoitteessa www.hcresorts.com/yritys-

palvelu (käyttäjänimi: sahkoliitto, salasana:

hcviikot) tai puhelimitse numerosta 030 687

0400.

• Lemmikkieläimet ovat Holiday Clubin

huoneistoihin tervetulleita, mutta niistä on

mainittava varauksen yhteydessä.

• Kylpyläkohteiden sauna- ja allasosaston

sekä kaikissa kohteissa harrasteiden käyttö

erillistä maksua vastaan.

• Loppusiivous sisältyy majoitushintaan.

u

Lisätietoa: www.holidayclub.fiu
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TYÖTTÖMYYSKASSA TIEDOTTAA
Työttömyyskassan puhelinpäivystys 03 252 0300, arkisin kello 9.00–11.00
Hakemusten postitusosoite: Sähköalojen työttömyyskassa, PL 774, 33101 TAMPERE
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa ja ttkassa@sahkoliitto.fi
Yleistä neuvontaa työttömyysturva-asioissa antaa työ- ja elinkeinotoimiston
työttömyysturvaneuvonta arkisin klo 9.00 - 17.00, puh. 0295 020 701.

Alle 25-vuotiaan työttömyyspäivärahaa
saavan nuoren on haettava koulutuspaikkaa

Jos olet lomautettu, ilmoita vuo-

silomasi ajankohta työttömyyskas-

salle hakemuksessasi. Liitä hake-

muksen mukaan vuosiloma-ajan

palkkaa koskeva palkkatodistus

tai palkkalaskelma.

Jos sinut on lomautettu ja

olet henkilökohtaisesti ilmoittau-

tunut työ- ja elinkeinotoimistoon,

varmista omasta TE-toimistostasi,

kuinka sinun pitää menetellä,

jotta työnhakusi pysyy siellä voi-

massa vuosilomasi ajan.

Kevään 2013 yhteishakujen hakuajat:

- Nuorten suomen- ja ruotsinkielinen koulutus ammattikorkeakoulussa 4.3.–3.4.2013

- Aikuiskoulutus ja ylemmät amk-tutkinnot 4.3.–3.4.2013

- Yliopisto 4.3.–3.4.2013

- Taideyliopistot SibA ja TeaK 4.3.–15.3.2013

Lisätietoja: www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa/ajankohtaista ja www.koulutusnetti.fi

Lomautettu, ilmoita lomasi työttömyyskassalle

q Jäljennös irtisanomisilmoituksesta tai lomautus-

ilmoituksesta. Lomauttamisesta on työsopimuslain

mukaan ilmoitettava vähintään 14 kalenteripäivää en-

nen sen alkamista ja sinulla on oikeus saada ilmoitus

lomauttamisesta kirjallisena.

q Jos olet sivutoiminen yrittäjä tai esimerkiksi

omistat maata tai metsää, lähetä kassalle kopio vii-

meksi vahvistetusta verotuksestasi, eli tällä hetkellä

vuoden 2011 verotuspäätöksestä erittelyosineen.

q Kopio eläkepäätöksestä, jos saat osa-aika- tai

osatyökyvyttömyyseläkettä.

q Muutosverokortti etuutta varten, jos olet hakenut

verottajalta uuden verokortin sosiaalietuutta varten.

q Palkkatodistus vähintään työttömyyttä edeltä-

neeltä 34 työssäoloviikolta. Todistuksessa pitää näkyä

ennakonpidätyksen alainen tulo sekä siihen sisältyvät

lomaraha ja lomakorvaus eriteltyinä. Lomarahaa ja

lomakorvausta ei pidä ilmoittaa yhteissummana.

Kun kyse on työsuhteen päättymisestä, tarkasta

että palkkatodistukseen on merkitty eriteltynä myös

muut mahdolliset ylimääräiset palkkiot tai rahaerät,

jotka on maksettu työsuhteen päättyessä.

Muista tarkastaa palkkatodistuksesta, että siihen

on merkitty mahdolliset palkattomat ajanjaksot, kuten

lomautus, vanhempainloma, palkaton virkavapaa tai

palkaton sairasloma.

Tarkasta myös, että palkkatodistuksessa on palkan-

laskijan yhteystiedot.

Jos maksat itse jäsenmaksusi, tarkasta, että ne on

maksettu työttömyyden alkuun saakka. Päivärahan mak-

saminen viivästyy, elleivät jäsenmaksut ole kunnossa.

Jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi

Muistilista kassaan lähetettävän
ansiopäivärahahakemuksen liitteistä:

Ilmoittaudu TE-toimistoon työn-

hakijaksi täyttämällä sähköinen

ilmoittautumislomake osoitteessa

www.mol.fi viimeistään ensimmäi-

senä työttömyyspäivänä. Huom!

TE-toimistossa on yleensä käytävä

henkilökohtaisesti myös sähköisen

ilmoittautumisen jälkeen!

TE-toimistosta voit ottaa mu-

kaasi päivärahahakemuksen.

Päivärahahakemuksen voit myös

tulostaa Työttömyyskassojen

yhteisjärjestön www.tyj.fi-sivulta

kohdasta Lomakkeet. Sieltä löydät

samalla työttömyyskassan tarvitse-

man palkkatodistuslomakkeen.

=Jos sinut lomautetetaan ja

lomautettavia firmassa on vähin-

tään kymmenen, tekee työnantaja

teistä ryhmälomautusilmoituksen

TE-toimistolle.

Ryhmälomautusmenettelystä

luovutaan 1. heinäkuuta 2013,

jolloin kaikkien lomautettujen tu-

lee työttömyysetuutta saadakseen

rekisteröityä henkilökohtaisesti

työnhakijoiksi TE-toimistoon. Var-

mista työnantajaltasi, tekeekö hän

ryhmäilmoituksen vai onko sinun

ilmoittauduttava TE-toimistoon

itse.

TE-toimisto antaa työttömyys-

kassalle työttömyyttäsi koskevan

lausunnon. Oikeus työttömyyse-

tuuksiin alkaa aikaisintaan ilmoit-

tautumispäivästä lukien.

TE-toimiston antamia ohjeita

on noudatettava, koska päivära-

han maksaminen saattaa muuten

katketa. TE-toimiston antamat

lausunnot sitovat kassaa, eikä

kassa voi maksaa päivärahaa, ellei

työnhakusi ole voimassa. Jos työn-

hakusi katkeaa, et voi uusia sitä

takautuvasti.

Täytä ensimmäinen työttö-

myyspäivärahahakemus vähintään

kahdelta täydeltä kalenteriviikolta.

Puutteellisesti täytetty hakemus

palautetaan täydennettäväksi.

HAKEMuKSEn PiTää oLLA TYöTTöMYYSKASSASSA KoLMEn KuuKAudEn KuLuESSA SiiTä PäiväSTä,

joLLE ETuuTTA HAETAAn. HAKuAiKA KoSKEE KAiKKiA TYöTTöMYYSKASSAn MAKSAMiA ETuuKSiA

Oletko Sähköliiton
opiskelijajäsen?
Jos haluat opiskelun välisten

työsuhteiden kerryttävän työt-

tömyyskassan työssäoloehtoon

laskettavaa työssäoloaikaa, voit

aloittaa jäsenmaksun maksamisen

jo opiskeluaikaisen palkkatyön

perusteella.

Jos aloitat jäsenmaksun

maksamisen opiskeluaikaisesta

palkkatyöstä, sinun on täytettävä

uusi, varsinaisen jäsenen liit-

tymisilmoitus tai jäsenmaksun

perintäsopimus, joka löytyy sivulta

www.sahkoliitto.fi>Lomakkeet.

Varsinainen sopimusalajäsenyys Voi alkaa sen jälkeen,

kun työllistyt sähköalalle ja täytät Varsinaisen jäsenen

liittymisilmoituksen tai jäsenmaksun perintäsopimuksen.

Koonnut: Jonna Heiniluoma

Pääsiäisen ajan maksupäivät
ke 27.3.
to 28.3. (ansioturva ja vuorottelukorvaus)

ti 2.4.
to 4.4.
pe 5.4.

JOS LOMAuTuKSESI ON ALKANuT JuuRI ENNEN ARKIPYHIä,

TARKISTA OLETKO OIKEuTETTu ARKIPYHäKORVAuKSEEN. VOIT

KYSYä ASIAA OMALTA LuOTTAMuSMIEHELTäSI TAI LIITOSTA OMAN

SOPIMuSALASI TOIMITSIJALTA. MIKäLI OLET OIKEuTETTu ARKI-

PYHäKORVAuKSEEN, SE ON ILMOITETTAVA TYöTTöMYYSKASSALLE.

Täytä jatkohakemus aina neljältä

täydeltä viikolta tai kokonaiselta

kalenterikuukaudelta. Jos täytät

hakemuksesi joltain muulta ajalta,

maksusi saattaa viivästyä, koska

se ei mene automaattisesti työttö-

myyskassassa maksuun.

Työttömyyskassan verkkopal-

velun kautta voit lähettää jatkoha-

kemuksen sähköisesti, kun olet jo

saanut päivärahaa eikä päivärahan

maksamisessa ole katkosta.

jatkohakemuslomakkeissa on

kaksi erilaista hakemustyyppiä:

• ei-muutettava jatkohakemus

• muutettava jatkohakemus

Käytä ei-muutettavaa jatkoha-

kemusta, kun työttömyytesi on

jatkunut koko neljän viikon tai

kalenterikuukauden hakujakson

ajan yhdenjaksoisena. Ohjelma

aukaisee sinulle esitäytetyn jatko-

hakemuslomakkeen merkinnöillä

työtön. Jos hyväksyt hakemuksen,

klikkaa Allekirjoita ja hyväksy

-painiketta, jonka jälkeen hake-

mus lähtee työttömyyskassaan.

Ei-muutettava jatkohakemus me-

nee työttömyyskassassa suoraan

maksuun ja rahat ovat tililläsi

nopeimmin.

Muutettavaa jatkohakemusta

käytetään silloin, kun hakujakson

aikana olet ollut työssä, sairaana,

vuosilomalla tms. tai jos työttö-

myytesi päättyy ja haet tämän

vuoksi päivärahaa lyhyemmältä

kuin neljän viikon ajalta.

Ohjeita verkkopalvelun käyt-

töön löydät työttömyyskassan

nettisivulta.

Näin saat maksusi nopeammin
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Luottamushenkilöseminaari | Aika: 19. - 20.4.2013 | Paikka: Hotelli Scandic Rosendahl, Tampere

Jos unohdit ilmoittautua
määräaikaan mennessä,
kysy paikkoja sähköpostilla:
anne-marie.paasonen@
sahkoliitto.fi tai
pirjo.lintunen@sahkoliitto.fi

Kovat nimet grillattavana

Pekka Kärkkäinen tuo

keskusteluun työnantajapuolen

näkökulmaa harmaasta

taloudesta.

Huhtikuun luottamushenkilösemi-

naariin on tähän mennessä ilmoit-

tautunut jo parisataa Sähköliiton

luottamushenkilöä, työsuojeluval-

tuutettua ja työsuojeluasiamiestä.

Seminaarin päätarkoitus on tar-

jota verkostoitumiskanava paitsi

samanlaisia tehtäviä tekevien

sähköliittolaisten kesken, myös

asiantuntijoiden ja työnantaja-

puolen edustajien kanssa.

Seminaarissa puhujapönttöön

nousevat esimerkiksi Verohallin-

non ylitarkastaja Pekka Muinonen

ja Teknologiateollisuus ry:n ryh-

mäpäällikkö Pekka Kärkkäinen.

Seminaarin keskeisiä aiheita,

harmaata taloutta, TES-politiikan

tulevaisuutta ja työsuojelua pöy-

hitäänkin monelta kantilta.

Palvelualojen työnantajat

PALTA ry:n varatoimitusjohtaja

Tuomas Aarto on lupautunut tuo-

maan pöytään EK:n näkemyksiä

aiheista. Sähkötekniset työnanta-

jat STTA ry:n toimitusjohtaja Esa

Larsén puolestaan aikoo käsitellä

työmarkkinapoliittisia edunvalvon-

nan uusia näkökulmia ja niiden

välttämättömyyttä.

Mielenkiintoisia aiheita ja

tuttavuuksia on siis luvassa. Näh-

dään huhtikuussa!

Pekka Muinonen kertoo

työmailla pakollisesta

veronumerollisesta

henkilökortista.

Osallistujille korvataan semi-

naarin ajalta majoitus kahden

hengen huoneissa, ohjelmaan

merkityt ruokailut, kaikki

seminaarissa jaettavat mate-

riaalit ja matkakulut julkisten

liikennetaksojen mukaan. Jos

osallistuja majoittuu yhden

hengen huoneessa, hänen on

maksettava huonehinnan erotus

45,50 euroa. Oman auton käy-

töstä korvaus maksetaan vain

auton kuljettajalle. Korvaus on

0,23 €/km.

Seminaariin osallistuvien

luottamushenkilöiden ja työ-

suojeluvaltuutettujen tulee

perjantain osalta ensisijaisesti

käyttää työehtosopimuksen

tarkoittamaa luottamushenkilö-

aikaa, jolloin työnantaja maksaa

palkan. Jos ongelmia vapaan

saamisessa ilmenee, ota yh-

teyttä liittoon. Ilmoittautuneille

lähetetään seminaariohjelma

postitse noin viikkoa ennen

tilaisuutta.

Jos tarvitset majoitusta jo

torstaista 18.4. lähtien, ota itse

yhteys hotelliin 03 2441 111.

Majoituksen maksat tällöin

itse tai voit pyytää avustusta

ammattiosastoltasi. Kahden

hengen huone maksaa 111 € ja

yhden hengen huone 101 €.

Seminaarissa paikalla myös vakuutusyhtiöt IF ja Turva sekä näyttötutkintojen järjestämisen ja kehittämisen kumppani ALVAR.

Teksti ja kuvat: Jonna Heiniluoma

UUSI Fluke VT02
visuaalinen IR-lämpömittari.
Fluke tekee yhden asian paremmin kuin
mikään muu mittalaitevalmistaja. Me
kuuntelemme asiakkaitamme. Ja tämän
me kuulimme. Ensinnäkin: kehittäkää
edullinen mittalaite, jossa yhdistyvät
infrapunalämpömittarin helppokäyttöisyys
ja lämpökameran visuaalisuus. Ja: tehkää
mahdollisimman helpoksi löytää kuumat ja
kylmät kohdat sekä mikäli vain mahdollista
niin myös lämpökartan ja digikuvan
läpinäkyvyyden säätö olisi hieno juttu.
Tehty.

NÄET MUUTAKIN KUIN
LÄMPÖTILAN

©2012 Fluke Corporation

www.fluke.fi/VT02
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OSASTOT TOIMIVAT 25.4.2013 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan

maanantaihin 15.4.2013 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti

lomakkeella: www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/osastot-toimivat/ilmoita-tapahtumasta

001 Oulun Sähkötyöntekijäin
Ammattiosasto N:o 1 ry
Sääntömääräinen kevätkokous
osaston toimistolla ti 23.4. alkaen
klo 17 (os. Rautatienkatu 16 D
46, sisäänkäynti Rautatienkadun
puolelta). Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset ja ajankohtaiset
asiat. Esillä mm. osaston 60 v.
historiikki. Kaikki osaston jäsenet
ovat erittäin tervetulleita. Tulkaa
joukolla vaikuttamaan. Tilaisuu-
dessa kahvitarjoilu ja pientä purta-
vaa. www.osasto001.fi Hallitus.

003 Muhoksen Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään la 13.4. klo 16 Rokua
Health & Spassa. Esillä sääntöjen
kevätkokoukselle määräämät ja
muut ajankohtaiset asiat. Kokouk-
sen jälkeen osasto tarjoaa päiväl-
lisen. Tervetuloa osaston jäsenet
kokoukseen. Hallitus.

004 Kemijoen Energia-alan
työntekijät ry
Kevätkokous 6.4. klo 12.30
Villamossa. Kokouksen jälkeen
pilkkikilpailu alkaen noin klo 14.
Tervetuloa!

011 Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Pilkit ja pakit kairaa unohtamatta
kainaloon ja kohti Ensilää, TKT:n
vapaa-ajanviettopaikkaa. Kilpailu
24.3. klo 9 alkaen. Tervetuloa
ulkoilemaan ja pilkkimään. Paikan
päällä sauna lämpöisenä ja pik-
kupurtavaa tarjolla. Pilkkimisen
riemua ja hyvää kevättä kaikille. T.
Vapaa-ajan jaosto, Yli-Somero 050
468 4585.

Asennusjaoston koulutusilta
5.4. klo 11 alkaen. Koulutus- ja
saunapaikkana Media54:n isompi
saunatila Finlaysonin alueella.
Koulutuksen aihe: Urakkatöiden
tulevaisuus sähköalalla. Koulutta-
jana sopimusvastaava Jari Ollila.
Ohjelma ja ilmoittautuminen osas-
ton kotisivujen kautta (osasto11.

com), 30 nopeinta ilmoittautujaa
mahtuu mukaan. Ilmoittaudu
28.3. mennessä.

Osaston kevätkokous ke 24.4.
klo 18, osaston toimistolla os.
Näsilinnankatu 33b A 25. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Kahvi-
tarjoilu. Tervetuloa.

011 Tampereen Seudun Sähkö-
alantyöntekijät ry / Veteraanijaosto
Veteraanijaoston ulkoilu- ja lii-
kuntapäivä ma 25.3. Pyynikin ja
Pispalan maisemissa. Ohjelmassa
mm. kävelylenkki Pispalanharjun
kulttuurimaisemissa ja Pyynikin
metsäpuistossa. Ja tietysti munk-
kikahvit näkötornin kahvilassa. Ko-
koontuminen Pyynikin näkötornin
luona klo 12.

013 Hyvinkään Sähköalan-
työntekijäin ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään ti 9.4. klo 17.30 ravintola
Harlekiinissa Hyvinkäällä. Osasto
tarjoaa päivällisen. Tervetuloa.

014 Nokian Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään 25.3. klo 18 Nokian Kei-
laamolla. Esillä sääntömääräiset
ym. esille tulevat asiat. Tervetuloa,
hallitus.

016 Haminan Sähköosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään ti 9.4. klo 18, hallitus jo
klo 17.30. Kokouspaikkana toimii
Varuskuntakerho Kadettikoulunka-
tu 3. Tervetuloa, hallitus.

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Pöytälätkäkilpailut 4.5. klo 14
alkaen Teräspirtillä (Hakovuo-
rentie, HML). Sauna kuumana,
ruokaa ja juomaa tarjolla. Illalla
seuraamme Suomi-Slovakia MM-
ottelua. Ilmoittautumiset 29.4.
mennessä jari.korpela@ruukki.com
tai 040 506 3076. Tervetuloa
pelailemaan!

020 Kotkan Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään ma 15.4. klo 19 osaston
toimistolla, Vesivallinaukio 5 A
48600 Kotka. Tervetuloa, hallitus.

021 Porin Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston kevätkokous pidetään
keskiviikkona 24.4. ravintola Lii-
sanpuistossa klo 18 alkaen. Esillä
sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoi-
lu. Tervetuloa, hallitus.

022 Lappeenrannan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston kevätkokous pidetään ti
11.4. klo 18 osaston kokoustilassa
Väinölänkatu 25. Asiat: sääntö-
määräiset asiat sekä muut esille
tulevat asiat. Kokouksen jälkeen
kahvit. Tervetuloa, hallitus.

024 Varkauden Sähköalantyönteki-
jäin Ammattiosasto ry
Osaston sääntömääräinen kevät-
kokous to 18.4. klo 18 ravintola
Amandassa. Kokouksessa käsitel-
lään sääntöjen kokoukselle määrät
asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa, hallitus.

029 Kouvolan Sähkötyöntekijäin
Osasto ry
Kevätkokous pidetään pe 12.4. klo
18. Kokouksessa käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen jäl-
keen ruokailu. Terveisin, hallitus.

032 Pudasjärven
Sähköalojenammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous
Pudasjärvellä Fortumin saunaosas-
tolla pe 5.4. klo 18 alkaen. Esillä
sääntömääräiset ja muut esille
tulevat asiat. Tervetuloa joukolla
kokoukseen toivoo toimikunta.

037 Satakunnan Energia-alan am-

mattilaiset ry
Kevätkokous pidetään perjantaina
26.04.2013 klo:18.00 kokoustila

Jacuzzi-allas ja saunatila Antin-
katu 8 Pori. Käsitellään sääntöjen
7$ määräämät asiat. Kokouksen
jälkeen sauna+iltapala.
Ilmoittautumiset 23.04 mennessä
Jarkko Lanki puh:0447012375
tai jarkko.lanki@porienergia.fi

038 Naantalin
Voimalaitostyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään Naantalin Ravintola Kala
Trapissa 12.4. klo 18.30. Kokouk-
sen jälkeen osallistujille tarjotaan
päivällinen. Jäsenet tervetuloa,
hallitus.

039 Tietoliikenne- ja
Informaatiotekniikka os. 039 ry
Kevätkokous ti 16.4. klo 17 Myyr-
mäenraitti 4, Vantaa (Myyrmäen
uimahallin kabinetti). Esillä osas-
ton sääntöjen kevätkokoukselle
määräämät asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa, hallitus.

041 Turun Seudun
Sähkötyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen kevätko-
kous to 11.4. klo 16.30 osaston
toimistolla, Brahenkatu 13 A 4
Turku. Esillä sääntömääräiset asi-
at, kahvi- ja voileipätarjoilu. Terve-
tuloa mukaan, osaston hallitus.

043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous
to 21.3 klo 18, paikkana raksan
toimisto, Sibeliusbulevardi 36,
Porvoo. Kevään tulevat kuukausi-
kokoukset 18.4. ja 16.5. klo 18,
sama paikka. Tervetuloa!

047 Ukin Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään pe 26.04. klo 18 alkaen.
Hotelli Lännentie, Uusikaupunki.
Tervetuloa.

049 Helsingin Sähköalantyöntekijät
ry/Eläkeläiset
Kevätretki 29.5. Tallinnan Meri-
museoon (Lennusadam). Matkan
hinta 30 e/hlö sis. laivamatkat
Eckerö Linen M/s Finlandialla
Hki-Tallinna-Hki kansipaikoin,
aamiaisbuffetin, merimuseon
lentosataman pääsyliput opastuk-
sineen sekä yhteisen hytin matka-
tavaroiden säilytykseen. Ilmoittau-
tuminen 19.4. mennessä: Markku
Sallinen, 040 503 8538 tai Pekka
Seppä, 040 561 3715 ja maksa-
malla matkan hinnan os. 049:n
tilille FI 4720651800138246
viitenumero 1041. Kokoontumi-
nen Länsiterminaalissa 29.5. klo
8, jolloin jaetaan matkaliput. Laiva
lähtee Helsingistä klo 9.15 ja on
Tallinnassa klo 11.45. Lähtö Tal-
linnasta 29.5. klo 17.15. Helsin-
gissä klo 19.45. Matkalle mukaan
myös avec + passi tai uudenmalli-
nen henkilökortti, tervetuloa.

Kylpylämatka Pärnun Puisto-
taloon 1.9.–8.9. 415 euroa/hlö,
sis. lääkärin tulokonsultaation,
puolihoidon, 12 lääkärin määrää-
mää hoitoa + 6 ryhmäliikuntaa

ja laiva Hki-Tallinna-Hki + bussi
Tallinna-Pärnu-Tallinna. Vastuul-
linen matkanjärjestäjä on Saga
Matkat. Sitova ilmoittautuminen
26.4. mennessä: Markku Sallinen,
040 503 8538 tai Pekka Seppä,
040 561 3715 ja maksamalla
varausmaksun 70 e/hlö tilille FI
4720651800138246 viitenumero
2862. Loppusuoritus matkan hin-
nasta 345 euroa/hlö maksettava
22.7. mennessä samalle tilille
ja samaa viitenumeroa käyttäen.
Viroon mukaan passi tai uudenmal-
linen henkilökortti. Meno: Eckerö
Line lähtee Helsingin Länsiter-
minaalista 1.9. klo 9.15. Paluu:
Eckerö Line lähtee Tallinnasta 8.9.
klo 17.15, laiva on Helsingissä klo
19.45. Kokoontuminen 1.9. Länsi-
terminaalin 2. kerros klo 8, jolloin
jaetaan matkaliput. Avec mukaan,
tervetuloa.

056 Ikaalistenseudun
Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous la
23.3. klo 10 alkaen. Paikkana
Koivikon leirikeskus, Koivikontie
54, Ikaalinen. Käsitellään kevätko-
koukselle kuuluvat asiat sekä muut
kokoukselle esitettävät asiat. Li-
säksi päätetään kesäretken kohde.
Kokouksen jälkeen n. klo 12–14
perinteiset osaston pilkkimesta-
ruuskilpailut.

057 Etelä-Pohjanmaan Sähkö-
alantyöntekijäin osasto ry
Etelä-Pohjanmaan Sähköalan-
työntekijäin osasto 057 järjestää
pilkkikilpailut la 6.4. Paikka
Kyrkösjärven tekoallas Seinäjoel-
la. Lähtö Jalasjärven puoleiselta
uimarannalta klo 10. Sarjat kai-
kenikäisille ja -kokoisille, miehille
ja naisille. Tervetuloa viettämään
mukavaa kevätpäivää mukavassa
seurassa. Lisätietoja: www.anvia-
net.fi/epsahko57/

Sääntömääräinen kevätkokous
ke 10.4. klo 18. Paikkana Hotelli
Sorsanpesä, Törnäväntie 27, Sei-
näjoki. Käsitellään sääntöjen mää-
räämät asiat. Kokouksen jälkeen
ruokailu. Olette kaikki osastomme
jäsenet lämpimästi tervetulleita.
Hallitus.

059 Lahden Sähköalantyöntekijät ry
Osasto järjestää perinteisen ke-
vätretken 6. - 9.6. Jurmalaan,
Latviaan. Lähtö Lahdesta 6.6. noin
klo 18.30 (tarkentuu lähempänä
ajankohtaa). Paluu 9.6. n. klo
22.15. Menomatkalla majoitus B-
luokan 2 hengen hyteissä, paluu-
matkalla kansipaikoitus. Majoitus
Jurmalassa neljän tähden Baltic
Beach Hotellissa. Matkan hinta
150 e/hlö. Tarkempi matkaohjelma
selviää myöhemmin. Lisätiedot
osaston toimistolta tai P. Simolalta
040 722 8621. Ilmoittautumiset
ja maksut osaston toimistolle
päivystysaikana 20.5. mennessä.
Päivystys ma 16.30 - 18. Nopeim-
mat ehtivät mukaan. T. Vapaa-ajan
jaosto.
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Hohtokeilaamaan! Aika: La
18.5. klo 17.30-22. Paikka: Lah-
den keilahalli, Launeenkatu 5.
Huom! yläikäraja max. 30 v! Oh-
jelma: Hohtokeilausta, tietoa säh-
köliiton toiminnasta, tietoa osas-
ton toiminnasta, ruokailu, sauna.
22 ensimmäistä pääsee mukaan
ja SITOVAT ilmoittautumiset Niina
0400 814 368.
060 Mikkelin
Sähköalantyöntekijät ry
Perinteiset pilkkikilpailut pidetään
6.4. klo 9–13 Hotelli Heimarissa,
Laitialantie 190. Ruokatarjoilu.
Tervetuloa.

062 Lohjan Sähköalojen
ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous ke
10.4. klo 18 Metallituvalla, Teh-
taankatu 9, Lohja. Esillä sääntöjen
määräämät asiat. Hallitus kokoon-
tuu klo 17. Tervetuloa, hallitus.

065 Iisalmen
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous
18.4. klo 18 Hotelli Iisalmen
Seurahuoneella. Esillä sääntöjen
kevätkokoukselle määräämät asiat
sekä muut ajankohtaiset asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

071 Vammalan Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään 16.4. klo 18 alkaen Hei-
non Leipomolla Sastamalankatu
70, 38210 Sastamala. Kokouk-
sessa kevätkokoukselle määrätyt
asiat. Tervetuloa, hallitus.

073 Kurikan Sähköalojen osasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous
17.4. hotelli-ravintola Pitkäjussis-
sa klo 18 alkaen. Kokouksen jäl-
keen ruokailu. Tervetuloa, hallitus.

Karting-retki PowerParkkiin la
27.4. Lisätietoa ja ilmoittautumi-
set pe 19.4. mennessä 040 311
3805.

074 Kuusankosken Sähkömiehet ry
Eläkejaoston huhtikuun kokous
3.4. klo 13 Kettumäen palvelu-
keskuksessa. Kahvitarjoilu. Ter-
vetuloa!

Pilkkikisat koko jäsenistölle
Lappalan mökillä 23.3. alk. klo 8.
Kaikki mukaan.

077 Savonlinnan ja Lähiympäristön
Sähkömiehet ry
Sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään 12.4. klo18 alkaen Hotelli
Pietari Kylliäisen Ruiskukka kabi-
netissa. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen
jälkeen osasto tarjoaa päivällisen.
Tervetuloa, hallitus. Pilkkikisat
pidetään 6.4. klo 9 - 12 Ever-
lahdessa Kellarpellossa. Osasto
tarjoaa makkarat ja virvokkeita.
Tervetuloa, hallitus.

079 Haukiputaan
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston kevätkokous pe 19.4.
klo 17 Haukiputaan Sähköosuus-

kunnan tiloissa, Martinniementie
31. Esillä sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen ruokailu ja
saunomismahdollisuus. Tervetuloa,
hallitus.

091 Lieksan
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous Si-
nisessä Kahvilassa to 4.4. klo 17.
Esillä osaston kevätkokoukselle
kuuluvat sääntömääräiset asiat.
Pilkkikilpailut Jauhiaisella Erosen
Karin rannassa 6.4. klo 9-13.
Kahvitarjoilut. Tervetuloa, hallitus.

099 Loimaan
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston kevätkokous pidetään ke
3.4. klo 19 Loimaan Seurahuo-
neella, Satakunnantie 26. Esillä
sääntöjen kevätkokoukselle mää-
räämät asiat. Tervetuloa, hallitus.

100 Järvenpään
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous 12.4. klo 18 Cantina
Zapata (kokoustilat 4. krs), Manni-
lantie 44, Järvenpää. Käsitellään
sääntöjen määräämät asiat. Koko-
uksen jälkeen ruokailu virvokkei-
neen. Tervetuloa. Info 044 425
2552/sihteeri.

101 Ylivieskan Sähköalan osasto ry
Ahvenanmaan reissu 8.-12.5.
Lähtö ke 8.5 klo 23.30 Ylivieskan
mh. Paluu su 12.5. n. klo 04.
Hinta jäseneltä 100 € ja seura-
laiselta 220 €. Mukaan mahtuu
ilmoittautumisjärjestyksessä 38
hlöä. Ilmoittautumiset ke 3.4.
mennessä mielellään sähköpostiin
timoheiska@kotinet.com (huom. ei
pistettä), johon lähtijöiden nimet
sekä syntymäajat pvm.kk.vv tai p.
0400 243 934 ja maksu osaston
tilille nimellä 553405-40061565,
jolloin olet varmistanut paikkasi.
Mukaan liiton jäsenkortti, koska
vakuutusyhtiö Turvan puolesta
jäsenillä on matkustajavakuutus
matkan ajan. Tarkempaa tietoa
matkasta Timolta. Ja ei kun me-
noksi, hallitus.

104 Saarijärven
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston kevätkokous Summassaa-
ressa 11.4. klo 18. Ruokailu klo
17 alkaen.

Osaston kevätmatka Tallinnaan
25.5.–27.5. Ilmoittautumiset ja
tiedustelut Tapsalle 0400 164
651 10.4. mennessä. Omavastuu
100 e/hlö.

105 Vihdin Sähköalantyöntekijät ry
Kevätretki Pärnuun pe 24.5 – su
26.5. Yövymme Tervis Paradiis
Spa hotellissa. Max 30 henkilöä,
50 e jäsen ja 100 e seuralainen.
Ilmoittautumiset viimeistään
10.4. mennessä. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset Tomi Raitaselle
040 587 7748.

Sääntömääräinen kevätkokous
pe 12.4. klo 18 Hiipun majalla.
Esillä sääntöjen määräämät ja

muut asiat. Myös saunomismah-
dollisuus ja pientä iltapalaa. Terve-
tuloa, hallitus.

106 Savon Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous
to 21.3. klo 18 Hotelli-ravintola
Savoniassa, Sammakkolammen-
tie 4, Kuopio. Sääntömääräisten
asioiden lisäksi päätetään osaston
kesäretkestä. Kokouksen jälkeen
ruokailu. Tervetuloa, hallitus.

112 Pieksämäen
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous
9.4. klo 18 Kaakinmäen Neste.
Esillä sääntöjen määräämät ja
muut esille tulevat asiat, ilmoit-
tautuminen matkalle, Paltasen
lohipilkkiavustus 20 euroa pääsiäi-
senä. Tervetuloa, hallitus.

114 Tornion Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous Tornion Järjestötalolla
ma 8.4. klo 18. Esillä sääntömää-
räiset asiat. Tervetuloa, hallitus.

120 Vanhankaupungin
Sähkömiehet ry
Kevät kokous pidetään 26.4. klo
15 liiton tiloissa Helsingissä,
Paasivuorenkatu 2 C. Kokouksen
jälkeen lähdetään risteilylle M/S
Silja Europalla. Takaisin tullaan
27.4. klo 16.30. Ilmoittautumiset
Päiville 050 453 0407, 25.3.
mennessä. Ilmoittautumismaksu
risteilylle on 100 € joka palaute-
taan laivalla.

123 Länsi-Suomen tietoliikennealan
ammattilaiset ry
Kevätkokous Härmässä pe 22.3.
klo 18. Kevätkokous asiat. Ruokai-
lu kokouksen jälkeen. Tervetuloa.

128 Ekenäs El-arbetare rf
Stadgeenligt vårmöte 3.4. kl. 19
på Motel Marine. Stadgeenliga
ärenden. Välkommen, styrelsen.

Sääntömääräinen kevätkokous
3.4.klo 19 Motel Marinessa. Sään-
töjen määräämät asiat. Tervetuloa,
toimikunta.

131 Sodankylän Sähkömiehet ry
Sääntömääräinen kevätkokous
22.3. klo 17, paikkana hotelli So-
dankylä. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Tervetuloa, hallitus.

144 Varkauden Seudun Asennussäh-
kömiehet ry
Osaston kevätkokous 5.4. klo 18
alkaen osaston toimitiloissa Kaup-
pakadulla. Pilkkikisat 6.4. lähtö
Toritorpalta klo 7.

149 Kuhmon Sähköalantyöntekijäin
ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkoko-
us pe 12.4. klo 18 Ravintola
Eskobar:ssa. Kokouksen jälkeen
ruokailu.
Virkistäytymispäivä la 6.4. klo 13
alkaen. Tutustuminen Kuhmo-
talon AV-järjestelmään Veikko

Kilpeläisen opastuksella. Tämän
jälkeen virkistäydymme kotimaisen
musiikkitapahtuman ”Lukkosulaa
ja Lumpeenkukkia” parissa klo 15
alkaen. Päivän päätteeksi ruokailu
Ravintola Eskobar:ssa. Sitovat
ilmoittautumiset: Pentti Willman,
040 412 7156 ke 27.3.2013
mennessä. Mukaan mahtuu 20
nopeimmin ilmoittautunutta. Ter-
vetuloa!

154 Pogostan
Sähköalantyöntekijät ry
Vuosikokous ke 3.4. klo 18 alkaen
Murginapirtillä Ilomantsissa. Koko-
uksessa käsitellään sääntöjen mää-
räämät asiat. Tervetuloa, hallitus.

Pilkkikilpailut Ilomantsissa la
6.4. Kokoontuminen Ilomantsin
Nesteen huoltoasemalle klo 8.30,
josta lähdetään kilpailupaikalle.
Osasto tarjoaa makkarat. Tervetu-
loa, toimikunta.

155 Hissimiehet ry
Sääntömääräinen kevätkokous la
20.4. Järvenpäässä klo 16 osoit-
teessa Mannilantie 44, ravintola
Cantina Zapatan kokous/saunati-
loissa. Käsitellään osaston sääntö-
jen määräämät asiat. Ruokatarjoilu
ja sauna. Hallitus kokoontuu klo
14. Tervetuloa, hallitus

156 Kauhavan
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous pe 26.4. klo 18
Hotelli Kauhavan saunaosastolla.
Tervetuloa, hallitus.

161 Inkoon
Voimalaitostyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään ke 24.4. klo 18 Raken-
nusliiton tiloissa, Kauppakatu
8, Lohja. Hallitus kokoontuu klo
17.30. Kokouksen jälkeen ruokai-
lu. Tervetuloa.

169 PVO Energia-ammattilaiset ry
Os. 169
Sääntömääräinen kevätkokous ti
9.4. klo 18 Hotelli-Ravintola Pitkä-
Jussissa Kurikassa. Esillä sääntöjen
kevätkokoukselle määräämät ja
ajankohtaiset asiat. Kokouksen
jälkeen ruokailu. Kaikki osaston
jäsenet tervetuloa, hallitus.

177 Kiskoliikenteen sähkö-, tietolii-
kenne- ja turvalaiteammattilaiset ry
Osastomme kevätkokous Tampe-

reella la 23.3. klo 10 Hotelli Victo-
riassa osoitteessa Itsenäisyydenkatu
1, Tampere. Kokoukseen osallistu-
ville ruokatarjoilu. Osasto maksaa
mahdolliset matkakulut tositteita
vastaan. Eläkeläiset myös tervetul-
leita kokoukseen. Käsitellään osas-
ton sääntöjen 7 § määräämät asiat:
edellisen vuoden toimintakertomus
ja tilinpäätös, toiminnantarkastus-
lausunto, tilinpäätöksen vahvistami-
nen, vastuuvapauden myöntäminen
hallituksen jäsenille. Hallitus.

178 Siilinjärven Sähköalantyöntekijät
ry
Sääntömääräinen kevätkokous
keskiviikkona 17.4. kylpylä Fon-
tanellan kokoustilassa, Kuiluntie 2,
Siilinjärvi. Saunomaan ja uimaan
pääsee klo 16 alkaen, kokous alkaa
klo 18, jota ennen ruokailu. Esillä
sääntömääräiset asiat. Tervetuloa,
hallitus.

182 Teollisuuden
Sähköalojen Työntekijät ry
Osaston kevätkokous 26.4. klo
18 alkaen osaston toimistolla.
Paasivuorenkatu 2 C 4 krs 00530
Helsinki. Kokouksen jälkeen ruo-
kailu Paasiravintolassa. Tervetuloa,
hallitus.

184 Järvi-Savon
Sähköalojentyöntekijät ry
Matka Tallinnaan 17.5.–18.5. Ma-
joitus Meriton Grand Conference
& Spa Hotellissa. Hotellilla lounas
heti saavuttuamme. Matka sis.
bussikuljetukset Savonlinna–Mikke-
li–Helsinki ja laivamatkat Helsinki–
Tallinna. Matkaennakko 80 € mak-
settava osaston tilille: FI29 8000
1002 1272 24. Laskussa näyttävä
matkustajan nimi ja maksun saaja
Järvi-Savon Sähköalojentyöntekijät
ry. Ilmoittautumiset 8.4. mennessä:
Harri Vihanti, 040 571 0837 tai
harrivihanti@hotmail.com. Matkalla
tarvitaan voimassaoleva passi tai
virallinen, kuvallinen henkilökortti.

185 Satakunnan Puhelin- ja
Tietoliikennetyöntekijät ry
Ammattiosaston sääntömääräinen
kevätkokous Ravintola Liisanpuis-
tossa 27.3. klo 17 osoitteessa
Liisankatu 20, Pori. Asialistalla
käsitellään sääntömääräiset asiat ja
muut esille tulleet asiat. Kokouksen
jälkeen kahvit ja pientä iltapalaa.
Tervetuloa, hallitus.

Sähköliiton osastot alueittain löydät osoitteesta:
www.sahkoliitto.fi/sahkoliitto/organisaatio/osastot_alueittain

25-vuotias keskusneiti
vastasi vuonna 1978
Tevan puhelinvaihteesta.

Koonnut: Anne-Maria Elomaa ja Jonna Heiniluoma
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KURSSIT

Viime aikoina monet suuret rakennuttajat ovat siirtyneet käytäntöön, jossa

ne tilaavat rakennusurakat kokonaisurakoina aiemman pääurakoitsija –

alistettu sivu-urakoitsijamallin sijasta. Urakoiden tarpeeton pilkkominen

ja ketjuttaminen vaarantavat hyvien taloteknisten ratkaisujen toteutumi-

sen. Samalla rikollisen talouden ilmiöt monine erilaisine seurauksineen

rakennustyömailla ja yhteiskunnassa lisääntyvät.

Talotekniikka – LVISAK – luo tiloille olosuhteet ja toiminnallisuuden.

Uusien rakennusmääräysten ja kiristyvien energiatehokkuusvaatimusten

myötä talotekniikan merkitys rakentamisessa kasvaa entisestään. Talotek-

niset ratkaisut vaikuttavat rakennuksen toimivuuden laatuun, ylläpitokus-

tannuksiin ja ympäristöystävällisyyteen muita rakennusteknisiä ratkaisuja

enemmän. Korjausrakentamisessa talotekniikka tarjoaa kustannustehok-

kaimmat ratkaisut energiatehokkuuden parantamiseen.

Rakennusten käyttäjät vaativat tiloilta entistä toimivampia, muun-

telukykyisempiä, helppokäyttöisempiä ja vähemmän energiaa käyttäviä

ratkaisuja. Näihin vaatimuksiin voi vastata vain korkeatasoinen talotek-

niikkatoteutus, ei halvimmista palasista koottu mosaiikki.

Hyvän lopputuloksen takaamiseksi talotekniset urakat tulee pitää

rakennusurakan rinnalla suorassa sopimussuhteessa tilaajan kanssa.

Mallissa, joissa pääurakoitsija hoitaa talotekniikan alihankintana, valitaan

halvimmat erillistarjoukset laadusta ja järjestelmäkokonaisuuden toimi-

vuudesta piittaamatta.

Rakennusalan maine on ongelma, josta talotekniikka kokee saaneen-

sa enemmän kuin lääkäri olisi määrännyt. Laatuongelmien ja virheiden

lisäksi julkisuudessa esiintyvät toistuvasti rikollinen talous ja työturval-

lisuus. Talousrikollisuus on vakava uhka koko rakennusalalle. Rikollisen

talouden johdosta yhteiskunnalta jää saamatta merkittävä määrä veroja ja

muita maksuja. Rikollisen toiminnan seurauksena kilpailutilanne vaikeu-

tuu ja rehellisesti toimivan yrityksen on entistä vaikeampaa, melkeinpä

mahdotonta, menestyä kilpailussa. Rikollinen talous heikentää rakenta-

misen laatua ja vahingoittaa alan mainetta ja sitä kautta vaikeuttaa työ-

voiman hakeutumista alalle. Yhteinen tekijä kaikkiin ongelmiin on raken-

nustyömaiden pitkät alihankintaketjut ja runsas vuokratyövoiman käyttö.

Talotekniikka-ala on monin eri tavoin ollut kitkemässä rikollista talo-

utta. Vastaavasti rakennuttajan tehokkain keino rikollisen talouden suitsi-

miseen on katkaista tarpeettomat alihankintaketjut ja eri keinoin rajoittaa

vuokratyövoiman tarpeetonta käyttöä. Yksinkertainen ratkaisu tässäkin on,

että rakennuttaja tekee taloteknisistä töistä sopimukset suoraan näiden

töiden tarjoajien kanssa. Talotekniikkaan liittyvien urakoiden perusteeton-

ta ketjuttamista ja pilkkomista tulee välttää.

On syytä todeta, että aiempi toimintamalli, suorat sopimussuhteet

erikoisurakoitsijoihin, otettiin aikanaan käyttöön edellä mainittujen epä-

kohtien johdosta.

LVI-TU ja STUL ovat käynnistäneet hankkeen, jonka tavoitteena on

lisätä talotekniikalla laatua rakentamiseen. Edellä esitetyllä toimintata-

pamuutoksella rakentamisen laatuja maine kohoavat, rakentamisprosessi

ja aikataulujen hallintatehostuvat sekä työturvallisuus paranee. Ehdotus

vähentää myös rikollista taloutta. Uskomme myös, että esittämämme rat-

kaisut ovat käyttökelpoisia muillakin erikoisurakoinnin osa-alueilla.

Jari Syrjälä ja Olli-Heikki Kyllönen

Jari Syrjälä on LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n ja Olli-Heikki

yllönen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n toimitusjohtaja

Kaikille sähköistysalan ja talotekniikka-alan pääluottamusmiehille tarkoitetuilla ajankohtais-
päivillä käsitellään mm.: alueen ajankohtaisia työehtosopimusasioita, lomautusta ja irtisa-
nomista, erimielisyysmuiston tekemistä, matkapykälää ja urakka-alueen sopimusoikeuksia.

Tilaisuudet järjestetään:
Ti 9.4.2013 Sokos Hotel Arina, Oulu hakuaika päättyy 2.4.2013
Ke 10.4.2013 Rantasipi Pohjanhovi, Rovaniemi hakuaika päättyy 2.4.2013
Ke 25.9.2013 Scandic Lahti, Lahti hakuaika päättyy 16.9.2013
To 26.9.2013 Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio hakuaika päättyy 16.9.2013
To 17.10.2013 Sähköliiton koulutustilat, Tampere hakuaika päättyy 7.10.2013

Tilaisuudet alkavat tulokahvilla klo 9.00 ja päättyvät päiväkahviin noin klo 17.
Myös lounas tarjotaan päivän aikana.
Sähköliitto korvaa osanottajille ruokailut, jaettavan materiaalin, opetuksen sekä matkakulut,
(mikäli niitä syntyy) kotipaikkaa lähimmälle kurssipaikalle julkisten kulkuneuvojen taksojen
mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.
Ilmoittaudu kotipaikkaasi lähinnä olevaan tilaisuuteen hakuaikaan mennessä tiina.makky-
la@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

Sähköliitto järjestää infotilaisuuden kaikille ammattiosastojen toimihenkilöille ja
luottamushenkilöille sekä kaikille muille asiasta kiinnostuneille

Pe 12.4.2013 Sähköliiton koulutustilat, Tampere
hakuaika päättyy 5.4.2013

Tilaisuudessa käsitellään:
• Hallituksen jäsenten vastuuta ja valtaa • Vuoden 2013 veroilmoituksen täyttämistä
• Yhdistyksen toiminnantarkastus, miten se tehdään ja mitä hyötyä siitä on jäsenistölle
Tilaisuus alkaa klo 12.00 ja päättyy noin klo 18.00. Päivän aikana tarjotaan lounas ja kahvi.

Sähköliitto korvaa ruokailut, sekä matkakulut julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai
omaa autoa käytettäessä, vain auton kuljettajalle, 0,23 €/km.

Ilmoittaudu mukaan 5.4.2013 mennessä tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

U LUKIJAN ÄÄNI
Rakennuttaja suoraan
sopimussuhteeseen
talotekniikkaurakoitsijan kanssa

Maaliskuisella esiintymistaidon kurssilla joukko Sähköliiton aktiiveja sai yksilöllistä

koulutusta tärkeisiin esiintymistilanteisiin. Mona-Maria Ilolan vetämä kurssi sparrasi

kurssilaisia puhumaan niin luottamustehtävissä kuin juhlissakin. Huumorilla höyste-

tyt harjoitustehtävät vapauttivat osallistujat esiintymään omana itsenään. Myös kehon

kieltä harjoitettiin hyvällä menestyksellä, tässä porukan notkea kurssikumarrus.

AJANKOHTAISTA AMMATTIOSASTOILLE

Sähköistysalan ja talotekniikka-alan
PÄÄLUOTTAMUSMIESTEN AJANKOHTAISPÄIVÄT

Tutustu myös muuhun Sähköliiton koulutustarjontaan www.sahkoliitto.fi/jäsenpalvelut/koulutus

Helmikuisessa liittolehdessämme olleessa Lauri Lylyn 60-vuotishaastatte-

lussa oli kaivettu esiin jo haudatuksi luultu ihmeellinen TEAM-hanke.

Olin itse mukana tilaisuudessa, missä Lyly esitteli rakentamansa

hankkeen viiden liiton yhdistymisestä. Monessa mukana olleet Sähkölii-

ton edustajat pyörittelivät päätään esityksen kuultuaan; viedäänkö meitä

taas kuin pässiä narussa, arveltiin. Kokemusta oli Metallissa olessamme.

Onneksi Sähköliitto ei syöttiä niellyt ja itsenäisyys säilyi. Joitakin

huuhaa-esityksiä liittymisestä esitettiin, mutta alan ammattimiehet tyr-

mäsivät ne.

Jo eläkkeellä oleva Jack Söderholm

Vielä Teamista
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42-52131-303-92M
39-48 EN ISO 20345: S3

Fe

Sievin Planar-jalkineet ovat uuden ajan turvakengät. Niissä on erittäin pitävä pohja, joka muotoilunsa ja uuden

pohjakuviointinsa ansiosta pitää jalat tukevasti maassa haastavillakin alustoilla. Tyylikkäät ja persoonalliset Planarit

ovat myös mukavat ja tukevat muhkeiden pehmusteiden ja erinomaisen istuvuutensa ansiosta. Planar on saatavilla

kahdella eri varren korkeudella ja kumpikin malli on varustettu teräksisellä varvas- ja naulaanastumissuojalla.

Tartu töihin uudella otteella!

Sievi
PLANAR

UUTUUS!

Pohjois-Euroopan johtava turva- ja ammattijalkinevalmistaja
• Sievin Jalkine Oy • Korhosenkatu 24, 85310 Sievi As.
• Puh. (08) 488 11 • Fax (08) 488 1200 • E-mail: info@sievi.com

www.sievi.com
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Helsingin Sähköalantyönte-

kijät ry:n sushi-ilta alkoi

osaston puheenjohtaja Jari

Räsäsen pitämällä alustuksella. Rä-

sänen rummutti Sähköliittoon kuu-

lumisen puolesta ja valotti osaston

tulevaisuudensuunnitelmia, joihin

kuuluu esimerkiksi varta vasten nuo-

rille suunnattu TES-kurssi.

Vanhoina jermuina Räsänen ja

osaston taloudenhoitaja Martti

Lindfors vastailivat paikallaolijoi-

Onnistuneen osastoillan resepti:

Oppi ja hupi samassa kääreessä
Sähköliiton osasto 049:n nuorisojaosto järjesti toimintaillan
kokkauskurssin merkeissä. Kolmetoista nuorta kokoontui Ravintola
Tokyo 55:een Helsingin Töölöön. Joukossa oli niin osastotoiminnan
aktiiveja kuin aivan uusia tulokkaitakin.

den visaisiin kysymyksiin. Ja niitä

riitti, sillä läsnä oli paljon tuoreita

jäseniä, joille Sähköliiton ja osastojen

toiminta oli vielä uutta.

Harjoitus tekee mestarin

Alun asiaosuuden jälkeen vaihdettiin

semisti vapaalle. Pari vuotta sitten

suoraan Japanista Suomeen muutta-

nut ja Tokyo 55:n puikkoihin tarttu-

nut Kenji Kawamura opetti pojille

sushin valmistuksen eri vaiheet.

Helsingin sähköalantyönteki-

jä-nuoriso muovaili niin makit kuin

nigiritkin, ja parin tunnin harjoitte-

lun jälkeen alkoi riisipallosista tulla

ihan oikeansuuntaisia yhteiseen ja-

panilaiseen illallispöytään katetta-

vaksi.

– Tosi hyviä niistä tuli, totesi

osaston nuorisojaoston puheenjoh-

taja Marcus Kojima. Hän on valmis-

tanut sushia aiemminkin.

– Ensikertalaisilla oli vähän vai-

keuksia alussa, mutta onneksi har-

joitusaikaa oli hyvin, että sitten kun

teimme syötäviä susheja, ne onnis-

tuivat paremmin kaikilta.

Ja kaikille maistui – myös ensi-

kertalaisille.

Ei haittaa vaikka on kivaa

Tehosähköllä rakennustyömaiden

sähköasennuksia tekevä Kojima, 23,

liittyi liittoon valmistuttuaan säh-

köasentajaksi vuonna 2008. Helsin-

gin Sähköalantyöntekijät ry:n halli-

tuksen varajäsen käy kerran kuussa

kokouksissa, joissa käsitellään paitsi

yhdistystoimintalain sanelemat asi-

at, tulevat kurssit ja ilmoitusasiat,

myös pohditaan, miten nuorille saa-

taisiin jaettua tietoa.

– Kouluista valmistuu paljon

nuorta porukkaa, jolla ei ole mitään

tietoa heidän omista oikeuksistaan

työelämässä. Näistä asioista on hel-

pompi puhua toisen nuoren kanssa,

Kojima pohtii.

Kojima pitää kokkauskurssin

tyyppisiä tapaamisia oikein hyvänä

vaihtoehtona. Nyt opittiin tekemään

ruokaa ja saatiin reseptejä, mutta al-

kuillan kokous oli hyödyllisin. n

Teksti: Jonna Heiniluoma • Kuvat: Helsingin Sähköalantyöntekijät ry / Nuorisojaosto

Ammattiosastot tarjoavat nuorille monenlaista toimintaa kokkikursseista kartingiin ja kolopallosta hohtokeilaukseen. Samalla karttuu tieto omista oikeuksista työelämässä.

_”Ay-asioista on
helpompi puhua
toisen nuoren

kanssa”
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