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KUINKA KAUAN TULISIT TOIMEEN ILMAN PESUKONETTA?

if.fi/kotivakuutus VOITA

SIIVOOJA

VUODEKSI!

Nopeus on tärkeä osa sujuvaa korvauspalvelua. Annamme korvauspäätök-
sen suurimpaan osaan netissä tehdyistä irtaimiston vahinkoilmoituksista
saman tien. Ota nopea If Kotivakuutus verkkokaupasta 10 % edullisemmin.
Saat sen myös numerosta 010 19 19 19 tai lähimmästä Ifistä.

If Kotivakuutus on nopea.
Käsittelemme 73 %

vahingoista saman tien.
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Seuraava Vasama ilmestyy 14.11. 2013.
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Tilaa loma, kalenteri tai Vasama!

Seniorit Pärnussa

Korhonen ja työsuojelun haasteet

Kuusikymppiset vauhdissa

Työttömyyskassa

Osastot toimivat & Johtohahmo

Syysristikko

Kurssit & Lehtietu

Elledningen

Medlemsservice

Työllisyys- ja kasvu-
sopimuksen pohjalta

Lemminkäinen aikoo vähentää henkilökuntaansa Suomessa.Vähennystarve

on yhtiön ilmoituksen mukaan enintään 265 henkilötyövuotta.Yt-neuvottelut

ovat vielä kesken Kemin yksikön osalta, joka aiotaan lakkauttaa kokonaan.

Lisää asiasta sivulla 5 .

Sähköliiton sopimusalojen tes-neuvottelukunnat

ovat neuvotelleet työnantajajärjestöjen kanssa

keskusjärjestöjen hyväksymän työllisyys- ja kasvuso-

pimuksen pohjalta liiton hallituksen kehotusten mu-

kaisesti.

Sähköistys ja talotekniikka-alan neuvottelutavoit-

teita linjattiin sopimusalan johtokunnan kokouksessa

17. syyskuuta. Neuvotteluiden pohjaksi sopimusalan

johtokunta nosti alaa hiertävät ongelmat, joihin halut-

tiin saada selkeät ja yhteiset tulkinnat työnantajajär-

jestön kanssa. Valitettavasti tähän asti käydyissä neu-

votteluissa palaset eivät ole loksahtaneet kohdalleen,

eikä molempia osapuolia tyydyttävää ratkaisua alan

ongelmiin ole löytynyt.

Sähköistys ja talotekniikka-alan johtokunta päätyi

kokouksessaan 2.10. lopettamaan neuvottelut toistai-

seksi tuloksettomina ja sen seurauksena olla liittymät-

tä keskusjärjestöjen sopimaan työllisyys- ja kasvuso-

pimukseen. Toki keskusjärjestöjen liitoille asettamaan

takarajaan on tämän lehden ilmestyessä vielä viik-

ko aikaa.

n n n

Johtokunta tiedosti ensi syksynä kohdattavana olevat

mittavat haasteet. Siksi se odottaa, että työehtosopi-

muksessa olevat työryhmät alkavat toimia ja kehittää

realistisia malleja ensi syksyä varten. Toivottavasti yh-

teinen sävel sopijaosapuolten kesken löytyy tulevissa

neuvotteluissa ja saamme alan tes-rakenteet kuntoon!

Tulevaisuudessa sopimuksen pitää palvella mo-

lempia sopijaosapuolia siten, että sopimusalalle tu-

lee selkeä, oman työvoiman käyttöä tukeva sekä alan

työllisyyttä kasvattava työehtosopimus. Alalle on myös

ehdottoman tärkeää, että neuvoteltu työehtosopimus

on sisällöltään sellainen, jossa määräysten ehdot ovat

selkeät ja yksiselitteiset. Mahdollisten epäselvyyksi-

en noustessa esiin asiat pystytään ratkaisemaan jär-

jestöjen kesken, ilman kalliita ja aikaa vieviä oikeus-

taisteluita.

n n n

Energia-, ICT- ja verkostoalan neuvotteluissa on edis-

tytty paremmin ja pystytty sopimaan tulkintaerimie-

lisyyksistä jo neuvotteluiden alkuvaiheessa. Hyvässä

hengessä edenneet neuvottelut luovat mahdollisuuden

siihen, että alalle syntyy molempien sopijaosapuolten

toimesta kasvua ja työllisyyttä tukeva työehtosopimus

keskusjärjestöjen linjaamalla tavalla.

Teollisuuden sopimusalojen neuvotteluissa on

edistytty nihkeämmin. Työnantajapuoli on nostanut

neuvottelupöytään heikennysesityksiä, joilla saattaa

olla negatiivinen heijastus neuvotteluiden lopputulok-

seen. Myös palkankorotuksissa työnantajapuoli on tuo-

nut neuvottelupöytään tulkintamalleja, jotka eivät ole

keskusjärjestöjen sopiman ratkaisun hengen mukaisia.

Neuvotteluissa riittää siis haastetta, koska neuvot-

teluajat ovat tällä kierroksella sangen lyhyet. Tieto

siitä, onko neuvottelutulos työllisyys- ja kasvuso-

pimukseen liittymisestä syntynyt, pitää ilmoittaa kes-

kusjärjestöille 25. lokakuuta mennessä.

n n n

Sähköliiton jäsenien työttömyysaste kääntyi hienoi-

seen laskuun heinä-elokuussa lomautettujen osal-

ta, mutta kokonaan työttömien määrä pysyi lähes al-

kuvuoden tasolla. Valitettavasti kesän jälkeiset ikävät

talouteen ja työllisyyteen liittyvät uutiset eivät kui-

tenkaan ole tuomassa helpotusta kokonaistyöttömyys-

asteeseen. Viimeaikaisten uutisten seurauksena on

pelättävissä, että kokonaistyöttömyysaste kohoaa lop-

puvuodesta.

Tulevat viikot näyttävät, mikä on keskusjärjestöjen

sopiman työllisyys- ja kasvusopimuksen kohtalo se-

kä ennen kaikkea, mihin suuntaan talouden uutisvirta

työllisyyden osalta alkaa kääntyä loppuvuodesta.

Seuraavassa Vasamassa enemmän Lemminkäisen asentajayhdistyksen Tampereella 28.9. pidetystä seminaarista,

jossa muun muassa Etelä-Suomen Talotekniikan aluejohtaja Juha Sinkkonen kertoi ajankohtaisista asioista.
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Raaka syksyinenmerituuli tun-

tuu puhaltavan tavallistakin

kylmemmin Rauman telakal-

la, kun työntekijät yrittävät sulatella

STX:n Finlandin ilmoitusta telakan ja

600 työpaikan lopettamisesta. STX ai-

koo keskittää toimintansa Turun tela-

kalle, josta myös ollaan vähentämässä

noin 100 työpaikkaa.

– Epätietoisuus saattaa vaihtua pi-

an epätoivoksi, veistelevät laivasähkö-

asentajat Jukka Lilja,Markku Mies-

koski ja Tero Vilen.

Miehet kertovat, että ikävistä uu-

tisista huolimatta telakalla tehdään

töitä edelleen melko normaalisti. Lä-

hes kaikki palkkalistoilla vielä ole-

vat yli 50 sähköasentajaa ovat töissä

ja hurtti huumori yrittää pitää moti-

vaatiota yllä. Viime töinään laivasäh-

köasentajat sähköistävät tekeillä ole-

vaa rajavartiolaitoksen merivartio-

alus Turvaa.

– Kymmenkunta sähköasentajaa ir-

tisanoi itsensä 200 päivän lomautuk-

Sähköistysala
katsoo tulevaan

Sähköistysalalla on eletty pari
kuukautta uutta aikaa Keijo

Rimmistön jäätyä ansiokkaan uran
jälkeen eläkkeelle.

Heti alkusyksystä eteen tu-
livat vähän yllättäen neuvotte-
lut liittymisestä keskusjärjestöjen
solmimaan työllisyys- ja kasvu-
sopimukseen. Sähköistysalal-
la työehtosopimus on voimassa
30.9.2014 saakka. Palkoista neu-
vottelemisen lisäksi esille halut-
tiin nostaa joitakin ajankohtaisia
tulkintakysymyksiä.

Tänä syksynä jatketaan myös
edellisessä työehtosopimuksessa
sovittujen työryhmien työskente-
lyä. Pöydällä on muun muassa ai-
ka- ja urakkapalkkausmääräysten
uudistaminen.

Sähköliitto on viestittänyt sel-
västi, että meiltä löytyy uudistus-
halua. Työehtosopimusta pitää yk-
sinkertaistaa ja selkeyttää. Siitä ei
saa kuitenkaan tehdä väljää, ym-
päripyöreitä lauseita täynnä ole-
va kirjaa.

Alan kehittämistä ei pitäi-
si katsoa pelkästään ongelmien
kautta. On nähtävä ongelmien yli,
niitä unohtamatta, rakenteita tar-
kastellen.

Sopimus on saatava yksinker-
taisemmaksi ja helpommin tulkit-
tavaksi, paremmin käytettäväksi.
Yhteisen toimintaympäristön haas-
teisiin on haettava yhdessä ratkai-
suja. Negatiivisten asioiden kautta
lähestyminen vie tilanteen helpos-
ti vastakkainasetteluksi ja uuden
rakentaminen on vaikeaa.

Uuden rinnalle jää myös van-
haa. Oikeus urakkatyöhön on säh-
kömiehille pyhä asia ja haluamme
pitää siitä kiinni. Tahdomme kui-
tenkin rakentaa sopimusta kaikille
sen piirissä työskenteleville. Sen
vuoksi uudistuksia valmistellaan
kokonaisuutena koko sopimusalaa
katsoen.

JARI OLLILA
Sähköistysalan sopimusvastaava

Työpaikalle, jossa säännöllisesti työskentelee

vähintään kymmenen työntekijää, pitää lain

mukaan valita työsuojeluvaltuutettu ja kak-

si varavaltuutettua. Työntekijät voivat vali-

ta keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun myös

pienemmillä työpaikoilla.

Vähintään 20 työntekijän työpaikalla toi-

mii lisäksi työntekijöiden ja työnantajan yh-

teistyöelimenä työsuojelutoimikunta tai muu

vastaava yhteistoimintaelin.

KOETINKYNÄ

4

sen jälkeen ja jäi eläkeputkeen. Me lo-

put täällä mietitään vaihtoehtoja, jot-

ka eivät enimmäkseen kovin ruusui-

selta kuulosta, tiivistää tilanteen

sähköasentajien varaluottamusmies

Mieskoski.

Vaihtoehdot vähissä

Lilja ja Mieskoski ovat kumpikin en-

nättäneet olla telakalla töissä noin 30

vuotta. Kokeneet ammattilaiset las-

keskelevat kuitenkin, että todennäköi-

semmin töitä tulee telakan lopettami-

sen jälkeen löytämään 34-vuotias Tero

Vilen, joka on viimeiset kuusi vuotta

ollut Rauman telakan palkkalistoilla.

– Aiemmin olin jo Helsingin tela-

kalla alihankkijan leivissä. Kyllä tä-

mä tilanne minuakin harmittaa. Olen

Raumalta kotoisin ja melko hiljattain

rakensin tänne talonkin. Perheessä on

pienet lapset, joten en mielelläni läh-

tisi kovin kauas komennuksille. Tosi-

asia kuitenkin on, että kaikille ei näil-

tä nurkilta töitä löydy,Vilen tuumii.

Liljaa ja Mieskoskea huolettavat

mahdollisesti tarjolle tulevat vuok-

ratyöfirmojen paikat, joissa palkkata-

so on vaatimattomampi nykyiseen ta-

soon verrattuna.

Rauma uhrattiin Turun hyväksi

Pettyneitä miehet ovat etenkin siitä,

että viimeistä vuotta lukuun ottamat-

ta Rauman telakka on toiminut tehok-

kaasti ja tuottanut omistajilleen voit-

toa. Silti pienempiin erikoisaluksiin

keskittynyt telakka laitetaan ''lihoik-

si'' ja toiminta keskitetään Turkuun,

jonka leipälajia ovat isot risteilijät.

Risteilybisnes on ollut jo vuosia suu-

rissa talousvaikeuksissa, samoin kuin

STX:n korealainen emoyhtiö. Taustal-

la vaikuttavat tilausten väheneminen

ja siirtyminen kilpaileville telakoille.

– Nyt tehdyt päätökset perustu-

vat realistiseen arvioon yhtiön nyky-

tilasta ja tulevaisuuden markkinanä-

kymistä. Päätöksillä katkaistaan yhti-

ön kuusi vuotta jatkunut tappiokierre

Työsuojeluvaltuutettu, varavaltuutettu

ja työsuojelutoimikuntien tai vastaavien yh-

teistoimintaelinten jäsenet sekä työsuojelu-

asiamiehet on valittava seuraavaksi toimi-

kaudeksi tämän vuoden marras joulukuussa.

Valittujen toimikausi alkaa 1.1.2014 ja päät-

tyy 31.12.2015.

Työturvallisuuskeskuksen vaaliohje työ-

suojeluvaalien järjestämisestä opastaa käy-

tännön järjestelyissä. Ohje perustuu la-

kiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006)

sekä työmarkkinajärjestöjen välisiin

sopimuksiin. Ohje löytyy myös Työturvalli-

suuskeskuksen sivuilta http://www.ttk.fi/ty-

osuojeluvaalit. g

Hyökyaalto iski Rauman telakalle

600 työpaikkaa
yli laidan

Hyökyaalto iski Rauman telakalle

600 työpaikkaa
yli laidan

Pian on aika valita työsuojeluvaltuutettu



VA S AM A 9 / 2 0 1 3 • 5

ja luodaan edellytykset kannattavalle

liiketoiminnalle, selittää STX Finlan-

din varatoimitusjohtaja Jari Anttila.

Hän pahoittelee rajuja päätöksiä,

joiden vaihtoehtona hän kuitenkin nä-

kee vain koko suomalaisen telakkate-

ollisuuden alasajon ja laivanraken-

nuksen päättymisen.

Kaupunki ostanee telakka-alueen

STX Finland jatkaa neuvotteluita hen-

kilöstön kanssa telakan alasajon tar-

kemmasta aikataulusta ja vaikutuk-

sista eri henkilöstöryhmiin. Yhdes-

sä työvoimaviranomaisten kanssa yh-

tiö aikoo tarjota työttömäksi jääville

konkreettisia tuki- ja työllistymistoi-

menpiteitä.

– Telakkaa ei myydä kilpailijoille,

vaan koko telakkatoiminta lopetetaan

Raumalla. Kaupunki on kiinnostunut

ostamaan telakan tontin lähinnä tu-

levia rakennustarpeita ja teollisuus-

puistohanketta varten, tietää sähkö-

liittolaisten pääluottamusmies Heik-

ki Aitonurmi, joka viime aikoina on

saanut istua tiuhaan yt-neuvotteluis-

sa, jotka koskevat kaikkia Rauman te-

lakan palkkalistoilla olevaa 750 ih-

mistä.

Aitonurmi ihmettelee muiden te-

lakkalaisten kanssa, voiko satojen

vuosien laivanrakennusperinne todel-

la kadota lopullisesti Raumalta, jossa

nykymuotoinen laivanrakennus käyn-

nistyi sotakorvauskuunareista vuon-

na 1945. n

Rauman kaupunki, Satakuntaliitto, Satakun-

nan ELY-keskus ja TE-toimisto perustavat

äkillisen rakennemuutoksen työryhmän tela-

kan lakkautuspäätöksen vuoksi. Ryhmä sel-

vittää, mitä toimenpiteitä ja tukityökaluja eri

tahoilla on käytettävissä työttömäksi jäävi-

en työllistämiseksi ja alueen yritysten tilan-

teen helpottamiseksi myös valtion tukieuro-

jen avulla.

Teksti ja kuva: Riitta Kallio

Teksti: Riitta Kallio • Kuva: Ilona Mäenpää

Kolme ammattiliittoa on huolis-

saan Kemijoki Oy:n ilmoitta-

mista henkilöstön vähennyk-

sistä ja suunnitelmista muuttaa yri-

tys vesivoimarakentajasta asiantunti-

jaorganisaatioksi.

Sähköliiton, Uuden Insinööriliiton

ja Ammattiliitto Pron luottamusmie-

hiä ja johtoa kävi 27. syyskuuta edus-

kunnassa tapaamassa työministeri

Lauri Ihalaista ja omistajaohjausmi-

nisteri Heidi Hautalaa.

Valtion omistusohjauksen piiris-

sä oleva vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n

yt-neuvottelut koskevat koko henki-

löstöä. Vajaasta 200 työntekijästä jäisi

noin 20–30 henkeä yrityksen palveluk-

seen ja 90–120 siirtyisi sopimuskump-

panin palvelukseen.Vähennystarve on

40–60 henkilöä.

Kemijoki Oy teki viime vuon-

na omistajilleen 150 miljoonaa euroa

voittoa. Nyt suunnitelluilla toimenpi-

teillä arvellaan saavutettavan 4–6 mil-

joonan euron säästöt.

Vesivoimaosaaminen

vaakalaudalla

Sähköliiton puheenjohtaja Martti

Alakosken mielestä nyt pitäisi puhua

Suomen vesivoimaosaamisen tulevai-

Kemijoen delegaatio vetosi ministereihin:

Vesivoima-
osaamista ei
saa vaarantaa!

suudesta.

– Nyt on vaarana, että vesivoima-

osaaminen rapautuu, kun osaajat ha-

jautuvat eri yrityksiin ympäri Suo-

mea. Lapissa erityisen tärkeät työpai-

kat vähenevät ulkoistamisten myötä.

Alakoski myös ihmettelee toimen-

piteiden nopeaa aikataulua.

– Kemijoki Oy on tehokas vesivoi-

man tuottaja, ja taitaa ennakoivan

huollon ja laitosten ajamisen. Ulko-

puolisella toimijalla ei voi olla saman-

laista yhteyttä Lapin jokiluontoon.

Luottamusmiehet huolissaan

– Henkilöstöllä on suuri huoli sii-

tä, ovatko kaikki omistajat ymmärtä-

neet ne vaikutukset, joita näillä halli-

tuksen suunnittelemilla toimenpiteil-

lä on, sanoo työntekijöiden pääluotta-

musmies JormaTiuraniemi.

Kemijoki Oy:n henkilöstö vaatii,

että kaikki meneillään olevat toimen-

piteet keskeytetään ja yhtiön hallitus

ottaa asiat uudelleen tarkasteltaviksi.

Tiuraniemi vakuuttaa, että henki-

löstö sitoutua sataprosenttisesti tu-

kemaan yhtiön hallitusta, mikäli se

päättää kehittää toimintaa nykyisellä

toimintamallilla tehokkaammaksi ja

ympäristöystävällisemmäksi. n

Sähköliiton, Uuden Insinööriliiton ja Ammattiliitto Pron luottamusmiehiä ja johtoa kävi

27. syyskuuta eduskunnassa tapaamassa työministeri Lauri Ihalaista ja omistajaohjausministeri

Heidi Hautalaa.

Jukka Lilja, Markku Mieskoski ja Tero

Vilen harmittelevat Rauman telakan

lopettamispäätöstä ja miettivät

tulevaisuuden vaihtoehtoja tosissaan.

Lemminkäinen-konserni vähentää enintään
265 henkilötyövuotta Suomesta. Vähennyk-
set toteutetaan irtisanomisina, lomautuksina
tai mahdollisina vapaaehtoisina järjestelyi-
nä. Vähennykset toteutetaan vaiheittain huh-
tikuun 2014 loppuun mennessä.

Yhtiö kertoo pörssitiedotteessaan syys-
kuun lopussa, että neuvotteluissa päätetyt
toimenpiteet johtuvat yhtiön tarpeesta paran-
taa toiminnan tehokkuutta. Henkilöstövähen-

Lemminkäinen vähentää vielä
nysten lisäksi yhtiö aikoo karsia toimipaikka-
verkostoaan.

Tällä hetkellä yt-neuvottelujen kohtee-
na on ainakin Kemin yksikkö, jossa työsken-
telee 20 henkilöä. Työnantajan suunnitelmis-
sa on lakkauttaa Kemin yksikkö kokonaan,
mutta ainakin joillekin työntekijöille saate-
taan tarjota töitä muista Lemminkäisen yksi-
köistä. Todennäköisiä irtisanomisia perus-
tellaan heikolla markkinatilanteella. g
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Teksti ja kuvat: Jonna Heiniluoma

Osastot samassa veneessä
Turun Seudun Sähkötyöntekijät

ry järjesti syyskuun lopussa

kurssin, jonka aiheena oli

työssä ja luottamustehtävissä

jaksaminen. Kurssi oli avoin

kaikille lähialueiden osastojen

aktiiveille, luottamusmiehille,

työsuojeluvaltuutetuille ja

asiamiehille sekä näiden

varahenkilöille.

Turun Merikeskus Forum Ma-

rinumissa opiskeltiin teori-

aa, tehtiin ryhmätöitä ja et-

sittiin yhdessä ratkaisuja keskuste-

luissa esiin nostettuihin ongelmiin.

Paikalla oli parikymmentä Sähkölii-

ton luottamushenkilöä, jotka taatus-

ti saivat jäsenmaksulleen vastinetta.

Koulutus kahvituksineen ja ruokai-

luineen oli nimittäin osallistujille il-

mainen.

Kurssille oli haettu Sähköliiton

paikallisen koulutuksen tuki. Sähkö-

liitto maksoi koulutustilan ja ruokai-

luista 15 euroa osallistujaa kohden.

Loput herkut maksoi Turun Seudun

Sähkötyöntekijät ry, jolle Työväen Si-

vistysliitto korvasi hyvän osan ope-

tuskuluista, koska osasto on TSL:n

jäsen.

041 on kurssittamisen

mallioppilas

Viime vuonna Turun Seudun Sähkö-

työntekijät ry järjesti yhteensä yh-

deksän koulutustilaisuutta. Myös

osaston eläkeläiset järjestivät esi-

merkiksi atk-kursseja ja muutama

työhuonekunta omia koulutuksiaan.

Suosituimpia koulutuksista ovat

osasto 041:n puheenjohtajan ja opin-

tosihteeri Jukka Alakosken sekä ta-

loudenhoitaja Jani Fältin mukaan

aina urakkalaskentakoulutukset. Nii-

tä osasto pystyy pitämään osas-

ton omissa tiloissa, jolloin tapahtu-

mapaikastakaan ei tarvitse erikseen

maksaa.

– Järjestämme kursseja jäsenten

tarpeen mukaan. Toiveita saa esittää.

Kursseja voimme järjestää joko use-

ammalle työhuonekunnalle yhteises-

ti tai vaikka vain yhdelle työhuone-

kunnalle, jos osallistujia on riittäväs-

ti, osastoaktiivit toteavat.

Kokemukset ovat

hyviä

Viime vuon-

na osasto 041

järjesti tä-

mänpäiväis-

tä työssäjak-

samiskurs-

sia vastaavan,

kaikille osas-

toille avoimen

tapahtuman har-

maasta taloudesta.

Kuntoutuskeskus Petreas-

sa Turussa käsiteltiin pimeän työn

lisäksi työsuojeluasioita.

Luennoimassa olivat aluehallin-

toviraston Kristiina Linna ja Sähkö-

liiton Veijo Korhonen. Linna kertoi

ulkomaisen työvoiman alipalkkauk-

sesta ja epäinhimillisestä kohtelusta.

Korhonen esitteli aineistoa ammatti-

taudeista ja sähköaloilla sattuneista

tapaturmista.

Kumpikin aihe herätti runsasta

keskustelua.

Vierailijat eivät venettä kaada

– Taloudellisesti meille on samante-

kevää, tuleeko kurssille osanotta-

jia muualtakin kuin omasta

osastosta. Kun kursseja

järjestetään paikalli-

sella tasolla, kaikki

voittavat. Kustan-

nukset ovat al-

haiset, kun kou-

lutuksen järjes-

täjä ei tavoittele

voittoa, Alakoski

ja Fält summaavat.

Viivan alle jää

roppakaupalla ainee-

tonta plussaa. Kurssin

järjestäjä saa helppoa näky-

vyyttä osastolleen. Osallistujia hyö-

dyttävä tapahtuma on paras kons-

KERRO OSASTOSIAKTIIVEILLE,MILLAISTATOIMINTAA KAIPAAT.TOIVE VOI
TOTEUTUA.
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T yöväen Sivistysliitto ry:n henkilökunta

neuvoo mielellään osastoja, jotka halu-

avat toteuttaa kursseja tai vaikkapa opinto-

kerhoja. TSL:lla on käytössään mittava asi-

antuntijaverkosto ja esiintyjäpankki, joiden

ammattitaitoiset luennoitsijat ovat osastojen

käytettävissä.

TSL välittää rahallista tukea koulutuk-

sen järjestämiseen saamastaan valtionosuu-

desta. Ohjausta ja neuvontaa tuen hakemi-

1. Sami Mattila Huittisista. Olen 089:n

eli Satapirkan energia-ammattilaiset ry:n

jäsen, verkostoasentaja ja pääluottamus-

mies Sallila Sähköasennus Oy:ssä. En ole

ensimmäistä kertaa liiton kurssilla. Osal-

listun koulutuksiin noin kerran vuodessa.

2. Hinta-laatusuhde on loistava. Kurssi ei

maksa minulle mitään. Työnantaja mak-

soi matkat ja sain käyttää tähän luotta-

musmiestuntejakin. Kouluttaja on saanut

osallistujat hyvin mukaan. Täältä varmas-

ti jokainen saa eväitä jaksamiseensa.

3. Vapaa-ajalla ajatukset pitää saada

töistä pois. Itselläni lavatanssiharrastus

on oiva tapa irrottautua työasioista. Se on

sosiaalinen harrastus ja meitä on siellä

iso porukka erilaisia ihmisiä, joiden kans-

sa jutella positiivisista asioista.

4. Olen oivaltanut omia juttujani. Moni

asia on loksahtanut paikoilleen.

5. Tällaista psykologispainotteista koulu-

tusta voisi hyvin olla enemmänkin. Tämä

on mukavaa vaihtelua teknisen koulutuk-

sen rinnalla.

1. Kuka ja mistä? Koulutuskonkari vai keltanokka?
2. Työssäjaksamiskurssin hinta-laatusuhde?
3. Mitä teet, jotta jaksat työssäsi?
4. Oivalsitko jotain tämän kurssin ansiosta?
5. Esitä toivomus?

1. Kari Lehtinen Punkalaitumelta. Olen

työsuojeluvaltuutettu ja sähköasentaja

Sallila Sähköasennuksella. Ammattiosas-

toni on Satapirkan energia-ammattilaiset.

Kursseilla käyn noin kerran vuodessa.

2. Laadukasta on. Näissä kannattaa käy-

dä. Ei maksa liiton jäsenelle mitään,

mutta taso on korkea. Nytkin, kun on kä-

sitelty työssäjaksamista, olen saanut esi-

merkiksi hyviä keinoja, miten motivoida

muita. Ammattitaitoinen kouluttaja pi-

tää kuulijat hereillä koko päivän. Täällä

ei pitkästy.

3. Vapaa-ajalla viikonloppuisin kier-

rän pojan kanssa videokuvaamassa ralli-

kilpailuja. Silloin jää kyllä puhelin pois

matkasta. Omaa aikaa pitää osata ottaa.

4. Uusi oivallus oli uniasia. Meitä on aa-

mu- ja iltavirkkuja. Kaltaiseni aamuvir-

kun kannattaa tehdä haastavat työt aa-

mulla.

5. Työssäjaksamiskoulutusta koko jäse-

nistölle. Täältä sai kaikille tarpeellisia

keinoja. Ja kun henkilö, joka on väsynyt

työhönsä, pääsee porukassa puhumaan

asiasta, niin jaksaa taas.

1. Hannu Rauma Kaarinasta. Olen pää-

luottamusmies ja sähköasentaja talotek-

niikkaurakoinnin puolella Arella Turussa.

Osastoni on 041. Viimeisen kymmenen

vuoden ajan olen käynyt näissä koulutuk-

sissa vähintään kerran vuodessa, joten

olen konkari.

2. Osaston jäsenenä koulutus on minulle

täysin ilmainen. Myös järjestävän osaston

hallituksen jäsenenä olen oikein tyytyväi-

nen hinta-laatusuhteeseen. Kouluttaja

on erittäin hyvä, asiat on helppo tuntea

omaksi. Osastollehan tästä tulee kulu-

ja, mutta tällä luodaan voimaa ja jaksa-

mista.

3. Yritän pitää suhteet hyvinä sekä edus-

tamiini jäseniin että työnantajaan. Ko-

etan hoitaa hommat niin hyvin kuin mah-

dollista.

4. Tukee omaa jaksamista, kun voi vaih-

taa ajatuksia luottamusmiesten ja kurssia

vetävän ammatti-ihmisen kanssa. Kes-

kusteluista sain vahvistuksen, että olen

toiminut ihan oikein. Haasteellisiin asioi-

hin olen saanut uutta näkökulmaa.

5. Toivon lisää luottamusmiehen jaksa-

mista tukevaa toimintaa. Tes-koulutusta-

kaan ei voi koskaan olla liikaa.

KOULUTUS-
GALLUP

Mona-Maria Ilola veti

työssäjaksamiskurssin Turussa.

Koulutuksen puuhamiehet, osasto 041:n

puheenjohtaja ja opintosihteeri

Jukka Alakoski sekä taloudenhoitaja

Jani Fält istuvat eturivissä.

ti saada työhuonekuntien jäsenten

huomio ja vetää heidät mukaan toi-

mintaan.

Vuorovaikutus on kurssien tär-

keintä antia. Kasvokkain huomaa,

kuinka kaikki painivat samanlais-

ten ongelmien ja ajatusten kanssa.

Yhdessä ajatuksia pallotellessa syn-

tyy uutta ja tutuksi tulleen ihmisen

kanssa on helppo tehdä yhteistyötä

myöhemminkin.

Helppoa kuin heinän teko

– Osastomme hallitus hyväksyy meil-

lä helposti TSL:n järjestämät koulu-

tukset. Jani varasi tilat ja minä kou-

lutuksen. Tapahtumasta tiedottami-

seen täytyy sitten tietenkin laittaa

vähän aikaa ja työtä, Alakoski kuvai-

lee koulutuksen järjestämisen help-

poutta.

Hakemuksissa, joilla haetaan kor-

vausta Sähköliitolta ja Työväen Sivis-

tysliitto TSL:ltä, on tietenkin hiukan

tekemistä. Miehet suosittelevat sil-

ti lämpimästi omaa, hyväksi koette-

lemaansa mallia kaikille Sähköliiton

osastoille.

– Kun kurssin on pari kertaa järje-

stänyt, alkavat paperityötkin mennä

ihan rutiinilla, Fält toteaa. n

Pitäisikö sinunkin osastosi TSL-kurssin?
seen antavat opintoneuvojat Eija Lempinen,

puh. 0207 457 670, eija.lempinen@tsl.fi

ja Tarja Nykänen, puh. 0207 457 650, tar-

ja.nykanen@tsl.fi

Tai osallistu valmiille kursseille

TSL:n kursseilla voit opetella viestinnän ja

yhteistyön taitoja, täydentää taitojasi työelä-

mässä, hioa järjestöosaamistasi tai vaikka

hankkia atk-ajokortin.

TSL:n koulutustarjonnasta voit vali-

ta opintojesi muodoksi kurssin, seminaarin

tai luento- ja keskustelutilaisuuden. Lisäk-

si TSL tarjoaa itseopiskeluna suoritettavia

verkkokursseja ja yhdessä, virtuaalisesti ko-

koontuvan ryhmän kanssa käytäviä kursseja.

Kurssit ovat avoimia kaikille aikuisopis-

kelusta kiinnostuneille. Valitse kiinnostava

teema TSL:n tarjonnasta ja etsi sinua lähin-

nä oleva paikkakunta, jossa koulutusta jär-

jestetään: www.tsl.fi/koulutus/kurssit.

Katso myös, mitä TSL-kursseja Sähkö-

liitto tukee vuonna 2013: www.sahkoliitto.

fi/jasenpalvelut/koulutus/tsl-kurssit-2013

Luottamushenkilö! Oikeutesi ja velvol-

lisuutesi on kehittää ja hoitaa itseä-

si. Ilmoittaudu Työväen Sivistysliiton

”Luottamushenkilön työhyvinvointi ja

jaksaminen edunvalvojana” -koulutuk-

seen viimeistään 15.12.2012. Katso il-

moittautumisohjeet ja lisätiedot www.

sahkoliitto.fi > Jäsenpalvelut > Työväen

Sivistysliiton kurssit 2013.
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Sähköliiton kunniajäsenen

Matti Ahteen huikea elämän-

tarina köyhästä mökistä yh-

teiskunnan huipulle on mahtava.Vas-

ta ilmestyneestä muistelmakirjasta

vyöryy esille Suomen yhteiskunnal-

linen menestystarina, johon sähkö-

asentaja, ministeri, urheilujohtaja,

eduskunnan puhemies M. Ahde on li-

ki puolen vuosisadan ajan vahvasti

vaikuttanut.

Matti Ahde kertoo epäilleensä, et-

tei muistelmista tulisi erityisen kiin-

nostavaa, koska hän ei mielestään ole

mikään erikoinen henkilö. Eihän hä-

nellä ollut edes oikeaa nuoruutta, oli

vain poikkeuksellisen vaikeat elin-

olot. Onneksi joku tai jotkut tahot

saivat miehen pään käännetyksi.

Alussa oli sähkömies

Seitsenlapsisen perheen vanhimmal-

le pojalle kertyi kasvatusvastuuta si-

saruksistaan jo koulupoikavuosina.

Kun ruokakin oli kotona vähissä, Ma-

tin hyvästä lauluäänestä oli apua.

Naapurin mies laulatti Matilla ajan

suosittuja iskelmiä muutaman lan-

tin edestä.

Mutta melkein kaiken alussa oli

sähkömies. Matti pääsi heti koulun

jälkeen sähköasentajaoppiin Typpi

Oy:lle. Samaan aikaan hän suoritti

Oulun ammattikoulun sähköasenta-

jan kaksivuotisen iltalinjan. Typellä

häntä kouli mies, jota Matti kiitolli-

suudella muistelee. Veikko Jylhän-

lahti oli sivistynyt ammattiyhdistys-

aktiivi, jonka kanssa käydyt keskus-

telut avasivat nuorukaisen silmät.

– Ruokatunneilla pelasin lento-

palloa Typen kentällä. Kahvitunnit

puhuttiin aina yhteiskunnallisista

asioista. Veikko pani piipun pala-

maan ja sitten me keskusteltiin. Ne

olivat nuoruuteni tärkeimpiä oppi-

vuosia. Sähköasentajan työtkin opin

mielestäni hyvin koska Veikon alai-

suudessa ei voinut olla oppimatta.

Matti Ahde muistelee kesää, jol-

loin hän oli kolmivuorotyössä.

– Aiemmin tehtaalla tapahtunees-

sa räjähdyksessä tammikuussa 1963

kuolivat kaikki yhdeksän yöllä töissä

ollutta. Jos se olisi tapahtunut päi-

vällä, kuolonuhreja olisi saattanut ol-

la satoja. Yövuorossa oli aikaa miet-

tiä tällaisiakin työelämän riskejä.

Umpihangesta aatteen mieheksi

1960-luvulla työväenpuolueet ja am-

mattiyhdistysliike olivat rajussa käy-

mistilassa. Ahde muistaa hyvin pai-

kalliseen sähköliiton osaston toi-

mintaankin liittyneet jännitteet. Ne

palautuivat vahvasti mieleen, kun

hänelle hiljakkoin lahjoitettiin Oulun

osaston historiikki.

– Menin ensimmäiselle SAJ:n jär-

jestämälle nuorisokurssille Siunti-

oon.Ari Kekkisen vetämällä kurssilla

opin paljon yhteiskunnasta ja sosiali-

demokratiasta.

–Työelämän alussa olin aika umpi-

hangessa, koska meille ei tullut lehtiä

eikä meillä käynyt vieraita. Minulla ei

ollut laajaa tuntumaa elämästä kodin

ulkopuolella. Sen kuitenkin tiesin, että

ay-liike on hyvin tärkeä, ja kun pääsen

sähkömieheksi, liityn ammattiosas-

toon. Tulin ay-toiminnan kautta työ-

väenliikkeeseen. Kuluikin vielä mon-

ta vuotta ennen kuin liityin puolueen

nuoriso-osastoon, Ahde muistelee.

Järjestötyössä hän oppi tunte-

maan hyvin Oulun vaalipiirin kak-

si sosialidemokraattista sähkömies-

tä, Alpo Hakkaraisen Pyhäjärvel-

tä (kirjan toimittaneen Timo Hakka-

raisen isän) sekä Juhani Kymäläisen

Muhokselta. Puoluepiirin sisäisessä

eduskuntavaaliehdokkaiden asette-

lussa miehet olivat myös kilpatoverei-

na 1970-luvun alussa.

Politiikan seuraajille Ahde on tut-

tu SDP:n nuorisoketjulaisena ja Suo-

men ensimmäisenä ympäristöminis-

terinä. Kirjasta ilmenee selvästi, että

Ahde ei ole pelkästään urheilujohtaja,

vaan intohimoinen urheilumies. Eri-

tyisen rakkaita ovat kaikki pelit. Oop-

perakaan ei ole tullut elämäntavaksi

edustustehtävien pakkopullana, vaan

harrastusta leimaa aito rakkaussuh-

de.

Kovaa sirkusta

Lahjakkaalle rytmisen kilpavoimis-

telun mestarille Hilkka Riikoselle

avioituminen menestyvän poliitikon

kanssa merkitsi urheilu-urasta luo-

pumista.

Perheenäidin ja edustusrouvan

velvoitteiden rinnalla hän on kuiten-

kin luonut oman ammatillisen uran-

sa. Hän on elänyt – julkisuudessakin

– myös miehensä myötä- ja vastamä-

et. Hilkka Ahde on antanut inhimilli-

set kasvot kahdelle vähätellylle on-

gelmalle, masennukselle ja työpaik-

kakiusaamiselle.

Millaista on ollut elämä tähtipo-

liitikon rinnalla?

– Siitä on ollut glamour todella

kaukana. Matti asui viikot Helsingis-

sä, perhe Oulussa. Oli raskasta elää

kolmen pienen lapsen kanssa yksin

kaikki viikot. Oli myös kovaa sirkus-

ta olla itse työelämässä. Piti järjestel-

lä lasten hoitoa ja anoa vapaata, kun

joskus oli oltava mukana valtiovie-

railuilla. Yksi hoitaja pystyi olemaan

illan, toinen päivän, kolmas aamun.

Ei ollut kännyköitä, joilla varmis-

taa, että kaikki sujui. Suomessa huip-

pupoliitikonkin perhe elää ihan nor-

maalia elämää. Perjantai-illat ennen

Matin kotiintuloa menivät siivotessa.

Ja yhteisenä aikana sitten puhuttiin

paljon. Meidän avioliiton yksi vahva

puoli on, että olemme puhuneet ai-

na, vaikeistakin asioista, Hilkka Ah-

de tuumii.

Aika matka

Hilkka-rouvan sanojen jälkeen en yh-

tään ihmettele, että Matti Ahde tun-

nustaa julkisesti olevansa onnellinen

mies.

Matti Ahteen muistelmia on sa-

nottu syksyn tärkeimmäksi poliit-

tiseksi kirjaksi. Minusta se on vie-

lä enemmän. Pyhäjärveläisen säh-

kömiehen poika, kokenut politiikan

toimittaja Timo Hakkarainen on aut-

tanut tiivistämään laajan aineiston

teokseksi, jossa puhuu suomalainen

hyvinvointivaltio urheilujärjestöi-

neen ja oopperoineen.

Hakkarainen on muun muassa

käynyt tunnollisesti läpi yli sata tun-

tia sanelunauhoja ja osaltaan autta-

nut lukijoita aikamatkalle sodanjäl-

keiseen Suomeen, suureen muutos-

kertomukseen. On siinä myös Matti

Ahde kulkenut aika matkan. n

Onnellinen
sähkömies
muistelee

Matti Ahde sähköasentajan töissä. Kuva Ahteiden kotialbumista.

Teksti: Eino Nykänen / Kuva: Pertti Mällinen

Muistelmateoksensa esittelyn yhteydessä

Matti Ahde kävi myös Sähköliiton Pohjois-

Suomen aluetoimistolla tapaamassa

entisen ammattiosastonsa 001:n, Oulun

sähkötyöntekijäin edustajia. Tapaamisesta

hän sai mukaansa ammattiosaston keväällä

julkaistun historiikin.
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Teksti: Riitta Kallio • Kuvat: Emmi Kallio

Saammeko esitellä talven kolme lämmintä TEGERA®- supersankaria.

Vasemmalla TEGERA® 9128 vedenpitävä Thinsulate®-vuorattu

kosketusnäyttökäsine, jonka pito on erinomainen. Keskellä kulutusta

kestävä ja vedenpitävä yleiskäsine TEGERA® 447, sekin Thinsulate®-

vuorattu. Ja oikealla TEGERA® 684 – pehmeä ja taipuisa yleiskäsine soft

shelliä. Erittäin hyvä istuvuus ja pitävä ote. Kylmät kädet? Ei huolta!

www.ejendals.com

Hinta- ja jälleenmyyjätiedot saat ottamalla yhteyttä Ejendals Suomi Oy:n sähköpostiosoitteeseen: myynti@ejendals.com
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Teimme ammattiosastomme

hallituksen kanssa perin-

teeksi muodostuneen kokous-

matkan, tällä kertaa Saarenmaan

pääkaupunkiin Kuresaareen. Poru-

kalla syntyi toimintasuunnitelma ja

talousarvion vuodelle 2014. Teimme

myös osastomme vuosittaista perus-

toimintaa kuvaavan vuosikellon.

Jo 12 kertaa hallitus on yhteis-

tuumin hoitanut sääntömääräisten

asiakirjojen kasaamisen, jolloin vas-

tuu ei ole jäänyt vain parin henkilön

hoidettavaksi. Suosittelen muillekin

ammattiosastoille!

Lähdimme matkaan Hyvinkäältä

aikaisin perjantaiaamuna kohti Hel-

singin länsisatamaa. Ylitimme Suo-

menlahden Tallink-Starin aamupalaa

maistellen ja keskustellen. Laivamat-

kalla sovimme viikonlopun ohjelma-

rakenteen: työ ensin, sitten huvit…

Jäsentapahtumaakin ideoitiin

Tallinnan uudella bussiasemalla

nousimme paikallisbussiin ja suun-

tasimme kohti Saarenmaata. Bussi-

matka kesti laivamatkoineen nelisen

tuntia. Kuresaaressa majoituimme

keskustan Arensburg-hotelliin, joka

osoittautui hinta/laatu-suhteeltaan

todella hyväksi kokouspaikaksi.

Perjantai-iltapäivän sää oli otol-

linen ulkopalaverin ja kokouksen pi-

tämiseen. Kävimme läpi osaston tu-

levan vuoden toimintaa ja kuulim-

me Sähköliiton toimiston kuulumiset

työehtoasiamies Ari Kähköseltä.

Hän valotti osastollemme Sähkö-

liiton strategiaa ja tulevaisuuden nä-

kymiä Suomen työmarkkinoilla. Tä-

män pohjalta osastomme toimintaa

sitten suunniteltiin. Tulevan vuoden

toimintaa ovat muun muassa talous-

alueemme työmaavalvonta, ammat-

tikoulutiedottaminen, jäsentapahtu-

man järjestäminen ensi kesänä se-

kä mahdollinen paikallinen koulu-

tus yhdessä toisen ammattiosaston

kanssa.

Vuosikelloa tehtiin porukalla

Lauantaina aamuna maittavan aa-

mupalan jälkeen aloimme työstää

osastomme uutta hallinnon työkalua,

vuosikelloa sekä suunnittelimme ta-

lousarviota ensi vuodelle.

Vuosikellon rakentelu oli uutta

asiaa, mutta jo hyvin äkkiä kävi il-

mi kuinka hyvä työkalu vuosikello on

ajatellen nykyistä hallintoa ja tulevia

uusia osastoaktiiveja.

Vuosikello auttaa osastomme hal-

Ammattiosasto 013 teki
vuosikellon Saarenmaalla

lituksen toimintaa. Se antaa hyvän

kuvan siitä, mitä osaston perusteh-

täviin ja niiden hoitoon kuuluu, se-

kä milloin osastomme keskeiset asiat

tapahtuvat toimintavuoden aikana.

Suosittelemme muidenkin ammatti-

osastojen tutustuvan aiheeseen!

Lauantai-iltapäivän vapaa-ajal-

la teimme kävelylenkin Kuresaaren

kaupunkiin ja tutustuimme Piispan-

linnaan sekä piipahdimme John Bull

-pubissa. Illalla nautimme myös ho-

tellin saunaosaston lämmöistä ja

keskustelimme osastomme tulevai-

suuden suunnitelmista.

Sunnuntaina palasimme bussil-

la Tallinnaan, josta matkamme jat-

kui vesiteitse kohti koti-Suomen työ-

markkinoita.

Syysterveiset Sähköliiton ammat-

tiosastoille ja kiitokset Ari Kähkösel-

le mukanaolosta! n

Talkoomatkalaiset Kuresaaressa.

Linnan kupeessa poseeraavat

Sami Lindgren, Jukka Laakso,

Ari Kähkönen, Jari Pohjasniemi,

Timo Suikkanen ja Esko Kauppinen.

Teksti: Sami Lindgren

OSASTOT TOIMIVAT
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kuu k a u d e nKuvaKuva

KÄRKIMIES

Mitä? Työllisyyden parantami-

seksi Saksassa helpotettiin

työntekijän palkkaamista.

Miten kävi? Työllisyys para-

ni, mutta työssäkäyvien köyhien

määrä räjähti. Nyt halutaan ylei-

nen minimipalkkalaki.

Saksalla on näyttänyt me-

nevän hyvin. Työttömyysastekin

on vain 5,3 prosenttia. Ammat-

tiyhdistysmiehet Berliinissä kui-

tenkin puhisevat. Hyviltä näyt-

tävien lukujen kääntöpuoli on,

että maassa on Euroopan toisek-

si suurin matalapalkkasektori he-

ti Liettuan jälkeen. Nyt seitse-

män miljoonaa saksalaista tienaa

alle 8,5 euroa tunnilta. 1,4 mil-

joonan tuntipalkka ei yllä viiteen

euroon.

Suomessakin kuulee puhutta-

van, että työnantajalle pitäisi teh-

dä helpommaksi ottaa ihminen

töihin ja että jopa vähimmäispal-

koista pitäisi luopua. Saksassa

pantiin 10 vuotta sitten liikkeelle

maan taloutta kohentava Agenda

2000 -ohjelma, ja osana sitä luo-

tiin ''minijobit'' (minijobs). Siinä

työnantajat voivat ottaa työnte-

kijän töihin 450 eurolla kuukau-

dessa ilman työaikarajoituksia ja

työnantajan sosiaalimaksuja.

Malli on toiminut, sillä työn-

antajat ovat palkanneet

minijobeihin jo liki seitsemän

miljoonaa saksalaista. Lukua kas-

vattaa se, että minijobeja on pil-

kottu, jolloin työnantaja pääsee

vielä halvemmalla. Asian kääntö-

puoli on, että näillä tuloilla ei tu-

le toimeen. Saksalainen oikeus-

istuinkin totesi taannoin, että oli

''hyvien tapojen vastaista'' mak-

saa 1,42 euron tuntipalkkaa piz-

zakuskille. Siltäkin osin on tultu

askel taaksepäin, että tämän vuo-

den alusta on edellytetty pienen

eläkemaksun maksamista.

Ay-liike hyväksyi aikanaan

minijobit osana muita uudistuk-

sia.

– Investointeja ja panostuksia

koulutukseen ei laitettu toimeen.

Sen sijaan työelämän uudistukset

toteutettiin perusteellisesti, Sak-

san ammatillisen keskusjärjestön

DGB:n strategiapäällikkö Konrad

Klingenburg sanoo.

Yksityisten ja julkisten pal-

velualojen liitossa Ver.dissä vaa-

ditaan, että minijobit olisi muu-

tettava tavallisiksi osa-aikatöiksi,

joista maksetaan normaalisti so-

siaalimaksut. Sillä kohenisi eri-

tyisesti naisten asema, sillä 75

prosenttia minijobbareista on

naisia.

V aalit käytiin Saksassa noin

kuukausi sitten. Niiden yh-

tenä teemana oli yleisen minimi-

palkkalain säätäminen Saksaan.

Myös ammattiyhdistysliike tavoit-

telee sitä. Ver.din suunnittelujoh-

taja Martin Beckman kertoo, et-

tä asiasta on käyty keskustelua

vähintään 10 vuotta. Alkuun aja-

tus oli, että minimipalkoista sopi-

minen kuuluu ammattiliitoille, ei

valtiolle. Maailma meni kuitenkin

ohi ja maahan syntyi valtava ma-

talapalkkaisten armeija.

– Minimipalkkalaki loisi poh-

jan. Liittojen tehtävä olisi pa-

rantaa tilannetta siitä, ajatel-

laan nyt.

Saksassa työehdot määräytyvät

toisin kuin Suomessa. Meil-

lä yleissitovuus takaa työehtoso-

pimuksen mukaiset minimiehdot

niihinkin yrityksiin, joissa työnan-

taja ei kuulu työnantajaliittoon.

Saksassa taas työehtosopimus-

ten piirissä on nyt 59 prosenttia

työntekijöistä. 50 prosenttia so-

pimuksista koskee koko alaa, yh-

deksänprosenttia on yrityskoh-

taisia.

Se, saavatko saksalaiset maa-

han minimipalkkalakia, on vielä

epäselvää. Viikkoa ennen vaaleja

DGB:ssä ja Ver.dissä arveltiin, et-

tä jos kristillisdemokraatit CDU ja

sosialidemokraattien SPD muo-

dostavat hallituksen, minimipalk-

ka voisi toteutua. Hanketta eh-

dottomasti vastustaneen CDU:n

entisen hallituskumppanin FDP:n

saksalaiset tiputtivat liittopäi-

viltä.

AULI KIVENMAA

Päätoimittaja

Teksti on julkaistu aiemmin

PAM-lehdessä 4.10.

Minijobeilla maxiköyhyys

Lahtelaisen Markus Pitkäsen kalastusreissun

saaliiksi jäi myös kuva kauniista sateenkaares-

ta Ruotsin Lapissa. Ensi kertaa Kiirunan suun-

nalla lomaa ystäviensä kanssa viettänyt Pitkä-

nen harrastaa perhokalastusta. Usein 30-vuo-

tiaan miehen digikamera saa tallentaa maise-

mien lisäksi myös otoksia kalansaaliista. Niin

kävi tälläkin reissulla.

Verkonrakentaja Wirellä työskentelevä Pit-

känen ahertaa tavallisimmin työssään puisto-

muuntamoiden ja maakaapeloinnin parissa.

Vasama julkaisee lukijoiden ottamia kuvia kuukausittain. Lähetä ajankohtainen,

mielenkiintoinen tai hauska kuvasi osoitteella vasamalehti@sahkoliitto.fi. Kerro

mielellään vähän myös itsestäsi, tietysti mieluusti omakuvan kera. Luvassa on mainetta,

kunniaa ja yllätyspalkinto. Tämänkertainen kuvaaja palkitaan lomaviikonlopulla

Sähköliiton Kaarniemessä Kotkassa.
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Sähköliiton lomaosakkeet Vuokatissa, Sallassa, Saariseläl-

lä, Tahkolla ja Vierumäellä ovat varattavissasi jäsenhin-

taan. Sähköliiton lomaviikkojen 1 – 22/2014 hakuaika al-

kaa 17.10.2013.

Hakuaika päättyy 12.11. Jos jollekin lomaviikolle on

useampia tulijoita, varauspalvelu valitsee lomalaiset arpo-

malla 14.11.

Arvontaan voi osallistua yhdellä hakulomakkeella, johon

voi merkitä 1-3 vaihtoehtoista toivetta.

Täytä hakulomake netissä: www.holidayclub.fi/yrityspalvelu

(käyttäjänimi: sahkoliitto ja salasana:hcviikot)

Voit hakea lomaa, jos olet ollut Sähköliiton jäsen vähin-

tään vuoden ajan. Etusijalla arvonnassa ovat työikäiset jä-

senet.

Oppilasjäsenillä varausoikeutta ei ole ja eläkeläisillä on

oikeus arvonnassa vapaaksi jääviin viikkoihin. Oikeus loma-

osakelomaan on joka kolmas vuosi.

Lomavarauksia hoitaa Sähköliiton jäsenten lomavarauk-

sia hoitaa Holiday Club Yrityspalvelu, Kari Rinne , Ville Mä-

kinen ja Jenni Karvonen puh. 030 687 0400 (arkisin klo

9.00 -16.00)

Holiday Club Katinkulta
Koy Golfharju, Katinkulta,

Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti

VAIHTOPÄIVÄ: Lomaviikko alkaa kyseisen viikon maanantai-

na klo 18.00 ja päättyy seuraavan viikon maanantaina klo

10.00.

Huoneisto: Olohuone + k + 1 mh + pesuh + s, 62 m2 (vuode-

paikat 2 + 2 hengelle). Kaksikerroksinen pientalo.

Varustelu: liinavaatteet, pyyheliinat, astiasto, kahvinkeitin,

vatkain, leivänpaahdin, mikroaaltouuni, jääkaappipakas-

tin, liesi ja uuni, liesituuletin, takka, astianpesukone, pyy-

kinpesukone, hiustenkuivaaja, digi-tv, dvd, cd-radio, kui-

vauskaappi, keskuspölynimuri, koneellinen ilmanvaihto,

silitysrauta- ja lauta, internet-yhteys. Loppusiivous sisäl-

tyy majoitushintaan. Kylpylän ja harrasteiden käyttö erillis-

tä maksua vastaan.

Haettavissa olevat viikot: 8-10 (hinta 430 €/vko)

Holiday Club Saariselkä
Koy Laavutieva, Saariselkä, Saariseläntie 7,

99830 Saariselkä

VAIHTOPÄIVÄ: Lomaviikko alkaa edellisen viikon lauantaina

klo 17.00 ja päättyy kyseisen viikon lauantaina klo 11.00.

Huoneisto: Olohuone + k + 3 mh + pesuhuone + s, 80 m2

(vuodepaikat 6+ 2 hengelle) 2-kerroksinen luhtitalo, huo-

neisto 1. kerroksessa.

Näin tilaat kalenterin verkkopalvelun kautta
Jos olet sopimusalajäsen, voit tilata vuoden 2014 taskukalenterin pai-

namalla sivun www.sahkoliitto.fi oikeasta laidasta löytyvän Sähköliiton

verkkopalvelut -laatikon linkkiä Kalenteri- ja lehtitilaukset. Saat näkyviin

verkkopalvelun ohjeet. Toimi niiden mukaan.

Jos olet sopimusalajäsen, voit tilata vuoden 2014 kalenterin vaihtoehtoi-

sesti matkapuhelimella.

1. Kirjoita tekstiviestiin sanat Sähkö ja kalenteri sekä numeroina oma,

henkilökohtainen jäsennumerosi. Jäsennumerosi löydät jäsenkortistasi.

Erota sanat ja jäsennumerosi toisistaan välilyönnillä.

Esimerkki: Sähkö kalenteri 000000

(Korvaa esimerkin numero 000000 omalla jäsennumerollasi.)

2. Lähetä viesti numeroon 13145.

3. Onnistuneesta tilauksesta saat pian tekstiviestin

”Tilauksenne on vastaanotettu. T: Sähköliitto”.

Näin tilaat
Vasaman
tekstiviestillä
Jos olet Sähköliiton eläkeläisjä-

sen, voit tilata Vasaman matkapu-

helimella.

1. Kirjoita tekstiviestiin sanat

Sähkö ja Vasama sekä nume-

roina oma jäsennumerosi.

Jäsennumerosi löydät jäsen-

kortistasi. Erota sanat ja jäsen-

numerosi toisistaan

välilyönnillä.

Esimerkki:

Sähkö Vasama 000000

(Korvaa esimerkin

numero 000000 omalla

jäsennumerollasi.)

2. Lähetä viesti numeroon

13145.

3. Onnistuneesta tilauksesta saat

kuittauksen tekstiviestinä.

Näin tilaat
Vasaman verkko-
palvelun kautta
Jos olet Sähköliiton eläkeläisjä-

sen, voit tilata Vasaman painamal-

la sivun www.sahkoliitto.fi oikeas-

ta laidasta löytyvän Sähköliiton

verkkopalvelut -laatikon linkkiä

Kalenteri- ja lehtitilaukset. Saat

näkyviin verkkopalvelun ohjeet.

Toimi niiden mukaan.

Jos et ole koskaan kirjautunut

työttömyyskassan, jäsenrekisterin

tai Voimavirran verkkopalveluihin,

käyttäjätunnus on jäsennumerosi

ja salasana on postinumerosi.

Jos kirjautuminen ei onnistu,

lähetä itsellesi uusi salasana koh-

dasta ”Jos olet unohtanut salasa-

nasi, klikkaa tästä”. Jos puhelin-

numerosi ja sähköpostiosoitteesi

ovat jäsenrekisterin tiedoissa oi-

kein, saat uuden salasanan mat-

kapuhelimeesi tai sähköpostiisi

välittömästi.

Tilaa jäsenkalenteri ja
eläkeläisten Vasama NYT!

Sopimusalajäsenille tarkoitetun 2014-taskukalenterin ja eläkeläisille tarkoitetun Vasaman tilaukset
on tehtävä lokakuun loppuun mennessä joko Sähköliiton verkkopalvelussa tai tekstiviestillä.

Myös Palkkatyöläi-
nen, Löntagaren ja
Arvo tilataan
verkkopalvelusta!

Palkkatyöläinen-lehden tilauk-

seen ovat oikeutettuja pääluot-

tamusmiehet, luottamusmiehet,

työosaston luottamusmiehet, työ-

suojeluvaltuutetut, työsuojelu-

asiamiehet ja ammattiosastojen

puheenjohtajat sekä liiton halli-

tuksen, johtokuntien ja edustajis-

ton jäsenet. Tilaus tehdään kerran

ja se jatkuu, kunnes tehtävä päät-

tyy tai jäsen päättää itse perua ti-

lauksen.

Löntagaren-lehden tilaukseen

ovat oikeutettuja äidinkielekseen

ruotsin ilmoittaneet sopimusala-

jäsenet, joiden sopimusalanume-

ro on 002, 005, 006, 008, 010,

011, 012, 013, 014, 015, 016,

017, 018, 020, 021, 022 tai

023. Tilaus tehdään kerran ja se

jatkuu, kunnes sopimusala muut-

tuu eläkeläiseksi (999) tai jäsen

päättää itse perua tilauksen.

Arvo-lehden tilaukseen ovat

oikeutettuja alle 30-vuotiaat sopi-

musalajäsenet, joiden sopimusala-

numero on 002, 005, 006, 008,

010, 011, 012, 013, 014, 015,

016, 017, 018, 020, 021, 022

tai 023. Tilaus tehdään kerran ja

se jatkuu, kunnes jäsen täyttää 30

tai päättää itse perua tilauksen.

Näin tilaat kalenterin te
kstiviestillä

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 ja jasenrekisteri@sahkoliitto.fiJÄSENPALVELUT

Koonnut: Jonna Heiniluoma

Varaa perheellesi
tasokas talviloma!

sähköposti yrityspalvelu@holidayclub.fi
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Varustelu: liinavaatteet, pyyheliinat, astiasto, kahvinkeitin,

leivänpaahdin, mikroaaltouuni, jääkaappipakastin, liesi

ja uuni, liesituuletin, avotakka, astianpesukone, hiusten-

kuivaaja, taulu-tv, mikrohifisarja, kuivauskaappi, pyykinpe-

sukone. Loppusiivous sisältyy majoitushintaan.

Kylpylän ja harrasteiden käyttö erillistä maksua vastaan.

Haettavissa olevat viikot: 12 ja 13 (hinta 410 €/vko)

Koy Kelotirro, Saariselkä, Saariseläntie 7, 99830 Saariselkä

VAIHTOPÄIVÄ: Lomaviikko alkaa edellisen viikon lauantaina

klo 18.00 ja päättyy kyseisen viikon lauantaina klo 12.00.

Huoneisto: Alakerrassa 3 mh + tupakeittiö + s + pesuh,

82 m2. Yläkerrassa (ei parvi) 1 mh + tv-aula (tv-aulassa

vuodesohva), (vuodepaikat 6 + 2 hengelle). Kaksikerroksi-

nen kelohonka-paritalo.

Varustelu: Liinavaatteet, pyyheliinat, astiasto, jääkaappi,

liesi/uuni, liesituuletin, mikro, astianpesukone, kahvinkei-

tin, leivänpaahdin, tv, kuivauskaappi, pyykinpesukone, pö-

lyimuri, vuolukivitakka. Loppusiivous sisältyy majoitus-

hintaan. Kylpylän ja harrasteiden käyttö erillistä maksua

vastaan.

Haettavissa olevat viikot: 16 (hinta 410 €/vko)

Koy Tirrolampi, Saariselkä, Saariseläntie 7,

99830 Saariselkä

VAIHTOPÄIVÄ: Lomaviikko alkaa edellisen viikon lauantaina

klo 17.00 ja päättyy kyseisen viikon lauantaina klo 11.00.

Huoneisto: Olohuone + takkatupakeittiö + 1 mh + s +pe-

suh, 40 m2 (vuodepaikat 3+2 hengelle)

Varustelu: Liinavaatteet, pyyheliinat, astiasto, jääkaappi/

pakastin, sähköliesi/uuni, mikroaaltouuni, leivänpaahdin,

kahvinkeitin, astianpesukone, tv, CD-soitin, vaatteiden kui-

vauskaappi, pyykinpesukone, autosähköpistoke. Huoneis-

tot sijaitsevat rauhallisella paikalla, 2-kerroksisen talon

ylä- tai alakerrassa. Loppusiivous sisältyy majoitushintaan.

Kylpylän ja harrasteiden käyttö erillistä maksua vastaan.

Haettavissa olevat viikot: 9, 11, 14-15 (hinta 310 €/vko)

Hallinnon edustaja,yhteystietosi
julkaistaan kalenterissa
Vuoden 2014 taskukalenterissa luetellaan perinteiseen tapaan kaikkien

edustajiston ja johtokuntien jäsenten nimet, kotipaikat, puhelinnumerot

ja sähköpostiosoitteet.

Ole hyvä ja tarkasta Sähköliiton verkkopalvelussa, että tietosi jäsenre-

kisterissämme pitävät paikkansa. Korjaa virheelliset tiedot verkkopalvelun

kautta lokakuun puoliväliin mennessä.

HUOM! Jos et halua, että Sähköliiton jäsenrekisterissä olevia yhte-

ystietoja julkaistaan kalenterissa, ilmoita siitä viimeistään 16.10.2013:

paivi.hoivala@sahkoliitto.fi.

Katso myös: Avoin kirje Sähköliiton eläkeläisille osoitteessa
www.sahkoliitto.fi

Mistä tiedän, että netissä

tekemäni tilaus on mennyt

perille, kun tilauksesta ei saa

minkäänlaista kuittausta?

Paina sivun www.sahkoliitto.fi oi-

keasta reunasta linkkiä ”Kalente-

ri- ja lehtitilaukset” ja kirjaudu si-

sään verkkopalveluun.

Jos tekemäsi tilaus on onnis-

tunut, on verkkopalvelussa ollut

[TILAA]-nappi muuttunut [PERU

TILAUS]-napiksi. Omalle ”Kalen-

teri- ja lehtitilaukset”-sivullesi on

myös ilmestynyt tieto siitä, kuinka

kauan tilauksesi on voimassa.

Usein kysyttyä eläkeläisten
Vasaman tilaamisesta

Tilauksesi on onnistunut, kun tilausnappi muuttuu [PERUTILAUS]-napiksi.

Paina Sähköliitto.fi-sivun oikeasta reunasta linkkiä ”Kalenteri- ja

lehtitilaukset” ja paina verkkopalvelussa [TILAA]-nappia.

Työkaluja yhdistystoimintaan
www.yhdistystoimijat.fi

Eikö verkko-
palveluun
kirjautuminen
onnistu?

Tee osastollesi kotisivut
Yhdistysavaimella
Yhdistysavain on erityisesti yhdis-

tyksille suunnattu nettisivutyö-

kalu, jolla hoituvat niin kotisivut

kuin jäsenviestintäkin. Sillä yhdis-

tysaktiivit voivat itse rakentaa hy-

vännäköiset ja toimivat sivut ilman

aiempaa kokemusta nettisivujen

teosta. Sähköliiton osastoilla on

mahdollisuus käyttää Yhdistysa-

vainta alennetuin sopimushinnoin.

www.yhdistysavain.fi/liitot/sahkoliitto

Jos et ole koskaan kirjautunut

työttömyyskassan, jäsenrekis-

terin tai Voimavirran verkko-

palveluihin, käyttäjätunnus on

jäsennumerosi ja salasana on

postinumerosi.

Jos kirjautuminen ei on-

nistu, lähetä itsellesi uusi sa-

lasana kohdasta ”Jos olet

unohtanut salasanasi, klikkaa

tästä”. Jos puhelinnumerosi ja

sähköpostiosoitteesi ovat jä-

senrekisterin tiedoissa oikein,

saat uuden salasanan matka-

puhelimeesi tai sähköpostiisi

välittömästi.

Holiday Club Salla
Koy Tunturitähti 1, Revontulentie 2, 98900 Salla

VAIHTOPÄIVÄ: Lomaviikko alkaa edellisen viikon perjantaina

klo 17.00 ja päättyy kyseisen viikon perjantaina klo 10.00.

Huoneisto: 1 mh + tupakeittiö + s + yläkerta (toinen mh par-

vella), 54 m2 + parvi 6,5 m2 (vuodepaikat 4+2 hengelle)

rivitalo.

Varustelu: Liinavaatteet, pyyheliinat, astiasto, kahvinkeitin,

vedenkeitin, leivänpaahdin, mikroaaltouuni, jääkaappi, liesi,

liesituuletin, takka, astianpesukone, pyykinpesukone, hius-

tenkuivaaja, tv, cd-radio-soitin, kuivauskaappi, silitysrauta-

ja lauta. Loppusiivous sisältyy majoitushintaan.

Kylpylän ja harrasteiden käyttö erillistä maksua vastaan.

Haettavissa olevat viikot: 8-16 (hinta 430 €/Vko)

Vierumäki
Suomen Urheiluopisto, Urheiluopistontie 400,

19120 Vierumäki

VAIHTOPÄIVÄ: Lomaviikko alkaa edellisen viikon perjantaina

klo 16.00 ja päättyy kyseisen viikon perjantaina klo 12.00.

Huoneisto: Olohuone + avokeittiö + 2 mh +3 kylpyhuonetta

+ s, 90 m2 (vuodepaikat 4 + 2 hengelle), pienkerrostalo, la-

sitettu terassi 20 m2.

Varustelu:: Liinavaatteet, pyyheliinat, astiasto, jääkaappi/pa-

kastin, keraaminen liesitaso ja erillisuuni, liesituuletin, mik-

roaaltouuni, integroitu astianpesukone, kahvin- ja vedenkei-

tin, leivänpaahdin, lasiovellinen viinikaappi, tv, dvd-soitin,

cd/radio, pölynimuri, pyykinpesukone, 2 kuivauskaappia,

muurattu takka, koneellinen ilmastointi, kaikissa tiloissa ve-

sikiertoinen lattialämmitys. Loppusiivous sisältyy majoitus-

hintaan. Majoituksen hintaan sisältyy ulkotenniskentän käyt-

tö sekä kaksi polkupyörää kesäaikaan.

Haettavissa olevat viikot: 5, 10, 18-22 (hinta 420 €/Vko)

Holiday Club Tahko Spa
Spa Suites Black (2+2:lle), Ahopellontie 1, 73310 Tahko-

vuori

VAIHTOPÄIVÄ: Lomaviikko alkaa edellisen viikon perjantaina

klo 16.00 ja päättyy kyseisen viikon perjantaina klo 12.00.

Huoneisto: 58 m2, (vuodepaikat 2+2 henkilölle), 1 mh + oh

+ avokeittiö + kph + s, terassi.

Varustelu: liinavaatteet, pyyhkeet ja kylpytakit neljälle, jää-

kaappi, sähköliesi, mikrouuni, astianpesukone, vedenkeitin,

kahvinkeitin, leivänpaahdin, astiasto, pyykinpesukone se-

kä kuivauskaappi, pölynimuri, silityslauta ja –rauta, hiusten-

kuivain, taulu-tv + EasyBox-multimediajärjestelmä, lasitettu

parveke. Loppusiivous sisältyy majoitushintaan.

Kylpylän ja harrasteiden käyttö erillistä maksua vastaan.

Haettavissa olevat viikot: 9-11, 13-15 (hinta 400 €/Vko)

Spa Suites Black
(4+2:lle), Ahopellontie 1, 73310 Tahkovuori

VAIHTOPÄIVÄ: Lomaviikko alkaa edellisen viikon perjantaina

klo 16.00 ja päättyy kyseisen viikon perjantaina klo 12.00.

Huoneisto: (Vuodepaikat 4+2 henkilölle), 2 mh + oh + avo-

keittiö + kph + s, 92,0 m² + terassi

Varustelu: liinavaatteet, pyyhkeet ja kylpytakit kuudelle, jää-

kaappi, sähköliesi, mikrouuni, astianpesukone, vedenkeitin,

kahvinkeitin, leivänpaahdin, astiasto, pyykinpesukone se-

kä kuivauskaappi, pölynimuri, silityslauta ja –rauta, hiusten-

kuivain, taulu-tv + EasyBox-multimediajärjestelmä, lasitettu

parveke. Loppusiivous sisältyy majoitushintaan.

Kylpylän ja harrasteiden käyttö erillistä maksua vastaan.

Haettavissa olevat viikot: 12 (hinta 450 €/Vko)

SAK:n kulttuuriapurahat 2014
SAK kulttuurirahasto julistaa vuoden 2014 apurahat haettaviksi.Apura-
hoja voivat hakea kaikki SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen yksityiset
jäsenet tai harrastaja-ryhmät.

Hakusovellus ja hakuohjeet löytyvät 1.11.2013 alkaen Kansan Sivistysra-
haston (KSR) osoitteesta www.sivistysrahasto.fi. Internetissä täytetty,
tulostettu ja allekirjoitettu hakemus liitteineen toimitetaan 31.12.2013
mennessä osoitteeseen Sähköliitto, Minna Ahonen, PL 747, 33101 Tam-
pere.

SAK:n kulttuurirahasto toimii Kansan Sivistysrahaston yhteydessä er-
ikoisrahastona. Jos hakijan ammattiliitolla on oma rahasto KSR:ssä,
käsitellään hakemus myös sen apurahoja jaettaessa ilman eri hakemusta.

Päätös apurahasta ilmoitetaan saajalle myös henkilökohtaisesti.

Lisätietoja
• Merja Lehmussaari, puh 040 504 2152 (merja.lehmussaari@sak.fi)
• Minna Ahonen, puh. 050 409 8455 (minna.ahonen@sahkoliitto.fi)
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Pärnussa oli juhlittu juuri edellisenä il-

tana virallisesti kesän päättäjäisiä, kun

Sähköliiton eläkeläisryhmä saapui sin-

ne vuotuiselle hoitoviikolle. Syksyisiä merk-

kejä ei kuitenkaan näkynyt, sillä viikko oli sa-

teeton, aurinkoinen ja lämmin.

Kaikki Pärnun kylpylät sijaitsevat samal-

la puistoalueella, vaikka sen läpi menevät

kadut jakavatkin sen eri osiin. Meidän koh-

teemme nimikin oli Puistotalo. Vanhempi,

1976 rakennettu osa oli osittain remontis-

sa ja sen aiheuttamat äänet ja pölyt häiritsi-

vät päivisin aika lailla. Matkatoimistolle jä-

timmekin suullisen valituksen tiedotuksen

puutteesta.

Koko puisto tuntui olevan täynnä vanho-

ja, kunnostettuja rakennuksia, joiden rauta-

aidoissa tai seinissä oli merkittynä Villa (lat.

huvila) ”se ja se”. Joukkoon mahtui kuiten-

kin myös muutama ränsistynyt rakennus.

Pärnun historiaa kävelyretkellä

Ohjatulla kävelyretkellä kävimme muun mu-

assa Villa Ammendessa, historiallisesti ar-

vokkaassa hotelli-ravintolassa. Oppaanam-

me toimi kummitus Jevdokia Diopen, joka oli

pärnulaisen merirosvon Abraham Petrovits

Hannibalin tytär. Hannibal kuului myöhem-

min Pietari Suuren hoviin ja nimitettiin Tal-

linnan komendantiksi vuonna 1741. Kummi-

tus, alias kylpylän opas Rita Tammela opasti

pientä joukkoamme läpi puistikon tarinoiden

Pärnun historiasta ja tunnetuista paikoista.

Kävimme aukiolla, jossa oli erivärisil-

lä laatoilla tehty Pärnun asemakaava yli kah-

densadan vuoden takaa. Silloin kaupungin

ympärillä oli maavallit bastioineen eli kul-

mavarustuksineen. Alueella oli kaksi kirkkoa,

jotka seisovat paikoillaan vieläkin. Maaval-

lit on jo aikapäiviä sitten purettu, mutta yksi

bastioni on jätetty muistoksi. Tosin ei alkupe-

räisessä nelikulmio muodossaan vaan korkea-

na nurmettuneena maakasana.

Asemakaava katuineen on säilytetty sel-

laisenaan, vain rakennuksia on uusittu. Ai-

koinaan hyvin tärkeä suuri valkoiseksi kal-

kittu sepän paja on myös säilytetty. Se on

oppaamme mukaan täysin toimintakunnos-

sa ja siellä on nähtävänä kuningas Kaarle XII

Kustaan hevoselle taottuja hevosenkenkiä.

Kävelymme alkoi puistosta, mutta sieltä

siirryimme aivan majapaikkamme takana ole-

valle kadulle, joka on nimetty shakin suur-

mestarin, virolaisen Paul Keresin mukaan,

koska hän oli aikoinaan asunut Pärnussa.

”Kuin kesä olisi alkanut uudelleen”

Eräässä puiston osassa oli nähtävillä van-

hojen virolaisten taiteilijoiden kylpyaiheisia

maalauksia. Ne eivät tietenkään olleet aitoja

tauluja vaan meille tuntemattomalla teknii-

kalla tehtyjä erikokoisia ja aidoilta näyttäviä

öljyvärimaalauksia.

Lomaviikko huipentui lauantaihin, kun

Kysy Fluke-jälle
enmyyjältäsi ‘Fluke 1

654B/LIM EDIT’

erikoistarjouspak
ettia. Säästät jop

a 25%, jos ostaisit tuot
teet erikseen.

Tarjous on voimassa 3 . .2013 asti.

ERIKOISTARJOU
S

++ +
ES165X Maadoitusvastuk

sen

mittauspiikkisarja

FVF-SC2
Ohjelmisto

TLK290
Mittapääsarja

Fluke 1654B
Sähköasennustesteri

Fluke 1654B on Fluken uusin 1650 –sarjan
asennustesteri. Se on vain päivitetty vastaamaan
mittauslaitteiden tehokkuustarpeita paremmin.

• Testaa asennukset SFS-6000 standardin mukaisesti
• Kaksoisnäyttö näyttää oikosulkuvirran ja
silmukkaimpedanssin tulokset samanaikaisesti

• Suojajohtimen jatkuvuusmittaus
• Nopea suuren testivirran silmukkaimpedanssitesti
• Vikavirtasuojan laukeamisaika ja -virtamittaukset
• Nollausadapteri mittausjohtojen nopeaan
nollaukseen

• B-tyypin vikavirtasuojien testaus
• Laajennettu muisti

Fluke 1654B As
ennustesteripak

etti –

rajoitettu erä

Asennustesteripa
ketin

mukana saat nyt

kaikki tarvittava
t

lisävarusteet
kaupanpäälle.

Lisätietoa Fluke-tuotteista ja tarjouksista löydät: www.fluke.fi/Fluke-Specials

1 12

Lämpimiä muistoja Pärnusta

Helsingin ja Järvenpään osastoseniorit

virkistäytyivät Pärnussa ja tutustuivat

kaupungin kauniisiin puistoihin,

rakennuksiin ja taideteoksiin.

hoitojen jälkeen kävelimme lämpimässä au-

ringonpaisteessa aivan vesirajan tuntumas-

sa hiekkarannalla, joka tuntui aivan loppu-

mattomalta.

Veden loiske ja lapsiperheiden iloiset ää-

net heidän leikkiessään matalassa rantave-

dessä saivat unohtamaan syksyn tulon. Kun

vielä yön lähestyessä nautimme punaviiniä

tasokkaan Villa Velletin täydellä terassilla hil-

jaisen musiikin ja puheensorinan kuuluessa

taustalla, tuntui kuin kesä olisi alkanut uu-

delleen. gTeksti: Kauko Asikanius Kuvat: Heikki Pälli
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Mikä työsuojelurintamalla mättää?

Veijo Korhosen

moottoripyörä on

vaihtunut autoon, mutta

vauhtia riittää edelleen,

vaikka mittariin tulee

50 vuotta 30.10.

Veijo Korhonen se-

littää, että usein

työsuojeluongelmien

lähtökohtana on tilanne, jossa

isot yritykset ovat ulkoistaneet säh-

köasennustyöt.

– Sähköistyspuolella olemme olleet

alihankkijoita jo kauan. Kun tehdään

urakka- ja vuosisopimuksia, raken-

nuttajat saattavat kyllä arvioida ali-

hankkijoiden toimintaa, turvallisuus-

osaamista sekä kirjata alihankkijoille

työsuojeluasioita ja velvoitteita.

Korhonen tietää, että monesti ra-

kennuttajaa ei kiinnosta töiden työ-

turvallisuus eikä työturvallisuuden

valvonta, kun työ teetetään alihankki-

jalla. Tärkeää on saada teetettyä työt

mahdollisimman halvalla.

– Usein tilaajaa kiinnostaa vain

hinta. Tilaajat luulevat että he ovat

sopimusteknisesti ”ostaneet” työtur-

vallisuusvastuunsa ulos yrityksestä.

Näin ei kuitenkaan ole. Tilaaja tai ra-

kennuttaja on viime kädessä täydessä

vastuussa työmaiden työturvallisuu-

desta.

Korhonen muistuttaa, että liitto

on useaan otteeseen haastanut työ-

turvallisuuteen valvonnasta välittä-

mättömiä tilaajia korvaamaan työ-

tapaturmassa loukkaantuneiden an-

siotulojen menetyksiä, vammojen

haittoja sekä kipuja.

– Tilaajan tai rakennuttajan on ni-

mettävä jokaiseen rakennushankkee-

seen pätevä turvallisuuskoordinaat-

tori, jonka on huolehdittava turval-

lisuutta ja terveellisyyttä koskevista

toimenpiteistä. Rakennuttajan pitää

myös varmistaa, että turvallisuus-

koordinaattori huolehtii tälle kuulu-

vista tehtävistä.

Jännitetöihin pitäisi kouluttaa

Veijo Korhonen ihmettelee myös ura-

kointifirmojen toimintaa koulutusvas-

tuuasioissa.

– Alihankinta ja tilaajan vastuu

ovat varsinkin sähköistyspuolel-

la työsuojelurintaman murheen-

kryynejä, miettii Sähköliiton vas-

taava työympäristöasiamies Veijo

Korhonen 50-vuotissyntymäpäi-

vänsä aattona.

– Esimerkiksi Vr-Track on ohjeista-

nut asentajiaan, ettei yrityksessä teh-

dä jännitetöitä. Sillä yritys luulee pää-

sevänsä jännitetyön koulutusvastuus-

taan. Tosiasiassa lähes kaikki yrityk-

sen sähköasentajat joutuvat työssään

tekemän töitä jännitetyöalueella, aina

kuuteen kilovolttiin asti.

Korhonen tietää, että jännitteisen

osan toimenpiteen saa tehdä ilman

jännitetyökoulutusta, kun työ on mää-

ritelty ja ohjeistettu.

– Työ tehdään jännitetyövälineillä

ja asentajalla pitää olla kyseiselle jän-

nitteelle tarkoitetut jännitekoettimet.

Vr-Trackin jokaisen huoltomiehen jo-

kaista työtä on kuitenkin mahdoton

määritellä ja opastaa. Katson toimin-

nan olevan sähkötyöturvallisuusmää-

räysten vastaista. Sen olen valmis oi-

keudessa todistamaan pienenkin säh-

kötapaturman jännitetyössä satuttua.

Rautavaaran poika

kotiutui Kiljavalle

Veijo Korhonen aikoo suunnata merk-

kipäivänsä viettoon synnyinseuduil-

leen Rautavaaralle, jonne kokoontuu

myös iso joukko ystäviä ja sukulaisia.

Siellä muistellaan varmasti sanka-

rin elämäntaivalta, johon sisältyy ai-

nakin opiskelu sähkölaitosasentajak-

si, teollisuussähköasentajaksi ja työ-

teknikoksi. Lisäoppia on karttunut

myös SAK:n toimihenkilötukinnosta

ja turvallisuustekniikan opinnoista

Tampereen yliopistossa.

Korhosen työura on kulkenut Sii-

linjärven Kolmensähkön kautta Hel-

varille Karkkilaan. Sieltä matka jatkui

Yleisradion tekniikan sähköhuoltoon

Helsinkiin ja kymmeneksi vuodek-

si sähköistyshommiin Hedengrenil-

le ennen toista kymmenvuotispestiä

alueasiamiehenä Sähköliiton Helsin-

gin toimistolla. Matkan varrelle mah-

tuu myös eroon päättynyt avioliitto ja

monta merkittävää suhdetta.

Nykyistä vakanssia Sähköliiton

työympäristöasiamiehenä Veijo Kor-

honen on ennättänyt hoitaa jo yli vii-

si vuotta.

Teksti ja kuva: Riitta Kallio

Kipinän ammattiyhdistystoimin-

taan nuori mies sai jo Yleisradion ai-

kanaan, jolloin Teknisten työsuojelu-

toimikunnan 21-vuotiaasta jäsenestä

tehtiin varaluottamusmies.

– Silloin kuuluttiin Teknisten liit-

toon, jossa kävin työsuojelukursseja

sekä luottamusmiesten perus- ja jat-

kokurssit. Olen ollut myös ammatti-

osastoni hallituksessa ja osaston sih-

teerinä. Ay-kursseja olen käynyt pää-

osin Kiljavalla ja niin paljon, että paik-

ka tuntuu miltei toiselta kodilta.

Veijo Korhonen kulkee töissä Rii-

himäeltä, ja iltapuhteet kuluvat usein

omaa ”rintamamiestaloa” kunnostel-

len. Muita harrastuksia ovat lukemi-

nen ja luonnossa liikkuminen jalan tai

pyörällä, usein marja- tai sieniämpä-

rin kera.

– Kunnostin myös kotitaloni Rau-

tavaaralla perustuksia myöten, mihin

upposi lähes 20 kesälomaviikkoa. Re-

monttiavuksi tulivat myös nyt jo ai-

kuiset poikani Antti ja Janne. n

K
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50
vuotta
50
vuotta
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Kuka olet?

– Olen Kari Ylikauppila. Ammat-

ti on automaatioasentaja. Olen Lo-

viisa ydinvoimalan työntekijöiden

pääluottamusmies, ammattiosaston

puheenjohtaja, Sähköliiton edusta-

jiston jäsen ja myös Fortumin puit-

teissa on joitakin luottamustehtä-

viä. Aikaisemmin ehdin piipahtaa

myös liiton hallituksessa ja siel-

lä erittäin mielenkiintoisen talous-

valiokunnan jäsenenä. Perheeseen

kuuluu aikuinen tytär, joka toimii

myös energia-alalla.

Mistä tulet?

– Loviisasta, jossa olen asunut

viimeiset yli 36 vuotta ja ollut sa-

man ajan töissä Loviisan ydinvoi-

Kuka olet?

– Olen Hannu Raatikainen, syn-

tynyt Hirvensalmella 25.10.1953. Ta-

kana on 23 vuotta Suur-Savon Sähkö-

työssä ja sitä ennen metsurina. Lii-

ton edustajistossa olen ensimmäistä

kautta.Ammattiosaston taloudenhoi-

tajana on vierähtänyt noin parikym-

mentä vuotta.

Mistä tulet?

– Nuoruuteni olen viettänyt maa-

seutuympäristössä. Sitten se taval-

linen tarina; muutto Mikkeliin työn

perässä ja muita virikkeitä katsele-

maan.

Mistä sinut tunnetaan?

– Siinäpä vaikea kysymys, luulen

perhepiirin ja tuttavien määrittele-

vän seuraavasti: ”Ahkera, sosiaalinen

ja joskus itsepäinen oman tien kulki-

ja”.

60 vuottasi pähkinänkuoressa?

– Kansakoulun kävin kotikylällä-

ni Suonsalmella. Armeijan jälkeen kä-

vin metsätyökoulun Pieksämäen Nik-

karilassa. Sitten alkoivat ansiotyöt

metsässä. Muutaman vuoden olin

pystymittahommissa. Metsurin hom-

mia tein reilut kymmenen vuotta. Sit-

Tarkan
miehen
luottamus-
vuodet

Kari Ylikauppila täyttää 60 vuotta 31.10. ja on matkoilla merkkipäivänään.

malassa. Syntyisin olen Merijärveltä.

Mistä sinut tunnetaan?

– Tarkkuudesta, pienissäkin asi-

oissa. Jossain testissäkin se on huo-

mattu.

60 vuottasi pähkinänkuoressa?

– Taaksepäin katsoen lyhyt aika,

mutta eteenpäin katsoen ehkä liian-

kin pitkä.

Mistä saat virtaa?

– Pieni reissu silloin tällöin piris-

tää. Lapin hangilla keväisin.Myös sa-

naristikoita harrastan jonkin verran.

Mikä tekee sinut iloiseksi / on-

nelliseksi?

– Onnistuminen pienissäkin asi-

oissa on mukavaa, niin työelämässä

kuin vapaallakin.

Oman tien kulkija mielii maailmalle

Tässä Hannu Raatikainen on lähdössä armeijaan reilut 40 vuotta sitten.

ten työn raskaus alkoi painaa.Mietin,

voisinko tehdä jotain muuta ja me-

nin sähkölaitosasentajakurssille. Sil-

lä tiellä ollaan, kiitos siitä työnanta-

jalle. Olen ollut myös rauhanturva-

tehtävissä Siinailla. Jälkikasvua on

kaksi tytärtä, ja olen vaari isoilla kir-

jaimilla.

Mistä saat virtaa?

– Luonnossa liikkumisesta, hyöty-

liikunnasta, talvisin hiihdosta, mutta

parasta ovat kesäiset lavatanssit,kun

Mikä ottaa päähän?

– Luottamusmiehen näkökulmas-

ta työelämän vaatimusten kaikinpuo-

linen kiristyminen ja epävarmuus

elämässä laajemminkin.

Miten juhlit merkkipäivääsi?

– Matkoilla lämpimämmässä pai-

kassa. Tarkemmin sanottuna Kanari-

alle on tarkoitus mennä merkkipäi-

vänä ja pysyä viikon verran poissa.

Mitä on suunnitelmissasi juhlan

jälkeen?

– Normaali arki alkaa välittömäs-

ti matkan jälkeen.

Terveisesi Vasaman lukijoille?

– Pidetään puolemme tiukentu-

vassa työelämässä. Teitä, erityisesti

nuorempia, tarvitaan hoitamaan asi-

oita jatkossa. n

kellohelma heilahtaa...

Mikä tekee sinut iloiseksi/on-

nelliseksi?

– Tietysti hyvät ihmissuhteet ja

oma terveys. Olen ajatellut, että luo-

ja on kohdellut minua silkkihansik-

kain, kun kohdalleni ei ole sattunut

suurempia sairauksia eikä tapatur-

mia.Tietysti olen onnellinen tyttärie-

ni johdosta, kun ovat löytäneen paik-

kansa maailmalla.

Miten juhlit merkkipäivääsi?

– Lähden ystävän kanssa kauas.

Siellä on ilma sekä merivesi

lämmintä ja juomat viileitä.

Mitä on suunnitel-

missasi juhlan jäl-

keen?

– Normaalia elä-

mää, tietysti ajatukset

siirtyvät tulevaan; mil-

loin siirryn eläkkeelle?

Mutta siihen ei voi itse

paljoa vaikuttaa, jos terve-

ys pettää tai työt loppuvat.

Terveisesi Vasaman lukijoille?

– Tapahtumat elämässä ovat kuin

helminauha, jokaisella helmellä oma

tarinansa ja aikansa. n

60
vuotta

60
vuotta

60
vuotta

60
vuotta
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TYÖTTÖMYYSKASSA TIEDOTTAA
Työttömyyskassan puhelinpäivystys: 03 252 0300, arkisin klo 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: Työlinjan Työttömyysturvaneuvonta
0295 020 701, ma–to klo 8.00–17.00, pe klo 10.00–17.00

Jos jäät työttömäksi
Ilmoittaudu TE-toimistossa

Sinun pitää henkilökohtaisesti ilmoittautua oman paikkakuntasi

TE-toimistossa viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi.

Aloita työnhakusi verkossa osoitteessa www.te-palvelut.fi. Kirjaudu

verkkopalveluun pankkitunnuksella tai sirullisella henkilökortilla;

muussa tapauksessa ota yhteyttä TE-toimistoon. Kysy tarvittaessa

neuvoa työlinjalta 0295 020 701, ma–to klo 8–17 ja pe 10–17.

Toimi TE-toimiston antamien ohjeiden mukaan. Oikeutesi päivära-

haan voi alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jona olet ilmoittautunut

työnhakijaksi TE-toimistoon.

Lähetä ansiopäivärahahakemus kassaan

Voit tulostaa ansiopäivärahahakemuksen netissä osoitteesta www.

tyj.fi > materiaali > lomakkeet. Täytä ensimmäinen työttömyyspäi-

värahahakemus vähintään kahdelta täydeltä kalenteriviikolta ja lä-

hetä se työttömyyskassaan tarvittavien liitteiden kanssa. Muista

täyttää huolellisesti kaikki hakulomakkeen kohdat!

Lähetä työttömyyskassaan myös liitteet

Työttömyyspäivärahahakemuksen liitteeksi tarvitaan työnantajan

laatima palkkatodistus vähintään 34 täydeltä kalenteriviikolta. Liit-

teeksi tarvitaan myös kopio irtisanomisilmoituksesta tai lomautus-

ilmoituksesta. Jos sinulla on sivutoimista yritystoimintaa tai maa-

tai metsätaloutta, liitä hakemukseen myös viimeisin verotuspäätös

erittelyosineen. Jos saat jotakin sosiaalietuutta esim. sairauspäi-

värahaa tai osatyökyvyttömyys- tai osa-aikaeläkettä, liitä hakemuk-

seen myös kopio etuutta koskevasta päätöksestä. Mikäli sinulla on

etuutta varten oleva muutosverokortti, toimita myös se kassaan.

Huolehdi että jäsenmaksut ovat kunnossa

Jos olet itse maksanut jäsenmaksusi, huolehdi että ne on maksettu

työttömyyden alkamiseen asti. Jos jäsenmaksuasiat eivät ole kun-

nossa, työttömyyspäivärahahakemuksesi käsittely viivästyy.

HUOM! Päivärahaa on haettava kolmen kuukauden kuluessa työt-

tömyyden alkamisesta!

Energiayhtiö Fortum lopettaa In-

koon hiilivoimalaitoksen sähkön-

tuotannon ensi vuoden helmikuus-

sa. Laitoksen sulkemisen myötä

noin 80 työntekijää menettää työ-

paikkansa.

Yt-neuvottelujen päätyttyä yh-

tiö järjesti yhdessä ammattiliit-

tojen kanssa irtisanotuille infor-

maatiotilaisuuden, jossa kerrottiin

tarjolla olevista vaihtoehdoista ja

erilaisista tukimuodoista. Ahke-

rimmin kysymyksiin sai vastata

Sähköliiton työttömyyskassan joh-

taja Tarja Ojala.

Inkoossa irtisanotuilla oli suu-

ri huoli tulevasta työttömyys-

korvauksesta ja sen ehdoista.

Päällimmäisiksi nousivat työttö-

Maksetut työttömyysetuudet
Suomessa viime vuonna
Työttömyysetuuksia maksettiin Suomessa vuonna 2012 3,5 miljar-

dia euroa. Ansioturvan osuus tästä oli 2,1 miljardia.

Ansioturvan etuusmenot kasvoivat edellisvuoteen nähden 5,1

%. Korvattujen etuuspäivien määrä laski kuitenkin 0,8 %. Perus-

turvan menot kasvoivat poikkeuksellisen paljon johtuen vuoden

2012 alussa toteutetusta tasokorotuksesta.

Anmäl dig som arbetssökande

Du måste själv personligen anmäla dig som ar-

betssökande hos TE-byrån på din hemort se-

nast den första dagen du är arbetslös. Logga in i

webbtjänsten på adressen www.te-tjänster.fi. Log-

ga in med bankkoder eller chipförsett personkort;

i annat fall kontakta personligen arbets- och nä-

ringsbyrån. Om du behöver mer information ring

svenskspråkiga jobblinjen 0295 020 71, må-to

kl. 8-17 och fre kl. 10.17. Följ TE-byråns instruk-

tioner. Din rätt till arbetslöshetsfömåner kan bör-

ja tidigast från och med startdatumet för jobbsök-

ningen.

Sänd ansökan om inkomstrelaterad

dagpenning till kassan

Du kan skriva ut ansökningsblanketten på webbsi-

dan www.tyj.fi > material > blanketter. Fyll i första

ansökningsblanketten för minst två kalenderveck-

or och sänd den till arbetslöshetskassan med nöd-

vändiga bilagor. Kom ihåg att noggrant fylla i var-

je punkt i ansökan!

Sänd arbetslöshetskassan även bilagor

Med ansökan bör du lämna kassan ett löneintyg

uppgiven av din arbetsgivare för minst 34 kalen-

derveckor. Bifoga även kopia av uppsägningsmed-

delandet eller av permitteringsmeddelandet. Om

du har företagsverksamhet som bisyssla eller äger

jord- eller skogsbruk, bör du sända kassan ett ko-

pia av senaste beskattningsbeslutet med speci-

fikationsdel. Om du mottar någon socialförmån,

t.ex. sjukdagpenning eller delinvalidpension el-

ler deltidspension, ska du sända kassan ett kopia

av det senaste beslutet. Ifall du har ett ändrings-

skattekort för dagpenningen, sänd skattekortet till

kassan.

Ta hand om att medlemsavgifterna är i ordning

Ifall du har själv betalat medlemsavgifterna, ta

hand om att du har betalat dom tills du blivit ar-

betslös. Om medlemsavgifterna inte är i ordning,

kan handläggandet av din ansökan fördröjas.

OBS! Dagpenning ska sökas hos arbetslöshetskas-

san inom tre månader, räknat från den dag från

vilken man önskar att den utbetalas!

Om du blir arbetslös

AK:n, STTK:n ja Akavan maksuton neuvontapalvelu Nuorten duuni-info

avautui 16. syyskuuta. Numerosta 0800 179 279 saa marraskuun al-

kuun asti neuvoja työsuhdeasioissa. Neuvoa voi kysyä myös sivun

www.duuni-info.fi kautta.

Neuvojana toimii oikeustieteen ylioppilas Juha Koskinen. Neuvontaa

annetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Palveluun voi soittaa nimet-

tömänä.

Katso myös: www.yle.fi/nuorillenyt

Nuorten Duuni-info,

kuinka voin auttaa?

Irtisanomiset
huolettavat
Inkoossa

myyspäivärahaa, uudelleenkoulu-

tusta ja eläkeputkea koskevat ky-

symykset.

Fortumin henkilöstöjohtaja

Aune-Maria Sinisalo kertoi yhti-

ön tarjoamasta uudelleensijoitus-

valmennuksesta ja kehotti kaikkia

täyttämään sähköisen henkilöpro-

fiililomakkeen, jonka avulla pyri-

tään löytämään osaavia henkilöitä

avoimiin työpaikkoihin.

Sähköliiton energia-alan sopi-

musvastaava Juha Lujanen muistut-

ti, että työnantajalla on myös vel-

vollisuus tarjota aktiivisesti avoimia

töitä irtisanotuille.

Sähköliitto järjestää seuraavan

infotilaisuuden Fortumin Inkoon

työntekijöille tammikuussa, jolloin

on täsmentynyt, ketkä jäävät hoita-

maan laitoksen kahden yksikön säi-

löntää ja ketkä jäävät työttömäksi.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on perustanut tutkintaryhmän selvittämään Rovaniemellä syys-

kuussa kuolemaan johtanutta LVI-asentajan sähkötapaturmaa. Tutkinta selvittää tapahtumien kulun ja

olosuhteet onnettomuuden sattuessa.

Menehtynyt LVI-asentaja oli tiettävästi ollut asentamassa lämminvesivaraajaa pientaloon.

Tukesin tutkintaryhmä selvittää asentajan edustaman yrityksen työmenettelyt ja sen, miten yrityksen

työntekijät niitä noudattavat. Lisäksi selvitetään, mitkä muut tekijät ovat voineet vaikuttaa onnettomuu-

teen, ja miten lainsäädäntöä on noudatettu töitä tehdessä.

Tutkintaryhmä etsii myös keinoja, miten vastaavanlaiset onnettomuudet voitaisiin jatkossa välttää.

Tutkinnassa tehdään yhteistyötä poliisin ja työsuojeluviranomaisten kanssa. Tutkinta valmistunee mar-

raskuun loppuun mennessä.

Tukes tutkii asentajan sähkötapaturman
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001 Oulun Sähkötyöntekijäin Ammattiosas-

to N:o 1 ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään ti

5.11.2013 alkaen klo 17.00 osaston uudis-

tetuissa tiloissa, osoitteessa Rautatienkatu

16 D 46 (sisäänkäynti Rautatienkadun puo-

lelta). Kokouksessa käsitellään sääntömää-

räiset ja ajankohtaiset asiat. Kaikki osas-

ton jäsenet ovat erittäin tervetulleita. Tulkaa

joukolla vaikuttamaan! Tilaisuudessa on

kahvitarjoilu ja pientä purtavaa. – Hallitus

001 Oulun Sähköalantyöntekijäin

Ammattiosasto N:o 1 ry:n perintei-

nen pikkujoulu pidetään Hotelli La-

saretin Yrjönsalissa (Kasarmintie 13)

pe 29.11.2013 alkaen klo 19.00.

Tarjolla on herkullinen jouluateria ja

ohjelmaa. Mukaan mahtuu 100 en-

simmäistä ilmoittautujaa rajallisten

tilojen vuoksi. Sitovat Ilmoittautumi-

set pe 15.11.2013 mennessä Juk-

ka Lallille, p. 040 747 5480 tai 050

522 0423. Tervetuloa! – Toivottaa

osaston Hallitus.

018 Hämeenlinnan Sähkötyöntekijät ry

Sulkapalloturnaus la 9.11.2013 Jyrätien

Liikuntahallilla (Jyrätie 8 A, Hämeenlin-

na) alkaen klo 14.00. Jälkipelit Teräspirtil-

lä saunan, juomien ja ruokailun merkeis-

sä. Ilmoittautumiset 1.11. mennessä info@

hameenlinnansahkotyontekijat.fi tai 050

5052279 / Tatu. Tervetuloa pelailemaan!

14.11.2013 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan

maanantaihin 4.11. 2013 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti

lomakkeella: www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/osastot-toimivat/ilmoita-tapahtumastaKoonnut: Anne-Marie Paasonen

OSASTOT TOIMIVAT

Syyskokous ma 11.11.2013 klo 18.00

Aulangon Ulkoilumajalla. Kokous aloitetaan

ruokailulla. Esillä 2014 toiminta ja talous.

Mikko Korpinen Sähköliitosta tulee kerto-

maan liiton neuvottelutilanteesta ja muista

”päivänpolttavista” asioista. Tervetuloa pai-

kalle, myös kaikki puhelinmiehet!

Pikkujouluteatteri la 7.12.2013 klo

19.00 ERÄS-teatterilla. Näytöksenä ”Kuin

tuhka tuuleen”. Laita varaus kalenteriin, jä-

senet puolisoineen tervetulleita! Ilmoittau-

tumiset rauno.vuorinen@ruukki.com

021 Porin Seudun Sähköalantyöntekijät ry

Osaston syyskokous ke 13.11.2013 klo

18.00 Ravintola Liisanpuistossa. Esillä

sääntömääräiset ja ajankohtaiset asiat.

Kahvitarjoilu! Osaston hallitus.

022 Lappeenrannan Seudun

Sähköalantyöntekijät ry

Osaston syyskokous 13.11.2013 klo 18.00

Hotelli Lappeen kokoustilat. Kokouksessa

käsitellään sääntömääräiset asiat ja muut

esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen tar-

joillaan illallinen.

Osaston pikkujouluja vietetään Lap-

peenrannan teatterissa, Jäniksen Vuosi -esi-

tyksen merkeissä la 14.12.2013 klo 19.00.

Jari Juutisen ohjaus perustuu Arto Paasilin-

nan klassikko komediaan. Väliajalla kahvi-

tarjoilu. Teatterin jälkeen iltapala klo 21.30

alkaen Hotelli Patrian Torilla ravintolassa.

Tilaisuus on avec. Hinta 25 € / henkilö. Lip-

puja rajoitettu määrä. Mukaan sopii 60 hen-

keä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittau-

tumiset 8.11.2013 mennessä Kari Holm

puh. koti 040 5943 041 tai puh. työ 040

8330 328, vara Timo Aaltonen puh. 050

3598 246.

024 Varkauden Sähköalantyöntekijäin

Ammattiosasto ry

Osaston pikkujoulut aloitetaan la 30.11 klo

16.00 jouluruokailulla Oskarissa, jonka jäl-

keen klo 19.00 ilta jatkuu Warkaussalissa

Speden ”Naisen logiikaa” -esityksen mer-

keissä. Osallistumismaksu 28 € / henkilö.

Sitovat ilmoittautumiset Veli-Matille

31.10. mennessä p. 040 511 3527 koti /

p. 040 3566480 työ. Huom. paikkoja va-

rattu 40.

026 Jyväskylän Sähköalantyöntekijät ry

Vietämme pikkujouluja tällä kertaa Hanka-

salmen Revontulessa la 30.11.2013. Yh-

teiskuljetus tilausajolaiturista lähtee klo

17.15. Omavastuu jäseniltä 10 € ja avecil-

ta 30 €. Ilmoittautumiset ja tiedustelut toi-

mistolla tiistaisin klo 18-19 välisenä aika-

na. – Hallitus

029 Kouvolan Sähkötyöntekijäin Osasto ry

Syyskokous pidetään to 5.12 2013 klo

18.00 ravintola Nevillessä Salpausselän-

katu 27. Kaikki osaston 029 jäsenet terve-

tuloa. Kokouksen jälkeen ruokailu. Tervei-

sin hallitus

037 Satakunnan Energia-ala ammattilaiset ry

Syyskokous pidetään pe 8.11.2013 klo

17.00. Kokoustila Jacuzzi-allas ja sauna-

tila, Antinkatu 8, Pori http://www.karier.fi.

Käsitellään sääntöjen syyskokoukselle mää-

räämät asiat. Kokouksen jälkeen sauna + il-

tapala. Ilmoittautumiset 28.10. mennessä

Jarkko Lanki p. 044 701 2375 tai jarkko.

lanki@porienergia.fi. Tervetuloa! – Hallitus

039 Tietoliikenne- ja Informaatiotekniikka

os. 039 ry

Syyskokous pe 29.11.2013 klo 18.00 Ho-

telli Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki. Esil-

lä osaston sääntöjen syyskokoukselle mää-

räämät asiat. Ilmoita osallistumisesta

22.11.2013 mennessä Henrik Holmberg p.

050 555 2734 tai henkka.holmberg@ko-

lumbus.fi. Osasto tarjoaa kokouksen jälkeen

illallisen. Tervetuloa! – Hallitus

041 Turun Seudun Sähkötyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous 12.12.2013

klo 18.00 Turun Pyrkivän Urheilutalol-

la Tuureporinkatu 2, 20360 Turku. Esillä

sääntömääräiset asiat. Sähköliiton edusta-

ja paikalla. Kahvi- ja voileipätarjoilu. Kaikki

osaston jäsenet ovat tervetulleita vaikutta-

maan! Terveisin osaston hallitus.

043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry

Seuraava kuukausikokous 24.10.2013 klo

18.00 Raksan toimistolla Sibeliusbulevar-

di 36 Porvoo. Tervetuloa! Terveisin osaston

hallitus. www.porvoonsahkotyontekijat.net

Perinteinen Pikkujouluruokailu 29.11.2013

klo 18.00 Café Cabriolessa, Rauhankatu

30, Porvoo. Ilmoittautumiset Keijo Kulo-

joelle 18.11. mennessä p. 040 557 3786.

Perinteinen joulubuffet juomineen. Menu

löytyy kotisivuilta: www.porvoonsahkotyon-

tekijat.net

046 Harjavallan Sähköalojentyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään to

21.11.2013 klo 18.00 osoitteessa Ravinto-

la Hakuninmäki, Pyydyskatu 1, Harjavalta.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset ja

muut ajankohtaiset asiat. Kaikki jäsenet ter-

vetuloa. – Hallitus

Jouluruokailu la 7.12.2013 klo 18.00.

Paikka on ravintola Hakuninmäki, Pyydys-

katu 1, Harjavalta. Ilmoittautumiset vii-

meistään 1.12. mennessä Pasi Lehdolle p.

0400 926 119 tai sähköpostilla pasi.leh-

to@spsoy.fi Tervetuloa. – Hallitus

049 Helsingin Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään

22.11.2013 klo 17.00 Kirjantalolla, Kirja-

työntekijänkatu 10 B, Helsinki. Kokoukses-

sa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Kahvitarjoilu ja iltapala. Tervetuloa! – Hal-

litus

049 Helsingin Sähköalantyöntekijät ry /

eläkeläiset

Eläkeläisten perinteinen pikkujoulu

14.12.2013 klo 13. Helsingin Kaupun-

ginteatterin suuri näyttämö, Eläintarhan-

tie 5. Esitettävä kappale: Hotelli Paradi-

so. Väliajalla kahvitarjoilu. Ilmoittautuminen

8.11. mennessä: Markku Sallinen, 040

5038538 tai Pekka Seppä, 040 561 3715

ja maksamalla 30 €/hlö Nordean tilille nro

FI4720651800138246 viitteellä 1960.

Tervetuloa viihtymään yksin tai avecin kera!

055 Riihimäen Sähköalantyöntekijäin

ammattiosasto ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään Rii-

himäellä 12.11.2013 klo 18.00 alkaen.

Paikkana Ravintola Asema X. Aiheena mm.

sääntömääräiset jäsenasiat. Kaikki reippaas-

ti mukaan! Osasto tarjoaa iltapalan.

– Hallitus

057 Etelä-Pohjanmaan Sähköalantyöntekijäin

osasto ry

Osaston syyskokous järjestetään

29.11.2013 klo 18.00 Rytmikorjaamon Va-

rikko-tilassa. Osoite Vaasantie 11, 60100

Seinäjoki. Kokouksessa käsitellään sääntö-

jen kokoukselle määräämät asiat. Tervetu-

loa! – Hallitus

Osaston Pikkujoulu Seinäjoen Rytmikorjaa-

molla Varikkotilassa 29.11.2013. Aloitam-

me ruokailulla klo 19.00. Tila varattu klo

21.00 saakka. Tilaisuuden jälkeen Rytmi-

korjaamolla esiintyy Jenni Vartiainen (ylei-

nen tilaisuus). Paikkoja varattu 30 kpl. Avec

20 € ruokailu/liput Jenni Vartiainen. Il-

moittautuminen Timo Harjunpää p. 0400

863 689 / timo.harjunpaa@netikka.fi Terve-

tuloa! – Hallitus

059 Lahden Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään

22.11.2013 klo 18.00. Paikka Saunaklu-

Metalliliitto, PAM, Sähköliitto ja TEAM-liitto järjestävät yhteisen työmarkkinatiedotuskurssin.
Kurssi on tarkoitettu uusille koulutiedotuksesta kiinnostuneille jäsenille ja vanhoille tekijöille.
Ohjelmassa on yhteinen esiintymiskoulutus ja tutustuminen liittojen omiin tiedotusmateriaaleihin.
Tule tutustumaan tiedottajakollegoihin, vertailemaan liittojen eri toimintatapoja koulutiedo-
tuksessa ja viettämään hauskaa iltaa hyvässä porukassa.

työmarkkina-
tiedotuskurssi

Metalliliiton nuorisosihteeriltä Jussi-Pekka Ahoselta.
Lisätietoja kurssista:

I lmoittautumiset 28.10. mennessä oman li i ton yhteyshenki löl le.

Murikka-opisto, Tampere

16. – 17.11.2013

Jussi-Pekka Ahonen
jarjesto@metalliliitto.fi

040 565 7193

TiinaMäkkylä
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

050 409 8469

Mari Kivi
mari.kivi@teamliitto.fi

050 303 9277
nuoret@pam.fi
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bi, Saimaankatu 8, Lahti. Käynti sisäpihan

kautta. Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kokouksen jälkeen ruokailu ja vapaata seu-

rustelua saunomisen merkeissä.

059 osaston syys- ja pikkujouluretki

28.11. - 1.12.2013 Tukholmaan. Laiva-

matka Turusta Tukholmaan ja paluu Hel-

sinkiin. Matkan hinta 140 €/hlö. Ilmoit-

tautumiset ja maksut osaston toimistolle

päivystysaikana ma klo 16.30 - 18.00. Li-

sätietoja ja matkaohjelma osaston toimis-

tolta päivystysaikana tai soittamalla p.

0440 510 859 tai Simola p. 040 722

8621.

060 Mikkelin Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous 1.11.2013

klo 18.00 Hotelli Cumuluksessa, Mikonka-

tu 9. Kokouksen jälkeen perinteinen illalli-

nen ravintola Huviretkessä. Tervetuloa san-

koin joukoin mukaan myös te, jotka ette

aikaisemmin ole olleet toiminnassa aktiivi-

sesti mukana! – Hallitus

062 Lohjan Sähköalojen ammattiosasto ry

Sääntömääräinen syyskokous pe

8.11.2013 klo 18.00 Rakennusliiton ti-

loissa, Kauppakatu 8, Lohja. Esillä sään-

töjen määräämät asiat. Kokouksen jälkeen

ruokailu. Hallitus kokoontuu klo 17.00.

Tervetuloa! – Hallitus

065 Iisalmen Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään to

31.10.2013 klo 18.00 Iisalmen Seura-

huoneella. Kokouksessa käsitellään sääntö-

määräiset ja ajankohtaiset asiat. Tilaisuu-

dessa ruokailu ja kahvitarjoilu. Tervetuloa!

– Hallitus

073 Kurikan Sähköalojen osasto ry

Sääntömääräinen syyskokous 6.11.2013

klo 18.00 Hotelli ravintola Pitkä-Jussissa.

Kokouksen jälkeen ruokailu. Terveisin hal-

litus.

074 Kuusankosken Sähkömiehet ry /

eläkeläiset

Kuusankosken Sähkömiehet os. 74 eläke-

jaoston kokous 6.11.2013 klo 13.00 Ket-

tumäen palvelukeskuksessa. Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

077 Savonlinnan ja Lähiympäristön

Sähkömiehet ry

Lokakuun kuukausikokous pidetään

25.10.2013 klo 18.00 alkaen Maatilamat-

kailu Mannilan Rantakatissa (Koskelon-

niementie 127, 58450 Punkaharju). Ko-

kouksessa käsitellään ajankohtaiset asiat.

Osasto tarjoaa saunan ja ruuan kokouksen

jälkeen. Tervetuloa! – Hallitus

094 Raahen Sähkömiehet ry

Syyskokous 21.11.2013 klo 19.00, Raa-

hen Sähkömiehet ry:n toimitila, Ratsukatu

5 E, Raahe. Kokouksessa käsitellään sään-

töjen syyskokoukselle määräämät asiat ja

muut esille tulevat asiat. Kokouksen jäl-

keen ruokailu. Tervetuloa! – Hallitus

099 Loimaan Sähköalantyöntekijät ry

Osaston syyskokous ke 6.11.2013 klo

19.00 Loimaan Seurahuoneella, osoitteessa

Satakunnantie 26. Esillä sääntöjen syysko-

koukselle määräämät asiat. Tervetuloa!

– Hallitus

100 Järvenpään Sähköalantyöntekijät ry

Syyskokous 22.11.2013 klo 18.00 Canti-

na Zapatan kokoustilat, 4 krs. Mannilantie

44, Järvenpää. Käsitellään sääntöjen mää-

räämät asiat. Kokouksen jälkeen on ruo-

kailu virvokkeineen. Lisätietoja sihteeri p.

044 425 2552.

105 Vihdin Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään pe

29.11 klo 18.00 Nummelan keilahallin ko-

koustiloissa. Kokouksessa käsitellään sään-

töjen määräämät asiat. Tervetuloa!

– Hallitus

Syysillan keilakilpailut Nummelan keila-

hallilla pe 29.11.2013 klo 19.00. Huikeat

palkinnot! Keilailun jälkeen saunomismah-

dollisuus, ruokailu ja virvokkeita. Tervetuloa

oikein porukalla!

106 Savon Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous to

21.11.2013 klo 18.00 Hotelli-ravintola Sa-

voniassa, Sammakkolammentie 4, Kuopio.

Kokouksen jälkeen ruokailu. Tervetuloa!

– Hallitus

114 Tornion Seudun Sähköalantyöntekijät ry

Syyskokous 4.11.2013 klo 18.00 Tornion

Järjestötalolla. Esillä sääntömääräiset asiat.

Pikkujoulut 29.11.2013 Tornion VPK:n juh-

lahuoneistossa klo 18.30. Hinta jäsen 0 €

ja avec 20 €, maksu ilmoittautumisen yh-

teydessä. Sitovat ilmoittautumiset 7.11.

mennessä Jarmo Tiirolle p. 0400 608 811.

Paikkoja rajoitetusti.

123 Länsi-Suomen tietoliikennealan

ammattilaiset ry

Syyskokous Härmän kuntokeskuksessa pe

1.11.2013 klo 18.30. Asialistalla syysko-

kousasiat ja muuta ajankohtaista. Ruokailu

kokouksen jälkeen. Salissa soittaa Yölintu-

orkesteri. Mahdollinen vierailu Sähköliitos-

ta (katso tarkempi tieto kutsussa). Tervetu-

loa! – Hallitus

128 Ekenäs El-arbetare rf

Stadgeenligt höstmöte 31.10.2013 kl

19.00 på Motel Marine. Stadgeenliga ären-Stadgeenliga ären-

den. Välkommen. -Styrelsen.

Sääntömääräinen syyskokous 31.10.2013

klo 19.00 Motel Marinessa. Sääntöjen

määräämät asiat. Tervetuloa! – Hallitus

140 Keski-Karjalan Sähkömiehet ry

Sääntömääräinen syyskokous Kiteellä pe

29.11.2013 klo 19.00 Kansan opistolla.

Saunat ja iltapalaa. Tervetuloa! – Hallitus

152 Viinijärven Sähköalojen Työntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään pe

15.11.2013 Joensuussa ravintola Marti-

nassa, osoite Kirkkokatu 20, alkaen klo

18.30. Käsitellään sääntömääräiset ja

muut esille tulevat asiat. Kokouksen jäl-

keen illallinen. Pöytävarausta varten il-

moittaudu Jyrki Hartikaiselle 31.10.2013

mennessä p. 0400 572 632 tai jyrki.harti-

kainen@enerke.fi

155 Hissimiehet ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään la

23.11.2013 klo 18.30 Pasilan Saunati-

lat Oy:n tiloissa osoitteessa Esterinportti 2,

7 krs. 00240 Helsinki. Käsitellään osaston

sääntöjen määräämät asiat. Ruokatarjoilu ja

sauna. Hallitus kokoontuu klo 17.00. Ter-

vetuloa. – Hallitus

PP156 Kauhavan Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous pe

15.11.2013 klo 18.30 Jylhän Sähkön kah-

viossa. Esillä sääntömääräiset asiat sekä

Pikkujoulu 7.12.2013. Tervetuloa!

– Hallitus

178 Siilinjärven Sähköalantyöntekijät ry

Osaston sääntömääräinen syyskokous pide-

tään ke 6.11.2013 kello 16.30, Ravinto-

la Vintissä, Kuiluntie 5, 71800 Siilinjärvi.

Esillä sääntömääräiset ja ajankohtaiset asi-

at. Kokouksen päätteeksi ruokailu. Tervetu-

loa! – Hallitus

184 Järvi-Savon Sähköalojentyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous Mikkelis-

sä Sokos Hotelli Vaakunassa 15.11.2013

klo 18.00. Kokouksessa käsitellään sääntö-

jen määräämät asiat. Pikkojoulu-Buffet ko-

kouksen alkuun Ravintola Fransmannissa.

Ilmoittautumiset 11.11.2013 mennes-

sä: harrivihanti@hotmail.com tai 040 571

0837. Terveisin Hallitus

005 Lounais-Hämeen sähkötyöntekijäin am-

mattiosasto ry

Onkikilpailut tulokset 14.9.2013 Linikka-

lanlammi, Forssa: 1. Arto Haakana 15 kpl,

2. Reijo Järvi 6 kpl, 3. Jukka Hakala 5 kpl,

4. Atte Suoranta 3 kpl, 5. Kimmo Raita-

nen 1 kpl, 5. Jarkko Jaakkola 1 kpl. Kilpai-

lun isoin kala Jukka Hakala. Pienin kala Ar-

to Haakana. Osallistujat ilman tulosta Olavi

Halme, Vesa Mäkelä, Arto Valkama.

Sähköliiton osastot alueittain löy-
dät osoitteesta: www.sahkoliitto.fi/
sahkoliitto/organisaatio/osastot_
alueittain
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Lähetä vastauksesi 1.11. mennessä: Sähköliitto,Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere. Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.

Nimi: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osoite: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
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KURSSIT
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GE vikavirtasuojat

hinnaston sivulla 102

GE 30 mA vikavirtasuojakytkimet. A-tyyppi. Pakkaskestoisuus -25 °C.

VVS 225 A 2 nap. In 40A tilantarve 2 moduulia hinta 1850 €/kpl
VVS 440 A 4 nap. In 40A tilantarve 4 moduulia hinta 2650 €/kpl

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

VVS 440P3A 4 nap. In 40A tilantarve 4 moduulia hinta 34 €/kpl

GE 30 mA kapeat vikavirtasuojakytkimet
automaattisulakkeella. hinnaston sivulla 102
A-tyyppi. Leveys vain 18 mm.
AH10 VVSK 2 nap. C 10A tilantarve 1 moduulia hinta 26 €/kpl
AH16 VVSK 2 nap. C 16A tilantarve 1 moduulia hinta 26 €/kpl

GE johdonsuojakatkaisijat hinnaston sivulta 103
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 350 €/kpl, AH 25 25A hinta 350 €/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 1250 €/kpl, AH 332 3x32A hinta 1400 €/kpl

GE hiljaiset modulikontaktorit DIN-kiskoon sivulta 104
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 1880 €/kpl

GE DIN-mitoitetut moottorisuojakytkimet
DIN-kiskokiinnityksellä hinnaston sivulta 86.
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 980 €/kpl

GE kontaktorit DIN-kiskoon. 400 V (690V) sivulta 88.
GE kontaktorit ovat erityisen hyviä vaativaankin teollisuuskäyttöön.

GE KON 4 SU kela ~230V 25A AC3 4 kW 1080 €/kpl
GE KON 5 SU kela ~230V 25A AC3 5,5 kW 1250 €/kpl
GE KON 7 SU kela ~230V 32A AC3 7,5 kW 1590 €/kpl
GE KON 11 kela ~230V 45A AC3 11 kW 2250 €/kpl
Hinnastomme sivulta 88 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 820 €/kpl
MINI AV kela ~230V, 1 avautuva ja 3 sulkeutuvaa kosk.16A AC3 3 kW 850 €/kpl

Minikontaktorit löytyvät sivulta 90.
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Tutustu uuteen

276 sivuiseen

kuvasto/hinnas-

toomme.

Voit ladata tai

tilata yli 6000 tuot-

teen kuvasto/hinnas-

tomme nro 27 ilmaiseksi

kotisivultamme www.finnparttia.fi

Huom. tässä ilmoituksessa
esitettyjä hintoja edullisemmat
täyden pakkauksen yksikkö-
hinnat löytyvät suoraan
hinnastomme keltaisesta
hintasarakkeesta.
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KUINKA YRITYS TOIMII? Yritystoiminnan
perusteita luottamushenkilöille
11.–13.11.2013 Kiljavan Opisto, Nurmijärvi

Kurssilla käsitellään mm.:

• miten liiketoimintaa suunnitellaan, organisoidaan ja rahoitetaan

• yritystoiminnan perusprosesseja

• henkilöstön asemaa yritystoiminnan kokonaisuudessa

• yrityksen talouden perusinformaatiota

• yrityksen muutostilanteita (fuusio, yrityssaneeraus)

• luottamushenkilöiden haasteita muutostilanteissa

Kurssi kuuluu yleissopimuksen mukaiseen yhteiseen koulutukseen, joten sovi työnanta-

jasi kanssa ansionmenetyksen korvaamisesta ja ateriakorvauksen maksamisesta opistol-

le kurssin ajalta.

Liitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen kahden hengen huoneissa, ruokai-

lut sekä matkakulut (mikäli kuluja syntyy) julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai

omaa autoa käytettäessä auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Lähetä kurssihakemus Sähköliittoon osoitteella Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere.

ULWIN URAKKALASKENTAKURSSI
23.–24.11.2013
Sähköliiton koulutustilat, Tampere

Sähköliito järjestää ULWIN urakkalaskentakurssin 23.–24.11.2013 Tampereella

Tämä kurssi on tarkoitettu kaikille talotekniikka-alan sähköasennustoimialan jäsenille,

jotka ovat käyneet urakkalaskennan kurssin.

Kurssilla käsitellään mm.: Ulwin ohjelman läpikäyntiä ja tehtävien laskemista.

Kurssille osallistuminen edellyttää tietokoneen käytön hallintaa.

Mukaan voidaan ottaa 20 ensiksi ilmoittautunutta.

Liitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen kahden hengen huoneessa,

ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan

tai omaa autoa käytettäessä auton kuljettajalle 0,23 € / km.

Ilmoittaudu 8.11.2013 mennessä tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

TYÖYMPÄRISTÖN AJANKOHTAISPÄIVÄT
8.–9.11. 2013, Hotelli Cumulus Koskikatu,
Tampere

Sähköliitto järjestää kaikille työsuojeluvaltuutetuille ja -asiamiehille sekä työsuojelusta
kiinnostuneille muille liiton jäsenille

TYÖYMPÄRISTÖN AJANKOHTAISPÄIVÄT
8. - 9.11.2013, Hotelli Cumulus Koskikatu, Tampere

Kurssilla käsitellään:
• Rakennuspuolen valvontaa
• Tapaturmalainsäädännön uudistamisen tilannetta
• Yksintyöskentelyä
• Asumisperusteisen sosiaaliturvan soveltamista
• Työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyötä
• Miessakki ry:n toimintaa
• Sähköliiton ajankohtaisia asioita

Sähköliitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen kahden hengen huoneis-
sa, ruokailut sekä matkakulut vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen
mukaan tai omaa autoa käytettäessä, vain auton kuljettajalle, 0,23 €/km.

Ajankohtaispäiville tulee ilmoittautua viimeistään 25.10.2013
Pirjo Lintuselle 050 366 2196 tai Tiina Mäkkylälle 050 409 8469,

sähköpostitse pirjo.lintunen@sahkoliitto.fi tai tiina.makkyla@sahkoliitto.fi
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ELLEDNINGEN

Tes-delegationerna för Elektrikerförbun-

dets avtalsbranscher har förhandlat med

arbetsgivarorganisationerna utgående från

centralorganisationernas sysselsättnings-

och tillväxtavtal i enlighet med förbunds-

styrelsens uppmaning.

På Elektrifierings- och husteknikbran-

schens direktionsmöte den 17 septem-

ber drogs riktlinjerna upp för avtalsbrans-

chens förhandlingsmål. Som grund för

förhandlingarna tog avtalsbranschens di-

rektion upp aktuella problem i branschen

som kräver klara och samfällda tolkningar

med arbetsgivarorganisationen. Tyvärr har

bitarna ännu inte fallit på plats i förhand-

lingarna hittills, och parterna har inte fun-

nit någon ömsesidigt tillfredsställande lös-

ning på problemen i branschen.

På sitt möte den 2 oktober besluta-

de direktionen för Elektrifierings- och hus-

teknikbranschen att avsluta förhandlingar-

na, men när denna tidning utkommer har

förbunden alltjämt en vecka kvar till tids-

gränsen för förhandlingarna.

n n n n n

Direktionen noterade att branschen kom-

mer att möta stora utmaningar nästa höst.

Därför förväntar sig direktionen att arbets-

grupperna i kollektivavtalet börjar hand-

la och utveckla realistiska modeller inför

nästa höst. Förhoppningsvis finner avtals-Förhoppningsvis finner avtals-Förhoppningsvis finner avtals-

parterna samstämmighet i de kommande

förhandlingarna och vi får ordning på tes-

strukturerna i branschen!

Framöver ska avtalet tjäna bägge av-

talsparterna så att branschen får ett tydligt

kollektivavtal som stödjer utnyttjandet av

egen vår arbetskraft och för bättrar syssel-

sättningen i branschen. Därtill är det yt-Därtill är det yt-Därtill är det yt-

terst viktigt för branschen att det kollektiv-

avtal som förhandlas fram innehåller klara

och entydiga villkorsbestämmelser. Even-Even-Even-

tuella oklarheter ska kunna redas ut orga-

nisationerna emellan utan dyra och tidsö-

dande rättstvister.

n n n n n

Förhandlingarna i Energi-, ICT- och nät-

verksbranschen har framskridit bättre och

där han parterna kunnat bilägga sina me-

ningsskiljaktigheter i tolkningsfrågorna

redan i början av förhandlingarna. För-För-För-

handlingar som förs i god anda skapar

möjligheter för ett kollektivavtal som stöd-

jer tillväxt och sysselsättning på det sätt

som centralorganisationerna åsyftar.

Förhandlingarna i industrins avtals-

branscher har framskridit trögare. Arbets-Arbets-Arbets-

givarsidan har tagit upp förslag med för-

svagande effekt i förhandlingarna och

förslagen kan inverka negativt på förhand-

lingsresultatet. Också i fråga om löneför-Också i fråga om löneför-Också i fråga om löneför-

höjningar har arbetsgivarsidan presente-

rat tolkningsmodeller som inte är förenliga

med andan i centralorganisationernas av-

talslösning.

Det finns alltså mer än tillräckligt med

utmaningar i förhandlingarna, eftersom

förhandlingstiderna under denna runda

är mycket korta. Information om huruvi-Information om huruvi-Information om huruvi-

da ett förhandlingsresultat nåtts om sys-

selsättnings- och tillväxtavtalet ska med-

delas centralorganisationerna senast den

25 oktober.

n n n n n

Sysselsättningsgraden bland Elektrikerför-

bundets medlemmar vände och minska-

de en aning bland de som permitterades

under juli-augusti, men totalt sett förblev

antalet arbetslösa nästan på samma nivå

som under början av året. Dessvärre med-Dessvärre med-Dessvärre med-

för höstens tråkiga nyheter om sysselsätt-

ningsläget och ekonomin inga lättnader för

den totala arbetslöshetsgraden. Följden av

den senaste tidens nyheter är att det finns

risk för att den totala arbetslöshetsgraden

stiger mot slutet av året.

De kommande veckorna får utvisa vil-

ket öde som väntar centralorganisationer-

nas sysselsättnings- och tillväxtavtal samt

framför allt åt vilket håll det ekonomis-

ka nyhetsflödet angående sysselsättningen

börjar luta i slutet av året.

HANNU LUUKKONEN

Förbundssekreterare

Utgångspunkt sysselsättnings-
och tillväxtavtal

AKT ja Veturimiehet TP:n jäseniksi
Teollisuuden palkansaajat ry (TP) sai syyskuus-

sa jäsenikseen Auto- ja Kuljetusalan Työnteki-

jäliitto AKT:n sekä Veturimiesten liiton. Päätök-

sen jälkeen Teollisuuden palkansaajiin kuuluu

yhteensä 13 ammattiliittoa kaikista eri palkan-

saajien keskusjärjestöistä. Myös Sähköliitto on

TP:n jäsen.

– Tämänpäiväinen päätös on omiaan vah-

vistamaan TP:n rivejä. Tämä tuo meille lisärah-

keita, kun ajamme yhteisiä tavoitteitamme niin

työmarkkinoilla kuin yleisemminkin yhteiskun-

nassa, TP:n puheenjohtaja Riku Aalto sanoo.

Rivien tiivistys on AKT:n puheenjohtajan

mukaan viesti työnantajille.

– Kun työnantajat ovat tiivistäneet rive-

jään ja muodostaneet suurempia liittokokonai-

suuksia, myös teollisuuden työntekijät voivat

yli keskusjärjestörajojen tiivistää omia rivejään.

Tämä on selkeä viesti työnantajille. Jäsentem-

me työsuhdeturva paranee entisestään. Uskon,

että rivien tiivistäminen toimii ennalta ehkäi-

sevästi työnantajiin päin, sanoo AKT:n puheen-

johtaja Marko Piirainen.
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Medlemsregistrets telefonjour: 03 252 0303, vardagar kl. 9.00–11.00 och 14.00–15.00
Postadress: Elektrikerförbundet, PB 747, 33101 TAMMERFORS
Närmare uppgifter: www.sahkoliitto.fi och jasenrekisteri@sahkoliitto.fi

MEDLEMSSERVICE
Text och bild: Jonna Heiniluoma

Så här beställer du
Vasama via nättjänsten
Om du är pensionärsmedlem i

Elektrikerförbundet kan du be-

ställa Vasama genom att klicka på

länken Kalenteri- ja lehtitilaukset

i rutan Sähköliiton verkkopalvelut

till höger på förbundets ingångssi-

da www.sahkoliitto.fi. Då visas in-

struktionerna för nättjänsten. Följ

instruktionerna.

Om du aldrig tidigare log-

gat in på arbetslöshetskassans,

medlemsregistrets eller Voima-

virtas nättjänst ska du använda

ditt medlemsnummer som använ-

darkod och ditt postnummer som

lösenord.

Om du inte lyckas med in-

loggningen klickar du på ”Jos

olet unohtanut salasanasi, klikkaa

tästä” och skickar ett nytt lösen-

ord till dig själv. Om ditt telefon-

nummer och din e-postadress är

korrekta i medlemsregistret får du

det nya lösenordet till din mobil-

telefon eller din e-post genast.

Så här beställer du
Vasama per sms
Om du är pensionärsmedlem i

Elektrikerförbundet kan du bestäl-

la Vasama på din mobiltelefon.

1. Skriv in orden ”Sähkö” och

”Vasama” i meddelandefäl-

tet samt ditt personliga med-

lemsnummer med siffror. Ditt

medlemsnummer står på ditt

medlemskort. Avskilj orden

och ditt medlemsnummer

med ett mellanslag.

Exempel:

Sähkö Vasama 000000

(Ersätt siffrorna 000000 i

exemplet med ditt eget

medlemsnummer.)

2. Sänd sms:et till numret

13145.

3. När beställningen gått fram får

du snart en bekräftelse per

sms: ”Tilauksenne on

vastaanotettu. T: Sähköliitto”.

Pensionärer får Vasama endast

genom att beställa den elektro-

niskt. Den elektroniska beställ-

ningen görs via en beställnings-

kanal.

Med beställningskanal avses en

elektronisk tjänst där medlem-

men kan skriva in sin beställning,

antingen i Elektrikerförbundets

nättjänst eller per sms. Vasam-

as elektroniska beställningskana-

ler är öppen årligen från början

av augusti till slutet av oktober. I

år öppnades beställningskanaler-

na den 5 augusti och den stänger

den 31 oktober.

En tidningsbeställning som

gjorts via en beställningskanal

gäller under hela representant-

skapsperioden.

Beställningar som görs via en

beställningskanal år 2013, 2014

och 2015 gäller till slutet av år

2016. År 2016, när det är repre-

sentantskapsval nästa gång, kom-

mer vi att ge närmare informa-

tion om hur man ska förfara under

nästa representantskapsperiod.

Blev du pensionerad

före den 5 augusti 2013?

Om du blivit pensionerad inn-

an beställningskanalen öppnades

den 5 augusti 2013 ska du be-

ställa Vasama via en beställnings-

kanal nu före utgången av okto-

ber. Utan din beställning upphör

Vasama automatiskt att sändas

till dig efter det här årets sista

nummer.

Blir du pensionerad

före den 31 oktober 2013?

Om du blir pensionerad efter att

beställningskanalen stängts den

31 oktober 2013 ska du beställa

Vasama via en beställningskanal

nästa år, dvs. i augusti-oktober

2014. Utan din beställning får du

Vasama automatiskt ända till ut-

gången av år 2014.

Paus i beställningen?

Om du inte beställer Vasama i

år eller nästa år men vill bestäl-

la den senare kan du göra det via

en beställningskanal vilket år som

helst, medan beställningskanalen

är öppen från början av augusti

till slutet av oktober.

Pensionärsmedlem, beställ Vasama så här!

Liksom tidigare kan avtalsbranschmedlemmar beställa fickalmanackan

2014 via förbundets nättjänst eller per sms. Almanackan ingår inte som

medlemsförmån för pensionärer som därför inte kan beställa den.

Pensionärerna får Vasama som medlemsförmån genom att beställa

den via förbundets nättjänst eller per sms. Vasama sänds automatiskt till

alla avtalsbranschmedlemmar.

Almanackan och Vasama kan beställas ända till den 31 oktober

2013.

Tidningen Palkkatyöläinen kan beställas av hu-

vudförtroendemän, förtroendemän, arbetaravdel-

ningens förtroendemän, arbetarskyddsombud och

fackavdelningarnas ordförande samt av medlem-

mar i förbundets styrelse, direktioner, utskott och

representantskap. Beställningen görs en gång

och den fortgår tills uppdraget avslutas eller till

medlemmen själv beslutar att säga upp beställ-

ningen.

Branschavtalsmedlemmar som upp-

gett svenska som sitt modersmål och som har

branschavtalsnumret 002, 005, 006, 008, 010,

011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018,

020, 021 eller 022 kan beställa tidningen Lön-

tagaren. Beställningen görs en gång och den

fortgår tills branschavtalsnumret blir pensionär

(999) eller tills medlemmen själv beslutar att av-

sluta beställningen.

Branschavtalsmedlemmar som är under 30

år och som har branschavtalsnumret 002, 005,

006, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 015,

016, 017, 018, 020, 021 eller 022 kan bestäl-

la tidningen Arvo. Beställningen görs en gång

och den fortgår tills medlemmen fyller 30 år eller

själv beslutar att avsluta beställningen.

Också Palkkatyöläinen, Löntagaren
och Arvo beställs via nättjänsten
på www.sahkoliitto.fi!

Beställningskanalerna för
medlemsalmanackan och Vasama
öppnades den 5 augusti

Så här beställer du almanackan via nättjänsten
Om du är branschavtalsmedlem kan du beställa fickalmanackan 2014

genom att klicka på länken Kalenteri- ja lehtitilaukset i rutan ”Sähkölii-

ton verkkopalvelut” till höger på förbundets ingångssida www.sahkoliitto.

fi. Då visas instruktionerna för nättjänsten. Följ instruktionerna.

Har du inte tidigare loggat in på nättjänsten? Glömt ditt lösenord?

Om du aldrig tidigare loggat in på arbetslöshetskassans, medlemsre-

gistrets eller Voimavirtas nättjänst ska du använda ditt medlemsnummer

som användarkod och ditt postnummer som lösenord.

Om du inte lyckas med inloggningen klickar du på ”Jos olet unohta-

nut salasanasi, klikkaa tästä” och skickar ett nytt lösenord till dig själv.

Om ditt telefonnummer och din e-postadress är korrekta i medlemsre-

gistret får du det nya lösenordet till din mobiltelefon eller din e-post

genast.

Om du är branschavtalsmedlem kan du också beställa almanackan 2014

på din mobiltelefon.

1. Skriv in orden ”Sähkö” och ”kalenteri” i meddelandefältet samt ditt

personliga medlemsnummer med siffror. Ditt medlemsnummer står

på ditt medlemskort. Avskilj orden och ditt medlemsnummer med

ett mellanslag.

Exempel:

Sähkö kalenteri 000000

(Ersätt siffrorna 000000 i exemplet med ditt eget

medlemsnummer.)

2. Sänd sms:et till numret 13145.

3. Du vet att beställningen gått fram när du får svaret

”Tilauksenne on vastaanotettu. T: Sähköliitto”.

Så här beställer du almanackan per sms

Almanackan ingår inte som medlemsförmån för
pensionärer som därför inte kan beställa den

Vi finns också på facebook:
www.facebook.com/Sahkoliitto
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Vesihöyry Nahka

Vesipisarat

GORE-TEX®
-kalvo

Kangasvuori

Sievi GORE-TEX®

Performance Comfort
– mukavuutta
kosteisiin olosuhteisiin

S
ta
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iv

i

Sievi GT Roller+ S3
43-52821-312-08M
36-38 EN ISO 20345: S3
43-52821-313-08M
39-47 EN ISO 20345: S3

CTC

GT 2 S2
45-52834-142-82M
35-39 EN ISO 20345: S2

GT 2 XL S2
47-52834-103-82M
39-47 EN ISO 20345: S2

Fe

Fe

GT 7 S3
45-52851-342-71M
36-38 EN ISO 20345: S3

GT 7 XL S3
47-52851-303-71M
39-48 EN ISO 20345: S3

Fe

Fe

GORE-TEX®X®X -vuori on edelleen markkinoilla ainutlaa-
tuinen vuorimateriaali, joka antaa jalan hengittää,
mutta pitää samalla kosteuden jalkineen ulkopuo-
lella. Sievi GORE-TEX®X®X Performance Comfort -jalki-®

neet sopivat erityisen hyvin vaihteleviin, kosteisiin
olosuhteisiin.


