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HARRASTEKURSSEJA KILJAVALLA, KEVÄT 2014

SENIORIKURSSEJA KILJAVALLA,
KEVÄT 2014

1.-2.2.

TANSSI, PERUSKURSSI
Paritanssi kadoksissa? Ei hätää, Kiljavan tanssi-
kurssilla opit perusaskeleet joita etsit!
Voit selkeyttää entisiä, lisätä uusia kuvioita
tai oppia kokonaan uuden tanssin.

SPORTTIVIIKONLOPPU
Hiki pintaan ja kaloreille kyytiä. Ohjelmassa mm.
tehojumppaa, rentoutusta, kuntosalia, venyttelyä
ja vesijumppaa.

RENTOUTTAVA HIERONTA
Kurssilla käydään läpi hieronnan perusteet,
hierontaotteet- ja tavat. Lisäksi opetellaan
rentoutumaan ja venyttelemään.

TAIDEKURSSI
Energiaa ja luovuutta piirtämällä ja maalaamalla.
Nautimme valosta, luonnosta ja työskentelemme
kuvan parissa. Tuo mukanasi haluamasi välineet:
joko akvarellit, öljyvärit tai akryylit ja useampia
erikokoisia pohjia. Asiantuntevaa opastusta kaikille
tekniikoille. Opettajina kokeneet opettajat ja
taidemaalarit Vaula Valpola ja Janne Kaitala.

VENÄJÄN ALKEET
Innostu uudesta kielestä! Tule opiskelemaan
venäläisiä kirjaimia ääntämistä sekä sanontoja

17.-21.2. ja 24.-28.2.

KOKO PERHEEN HIIHTOLOMA
Koko perheen hiihtoloma Kiljavalla – ohjelmassa
liikkumisen riemua koko perheelle! Sään salliessa
ulkona ohjelmassa mm. jäägolfia, luistelua,
pulkkamäki ja sisällä mm. koko perheen kunto-
taitorata, jumppaa, uintia, pelejä, leikkejä.

SENIORILIIKUNTA
13.-17.1. sekä 5.-9.5.
Ohjelmassa mm. rentoutusta, venyttelyä, kevyttä
liikuntaa, ulkoilua sekä paljon hyvää mieltä.

KUVANKÄSITTELY
13.-15.1.
Miten otat digikuvia? Miten käsitellään kuvia
suomenkielisellä ohjelmalla? Miten tallennat
kuvat kansioihin? Miten tilaan tulostettavia kuvia?
Näihin saat vastaukset kuvankäsittelykurssillamme.

TIETOTEKNIIKAN PERUSTEET
17.-21.2.
Eroon tietokonekammosta – kone tutuksi.
Opi perustiedot ja taidot tietokoneen käytöstä.
Opiskellaan mm. sähköpostin käyttöä, tiedon
hakemista Internetistä sekä tekstinkäsittelyn
perusteita.

TIETOTEKNIIKAN JATKO
13.-17.1.
Lisää tietojasi ja taitojasi internetistä, sähköpostista
ja käyttöjärjestelmästä.

15.-16.3.

TANSSI, LAVALATTARIT
Paritanssi kadoksissa? Ei hätää, Kiljavan tanssi-
kurssilla opit perusaskeleet joita etsit! Voit
selkeyttää entisiä, lisätä uusia kuvioita tai oppia
kokonaan uuden tanssin. Ota oma pari mukaan ja
tule harjoittelemaan oman taitotasosi mukaisesti!

LADYT LIIKKUMAAN
Naisten oma liikuntaviikonloppu. Ohjelmassa
mm. reipasta liikuntaa, venyttelyä, rentoutusta,
hyvää oloa ja iloista mieltä.

KEVÄTPUUTARHA
Miten hoidetaan kasveja ennen kasvukauden
alkua? Kurssilla saat paljon käytännön tietoa
kasvien valinnasta ja sijoittelusta tontille, puiden/
pensaiden leikkauksesta, kivistä, tuhoeläimistä
sekä vinkkejä oman pihasin suunitteluun.

KORUKURSSI
Kurssilla perehdytään kornteon perusteekniikoihin
eli silikoni-, koruvaijeri- ja lenkkiketjukoruihin sekä
korupiikkien käyttöön. Kurssilla voidaan ”tuunata”
ketjujen kanssa kaulakoruja, tehdä erilaisia
kaula-,ranne- ja korvakoruja. Tarvikkeetomien
korujen tekemiseen ostetaan erikseen opettajalta,
työkalumaksu 5€/hlö.

PERHOKALASTUS
Kurssilla käydään läpi perhokalastuksen
perusteita; välineet, korennot, perhot ja
niiden sidonnat. Sopii aloittelijoille ja asiasta
kiinosnostuneille. Materiaalimaksu 6 €/hlö.

Kurssimaksut 2 päivältä, hinnat täysihoidolla
SAK:n liittojen jäsen 55 €
SAK:n liitojen jäsenten perheenjäsen 110 €
Muut 150 €

Kurssimaksut 3 päivältä, hinnat täysihoidolla
SAK:n liittojen jäsen 70 €
SAK:n liitojen jäsenten perheenjäsen 140 €
Muut 200 €

Kurssimaksut 5 päivältä, hinnat täysihoidolla
SAK:n liittojen jäsen 120 €
SAK:n liitojen jäsenten perheenjäsen 215 €
Muut 340 €

Lapset 4-13 v. -50 % (lisävuoteella)
alle 4 v. maksutta.

Senioreille seniorikursseista –10 % .

Lisätietoja ja ilmoittautuminen;
www.kio.fi
tai kurssit@kio.fi
tai (09) 276 251

Ilmoittautumiset:
Viimeistään 2 viikkoa ennen kurssin alkua,
yllä olevien yhteystietojen kautta.

Kotorannantie 49, 05250 Kiljava (Nurmijärvi), p. (09) 276 251, kurssit@kio.fi, www.kio.fi

www.ki
www.ki
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Kannen kuva: Emmi Kallio

sähköjohto
MARTTI ALAKOSKI
Sähköliiton puheenjohtaja

Julkaisija:

Sähköalojen ammattiliitto ry

Elbranschernas

fackförbund rf.

Postiosoite: PL 747

33101 Tampere

Puhelin: 03 252 0111

Faksi: 03 252 0210

Sähköpostiosoite:

vasamalehti@sahkoliitto.fi

etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi

Päätoimittaja: Martti Alakoski

Vastaava toimittaja: Riitta Kallio

Toimittaja: Jonna Heiniluoma

Ulkoasu ja taitto:

Jari Mattila

Palkansaajalehdet –

Löntagartidningar

PALE ry:n jäsen

Painopaikka: Sanomala, Vantaa

Ilmoitushinnat tekstisivulla:

Mustavalko

2,25 €/pmm

Neliväri-ilmoitukset

3,00 €/pmm

Työpaikkailmoitukset ja

ammattiosastot -50 %

Mainostoimistoalennus -15 %

Ilmoitusmyynti:

Ekamedia/Tmi Emmi Kallio

Kalevanpuistotie 21 B 56

33500 Tampere

Puhelin: 044 344 4414

emmi.kallio@ekamedia.net

Lehden tilaushinta:

30 €/vsk kotimaa

40 €/vsk ulkomaat

Sähköalojen ammattiliiton jäsenlehti.

Perustettu 1957 • 57. vuosikerta.

Lehti ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Seuraava Vasama ilmestyy 19.12. 2013.

Aineistot 9.12. 2013 mennessä.

Nuorekas Edustajisto

päätti isoista asioista

kiire tuo haasteita linjoille

Miessakki tukee kriiseissä

kuukauden kuva & kärkimies

Linnan peruskorjaus puolitiessä

Ristikon ratkoja pysyy vireessä

jäsenpalvelut

työttömyyskassa tiedottaa

kurssit

osastot toimivat & johtohahmo

Elledningen & Resumé

työsuojeluvaalit

Kaksi verkostoasentajaa
ja yksi metsuri

Aivan aluksi täytyy kiittää kaikkia Sähköliiton

edustajiston kokoukseen osallistuneita hy-

vin tehdystä työstä. Sääntömääräinen kokous sujui

juohevasti. Isoista asioista tehtiin päätöksiä hyväs-

sä yhteisymmärryksessä, liiton jäsenten parhaaksi.

n n n

Talvi tekee tuloaan. Syysmyrskyt katkoivat ja kaa-

toivat puita, eikä vähiten sähkölinjoille. Kuluttajat

joutuivat olemaan pitkiä aikoja sähköttä.

Ikääntyvä verkostoasentajien ammattiryhmä

tekee työtä yötä päivää vikojen korjaamiseksi kel-

loon katsomatta. Tällainen vuorotta työtä tekemi-

nen, fyysisen rasituksen ollessa maksimissa, lisää

merkittävästi työturvallisuusriskejä. Asentajat te-

kevät työtään uupuneina, pimeässä ja vaikeasti lii-

kuttavassa maastossa.

Verkkoja hallinnoivat yritykset ovat panosta-

neet jonkin verran lisää palveluyrityksiltä ostetta-

vaan lisävalmiuteen ja varallaoloon. Varallaolo ja

siihen henkilöiden määrän lisääminen on oikean-

suuntainen toimenpide – varsinkin, jos varallaolo-

järjestelmät on ennakkoon sovittu ja järjestelmä

on hyväksyttävä.

n n n

Asentajien kannalta ikävintä on se, että myrskyjen

jälkien korjaamiset entistä helpommin määritel-

lään hätätyöksi. Silloin tekijöille ei jää minkään-

laista mahdollisuutta työaikalain mukaiseen vuo-

rokausilepoon. Näin vuorokautiset ja viikottaiset

tehtyjen työtuntien määrät saattavat nousta käsit-

tämättömän suuriksi.

Sähköliitto joutuu selvittämään tehtyjä työ-

tuntimääriä ja lepoaikoja, jotta kiinnittäisimme

huomion jäsentemme työturvallisuuteen. Ikävim-

piä ovat tilanteet, joissa selkeästi pyritään kier-

tämään hälytystyöstä maksettavia lähtökorvauk-

sia ja ylityötuntien kirjauksia työaikakirjanpitoon.

Keskijänniteverkon kaapeloinnilla ei näitä ongel-

mia poisteta.

Toistuvasti hätätyönä tehdyt myrskyvahinko-

korjaukset vaativat myös julkista keskustelua sii-

tä, missä käytännössä kulkee hätätyöksi luokitel-

tavan työn raja.

n n n

Puuliiton puheenjohtaja Sakari Lepola tuli tuke-

maan sähköalan ammattilaisia vaativissa viankor-

jaustehtävissä myrskyjen jälkeen. Hän ihmetteli

sähköyhtiöitä, jotka eivät kutsu puunraivaustöihin

alan ammattilaisia. Lepolan mukaan korjaustöiden

viivästyminen johtuu suurelta osin siitä, että pa-

rasta tarjolla olevaa ammattitaitoa ei ole käytetty

niin laajasti kuin olisi mahdollista.

”Metsätuhot ovat vaativimpia ja vaarallisimpia

töitä, mitä metsäalalta löytyy, ja nyt niitä selvittä-

mään on näköjään monissa tapauksissa lähetet-

ty sähköalan, ei siis metsäalan ammattilaisia. Se

on käsittämätöntä. Tämän takia monissa kodeissa

on jouduttu odottelemaan sähköjen palautumis-

ta kohtuuttoman pitkään, samalla kun korjaustöi-

den kohonneet työturvallisuusriskit ovat ilmeiset”,

Lepola arvioi.

Puuliitto kehottaa sähköyhtiöitä muuttamaan

toimintamallinsa myrskytuhojen korjaamisessa.

Toimiva nyrkkisääntö on, että kahta sähkömies-

tä kohden tarvitaan yksi metsuri. Silloin työt saa-

daan sujumaan nopeasti ja turvallisesti. Olen sa-

maan mieltä.

n n n

Itsenäisyyspäivä oli ja meni, mutta poikkeukselli-

sesti presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotto ta-

pahtui Tampereella Tampere-talossa. Arvokkuus

juhlassa säilyi, vaikkakin se toteutettiin kevyem-

mällä kaavalla kuin totutusti presidentinlinnas-

sa. Nyt linna on remontissa ja tamperelaiset saivat

juhlat keskuuteensa.

Kaikki palkansaajat ovat nyt mukana talkois-

sa, jonka tarkoituksena on pelastaa hyvinvointival-

tio Suomi. Näin itsenäisyyspäivän jälkimainingeis-

sa voi todeta, että palkansaajien talkoohenki on

vahvasti isänmaallinen. Löytyykö työnantajilta vas-

taavaa tahtotilaa?

Rattoisaa joulun odotusta!

Oulun joulu on näillä näkymin vähäluminen. Seuraavassa

Vasamassa asiaa isolta oululaiselta rakennustyömaalta.

ekamedia.net
etunimi.su
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EdustajistonpuheenjohtajaSep-

po Fahlström avasi hyvien

juttujen pankin heti kokousta

avatessaan. Työurien pituuteen, eläke-

uudistukseen ja muihin ajankohtaisiin

aiheisiin kantaa ottanut puhe oli niin

napakka, että se kopioitiin lähes sel-

laisenaan kokouksen julkilausumaan,

joka lähetettiin tiedotusvälineille.

Liittopuheenjohtaja Martti Ala-

koski piti liiton sopimustilantee-

seen ja talouteen keskittyvän laajan

ajankohtaiskatsauksen. Tarkemmin

1,4 prosentin suuruiseen jäsenmak-

suun perustuvan budjetin numeroi-

ta esitteli talouspäällikkö Market-

ta Toikkonen. Myös kassanjohta-

ja Tarja Ojala kertoi työttömyyskas-

san tilanteesta tiukkojen tilastojen

valossa. Työttömyyskassan hallituk-

Edustajisto linjasi tulevaa toimintaa; painopisteeksi nousi osastotoiminnan aktivointi

Ei mitään ryppyotsaista menoa

Teksti ja kuvat: Riitta Kallio

Sähköliiton 75-henkiseksi supistunut edustajisto kokoontui

Tampereelle päättämään liiton tulevan vuoden linjauksista.

Edustajisto hyväksyi hallituksen esitykset vuoden 2014

toiminnan painopisteiksi samoin kuin toimintasuunnitelmaksi ja

talousarvioksi. Myös edellisvuoden tilinpäätös sai kuittauksen.

Leppoisassa kokouksessa kuultiin monta hyvää puhetta ja

kannanottoa virallisen ohjelman ulkopuolellakin.

Isokin kokous sujuu mukavasti, kun

puheenjohtajisto taitaa hommansa.

Vasemmalta työttömyyskassan hallituksen

pj. Hannu Luukkonen, liiton pj. Martti

Alakoski, edustajiston pj. Seppo Fahlström

ja työttömyyskassan edustajiston

pj. Erkki Kirjavainen.

Liiton talouspäällikkö

Marketta Toikkonen ja

kassanjohtaja Tarja Ojala löivät

pöytään jälleen numerot,

johon kellään
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’’
sen puheenjohtaja, liittosihteeri

Hannu Luukkonen keskittyi sähkö-

alan työllisyystilanteeseen.

UUSiA niMiä

LUOTTAMUSTeHTäviin

Sopimusalojen yhdistymisestä joh-

tuen edustajiston jäsenmäärä on

pudonnut 84 jäsenestä 75:een. Mu-

kana oli kahdeksan varajäsentä, jo-

ten kokouksessa tuntui olevan mo-

nia uusia kasvoja. Jäsenvaihdok-

set tuovat myös osaltaan uutta verta

Sähköliiton korkeimpaan päätäntä-

elimeen.

Vaalipiiristä TAL03 edustajis-

toon valittu Jouko Aalto on jää-

nyt eläkkeelle. Hänen tilalleen nousi

Hannu Rauma. SamoinTAL10:n elä-

köityneen Pentti Leskisen tilalle tu-

li JarmoTiiro.

Liiton vaihdon johdosta TAL05

edustaja Kalle Salli sai tilalleen Ari

Hakulin. Samoin PUU02:n Reijo Möl-

sän tilalle valittiin Atte vitikainen.

Myös EIV04:n Mauri Linna saa ti-

lalleen varajäsen Jani Pyykön. Työt-

tömyyskassan hallituksen jäseneksi

nousseen TEOL01:n Sami Lindgrenin

tilalle valittiin Kyösti Hallenberg.

Samoin työttömyyskassan jäseneksi

nousseen TAL06:n Jari Suvisen va-

littiin Juha Komulainen. 24-vuotias

Komulainen on myös edustajiston

nuorin jäsen.

Edustajisto valitsi myös johtokun-

tiin muutamia uusia jäseniä. Teolli-

suus- ja erityisalojen johtokuntaan

nousi Hannu Kantanen Reijo Mölsän

tilalle. Markku valjakka nimitettiin

johtokuntaan Jukka Hynnisen tilal-

le. Sähköistys- ja talotekniikka-alan

Vuoden mittaan pyöreitä täyttäneet

luottamushenkilöt ja toimitsijat

saivat liiton viirin ja ruusun

puheenjohtajalta.Vasemmalta

sankarit Hannu Raatikainen,

Jaakko Aho, Jouni Leppänen,

Timo Airas, Juha Lujanen,

Veijo Korhonen, Jari Salmela ja

Vladimir Otsavaara.

Sopuisa edustajisto hoiti hommansa

niin rivakasti, että toisena

kokouspäivänä ei ollut montakaan

asiaa käsittelemättä.

Painopisteet tulevat
olemaan liiton
strategian ja tes-
neuvottelujen
toteutuksessa sekä
ammattiosastojen ja
työhuonekuntien
toiminnan
aktivoinnissa.’’

Krister WiticK,

tietoliikenneasentaja, Kannus

1. Ammattiosastotoiminnan pitäisi ol-

la houkuttelevampaa. Ay-liike on niin van-

haa perua, ettei nykynuoria kiinnosta. Työtä

nuorten eteen on tehty jatkuvasti, esimer-

kiksi kokoustilat on laitettu kuntoon.

2. Nuoret hakevat ikäisiään. Jos kaikki lii-

tossa ovat samanlaisia ikinuoria kuin mi-

nä, kukaan nuori ei tule paikalle. Liiton

pitäisi aktivoida nuoria ajatukseen yhtei-

sestä hyvästä. Nykyaika hektisyydessään

ja itsekeskeisyydessään unohtaa, miten

näihin tuloksiin on päästy. Liitto tuo tur-

vaa, mitä et villinä saa. Niin kauan, kun

on nuori, terve ja perheetön, ongelmia ei

ole. Sen jälkeen ongelmia tuleekin kak-

sinkertaisesti. Liiton pitää järjestää nuo-

rille tapahtumia, ja käydä ammattikou-

luissa kertomassa asiasta.

Jarmo tiiro, sähköasentaja, tornio

1. Jäsenistöä pitäisi aktivoida. Lähin-

nä jäsenet vain maksavat jäsenmaksun-

sa osallistumatta mihinkään. Keinot ovat

kieltämättä vähissä, ja tuntuu, ettei ke-

tään kiinnosta. Lähinnä meillä on vapaa-

matkustajia, kuten kaikilla ay-ryhmillä.

Kaikkien pitäisi ymmärtää asioiden yhtei-

syys, ja tietysti nuorissa on tulevaisuus.

2. Liiton pitäisi saada nuoria mukaan

alusta asti, vaikka tapahtumien tunnetuil-

la esiintyjillä. Mielenkiintoisuutta pitää li-

sätä. Perinteiset tiedotustilaisuudet eivät

tehoa. Pitää myös huomioida, että nuoret

ovat Internetissä, ja sähköisesti asioiden

hoitamista on kehitettävä.

Jari Virtanen, sähköasentaja, Heinola

1. Toivoisin lisää aktiivisempaa toimin-

taa. Osastojen yhteisiä tapahtumia ei ole

tarpeeksi, ja niitä pitää järkkäillä enem-

män. Meidän osaston sisällä virkistysmat-

kat toimivat oikein hyvin yhdistäen nuoria

ja vanhoja. Oppilasjäsenet ovat mukana sii-

nä missä muutkin, ja se toimii. Hyväksi to-

dettu virkistysmuoto on esimerkiksi lätkä-

matsit.

2. Liiton pitäisi järjestää enemmän osasto-

ja yhdistävää toimintaa, ja värvätä talkoo-

laisia tapahtumiin.

ossi aHola, tietoliikenneasentaja,

tampere

1. Osasto toimii hyvin Tampereella, ja halli-

tuksen kokoukset ovat kerran kuussa. Osas-

tojen välinen yhteistyö on kuitenkin hukassa.

Tuntuu olevan liikaa vaadittu, että järjestävä

osasto ottaisi täyden vetovastuun, ja kutsui-

si muut kylään. Toinen seikka on, että nuoria

tarvitaan lisää. Nuorten kanssa on kuitenkin

sama homma. Paikalle ei ilmaannuta, sillä

pelätään töihin joutumista.

2. Liitolta pitäisi saada lisärahaa osastoille.

Aktiiviset osastot saavat enemmän rahaa, mi-

kä on hyvä yllyke, silti rahasta on aina puute.

Myös yhteiset tapahtumat aktivoivat. Hyviä

tapahtumia ovat olleet esimerkiksi Volttipäi-

vät, Kesä- ja Talvipäivät. Erityisesti viimeisin

Kotkan tapahtuma oli loistava ympäristöris-

teilyineen. Juuri Kotkan kaltaisia tapahtumia

pitää saada enemmän.

osastotoimintaan
uutta potKua
1. mitä uutta kaipaisit ammattiosastotoi-

mintaan, ja miten toteuttaisit ideasi?

2. miten liitto voisi aktivoida ammatti-

osastoja?

johtokunta täydentyi Jussi Anttosel-

la, joka nousi Kalle Sallin tilalle. Joh-

tokunnan varajäsen esko Saastamoi-

nen korvautui Marko Haapasella.

Työympäristöasiain johtokunnan va-

rajäsen Timo Mönttinen sai tilalleen

ville Kankaan.

LiiTTO JALKAUTUU

AMMATTiOSASTOiHin

– Liiton tulevan vuoden painopisteet

tulevat olemaan liiton strategian ja

tes-neuvottelujen toteutuksessa sekä

ammattiosastojen ja työhuonekuntien

toiminnan aktivoinnissa, Martti Ala-

koski kertoi.

Edustajiston hyväksymistä toi-

minnan painopisteistä kentän kan-

nalta kiinnostavimmaksi nousi liiton

GalluP

JATKuu SEurAAVALLA SIVuLLA

Teksti: Jemina Michelsson
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JULKILAUSUMA

Suomessa valmistellaan työeläkeuudis-

tusta. Sähköliiton kanta on, että loppu-

tuloksena ei saa olla eläkeiän alarajan nos-

to. Heppoisella ratkaisulla jäisivät kaikki

työurien pidentämiseen ja työhyvinvointiin

tähtäävät parannukset tekemättä.

Sähköisten alojen asentajat tekevät Suo-

men pisintä työuraa. Eläkeiän nosto rankai-

sisi nuorena työuransa aloittaneita ammat-

tilaisia, joilla on keskimäärin reilusti yli 42

vuoden mittainen työura.

Viimeaikoina Suomen uutisoinnin keskiös-

sä ovat olleet yt-neuvottelut, lomautukset ja

irtisanomiset. Nämä ovat kipeästi koskeneet

myös sähköisillä aloilla työskenteleviä. Mo-

nesti toimenpiteet kohdistuvat ikääntyneisiin

työntekijöihin, joiden uudelleentyöllistymi-

nen on vaikeaa.

Sähköliitto tuomitsee työnantajien nykyi-

sen linjan, jossa yritykset irtisanovat joukoit-

tain työntekijöitään monista saamistaan ve-

rohuojennuksista huolimatta. Vaihtoehtoina

pitää olla pehmeämpiä keinoja. Lomautuk-

set, työntekijöiden uudelleenkoulutus- ym.

sopeutustoimet ovat edelleen käytettävissä.

Vuonna 2014 tulee telakka- ja kaivosteol-

lisuudessa rajuja järjestelyjä. Odotettavissa

on muutoksia myös sähköverkkojen omistus-

suhteissa. Sähköliitto edellyttää, että pää-

omistus strategisessa energiantuotannossa

ja sähkönsiirrossa pysyy kotimaassa, vaik-

ka ulkomainen pääoma onkin tervetullutta

ja toivottavaa.

Sähköliiton Edustajisto myös vaatii, että

ulkomaista työvoimaa kohdellaan tasa-arvoi-

sesti palkan ja työehtojenkin osalta. 

satsaus ammattiosastojen ja työhuo-

nekuntien toiminnan aktivoimisek-

si. Käytännössä se tarkoittaa sitä, et-

tä liiton työehtoasiamiehet jalkautu-

vat tulevan vuoden aikana maan 145

ammattiosastoon välittämään tietoa

ja käytännön vinkkejä esimerkiksi

nuorisotoimintaan.

– Toki työehtoasiamiehet ovat tä-

hänkin asti tulleet esimerkiksi am-

mattiosastojen kokouksiin, jos on

pyydetty. Nyt liiton miehiä saa pai-

kalle miltei tilaamatta, Alakoski lu-

paili.

Seppo Fahlström oli hyvin su-

juneeseen kokoukseen tyytyväinen.

Loppupuheessaan hän kiitti edusta-

jia hyvästä ilmapiiristä ja muistut-

ti, että edustajisto on liiton korkeinta

päätäntävaltaa käyttävä elin.

– Oli mukava nähdä, kun eri ikäi-

set, eri töitä tekevät ja eri puolil-

ta Suomea tulevat keskustelivat hy-

myssä suin keskenään. Ay-toiminnan

ei tarvitse olla mitään ryppyotsaista

pakertamista, Fahlström myhäili. n

Mekö muka ryppyotsaisia kalkkiksia, Jyrki Tapper kyseli Seppo Fahlströmiltä.

Julkilausumavalikokuna tiivisti sanomansa napakaksi. Tekstiä sorvaamassa Jouni Siivonen,

Pekka Tammilehto (pj.), Pasi Teivastenaho ja Niilo Ojala.

Yt – laki ja eläke-
keskustelu

Yritykset ilmoittavat yt- neuvot-

telujen käynnistämisestä, kun

niissä ei tehdä tarpeeksi hyvää

tulosta. Tässä epävakaassa tilan-

teessa isoillakaan yrityksillä ei

ole malttia pidättäytyä henkilös-

tön vähentämistoimista, vaikka

ne tahkoavat valtaosin positiivis-

ta tulosta.

Meidän ''uusi yt-laki'' on

vain henkilöstön vähentämiseen

suunniteltu laki. Siinä työnan-

taja voi käyttää aivan tekaistuja

syitä henkilöstön vähentämiseksi

saamatta mitään sanktiota, kos-

ka laissa on selviä porsaanreikiä.

Päätökset tehdään jo ennen yt-

neuvottelujen alkua. Harvem-

min henkilöstön edustajat voivat

enää vaikuttaa.

Jos työnantajat ajoissa aloit-

tavat rakentavat keskustelut ja

antavat henkilöstön edustajil-

le luotettavaa tietoa yrityksen ti-

lasta ja näkymistä, voitaisiin

toimintaa kehittämällä ja henki-

löstöresursseja paremmin käyt-

tämällä välttyä irtisanomisilta

tai lomautuksilta. Näin olisimme

kaikki mukana tukemassa yh-

teiskunnan hyvinvointia ja tasa-

painoa, joka tuo sitten myös sen

kilpailukyvyn, josta paljon porua

on syntynyt.

Yritykset vähentävät henki-

löstöä, vaikka johdon bonuspalk-

kausjärjestelmät kyllä toimivat.

Ei automaatio ole työpaikkoja

vienyt, vaan omistajien ahneus.

Noususuhdanteenkaan aikana

ei palkata uusia henkilöitä, vaan

tehdään sillä pienellä henkilös-

tömäärällä työt ja ihmetellään,

kun sairauspoissaolot lisäänty-

vät. Myös aikaisempi eläkkeelle

jääminen lisääntyy. Palkansaajat

saavat olla tyytyväisiä, kun vie-

lä töissä saavat käydä. Työpaikan

menettämisen pelossa painetaan

myös paljon ylitöitä.

Suomessa ei voi elää ja

asua, jollei ole ihmisarvoista työ-

tä ja sen myötä palkkaa, jolla

voi elää ilman yhteiskunnan tu-

kea. Kaikki työtehtävät olisi olta-

va yhtä arvostettuja, jotta niistä

maksettaisiin oikeudenmukai-

nen palkka. Kaikenlainen keplot-

telu työmarkkinoilla täytyisi eh-

dottomasti saada kitkettyä pois.

Tähän päästään yhdessä valtio-

vallan ja työantajien- ja palkan-

saajaliittojen yhteisellä tahdolla

sekä luomalla toimiva valvonta-

järjestelmä. Nyt on menossa ti-

lanne, jossa ei oikein tiedä, ku-

ka valvoo mitäkin osa-aluetta.

Näin ei ole keinoja puuttua epä-

kohtiin.

Sitten siihen kuumaan elä-

kekeskusteluun, tai liekö jo jo-

tain sovittu? Palkansaajissa on

ikäluokkia, jotka aloittivat työn-

teon jo perus- tai ammattikou-

lun jälkeen 15 – 17-vuotiaana.

Eipä siinä sitten vuosiin työelä-

kettä kertynyt, mutta työpanosta

kyllä yhteiskunnassa tuli tehtyä.

Mitäs nyt, kun on takana monel-

la työuraa yli 40 vuotta ja ikää

55 – 62 ja työt loppuvat, kun

yritykset laittavat henkilöstöä pi-

halle. Miten sitä nyt sitten elä-

kettä loppupäästä kartutat tuon

menetetyn 6 – 8 vuoden verran,

kun ei meinaa nuoretkaan töihin

päästä, heissä on meidän tule-

vaisuus kuitenkin.

Eli nyt olevia tukirakentei-

ta ikääntyneiltä ei missään ni-

messä saa ruveta purkamaan.

On edesvastuutonta kyseisiä aja-

tuksia edes heittää yhteiskun-

nan päättäviltä henkilöiltä. Pi-

kemminkin olisi eläkekertymän

menetyksen kohdanneille henki-

löille turvattava korvaava eläke-

korjaus järjestelmä, eli nuo alku-

vuoden työsuhteet kartuttaisivat

eläkettä keskimääräisen eläke-

kertymän mukaisesti.

Muutenkin olisi järjestelmää

uudistettaessa huomioitava eläk-

keen määrässä paremmin työ-

vuosien pituus kuin palkan vai-

kutus eläkkeeseen. Eläke ei saa

olla enää varallisuuden kartut-

tamista varten vaan sillä turva-

taan ansaittujen eläkepäivien

toimeentulo yhteiskunnassa il-

man tukijärjestelmiä. Eli perus-

eläke olisi kaikille sama työuraa

katsomatta. Työvuodet nostaisi-

vat eläkettä porrastetusti säädet-

tyyn ylärajaan asti, eikä suuria

eläkkeitä enää työeläkejärjestel-

mästä maksettaisi. Miten se vai-

kuttaisi nyt maksettaviin ylisuu-

riin eläkkeisiin?

Koska vuodet olisi kannus-

te parempaan eläkkeeseen, se

kannustaisi myös pidempään

työuraan. Se edellyttää, että

työuraa voi jatkaa myös ikään-

tyneenä. Onkin pohdittava, mi-

ten eläkeikää lähestyvät voi-

daan pitää työelämässä aiempaa

pidemmin, jolloin tullaan hy-

vin haasteelliseen tilanteeseen.

Nuorisotyöttömyys on suuri. Yh-

teiskunnan kannalta on erittäin

tärkeää, että heidät saadaan työ-

elämään.

Olisi mietittävä, vodaanko

työtä jakaa ikääntyvien kanssa,

jotta luodaan nuorille mahdolli-

suus työn tekemiseen. Työn ja-

kaminen ajallisesti mahdollistai-

si nuorille perheen perustajille

huolehtia lasten kasvatuksesta

kotona ja ikääntyneet eläkeikää

lähestyvät voisivat työajan lyhe-

tessä sopeuttaa elämän parem-

min tulevaan aikaan ja jaksaisi-

vat paremmin työssä ja vapaalla.

Näin voisimme saada huolto-

suhteen vuosien päästä tasa-

painoon. Aiemmat päätökset ei-

vät kannusta riittävästi perheitä

hankkimaan uusia veronmaksa-

jia. Puhutaan uraputkesta, joka

ei luo jatkuvuutta yhteiskunnan

tulevaisuudelle. Työ tuo talou-

dellisen turvallisuuden ja se yh-

distettynä kannustavaan perhe-

politiikkaan luo jatkuvuuden ja

varmuuden yhteiskuntaan.

Työttömyysturvalaki ei ole oi-

keudenmukainen. Lyhyitä työ-

suhteita tehneitä henkilöitä koh-

dellaan epäoikeudenmukaisesti

korvauksissa, vaikka työsuhtei-

den kesto on vuosissa laskettuna

pitkä. Ei voi olla niin, että tois-

taiseksi voimassaolevasta työ-

suhteesta irtisanottu (tuotannol-

liset ja taloudelliset syyt) henkilö

on paremmassa asemassa ko-

rotettujen korvauspäivien osal-

ta määrällisesti? Tämä epäkohta

laissa on viipymättä korjattava!

työtön vuosimallia -55

U LUKIJAN
ÄÄNI
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Verkostoasentajan
työ on tuotteistettu

Joka urakointifirmassa verkostoasentajat jou-

tuvat v-mäiseen välikäteen. Kaikki työt on

tuotteistettu. Töiden hinta on yleensä lasket-

tu aivan perseelleen urakointifirmojen kan-

nalta. Huippujuttu on, että vioillekin on las-

kettu könttähinta. Sama hinta jos vaihdetaan

asiakkaalle 25 amppeerin sulake tai uusitaan

pj-pylväs, joka on mennyt poikki.

Nyt asentajien ei kannata ilmoittaa vi-

oista, esimerkiksi puhki ruostuneista jako-

kaapeista tai täysin mädistä pylväistä eikä

varsinkin rikkinäisistä haruksista. Näistä kai-

kista oma asennusfirmamme ottaa rankas-

ti tappiota. Mutta kumminkin omatunto sa-

noo, että vioista pitäisi ilmoittaa. Mutta sen

työtä teet, kenen leipää syöt, vai miten päin

se meni.

Nyt perätään asentajien ammattiylpeyt-

tä tässä asiassa. Vai onko se kadonnut jo ai-

kaa sitten? Asia pitäisi viedä Tukesille, ei tä-

mä näin voi mennä. Korjattavaa ja työtä olisi

vaikka kuinka paljon, mutta niin kauan kuin

urakointifirmat rahoittavat homman, tästä ei

tule lasta eikä paskaa. Tämä on vähän sama

kuin Kummeli-Stories elokuvassa, jossa kave-

ri osti mainokset omaan ralliautoonsa.

Toinen ongelma, johon sähköyhtiöt ei-

vät halua puuttua julkisesti, on kun ihmisil-

tä katkotaan sähköt maksamattomien lasku-

jen takia. Eli kuinka moni asentajista tekee

tämän väärin, eli katkoo pylväältä jännitetyö-

nä amkan tosta vaan, niksnaks?

Jännitetyötä ei saa tehdä virrallisena.

On myös varmistettava, että kulutusta ei sil-

lä hetkellä ole eikä sitä kesken työn voi tul-

la. Eli tämä tarkoittaa suomeksi, että näky-

vä väli pitää olla. Pääsulakkeet on irrotettava

ennen kuin amkan voi pylväältä jännitteise-

nä katkoa.

Tämänkin asian voisi viedä Tukesiin, et-

tä saadaan sähkölaitoksille yhteinen ohjeis-

tus. Olen halunnut, että asia ohjeistetaan jul-

kisesti, mutta ei. Sähköyhtiöt haluavat, että

työt tehdään mahdollisimman halvalla, sään-

töjä noudattamatta. Vastuu vieritetään ura-

koitsijoille, että tekevät oikein.

Olen itsekin saanut työmääräyksiä, jos-

sa kerrotaan, että kulutusta ei ole ja että voi

katkoa pylväältä. En ole katkonut, koska kau-

koluettaviin mittareihin ei saa luottaa. Hei,

se on se näkyvä väli vaikka sähköyhtiö vetää

porot nokkaan!

Verkostoalalle on pesiytynyt neljän euron

pitsa, eli sähköyhtiöt eivät itse laske, paljon-

ko on todellinen hinta missäkin työssä vaan

ottavat halvimman automaattisesti. Sitten

hommia tehdään riskillä kaikkia sääntöjä rik-

koen ja tappiolla.

Meillä ainakin vain tuottavalla työllä on

merkitystä, eli tuloksella. Vaikka kuinka ah-

keroin koko ajan töitä, jotka kuuluvat meil-

le, niin olen huono, jos en saa tulosta aikaan.

Tämä on mennyt töiden valikoimiseksi. Kan-

nattaa ottaa vaan ne tuottavat työt itselle ja

jättää ruputyöt muille, vaikka ne kumminkin

pitää tehdä.

Pitkän linjan verkostoasentaja

Pitkän linjan verkostoasenta-

jan yhteydenoton innosta-

mana Vasaman toimitus teki

pikaisen kyselyn alan miesten kes-

kuudessa: Onko perää, että asenta-

jat joutuvat oikomaan töissään vää-

ristyneen kilpailun takia?

– Väitteissä on osittain perää.

Viat on tosiaan tuotteistettu. Kaik-

kia töitä ei voi oikeastaan laskea, ei

ainakaan todellista matka-aikaa vi-

kapaikalle. Oikeastaan vikojen kuu-

luisi olla lähellä, että voitaisiin las-

kuttaa todellisen työhön kuluneen

ajan perusteella, tuumii Enerken

U LUKIJAN ÄÄNI

Teksti ja kuvat: Riitta Kallio

”Tutuille ei voi
tehdä sutta”

verkostoasentaja Pasi Parviainen

Tohmajärveltä.

Hän vakuuttaa kuitenkin, että

ammattiylpeys ei anna myöten teh-

dä huolimatonta työtä.

– Samojen ihmisten kanssa kun

ollaan tekemisissä vuodesta toi-

seen, kunnia ei anna myöten fuska-

ta missään vaikka olisi kuinka kii-

re. Kun katsotaan työn jälkeä, ku-

kaan ei kysy jälkeenpäin, kauanko

meni vaan kuka teki. Tutuille ei voi

koskaan tehdä ”sutta”.

KilPaillaanKo hengiltä

Kuopiolainen tietoliikenneasentaja

Raimo Kemppainen Relacomilta

myöntää, että alalla on turhan ko-

va kilpailu.

– Verinen kilpailu näkyy tieto-

liikennepuolellakin, jossa urakoit-

sijat kilpailevat kohta itsensä hen-

giltä. Mutta kyllä asentajien on

kuitenkin pakko tehdä laatutyötä.

Varsinkin ”voimasähköpuolella”

virheet voivat maksaa asentajan

hengen, joten sellaisiin ei ole varaa

missään, vaikka tilaaja ei olekaan

valmis maksamaan täyttä hintaa

kaikesta.

Kemppainen pohtii myös, että

säästösyistä asentajamäärät ovat

nykyään turhan vähäisiä.

– Miehitys on niin ohkainen, et-

tä esimerkiksi jonkun sairastuttua

työkaveri voi joutua lykkäämään

tai pilkkomaan lomansa. Myös tu-

losta seurataan päivätasolla, joten

tehokas on oltava.

FiRmatvastaavat

veRKoistaan

– Pitää muistaa, että firmat vastaa-

vat omista verkoistaan, ei asenta-

jat. Verkkoyhtiön pitää kartoittaa

verkon kuntoa säännöllisesti, sa-

noo Eltel Networks Pohjoisen ver-

kostoasentaja Raimo leinonen

Kajaanista.

Leinonen arvelee myös, että mo-

nesti viat saattavat jäädä ilmoitta-

matta, kun töissä on aina kiire.

– Tottakai ihmisten työtavoissa

on eroja. Eroja on myös olosuhteis-

sa, joissa työtä tehdään. Tahti vä-

hän vaihtelee työtilanteen mukaan,

mutta enimmäkseen se on raakaa.

Relacomin pääluottamusmies

ja Sähköliiton hallituksen jäsen

seppo saari kommentoi ”Pitkän

linjan verkostoasentajan” väitteitä

arvioimalla, että kilpailu verkosto-

alalla on koventunut viimeisten 10-

15 vuoden aikana olennaisesti.

– Tehokkuutta haetaan nyt kai-

kesta mahdollisesta. Kun verkkoyh-

tiöt ovat ulkoistaneet viankorjaus-

ja verkonrakennustoiminnot, niin

kehitys on tosiaan johtanut kilpai-

lun kiristymiseen. n– Kilpailu on aina ollut kovaa ja

viimeisten vuosien ajan erittäin kovaa,

tietää Seppo Saari.

Pasi Parvainen, Raimo Leinonen ja

Raimo Kemppainen ja arvoivat,

että ”Pitkän linjan verkostoasentaja”

on oikeilla jäljillä.



8 • VA S AM A 1 1 / 2 0 1 3

Teksti ja kuvat: Riitta Kallio

-Tärkein tehtävämme on

edesauttaa miesten ja

perheiden hyvinvointia.

Tavoitteena on luoda miehille turva-

verkko, jottei ongelmia pääse synty-

mään. Usein miehiltä puuttuvat kon-

taktit, jotka voisivat auttaa ongelma-

tilanteissa, toiminnanjohtaja Timo

Timperi kertoi työympäristön ajan-

kohtaispäiville kokoontuneille säh-

köliittolaisille isäinpäivän aattona

Tampereella.

Timperi esitteli johtamaansa jär-

jestöä, joka on tehnyt miehiä tukevaa

hyvinvointityötä Suomessa vuodes-

ta 1995 lähtien. Helsingissä pääpaik-

kaansa pitävällä osaamiskeskuksella

on tällä hetkellä 14 vakituista työn-

tekijää, 25 yhteyshenkilöä ja 40 va-

paaehtoistyöntekijää. Monimuotoista

miesryhmätoimintaa tarjoava järjes-

tö tukee miehiä erityisesti isyyteen ja

huoltajuuteen liittyvissä tilanteissa

sekä läheisväkivallan ja ero-ongel-

mien kriiseissä.

Raha-automaattiyhdistyksen

tuella toimiva järjestön erikoisala-

na on ”mies-erityisosaaminen”.

– Miehet osaavat puhua tun-

teistaan, mutta eri tavalla kuin nai-

set. Miehen elämä koostuu työstä ja

perheestä. Ilman niitä mies on aika

heikoilla, Timperi tuumii.

ARvoKAs mies

Timo Timperi kertoi, että Miessa-

kin palveluista suosituin on Eros-

ta elossa –tukimuoto. Sen tehtävä-

nä on tukea ja opastaa miehiä ero-

ongelmien käsittelyssä ja niistä sel-

viämisessä.

– Näemme tärkeänä isyyden ja

vanhemmuuden tukemisen eroti-

lanteessa. Ryhmätoiminnan lisäk-

si neuvontaa ja ohjausta annetaan

puhelimitse, sähköpostitse ja hen-

kilökohtaisissa tapaamisissa. Ero-

ryhmät ovat nykyään joka paikassa

aina täynnä, mikä kertoo vertaistuen

tarpeellisuudesta.

Timperin mukaan ajan trendi on,

että miehetkin on alettu nähdä uu-

della tavalla arvokkaiksi.

– Erityisesti vanhemmuuteen ja

lapsen huoltajuuteen liittyvissä ti-

lanteissa miehiä ei enää niin helpos-

ti luokitella ”luolamiessarjaan”. Per-

he on aina ollut miehen tärkeysjärjes-

tyksen kärkisijoilla, mutta erityises-

ti nyt nuoret miehet haluavat ottaa

isyydestä kaiken irti.

LuoTTAmuKseLLisTA ApuA

TimoTimperi korostaa, että Miessak-

ki ry:n tarjoama tuki on autettavalle

aina vapaaehtoista.

– Miehet itse hakeutuvat avun pii-

riin. Esimerkiksi meidän Lyömätön

linja tarjoaa luottamuksellista apua

väkivaltaa läheisiään kohtaan käyt-

täneille miehille. Lähisuhdeväkival-

lan ongelmien ratkaisuun kaivataan

uusia ratkaisumalleja. Linjalle tulo

voi olla monelle ensimmäinen askel

parempaan suuntaan.

Timperi kertoo, että Miessakilla

on myös koulutus- ja kehittämistoi-

mintaan erikoistunut yksikkö Mies-

työn Osaamiskeskus, joka tutkii ja ke-

hittää miesten kanssa tehtävää työtä

sekä vahvistaa eri toimijoiden osaa-

mista tällä alalla.

– Enimmäkseen koulutusta on an-

nettu naisvaltaisilla ammattikorkea-

koululinjoilla, esimerkiksi tuleville

sosiaalityöntekijöille. On hienoa ol-

la täällä miesvaltaisen ammattiliiton

tilaisuudessa puhumassa ”kuin mies

miehelle”. Tarkoitus onkin vastaisuu-

dessa viedä mies-erityisosaamista

paitsi koko maahan niin myös mies-

valtaisille ammattialoille.

Miessakilla on myös miesryhmä-

toimintaa, jossa harrastetaan moni-

muotoista vertaistoimintaa ja kes-

kustelua miehenä olemisesta nyky-

yhteiskunnassa. Vieraasta Veljeksi

pitää sisällään yhteistoimintaa maa-

hanmuuttajataustaisten ja syntysuo-

malaisten kesken. n

Työympäristön ajankohtaispäiville kokoontui lähes 30 sähköalan miestä työterveys- ja

turvallisuusasioiden pariin. Myös Miessakin sanoma otettiin kiinnostuksella vastaan.

Miessakin toiminnanjohtaja Timo Timperi (edessä) näkee tärkeänä levittää ”mies-

erityisosaamista”koko maahan, ei vain ruuhka-Suomeen.

Lyömätön linja on yksi Miessakin palveluista.

Miessakki auttaa miestä mäessä
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Vasama julkaisee lukijoidensa ottamia kuvia kuukausittain. Lähetä ajankohtainen,

mielenkiintoinen tai hauska kuvasi osoitteella vasamalehti@sahkoliitto.fi.

Kerro mielellään jotain myös itsestäsi, tietysti mieluusti omakuvan kera.

Luvassa on mainetta, kunniaa ja yllätyspalkinto.Tämänkertainen kuvaaja palkitaan

lomaviikonlopulla Kotkassa Sähköliiton lomapaikassa, Kaarniemessä.

Luottamusmies
paljon vartijana

KÄRKIMIES
JARI OLLILA
Sähköistys- ja talotekniikka-alan
sopimusvastaava

ku

ukauden

KuvaKuva

Ammattiyhdistysliikkeen toiminta on monitasoista. Se ulottuu työpaik-

kojen arkipäiväisistä keskusteluista ja sopimuksista aina liiton valta-

kunnallisiin työehtosopimuksiin. Kaikilla toiminnan tasoilla tekemiseen

tarvitaan ja halutaan mukaan uutta verta, työpaikkojen aktiivisia työnteki-

jöitä ja nuoria luottamusmiehiä. Näistä henkilöistä toivomme uusia kasvoja

myös erilaisiin liiton luottamustehtäviin.

• • •
Luottamusmies on erittäin tärkeässä työpaikkatason luottamustehtävässä.

Luottamusmies edustaa omien työntekijöidensä lisäksi työpaikalla omaa

ammattiosastoaan ja liittoa. Hänellä on myös oikeus tehdä työehtosopi-

muksen salliessa paikallisia sopimuksia, jotka ovat oikeusvaikutuksiltaan

työehtosopimustasoisia. Tehtävä on siis myös vastuullinen ja harkintaa vaa-

tiva.

Luottamusmiehen toimintaympäristö on oma työpaikka, yritys tai so-

vittu toimialue. Hän tuntee parhaiten omat työntekijänsä ja osaa huolehtia

heidän eduistaan. Luottamusmies on myös paras henkilö neuvottelemaan

yritystä koskevista paikallisista asioista.

• • •
Luottamusmiehen valinnan vahvistaa aina paikallinen ammattiosasto.

Luottamusmiehen tehtävä ja oikeudet määritellään työehtosopimuksessa,

joten valinnan vahvistaa työntekijäyhdistys. Oma osasto on linkki työmark-

kinakenttään. Luottamusmiehen tehtävä on työpaikkatason luottamusteh-

tävä, joka on tiiviisti kytköksissä suurempaan kokonaisuuteen ja palkansaa-

jaliikkeen arvoihin. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö luottamusmiehellä olisi

yksilönä vapautta omassa tehtävässään.

Vapauteen kuuluu aina vastuu. Kun luottamusmies saa työehtosopi-

muksella oikeuden tehdä paikallisia sopimuksia, liitto haluaa varmistaa,

että oikeutta käytetään viisaasti. Hyvät ratkaisut perustuvat aina tietoon ja

asiantuntemukseen, joita liitto taustatukena voi tarjota.

• • •
Työpaikkatason neuvotteluasetelma ei ole helppo. Eteen tulee yt-neuvotte-

luja työvoiman vähentämisestä, työehtojen heikennysesityksiä paikallisten

sopimusten kautta, erimielisyyksien selvittelemistä tai yrityksen toiminnan

muutostilanteisiin sopeutumista.

Työntekijöitä edustava henkilö on neuvotteluissa aina lähtökohtaisesti

heikompi osapuoli ja kokee usein, että hänen ääntään ei kuulla. Päätökset

on usein tehty jo ennen neuvotteluja, ja niille halutaan vain työntekijöiden

edustajien hyväksynnällä sinetti.

Aina työnantajan ja työntekijän intressit eivät kohtaa. Aitojen neuvot-

telujen kautta ja yhteistä näkemystä etsimällä työpaikkojen ilmapiiri pysyy

kuitenkin parempana. Erityisesti isoissa yrityksissä luottamusmiesjärjestel-

mä on vahva ja sen ylläpitäminen on toimintamme selkäranka.

Tarvitsemme luottamusmiehiä myös pienemmille työpaikoille. Toimin-

taympäristö on erilainen, mutta tarve työntekijöiden etujen puolestapuhu-

jille on sielläkin olemassa, jopa suurempana.

Toivon vilpittömästi, että te luottamusmiehet jaksatte haastavassa teh-

tävässänne, ja oman työpaikkanne työntekijät tukevat teitä siinä. Toimin-

taan mahtuu myös mukaan uusia; jos yrityksessänne ei ole luottamus-

miestä, olkaa aktiivisia ja valitkaa sellainen. Sähköisten alojen työpaikat

tarvitsevat jatkossakin sopimisen kulttuuria. Luottamusmiesten rooli siinä

on merkittävä: Teitä tarvitaan!

-Tässä iässä ei autoa kan-

nata joka vuosi uu-

sia. Niilläkin rahoilla voi

”kiertää vähän muali-

moo”, tietää tämän-

kertaisen Kuukauden

kuvan ottaja Pentti Rii-

konen.

Järvenpääläinen Rii-

konen työskentelee Empowe-

rilla ja hoitelee vapaa-aikanaan

muun muassa ammattiosastonsa sihteerin

tehtäviä, joita on riittänyt jo pitkästi tois-

takymmentä vuotta.

Liikkuvaisen miehen harrastuksiin

kuuluvat matkailun ja teatterin lisäksi jal-

kapallo ja sähly.

– Pelikaverit tosin ovat paljon nuo-

rempia, kun oman ikäiset on jo kuopassa

tai vaivaisukkoina, nauraa Riikonen, joka

kuvaamisen lisäksi kunnostautuu myös pi-

lapiirtäjänä.

Kuukauden kuvassa Riikonen lepuut-

ta jalkojaan Zakhynthoksen saarella Krei-

kassa.

– Zakhynthos on merikilpikonnien pe-

simäpaikkoja. Kilpikonnat hau-

taavat munat rantahiekkaan,

josta pienet kilpikonnat ai-

kanaan lähtevät maailman

merille ja palaavat isoi-

na samalle rannalle mu-

nimaan, Riikonen häm-

mästelee.

Hän kertoo, että ku-

via tulee nykyään usein otettua

kännykällä, kun se on aina mukana.

– Pilapiirtäminen on jäänyt vähemmäl-

le, kun sopivia ”uhreja” ei meinaa löytää.

Tosin tutuista kavereista on helpompi vään-

tää vitsiä.

Riikonen tunnustaa matkailevansa

usein ja mielellään.

– Tavallinen ohjelma menee niin, että

Aasiassa ollaan ennen joulua, Kanarialla ke-

vättalvella, Euroopan vanhoissa kaupungeis-

sa lyhyet syyslomat. Viimeisin kaupunkikoh-

de oli Krakova, jossa läheinen Auchwitsin

sota-aikainen museoalue pisti ukon vaka-

vaksi. Kesäaikaan käydään usein Kaarnie-

messä, josta löytyy lopulta ne kaikista hil-

peimmät sarjakuvahahmot.
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Presidentinlinnan korjaus-

urakka kestää yhteensä kak-

si vuotta ja maksanee noin

45 miljoonaa euroa. Peruskorjaus

alkoi itsenäisyyspäivän jälkeen jou-

lukuussa 2012.

Peruskorjauksessa linna kor-

jataan rakennuksen käyttötarkoi-

tuksen edellyttämään kuntoon ra-

kennus- ja kulttuurihistoriallisia

arvoja kunnioittaen. Suurimmat

korjaustarpeet aiheutuvat huono-

kuntoisten perustusten vahvista-

misesta.

– Lisäksi peruskorjauksen yhte-

ydessä uudistetaan talotekniikkaa,

kunnostetaan pinnat sekä paran-

netaan kulkuyhteyksiä ja raken-

nuksen turvallisuutta. Presidentin-

linnaa on peruskorjattu edellisen

kerran 1970-luvun alussa, linnan-

vouti Anne Puonti kertoo.

Korjaustöiden aikana linna on

poissa käytöstä.Tasavallan presiden-

tillä on väliaikaiset työtilat Helsingin

kaupunginjohtajan virka-asuntona

toimineessa Brummerin talossa Alek-

santerinkadulla. Kanslian työnteki-

jöiden väistötiloina toimivat Marian-

katu 1:ssä sijaitseva talousrakennus

ja päävartioston tilat sekä Goviniuk-

sen talon toimistotilat Katariinanka-

dulla.

Are urAkoi sähköt

45 miljoonan peruskorjaushankkeen

pääsuunnittelijana toimii LPR-arkki-

tehdit Oy ja projektinjohtourakoitisi-

jana SRV Rakennus Oy. Sähköurakan

toteuttaa Are Oy. Sähkösuunnittelu

on korjausrakentamiseen erikoistu-

neen Granlund Oy:n käsialaa.

Peruskorjaushanketta on valmis-

teltu vuodesta 2007. Museovirasto on

osallistunut hankkeeseen alusta al-

kaen. Suunnitteluvaiheessa on sel-

vitetty rakennuksen ja rakenteiden

kuntoa sekä tutkittu rakennushisto-

riaa ja esineistöä.

Presidentinlinnassa sijaitsevat

tasavallan presidentin työ- ja edus-

tustilat sekä tasavallan presiden-

tin kanslian toimitilat. Rakennus on

valmistunut vuonna 1820 alun perin

kauppiastaloksi. Pehr Granstedtin

suunnittelema rakennus muutettiin

keisarilliseksi palatsiksi lähinnä ark-

kitehti Carl Ludvig engelin suun-

nitelmien pohjalta vuosina 1840-45.

Nykyisessä käytössään Presidentin-

linna on ollut vuodesta 1921.

rAkentAminen

tArkAssA syynissä

Suomen tarkimmin valvottu saneera-

us toteutetaan suojellun linnan eri-

tysarvoa kunnioittaen. Sen lisäksi

rakentamisessa noudatetaan myös

kestävän kehityksen periaatteita.

Esimerkiksi talon valaistustehoa pa-

rannetaan loistelamppujen ja led-va-

lojen avulla niin, että sähkönkulutus

ei kasva. Myös lämmöntalteenottoa

tehostetaan ja sähkölämmityksen oh-

jaus kytketään ulkolämpötilaan pe-

rustuvaksi.

Työmaan olosuhteita valvotaan

tavallista tiukemmin. Heilahteleva

lämpö ja kosteus eivät saa vaurioit-

taa säilytettäviä pintoja, joista arvok-

kaimmat on tarkoin suojattu perus-

korjauksen ajaksi. Myös urakoitsijoi-

ta ja työntekijöitä valvotaan tarkasti.

Tähän mennessä peruskorjaus-

hankkeeseen on eri vaiheissa osallis-

tunut noin tuhat henkilöä, kun mu-

kaan lasketaan suunnittelu, hankin-

nat ja eri urakoitsijat. Päivittäinen

työmaavahvuus on noin 130 henkilöä.

Kiinteistöpäällikkö Juha kling-

berg arvioi, että työmaalla on vain

parikymmentä ulkomaalaista työn-

tekijää. Hän myös tyrmää Vasaman

haastatteluhaaveet. Sähköasenta-

jat pidetään lehdistökierroksen ajan

poissa parrasvaloista.

– Kaikilla työntekijöillä on vai-

tiolovelvollisuus. Turvallisuussyis-

tä he eivät saa edes kertoa olevansa

täällä töissä. Myöskään urakoitsijat

eivät saa käyttää tätä työmaata refe-

renssinään.

SRV:n projektinjohtaja timo Pal-

konen kertoo, että presidentinlinnan

työmaalla harmaata taloutta vastus-

tetaan kaikin keinoin.

– Varmistamme, että urakoitsijat

hoitavat yhteiskunnalliset velvoit-

teensa. Teemme yhteistyötä AVI:n,

verottajan ja Eläketurvakeskuksen

kanssa. Kaikista työntekijöistä myös

tehdään turvakartoitus.

Työmaapäällikkö toivo mäke-

läinen näyttää opastuskierroksel-

la, kuinka talon vanhaa sydänmuuria

voidaan hyödyntää uuden taloteknii-

kan asennuksiin. Monet sähköasen-

nukset piilotetaan lattian alla kulke-

viin kouruihin. n

Presidentinlinnan
peruskorjaus tuo
talotekniikan ajan tasalle

Teksti: riitta kallio

Kuvat: emmi kallio, riitta kallio

Suomen itsenäisyyttä juhlittiin poikkeuksellisesti Tampere-talolla,

sillä Presidentinlinna on peruskorjauksessa. Linnan painuneet

perustukset on jo vahvistettu. Parhaillaan uusitaan vesikattoa ja

talotekniikkaa, jossa muun muassa arvotalon sähköistys, ilmastointi

ja turvajärjestelmä uusitaan ajan tasalle.

1
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1. ja 9. Presidentinlinna on ollut remontis-

sa nyt vuoden. Hupun suojaamassa arvo-

talossa korjataan perustukset, vesikatto

ja talotekniikka.

2. Linnassa ahertaa päivittäin noin 130 ra-

kennusalan ammattilaista. Kaikkiaan ta-

lon kaksi vuotta kestävä remontti tarjoaa

töitä hetkeksi jopa tuhannelle tekijälle.

4. Seuraavissa linnanjuhlissa vieraiden ei

tarvitse kompastella tv-valaistusta varten

tuotuihin irtojohtoihin, vaan tarvittava

valaistus löytyy valmiina integroituna sei-

nä- tai kattopintaan.

6. Noin 70 talossa työskentelevää henkilöä

on saanut väliaikaisen työtilan lähistöltä.

Osa on esimerkiksi Päävartioston tiloissa

naapuritalossa, niin myös kiinteistöpääl-

likkö Juha Klingberg (3) ja linnanvouti

Anne Puonti (5) , jotka esittelivät remontin

edistymistä lehdistölle marraskuussa.

7. Museoviraston valvoma kohde on myös

Suomen suurin konservointityömaa. Kun-

nostetut kohteet suojataan tarkasti raken-

tamisen roiskeilta.

8. Linnan talotekniikan päivittäminen ajan

tasalle tehdään kaikkien taiteen sääntöjen

mukaan. Esimerkiksi monet uudet sähkö-

vedot piilotetaan kouruun parketin alle tai

kätketään talon sydänmuuriin.

10. Tarkasti vartioidulla työmaalla myös

työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus, eli

Aren sähköasentajia ei nähdä Vasaman

haastattelussa turvallisuussyistä.
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Esa Nieminen työskentelee

Tampereen Hervantaan

valmistuvalla 18 kerroksisella

tornitalolla. Sanaristikot

tarjoavat pakotien hektisestä

työstä.

Sähköasentaja Esa Nieminen

rustaa ristikoita raskaan työn

vastapainoksi. Pitkän uran säh-

kön parissa tehnyt Nieminen on näh-

nyt vuosien varrella sähköistymisen

niin työssä kuin tauoilla. Siinä mis-

sä Nieminen selaa lehteä ja täyttää

ristikoita, muut selaavat älypuheli-

miaan.

– Olen sanonut monta kertaa tau-

on lopulla, että naamakirjat kiinni,

nyt lähdetään töihin, SKM Asennus

Oy Sähköurakoinnilla kärkimiehenä

työskentelevä mies nauraa.

– Vaan on sitä tullut itsekin mie-

tittyä, että pitäisi siirtyä älypuhelin-

ajalle, Nieminen jatkaa.

Ristikoista hän ei silti luovu.Mies

täyttää ristikoita aina kun silmiin

osuu sopiva.

– Vasaman ristikot täytän aina, ne

ovat mukavia tehdä. Ristikoita voisi

olla joka numerossa, ratkoja vinkkaa

toimitukselle.

– Muita ristikoita yritän huonolla

menestyksellä, ja vaimo sitten tarkis-

taa ja oikaisee, mies virnistää.

”Naamakirjat kiinni” –
nyt ratkotaan ristikoita!

KyNäilystä KEvENNystä

ElämääN

Ristikot pitävät aivot tunnetusti vet-

reinä. Niemiselle ristikot tarjoavat

kuitenkin ennen kaikkea haastetta,

ja taukoa hektisen työn täyttämästä

elämästä.

– Parasta ristikoissa on onnistu-

miseen pyrkiminen. Varsinkin, kun

onnistumisprosentti on niin pieni

kuin minulla, Nieminen nauraa.

– Työ on nykyään puurtamista.

Tahti on kova, ja siinä on pakko py-

syä perässä. Sähköala on mennyt sii-

nä alaspäin, että kiire vie mielen-

kiinnon. Työmäärä sen kun lisään-

tyy, mutta työntekijämäärät pysyvät

ennallaan. Sähköllä toimii nykyään

kaikki. Siinä missä ennen asuntoon

asennettiin pari pistorasiaa, lamppu

kattoon ja yksi antennipistoke, nyky-

ään täytyy joka huoneessa olla sama

varustelu, mies miettii.

– Aikanaan lähdettiin kaverin

kanssa yhdessä opiskelemaan alaa,

mutta kaveri lähti pian muihin töi-

hin. Niin käy monelle, mies jatkaa.

liiKaa ilmaisia töitä

Nieminen on työskennellyt nykyi-

sellä työnantajallaan SKM Asennus

Oy Sähköurakoinnilla yli kymmenen

vuotta. Tällä hetkellä miehen työ-

piste sijaitsee Tampereen Hervan-

taan nousevilla valtavilla tornitaloil-

la, jotka näkyvät pitkälle Hervannan

valtaväylälle.

– Siirsin kesälomaanikin päästäk-

seni työskentelemään talon kattoti-

loissa. Minua kiinnosti, kuinka pit-

källe sieltä näkee, ja näkyihän sieltä

Pyhäjärvi ja Viikinsaari ainakin, Nie-

minen kertoo näköalapaikastaan.

Nieminen toimi pitkään myös

luottamusmiehenä, mutta vanhem-

miten hän antoi nuoremmille tilaa.

Tes-neuvotteluita mies ei ole seuran-

nut enää kovin tarkkaan, mutta pa-

rannusideoita alalle löytyy.

– Asuntotuotannon hintaan voisi

tulla muutosta, koska niin sanottu-

ja ilmaisia töitä teemme paljon. Esi-

merkiksi ulosmenovalot, turvavalot

ja sprinklerien asennus ovat ylimää-

räistä. Silti ne lasketaan asuntotuo-

tantohintaan. Emme saa siis niistä

mitään korvausta. Ehdotukseni oli-

si, että asuntotuotantohinta pysyisi

samana, mutta yleisten tilojen ja eri-

koisjärjestelmien asennukset lasket-

taisiin siihen päälle, mies ehdottaa.

sähKöistymisEllä puolENsa

Pian työtauko alkaa olla taas ohi, ja

Niemisen on aika vaihtaa ristikot

johtojen ratkontaan.Viimeiseksi mies

muistaa vielä mainita sähköistymi-

sen hyödyistä.

– Ristikonteossa voi välillä lunta-

ta netistä esimerkiksi kaikkein vai-

keimpia ulkomaisia nimiä.

Nieminen vakuuttaa, ettei hänellä

sentään mitään pakkomiellettä risti-

koista ole. n

”Asuntotuotannon
hintaan voisi tulla
muutosta, koska niin
sanottuja ilmaisia töitä
teemme paljon.”

Teksti ja kuva: Jemina michelsson

1. Kuinka moni suomalainen on vastaanotta-
nut Formula F1 -sarjan mestaruuspokaalin?

2. Mikä on suomenkielinen vastine englannin
kielen lauseelle: ”The quick brown fox jumps
over the lazy dog”?

3. Mikä oli Aleksis Kiven alkuperäinen suku-
nimi?

4. Kuka pääministeri käytti mm. sanontoja
”sokea Reettakin näkee” ja ”Nahkurin orsil-
la tavataan”?

5. Kuka oli Erkki Pohjolainen?

6. Kenen ratsu oli?
a) Käthy
b) Bukefalos (härkäpäinen)
c) Matador

7. Mistä maasta ovat kotoisin oluet?
a) Moosehead b) Peroni c) Kilkenny

8. Minkä Valioliiga-joukkueen kotikenttä?
a) Emirates Stadium
b) Old Trafford
c) Anfield

9. Minkä kaupungin ravirata?
a) Pilvenmäki
b) Ravikeskus Keskinen
c) Killerijärvi

10. Kuka Suomen presidentti?
a) Kävi usein ennustajien luona?
b) Tunnettiin nuorempana nimellä Känä?
c) Toimi pikakivääriampujana Jatkosodassa?

VASTAUKSET

Seuraava

ristikko ilm
estyy

joulu-Vasa
massa

19.12.

Voltti-
VISA

1.Kimin,MikanjaKekenlisäksisuomalaisis-
taNinaRindtonnoutanutpalkinnonpalkin-
togaalassahänenmiehensäJoachimRindtin
voitettuamestaruuden,muttakuoltuakes-
kenkauden.

2.”Onsangenhauskaaettäpolkupyöräon
maanteidenjokapäiväinenilmiö”.
Telex-laitteidentestauksessakäytettylause.

3.Stenvall

4.PaavoLipponen

5.Sähköliitonensimmäinenpuheenjohtaja

6.a)Mannerheiminb)AleksanteriSuuren
c)KyraKyrklundin

7.a)Kanadab)Italiac)Irlanti

8.a)Arsenalb)MachesterUnited
c)Liverpool

9.a)Forssab)Ylivieskac)Jyväskylä

10.a)RistoRytivaimonsakanssa
b)UrhoKekkonenc)MaunoKoivisto

Koonnut: Jari Mattila
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JÄSENPALVELUT 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.fi

Jäsenmaksuvapautusaikoja ovat muun muassa
• Kelan maksama työttömyyspäiväraha-
ja sairauspäiväraha-aika

• armeija
• määräaikainen eläke
• äitiys-/isyys- tai vanhempainraha-aika
• hoitovapaa
• opiskelu (vapautus ilmoitetaan ja
hyväksytään vain opiskelun lukukausille).

JÄSENMAKSUVAPAIDEN ILMOITTAMINEN

Sääntöjen mukaan jäsenmaksu maksetaan päätoimen veronalaisesta palkasta ja
työttömyyskassan maksamista etuuksista. Jäsenmaksuista vapautumisajat on
jäsenen itse selvitettävä Sähköliiton jäsenrekisteriin.

Jos et ole vielä selvittänyt vuoden aikana olleita jäsenmaksusta vapautumisaikoja ja
niiden syitä, voit tehdä sen tällä lomakkeella. Hoida jatkossakin jäsenmaksuvapaiden
ilmoitukset säännöllisesti 2-4 kertaa vuodessa.

Lähetä ilmoituksesi Sähköliittoon alareunassa olevalla osoitteella.

Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus

Puhelin Matkapuhelin Sähköposti

JÄSENMAKSUVAPAIDEN SYY JA VAPAUTUMISAIKA

Alkamispäivämäärä Päättymispäivämäärä

Työttömyysturvan peruspäiväraha/työmarkkinatuki 500 kassapäivän
jälkeen tai ennen liiton työttömyyskassan päivärahaoikeutta

Kelan/vakuutusyhtiön sairauspäiväraha

Vakuutusyhtiön tapaturmapäiväraha

Kelan/vakuutusyhtiön kuntoutusraha

Äitiys-/isyyspäiväraha

Vanhempainraha

Hoitovapaa/kotihoidontuki

Omaishoitaja

Palkaton virkavapaa/oma loma

Asevelvollisuus

Opiskelu

Toimita erikseen oppilaitoksen todistus opiskeluajasta, selvitä myös
palkaton loma-aika ja muista hoitaa jäsenmaksu loma-ajan palkkatulosta
(oppilasjäseniltä emme tarvitse erillistä selvitystä)

Kuntoutustuki/määräaikainen eläke
Merkitse aika ja toimita kopio eläkepäätöksestä

Toistaiseksi maksettava pysyvä eläke
Toimita kopio päätöksestä, niin siirrämme sinut eläkeläisjäseneksi

Muu syy, mikä

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Päiväys Allekirjoitus

Osoite
PL 747 (Aleksanterinkatu 15)
33101 Tampere

Puhelin
03 252 0111

Faksi
03 252 0210

www.sahkoliitto.fi

FI53 5731 7920 0237 36 OKOYFIHH

Lomakenumero SL/02.06

Ovatko jäsentietosi ajan tasalla?
Sähköliiton jäsenrekisteri muistuttaa jäseniä pitä-

mään jäsentiedot ajan tasalla. Tietojen aukotto-

muus on oleellista, sillä esimerkiksi jäsenmaksusta

vapautumiseen täytyy aina olla jokin peruste.

Asioiden sujuvan käsittelyn vuoksi tietojen päi-

vittäminen on tärkeää, samoin myös tulevan eläk-

keen oikean määräytymisen varmistamiseksi.

Monta tapaa päivittää tiedot

Kätevin tapa on päivittää omat jäsentiedot Sähkölii-

ton nettisivujen verkkopalvelun kautta www.sahkoliit-

to.fi > Jäsenrekisteri. Kirjautumisohjeet tulevat esiin

heti linkin painamisen jälkeen.

Verkkopalvelu toimii 24 tuntia vuorokaudessa eli

sitä voi käyttää silloin kuin parhaimmaksi näkee.

Tietoja voi lähettää jäsenrekisteriin myös säh-

köpostilla jasenrekisteri@sahkoliitto.fi tai kirjeitse

osoitteella Sähköalojen ammattiliitto ry, Jäsenrekis-

teri, PL 747, 33101 Tampere. Ilmoituksissa pitää

aina olla mukana yhteystiedot, joko syntymäaika tai

jäsennumero.

Puhelinpalvelu valitettavasti ruuhkautuu helpos-

ti, joten sitä kannattaa välttää.

Jäsenrekisterin puhelinpäivystys on avoinna arki-

sin klo 9-11 ja 14-15.

JäsenMaksut kuntoon

Jäsenmaksujen maksuaikaa on kuusi kuukautta siitä,

kun maksuperuste on syntynyt. Jäsenmaksu vuonna

2013 on 1,4 prosenttia, joka maksetaan päätoimen

ennakonpidätyksenalaisista palkkatuloista ja työttö-

myyskassan maksamista etuuksista. Kassa perii jä-

senmaksun automaattisesti päivärahoista.

Kun TyönAnTAJA PERii JäSEnMAKSuT

Vaihtaessasi työnantajaa, tee aina uusi perintäsopi-

mus työnantajan kanssa ja toimita se jäsenrekiste-

riin.

Tarkista palkkalaskelmastasi, että jäsenmaksupe-

rintä on käynnistynyt heti ensimmäisestä palkanmak-

susta lähtien.

Perintäsopimuksen voi lähettää sähköisesti net-

tisivujen kohdasta ”Liity jäseneksi” tai sen voi tulos-

taa kohdasta ”Lomakkeet” (Liittymisilmoitus/perintä-

sopimus) ja postittaa jäsenrekisteriin.

Kun MAKSAT JäSEnMAKSuT iTSE

Jos työnantaja ei peri jäsenmaksuja palkasta, voit

maksaa ne verkkopalvelussamme www.sahkoliitto.fi >

Jäsenrekisteri tai pyytää jäsenrekisteristä jäsenmak-

sujen maksamista varten viitenumerot.

Maksaessasi jäsenmaksuja verkkopalvelun kautta

et tarvitse erillistä viitenumeroa.

Vaikka työnantaja ei peri jäsenmaksuja, lähe-

tä jäsenrekisteriin kuitenkin perintäsopimus, jossa il-

moitat uuden työnantajan tiedot.

JäSEnREKiSTERin yhTEySTiEdoT

Sähköliitto, Jäsenrekisteri, PL 747,

33101 TAMPERE

jasenrekisteri@sahkoliitto.fi

puh: 03 252 0303 klo 9-11 ja 14-15

faksi: 03 252 0210

www.sahkoliitto.fi

Palkattomien jaksojen ilmoittaminen
ilmoita palkaton jakso jä-
senrekisteriin, jotta se voi-
daan merkitä jäsenmaksu-
vapaaksi. Näin varmistat,
että jäsenyytesi ja samal-
la työttömyysturvaoikeute-
si pysyy voimassa.

voit ilmoittaa palkattomat jaksot:
• Verkkopalvelun kautta
www.sahkoliitto.fi > Jäsenrekisteri

• Sähköpostilla
jasenrekisteri@sahkoliitto.fi

• Kotisivuiltamme tulostettavalla
lomakkeella ”Jäsenmaksuvapaiden
ilmoittaminen”

• Oheisella lomakkeella

www.sa
www.sa
www.sa
www.sa
www.sahkoliitto.fi
www.sa
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TYÖTTÖMYYSKASSA TIEDOTTAA
Koonnut: Jonna Heiniluoma

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

Älä lähetä työttömyyskassaan alkuperäistä verokorttiasi.

Kassa saa sen tiedot suoraan verottajalta.

Jos sinulla on maa- tai metsätaloutta tai olet sivutoiminen

yrittäjä, lähetä kassalle kopio vuoden 2012 verotuspäätök-

sestäsi. Lähetä verotuspäätös erittelyosineen viimeistään

tammikuun hakemuksesi liitteenä.

Jos olet osatyökyvyttömyyseläkkeellä, toimita työttömyys-

kassalle kopio vuodelle 2014 annetusta eläkepäätökses-

täsi.

Muutoksia on tulossa työssäoloeh-

toon, joka lyhenee nykyisestä 34

viikosta 26 viikkoon. Ansiopäivä-

rahan ansio-osan kestoa esitetään

lyhennettäväksi 400 päivään niil-

lä, joilla on työhistoriaa alle kol-

me vuotta. Muilla kesto pysyisi

500 päivänä. Ansiopäivärahan an-

sio-osan kesto voi lyhentyä 100

päivällä, mikäli työtön ei osallistu

TE-toimiston tarjoamaan työllis-

tymistä edistävään palveluun en-

simmäisten 250 työttömyyspäivän

aikana tai jos palvelun keskeyttää

ensimmäisten 250 päivän aika-

na. Kestoa voidaan lyhentää vain

silloin, kun työtön on kieltäytynyt

tarjotusta palvelusta.

Vuonna 1957 ja sen jälkeen

syntyneille ehdotetaan muutos-

ta lisäpäiväoikeuden syntymi-

seen, heillä ikäraja lisäpäiväoi-

keuden piiriin pääsemiselle olisi

61 vuotta aikaisemman 60 vuo-

den sijasta.

Omavastuuaika lyhenee seit-

semästä päivästä viiteen päivään

ja se otetaan korkeintaan kerran

vuodessa, jos uusi työssäoloehto

täyttyy vuoden sisällä edellisestä

omavastuuajasta. Myöskään uut-

ta palkanmäärittelyä ei tehdä, jos

työssäoloehto täyttyy vuoden sisäl-

lä edellisestä palkanmäärittelystä.

Sovitellussa päivärahassa esi-

tetään otettavaksi käyttöön suo-

jaosa 300 euroa. Alle 300 euron

kuukausitulolla ei olisi vaikutus-

Työttömyysturvaan muutoksia vuoden 2014 alussa
Työttömyysturvalakiin esitetään useita muutoksia vuoden 2014 alusta alkaen. Hallituksen
eduskunnalle antamissa esityksissä esitetään muutettavaksi muiden muassa työssäoloehtoa,
omavastuuaikaa, soviteltua päivärahaa ja lisäpäiväoikeutta. Muutokset vahvistuvat vasta,
kun eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen.

ta päivärahan määrään. Myös sovi-

tellun ansiopäivärahan enimmäis-

määrää esitetään nostettavaksi

100 prosenttiin päivärahan perus-

teena olevasta palkasta.

Korotettua ansio-osaa makset-

taisiin 90 päivän ajalta pitkän työ-

historian perusteella ja 200 päi-

vän ajalta työllistymistä edistävään

palveluun osallistuessa. 20 päivän

ajalta maksettava korotettu ansio-

osa työttömyyden alkaessa ja muu-

tosturvan ansio-osa poistuisivat.

Korotetun ansio-osan määrä olisi

nykyisen muutosturvan ansio-osan

suuruinen ja työttömyysturvassa

olisi kaksi tasoa entisen kolmen si-

jasta. Nämä tasot olisivat perusta-

so ja korotettu ansio-osa. 

Asiakaspalvelumme ja puhelinpäivystyksemme ovat
suljettuna jouluaattotiistaista tapaninpäivätorstaihin
sekä uudenvuodenaattotiistaina ja uudenvuoden-
päivänä keskiviikkona.

Vuodenvaihteen
maksupäivät:
Vko 50: ke 11.12., pe 13.12.
Vko 51: ke 18.12., pe 20.12.
Vko 52: ma 23.12., pe 27.12.
Vko 1: ma 30.12., to 2.1., ke 8.1.
Vko 2: to 9.1., pe 10.1.

Viikosta 3 alkaen maksupäivät ovat
normaalit keskiviikko ja perjantai.

Työttömyyskassan henkilökunta toivottaa
kaikille kassan jäsenille hyvää joulua
ja onnellista uutta vuotta 2014.

Seuraa tilannetta osoitteessa www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa

www.sa
www.sa
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KURSSIT

Suomen kattavin kalustesarja, IMPRESSIVO®, täydentyy uusilla pinta-asennustuotteilla. Tuotevalikoimasta
löytyy nyt keskeisimmät pintaan asennettavat kytkimet ja pistorasiat, sekä pintakotelo, johon voidaan asentaa
esimerkiksi antenni- tai RJ45-kalusteita. IMPRESSIVO®-kalusteet soveltuvat uutuuksien myötä erinomaisesti
sekä uudis- että korjausrakentamiseen. www.abb.fi/asennustuotteet

IMPRESSIVO®

Parasta pinta-asennukseen

ABB Oy
PL 16, 06101 Porvoo
Puh. 010 22 11
http://www.abb.fi/asennustuotteet

Kurssin kohderyhmä:

Kurssin on tarkoitettu luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille sekä ammattiosasto-

jen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille, joita kiinnostaa työn-

antajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen työntekijöitten oikeuksia kehit-

tämällä.

Kurssin tavoite:

on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen oppiminen. Tavoitteena on myös, että tehtä-

väkokonaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviytymistä työ-

paikalla.

Avainsisältöjä ovat:

• luottamusmieheksi kehittyminen

• luottamusmiehen tehtävät ja yhteistyökumppanit

• luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

• työoikeuden perusteet, mm. työsopimuslaki, yhteistoimintalaki

• työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu

• paikallinen sopiminen ja yhteistoimintamenettely

• vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta

• luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen

(24,60 €/päivä) opistolle. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus kahden

hengen huoneissa, opetus ja jaettava materiaali, sekä matkakulut, mikäli niitä

syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain

auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Mikäli tarvitset majoitusta jo sunnuntaista, ilmoita siitä etukäteen Kiljavan opistolle.

Sähköliitto maksaa majoituksesi.

Lähetä kurssihakemuslomake osoitteella:

Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai tiina.makkyla@sahkoliitto.fi.

Kurssin tavoite

Selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot ja niiden merkitys sekä työsuojelutoimin-

nan organisaatiot ja opettaa näihin liittyviä tietoja ja taitoja työsuojelutoiminnassa.

Avainsisältöjä ovat mm.

työsuojelun peruskäsitteet, toiminta-alueet ja merkitys ihmiselle

• työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet

organisaatiossa, työsuojelun ennakko- ja jälkivalvonta

• työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet

• toimialakohtaiset työsuojelusopimukset

• työn ja työympäristön kuormitustekijät

• työsuojelutoiminnan kehittäminen

Luentojen lisäksi käytetään yksilö- ja parityöskentelyä, erilaisia ryhmätyöskentelyn

muotoja ja harjoituksia.

Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen

(24,60 €/päivä) opistolle. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus kahden

hengen huoneissa, opetus ja jaettava materiaali sekä matkakulut, jos niitä syntyy,

julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä auton

kuljettajalle 0,23 €/km.

Mikäli tarvitset majoitusta jo sunnuntaista ilmoita siitä etukäteen Kiljavan opistolle.

Sähköliitto maksaa majoituksesi.

Lähetä kurssihakemuslomake osoitteella:

Sähköliitto, Koulutusyksikkö, PL 747, 33101 Tampere

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
17. – 21.3.2014 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI
17. – 21.3.2014 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

tiina.ma
w.abb.fi/asennustuotteet
www.abb.fi/asennustuotteet
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19.12.2013 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan

maanantaihin 9.12. 2013 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti

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

OSASTOT TOIMIVAT

018 Hämeenlinnan

Sähkötyöntekijät ry

Hyvää Joulua ja tapahtumarikasta

Uutta Vuotta jäsenille perheineen!

Musikaali "Kersantti Karoliina"

7.3.2014 Verkatehtaalla. Olemme

varanneet lippuja näytökseen, ti-

laisuus on avec. Kumppanin oma-

vastuuosuus on 20 euroa, joka on

maksettava 3.2. mennessä osas-

ton tilille FI39 5680 0020 1979

80 viitenumerolla 8400. Ilmoit-

tautumiset 3.2. mennessä rauno.

vuorinen@ruukki.com.

Tervetuloa!

032 Pudasjärven

Sähköalojenammattiosasto ry

Sääntömääräinen syyskokous Pu-

dasjärvellä la 21.12.2013 klo

18.00 Fortumin saunaosastolla.

Tervetuloa joukolla mukaan koko-

ukseen! – Toimikunta

074 Kuusankosken

Sähkömiehet ry / eläkeläiset

Kuusankosken Sähkömiehet os.

74 eläkejaoston kokous Kettumä-

en palvelukeskuksessa 8.1.2014

klo 13.00. Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

077 Savonlinnan ja

Lähiympäristön Sähkömiehet ry

Muutaman vuoden tauon jälkeen

osasto 49:n syyskokous järjestet-

tiin taas Kirjan talolla Krunikassa.

Olin jo aikaisemmin ilmoittanut

vanhuksena luopuvani osallistu-

misesta osaston syyskokouksiin,

mutta muistot veivät minut Kirjan

talolle 22. marraskuuta.

Kokoussaliin oli kiirehtinyt

kohtuullisesti sähköntaitajia, aluk-

si ihmettelemään uutta kalustoa.

Etupenkkirivit kiilsivät tyhjyyttään,

koska demari- ja kommariryhmät

olivat kuihtuneet pois? Aikaisem-

min ne täyttyivät innokkaista aat-

teen miehistä. Nyt oltiin sähkön-

taitajien asialla.

Liitto oli lähettänyt oman mie-

hensä esittämään tilannekatsauk-

sen. Toimitsija Jari Ollila esittikin

tuosta lonkalta vaan asiallisen

katsauksen.

Joitain kysymyksiä osanottaji-

en taholta esitettiin: Eikö työnan-

tajan ronttikeikkoihin voi puuttua?

Voiko työryhmissä olla järjestäy-

tymättömiä työntekijöitä? Onko

asennusalan hallitsevia toimitsi-

joita liitolla tarpeeksi?

Vastauksiakin saatiin.

Kokous jatkui esityslistan mu-

kaisesti, joskin välillä tyhjennet-

tiin notkuva tarjoilupöytä ja juotiin

tummapaahtokahvit. Puheenjoh-

Urakkalaskentaohjelma Ulwinin

uudistamistyö harppasi eteen-

päin, kun sähköistysalan johto-

kunta nimitti nelihenkisen työ-

ryhmän vastaamaan ohjelman

kehittämistyöstä. Työryhmän on

tarkoitus jatkaa jo tehtyjen val-

mistelujen pohjalta kehittämis-

työtä konkreettiselle tasolle tal-

ven ja kevään aikana. Työryhmä

esittelee työnsä johtokunnalle

loppukeväästä 2014.

Työryhmään valittiin Ant-

ti Heikkinen, Petri Rosenberg ja

Sami Pesola johtokunnasta. Toi-

mistolta työryhmän jäsenenä ja

projektin vetäjänä toimii työeh-

toasiamies Ari Kähkönen. Työ-

ryhmä toivoo, että nykyisen oh-

jelman käyttäjät kertoisivat

aktiivisesti omista kehitysehdo-

tuksistaan. Kehitysehdotuksia

voi laittaa suoraan työryhmän

jäsenille tai edunvalvonnan

sähköpostiosoitteeseen edun-

valvonta@sahkoliitto.fi.

Lisätietoja:

työehtoasiamies Ari Kähkönen,

puh. 050 67 593

sopimusvastaava Jari Ollila,

puh. 050 60 302

taja Jari Räsänen jatkaa edelleen,

samoin sihteeri Esko Savolainen.

Johtokuntaan valittiin muutama

uusi jäsen.

Rutiinin jälkeen haluttiin

keskustella osaston toiminnas-

ta ja toimitsijasta. Varoja kyllä oli-

si (osasto ei peri jäsenmaksuja

2014), mutta päätöstä ei arvata

tehdä. Monien osanottajien mie-

lestä osapäivätoimitsija olisi tar-

peen, muun muassa työmaakier-

rosten takia.

Asiaa sähköntaitajien työlli-

syydestä ei kovin korostettu, mut-

ta kokouksen henki oli ”työtä

meille”.

Jack Söderholm

Ulwin-työryhmä
aloittaa työnsä

Osasto 049 kokousti keskustellenSääntömääräinen syyskokous pi-

detään 13.12.2013 klo 18.00 al-

kaen Hotelli Pietari Kylliäisessä.

Aiheena sääntömääräiset asiat.

Kokouksen jälkeen päivällinen.

Tervetuloa! – Hallitus

084 Oulaisten Seudun

Sähkötyöntekijät ry

Oulaisten Seudun Sähkötyönteki-

jät ry:n syyskokous la 21.12. klo

13.00, Ruokakeidas, Asemakatu

19, Oulainen. Tilaisuudessa ruo-

kailu. Tervetuloa! – Hallitus

105 Vihdin

Sähköalantyöntekijät ry

Urakkalaskentakurssi la-su 18. -

19.1.2014 Nummelan keilahallin

kokoustiloissa. Nyt kaikki, varsin-

kin nuoret asentajat, harjoitte-

lemaan urakan laskentaa. Liiton

puolesta kurssin kouluttajana on

Ari Kähkönen. Ilmoittautumiset/

tiedustelut Tomi Raitaselle

p. 040 587 7748.

Sähköliiton osastot alueit-

tain löydät osoitteesta:

www.sahkoliitto.fi/sahko-

liitto/organisaatio/osastot_

alueittain

Hyvinkään sähkötyöntekijäin ammattiosasto 013 muisti kokeneita

ammattiosastoaktiiveja toiminnastaan yhdistyksen hyväksi. Lisäksi

ammattiosaston pitkäaikaiselle aktiiville Esko Kauppiselle (oikealla)

luovutettiin SAK:n kultainen ansiomerkki saavutuksistaan ay-ken-

tällä. Kauppinen myös nimitettiin osaston kunniajäseneksi. Am-

mattiosaston muistotunnuksella palkittiin (vasemmalta) Jouni Mä-

kelä, Ari Karjalainen ja Harri Mallenius. Syyskokouksessaan osasto

valitsi Sami Lindgrenin puheenjohtajaksi toiselle kaudelle.

Hyvinkään 013 palkitsi aktiiveja

www.sa
ruukki.com.
www.sa
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fluke.fi/heatmap

Osin infrapunalämpömittari.
Osin lämpökamera. täyttä Fluke-laatua.
Joskus perinteinen infrapunalämpömittari ei riitä, muttet kuitenkaan tarvitse
täysiveristä lämpökameraa. Haluat nähdä kuumat ja kylmät kohdat nopeasti
ilman erillisiä mittauksia. Fluke on kehittänyt täydellisesti tarpeisiisi ja
budjettiisi sopivan ratkaisun.

Jokaisessa Fluken visuaalisessa infrapunalämpömittarissa on kiinteä
digikamera ja lämpökartta, joiden avulla ongelman tarkka sijainti selviää
hetkessä. Katso, miten Fluken visuaaliset infrapunalämpömittarit
auttavat sinua havaitsemaan ongelmat välittömästi.

25%
lämpökartta

50 %
lämpökartta

75 %
lämpökartta

lämpökartan yhdistelmäkuva

yleiskuva digikuvan avulla
Näet selvästi, että katkaisin
20 on ylikuormittunut, ja voit
raportoida havaitun ongelman.

Keskipisteen
lämpötila (°C/°F)

Fluken visuaalinen
vt04-infrapunalämpömittari

Fluken visuaalinen
vt02-infrapunalämpömittari

Kokonaiskustannuksiltaan

34 miljoonaa euroa maksanut

hanke nykyaikaisti Etelä-

Suomen suurjänniteverkkoa.

Pala Suomen sähkönsiirron

historiaa modernisoitiin uudelle

aikakaudelle.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj on

ottanut käyttöön uuden suurjänni-

teyhteyden Hyvinkää-Hikiä välillä.

Tulevaisuuden sähkön kulutuksen

ennustetaan jatkuvan erityises-

ti Helsingistä pohjoiseen Tam-

pereelle suuntautuvalla alueella.

Jatkossa alueen kaupunkeihin Hy-

vinkäälle, Riihimäelle ja Hämeen-

linnaan sekä niitä ympäröiville

alueille sähkö siirretään suurelta

osin Hikiän ja Nurmijärven muun-

tamoiden kautta.

Mittavan kolmevuotisen hank-

keen aikana toteutettiin useita

erillisiä osakokonaisuuksia. Uudis-

tettu voimansiirtoyhteys valmis-

tui aikataulussaan marraskuus-

sa 2013.

Hyvinkää – Hikiä
voimansiirtoyhteys valmistui

Hanke piti sisällään historian

havinaa monessakin mielessä. Jo

1920-luvulla rakennettu Rautarou-

vaksi kutsuttu 110 kilovoltin kak-

soisjohto Hikiän ja Nurmijärven vä-

lillä saateltiin uuden johdon myötä

eläkkeelle. Samalla 1960-luvulla

käyttöönotettu Hyvinkään 400 kilo-

voltin kytkinlaitoksen käyttöikä tuli

täyteen, jolloin uusi voimajohtolin-

ja ohitti vanhan aseman sen ete-

läpuolelta. Uudeksi 400 kilovoltin

keskeiseksi solmupisteeksi raken-

tui Hikiän sähköasema. Hikiän säh-

köaseman laajennus mahdollistaa

uusien korkeajännitteisten voima-

johtojen Hyvinkää-Hikiä ja Hikiä-

Forssa liittämisen Hikiän sähkö-

asemaan.

Voimajohtolinjalla otettiin käyt-

töön ensimmäistä kertaa Fingridin

uusi peltopylvääksi-kutsuttu voi-

majohtopylväsmalli. Fennia Prize

2012 Grand Prix -pylväällä pyritään

minimoimaan maanviljelylle aiheu-

tuvat haitat ja parannetaan työtur-

vallisuutta.

Kokonaiskustannuksiltaan 34

miljoonaa euroa maksaneen hank-

keen aikana rakennettiin Hikiän

sähköasemalle uudet 400 kilovol-

tin ja 110 kilovoltin kytkinlaitok-

set sekä toinen muuntaja. Hikiän

ja Hyvinkään välinen 17, 5 kilo-

metriä pitkä 220 kilovoltin joh-

to-osuus korvattiin 400 kilovoltin

johdolla. Lisäksi osana hanketta

siirrettiin Hyvinkään eteläpuolel-

la Kaltevan alueella noin 2,5 kilo-

metrin matkalla Espoon suunnas-

ta tulevaa 400 kilovoltin johtoa

uudelle johtoreitille Hyvinkään

kaupungin maankäyttösuunnitel-

mien mukaisesti.

Pääurakoitsijoina Hikiän säh-

köaseman laajennustöissä oli

ABB Oy, rakennusaliurakoitsijana

oli Maanrakennus Rasimus Oy ja

asennusaliurakoitsijana VR-Track

Oy. Voimajohtotöistä vastasi Eltel

Networks Oy ja päämuuntajan toi-

mitti Siemens Osakeyhtiö. 
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Elektrikerförbundets reducerade represen-

tantskap på 75 ledamöter sammanträd-

de i Tammerfors för att besluta om förbun-

dets linje för nästa år. Representantskapet

godkände styrelsens förslag till tyngd-

punksområden för verksamheten år 2014

liksom även verksamhetsplanen och bud-

geten. Även bokslutet för föregående år

godkändes. Under det gemytliga mötet

framfördes många fina tal och åsikter ut-

anför det officiella programmet.

Representantskapets ordförande Seppo

Fahlström inledde de utmärkta inläggen di-

rekt vid öppningsanförandet. Hans tal om

arbetskarriärens längd, pensionsreformen

och andra aktuella teman var så slagkraf-

tigt att det kopierades nästan som sådant

i mötets kommuniké som sedan sändes till

medierna.

Förbundsordförande Martti Alako-

ski presenterade en omfattande översikt

av det aktuella avtalsläget och ekonomin.

Ekonomichef Marketta Toikkonen presen-

terade en detaljerad översikt av budgeten

som bygger på den 1,4 procent stora med-

lemsavgiften. Också kassachef Tarja Oja-

la berättade om arbetslöshetskassans läge

med hjälp av noggrann statistik. Ordföran-

den för arbetslöshetskassans styrelse, för-

bundssekreterare Hannu Luukkonen kon-

centrerade sig på sysselsättningsläget i

elbranschen.

Till följd av sammanslagningen av av-

talsbranscherna har antalet ledamöter i re-

presentantskapet minskat från 84 till 75

ledamöter, åtta suppleanter medräknade,

vilket medfört att det fanns många nya an-

sikten på mötet. Byte av medlemskap för

också med sig nytt blod i Elektrikerförbun-

dets högsta beslutande organ.

Förbundet besöker

Fackavdelningarna

Förbundets tyngdpunktsområden för nästa

år kommer att ligga på förbundets strate-

gi och kollektivavtalsförhandlingar samt på

en aktivering av fackavdelningarnas och

verkstadsklubbarnas verksamhet, förklara-

de Martti Alakoski.

För fältet blev förbundets satsning på

en aktivering av fackavdelningarnas och

verkstadsklubbarnas verksamhet det in-

tressantaste tyngdpunktsområdet. I prak-

tiken betyder det att förbundets kollektiv-

ombud kommer att besöka landets 145

fackavdelningar under året för att ge in-

formation och praktiska tips om till exem-

pel ungdomsverksamheten.

Visst har kollektivombuden också tidi-

gare deltagit i till exempel fackavdelning-

arnas möten, om de ombetts komma. Nu

kommer förbundets representanter att när-

vara nästan utan att man behöver be dem

komma, lovade Alakoski.

Seppo Fahlström var nöjd med det väl

genomförda och lyckade mötet. I sitt av-

slutningsanförande tackade han leda-

möterna för den goda stämningen och

påminde om att representantskapet är för-

bundets högsta beslutande organ.

kOMMunikÉ

En arbetspensionsreform förbereds i Fin-

land. Elektrikerförbundets ståndpunkt är

att man inte får höja den undre gränsen

för pensionsåldern. Genom en lättvindig

lösning skulle alla förbättringar för en för-

längd arbetskarriär och för en bättre ar-

betshälsa förbli orealiserade.

Montörer i elbranscherna har Finlands

längsta arbetskarriär. En höjning av pen-

sionsåldern för yrkesarbetare som börjat

arbeta i unga år skulle bestraffa dem som

genomför en i snitt drygt 42 år lång ar-

betskarriär.

Under den senaste tiden har nyhets-

utbudet i Finland fyllts av samarbetsför-

handlingar, permitteringar och uppsägel-

ser. Nyheterna har på ett smärtsamt sätt

gällt också arbetare i elbranscherna. Ofta

drabbar åtgärderna äldre arbetstagare som

har svårare att hitta ett nytt jobb.

Elektrikerförbundet fördömer ar-

betsgivarnas nuvarande linje, enligt vil-

ken företagen säger upp mängder av sina

arbetstagare trots att de fått många skat-

telättnader. Det måste finnas mjukare al-

ternativ. Permitteringar, omskolning för

arbetstagarna och andra anpassningsåtgär-

der står alltjämt till förfogande.

År 2014 drabbas varvs- och gruvin-

dustrin av häftiga åtgärder. Förändring-

ar i elnätens ägarförhållanden är också att

vänta. Elektrikerförbundet kräver att huvu-

dinnehavet av den strategiska energipro-

duktionen och elöverföringen förblir i in-

hemsk ägo, även om utländskt kapital är

välkommet och önskvärt.

Elektrikerförbundets Representant-

skapt kräver därtill att utländsk arbetskraft

bemöts jämlikt när det gäller lön och ar-

betsvillkor.

Vintern är i antågande. Höststormarna har

knäckt och fällt träd, en stor del har fal-

lit på elledningarna. Konsumenterna blir

tvungna att klara sig utan el i långa peri-

oder.

En yrkeskår av allt äldre nätverksmon-

törer arbetar natt och dag utan att sneg-

la på klockan för att reparera skadorna.

Den här typen av skiftlöst arbete under

maximal fysisk ansträngning ökar arbetar-

skyddsriskerna betydligt, eftersom montö-

rerna blir utmattade av att arbeta i mörker

och svårforcerad terräng.

Företag som förvaltar nätverk har sat-

sat något mera på extra beredskap och

jourverksamhet köpt av serviceföretag.

Jourverksamhet och ökat antal personer i

beredskap är en åtgärd i rätt riktning – i

synnerhet om beredskapssystemen är över-

enskomna på förhand och systemet kan

godkännas.

n n n n n

Det värsta för montörerna är att repara-

tioner efter stormarnas framfart allt lätt-

vindigare blir definierade som nödarbete.

Då har arbetstagarna ingen möjlighet till

dygnsvila i enlighet med arbetstidslagen.

Antalet arbetstimmar per dygn och vecka

kan stiga otroligt högt.

Elektrikerförbundet måste ta reda på

utförda arbetstimmar och viloperioder för

att kunna fästa uppmärksamhet vid med-

lemmarnas arbetarskydd. De mest beklag-

liga situationerna är sådana där arbets-

givarna klart och tydligt försöker kringgå

startersättningarna för utryckningsarbete

och införandet av övertidstimmar i arbets-

tidsbokföringen. Problemen kan inte lösas

med kablar för medelspänningsnätet.

Upprepade reparationer av stormska-

dor i form av nödarbete kräver därtill en

offentlig debatt om var gränsen går för

att ett arbete ska kunna klassificeras som

nödarbete.

n n n n n

Träförbundets ordförande Sakari Lepo-

la gav sitt stöd till elbranschens yrkes-

arbetare för deras krävande reparations-

uppdrag efter stormarna. Han förundrade

sig över att elbolagen inte kallar in yr-

kesfolk i branschen för att utföra trädröj-

ning. Enligt Lepola beror dröjsmålen i re-

parationsarbetena till stor del på att man

inte utnyttjade den bästa tillgängliga yr-

kesskickligheten i lika hög grad som det

hade varit möjligt.

Skogsskador hör till de mest krävan-

de och farliga arbetena i skogsbranschen,

och nu har man i flera fall sänt yrkesfolk

i elbranschen, och inte i skogsbranschen,

för att reparera skadorna. Det är fullstän-

digt obegripligt. Därför ha man i många

hem varit tvungen att vänta oskäligt länge

på att få elen tillbaka samtidigt som det

är uppenbart att arbetarskyddsriskerna vid

reparationsarbetena blir allt större”, an-

ser Lepola.

Träförbundet uppmanar elbolagen att

ändra sin handlingsmodell för reparationer

av stormskador. En välfungerande tum-

regel är att det krävs en skogshuggare på

två elektriker. Då blir arbetet utfört både

snabbt och tryggt.

n n n n n

Självständighetsdagen är förbi, och un-

dantagsvis hölls presidentens självstän-

dighetsmottagning på Tammerforshuset i

Tammerfors. Värdigheten bestod, även om

man följde ett enklare formulär än på pre-

sidentens slott. I dag är slottet under re-

paration och Tammerforsarna fick ordna

festen hos sig.

Alla löntagare deltar nu i talkot för att

rädda välståndsstaten Finland. Såhär i ef-

terdyningarna efter självständighetsdagen

kan vi konstatera att löntagarnas talkoan-

da är starkt fosterländsk. Finns samma vil-

ja hos arbetsgivarna?

God Jul i väntan på vintern!

Martti alakOski

elledningen

Två nätverksmontörer och en skogshuggare

Representantskapet drog upp riktlinjerna för den framtida verksamheten

resumé

Text och bild: Riitta Kallio

Ville Kangas är en ny ledamot

i representantskapet.
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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.

!!

44 mm

2727
vu
ot
ta

no
pe
aa
ja
va
rm
aa

sä
hk
öt
ar
vi
ke
ka
up
pa
a

äh
kö
tu
kk
u

Fin
np
ar
t t i
a

äh
kö
tu
kk
uvu

ot
ta

no
pe
aa
ja
va
rm
aa

sä
hk
öt
ar
vi
ke
ka
up
pa
a

TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS
www.turunakk.fi  info@turunakk.fi

Opiskele nyt joustavasti verkossa oman aikataulusi mukaan ja suorita

Tietoliikenneasentajan ammattitutkinto

tai
Tietoliikenneyliasentajan erikoisammattitutkinto

Valmistava koulutus alkaa 27.1.2014. Koulutuksen kesto n. 1,5 vuotta.

TIETOLIIKENNEALAN AMMATTILAINEN

Työpaikalle, jossa säännöllisesti työskente-

lee vähintään kymmenen työntekijää, pitää

lain mukaan valita työsuojeluvaltuutettu ja

kaksi varavaltuutettua. Työntekijät voivat va-

lita keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun

myös pienemmillä työpaikoilla.

Vähintään 20 työntekijän työpaikalla

toimii lisäksi työntekijöiden ja työnantajan

yhteistyöelimenä työsuojelutoimikunta tai

muu vastaava yhteistoimintaelin.

Työsuojeluvaltuutettu, varavaltuutet-

tu ja työsuojelutoimikuntien tai vastaavien

yhteistoimintaelinten jäsenet sekä työsuo-

jeluasiamiehet on valittava seuraavak-

si toimikaudeksi tämän vuoden marras-

joulukuussa. Valittujen toimikausi alkaa

1.1.2014 ja päättyy 31.12.2015.

Työturvallisuuskeskuksen vaaliohje

työsuojeluvaalien järjestämisestä opastaa

käytännön järjestelyissä. Ohje perustuu la-

kiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006) se-

kä työmarkkinajärjestöjen välisiin sopi-

muksiin. Ohje löytyy myös Työturvallisuus-

keskuksen sivuilta:

http://www.ttk.fi/tyosuojeluvaalit.

Korkea aika valita
työsuojeluvaltuutettu

turvallisuus- ja kemikaalivirasto (tukes) on

saanut valmiiksi rovaniemellä 6.9.2013

sattuneen lvi-asentajan sähkökuoleman tut-

kinnan ja tutkintaraportti on julkaistu tuke-

sin verkkosivulla www.tukes.fi.

Onnettomuuden aiheutti virheellinen

pistoliittimen kytkentä lämminvesivaraajan

asennuksen yhteydessä. LVI-asentajalla ei

ollut sähköasennuksiin vaadittavaa ammatti-

taitoa eikä hänen työnantajallaan sähköura-

kointioikeuksia. Tukes muistuttaa, että säh-

köasennuksia saavat tehdä vain sähköalan

ammattilaiset.

Onnettomuus sattui, kun kaksi LVI-

asentajaa oli asentamassa lämminvesivaraa-

jaa omakotitaloon. Paikalle ei ollut kutsuttu

sähköasentajaa, vaikka lämminvesivaraa-

jan asentamiseen liittyi sähkötöitä. Toinen

LVI-asentajista ryhtyi itse kytkemään pisto-

liitintä. Hän ei ilmeisesti tutkinut varaajan

asennusohjetta eikä pistoliittimen liitinmer-

kintöjä. Asentaja teki pistoliittimen kytken-

nät virheellisesti, minkä seurauksena varaa-

jan runko tuli jännitteiseksi ja asentaja sai

kuolemaan johtaneen sähköiskun.

Onnettomuuteen vaikuttavia taustateki-

jöitä olivat työnantajan laiminlyönnit ja vir-

heet. Työnantaja ei ollut ohjeistanut ja val-

vonut riittävästi työntekijöidensä toimintaa.

Tällöin työntekijä, jolla ei ollut sähköasen-

nuksiin vaadittavaa ammattitaitoa teki vaa-

tivia sähkötöitä, jotka olisi kuulunut teettää

sähköalan ammattilaisella. Työnantajalla ei

ollut sähkötöihin tarvittavia sähköurakoin-

tioikeuksia eikä sähkötöiden johtajaa, joka

olisi huolehtinut sähköturvallisuudesta.

Tutkijaryhmän suosituksissa vastaavi-

en onnettomuuksien ehkäisemiseksi koros-

tetaan työnantajan vastuuta. Työnantajan on

aina huolehdittava ja valvottava, ettei LVI-

töiden eikä muidenkaan töiden yhteydessä

tehdä sähkötöitä, jos työnantajalla ei ole nii-

hin oikeutta. Työnantajan tulee myös ohjeis-

taa ja valvoa riittävästi työntekijöidensä toi-

mintaa sähkötöiden osalta.

Tukesin tietoon tulee jatkuvasti tapa-

uksia, joissa ammattitaidoton henkilö on

tehnyt vaarallisia sähköasennuksia. Näi-

tä tapauksia kirjataan Tukesin Vaurio- ja on-

nettomuusrekisteriin (VARO). Kuolemaan

johtaneista sähkötapaturmista Tukes tekee

useimmiten onnettomuustutkinnan, jonka

tulokset julkistetaan Tukesin verkkosivuil-

la www.tukes.fi. Suomessa sattuu vuosittain

1-3 kuolemaan johtanutta sähkötapaturmaa.

Sähkökuoleman syynä
ammattitaidottoman
virheellinen asennus

www.finnparttia.fi
www.finnparttia.fi
www.finnparttia.fi
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SIEVI

STAR
ROLLER

UUTUUS!
Star Roller+ S3
43-52761-312-OPM
36-38 EN ISO 20345: S3 SRC

CTC

Star Roller XL+ S3
49-52761-353-OPM
39-47 EN ISO 20345: S3 SRC

CTC

Uutuus Star Roller vastaa vaativimpiinkin haasteisiin. Nilkkavammojen ehkäisemiseksi varren nilkkaosa on tuettu visko-

elastisella Memory foam -pehmusteella, joka on kehitetty toimimaan Sievin muista malleista tutun Boa®-kiristysmekanis-

min kanssa. Nauhojen kiristys säädetään rullaa pyörittämällä, jolloin nauhamekanismi sulkee jalkineet tasaisesti ja koh-

distaa tuen oikeaan kohtaan. Uudistettu FlexStep®-pohja säilyttää joustavuutensa entistäkin paremmin myös pakkasolo-

suhteissa, minkä ansiosta pohjan pito paranee. Turvallisuutta parantavat heijastimet, joiden avulla näyt myös pimeässä.

Star Rollerin metalliton varvassuoja, paksu vuori ja lämpöpohjalliset pitävät jalkasi lämpiminä. Teräksinen naulaanastu-

missuoja antaa parhaan turvan teräviä esineitä vastaan.

VAATIVIIN TALVIOLOSUHTEISIIN

sievi.com
www.sievi.com

