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Rahanarvoisia vakuutusetuja, ole hyvä
Tiesitkö, että saat Sähköliiton jäsenenä vakuutusetuja Iﬁstä?
Nappaa oivat edut talteen ja muista, että vahingon sattuessa
saat korvauspalvelua, joka sujuu niin kuin pitääkin.

HENKILÖVAKUUTUKSET
JÄSENHINTAAN

Liittosi on neuvotellut sinulle
edullisen Ryhmäsampo Primus
-henki- ja tapaturmavakuutuksen,
jolla saat kattavan turvan koko
perheellesi, jopa 50 %:n alennuksella. Alle 18-vuotiailla lapsilla
tapaturmavakuutus on voimassa
myös urheiltaessa, ja hinta on alle
20 euroa kuukaudessa. Tutustu
tarjoukseen osoitteessa henkivakuutuskuntoon.ﬁ.

SAAT IF KESKITTÄJÄALENNUSTA
JOPA 15 %

Kun keskität vakuutuksesi Iﬁin,

saat reilun alennuksen vakuutusmaksuistasi. Järjestöasiakkaan
If Keskittäjäalennukset ovat tavallista suurempia, parhaimmillaan
jopa 15 %.

IF OMAVASTUUETU PALKITSEE

If Omavastuuetu on tapamme
palkita Keskittäjäasiakastamme
vahingottomuudesta. Voit kerryttää etua vuodessa 30 euroa
aina 160 euroon saakka. Se on
suuri rahallinen etu silloin, kun
jotain odottamatonta sattuu.
Kertyneellä omavastuuedulla voit
kattaa vahingonkorvauksen omavastuuosuuden jopa kokonaan.

TALLENNA IF PALVELUNUMEROT
PUHELIMEESI
Asiakaspalvelu

010 19 19 19

Korvauspalvelu

010 19 18 18

Vahinkopäivystys

0800 13800

Vakuutus- ja korvausasiat

if.ﬁ/sahkoliitto

SAAT BONUSTA VAKUUTUSMAKSUISTA

Vain Iﬁstä saat S-ryhmän
Bonusta maksuistasi. Mitä
enemmän sinulla on vakuutuksia, sitä enemmän saat Bonusta.
Ilmoita meille vain jäsennumerosi.

IF OIKEA TURVA -KARTOITUKSESSA
SAAT VAKUUTUSASIAT KERRALLA
KUNTOON

If Oikea Turva -kartoituksessa
selvitämme kanssasi, onko vakuutusturvasi oikein mitoitettu ja että
saat kaikki edut hyödyksesi. Sen
jälkeen tiedät, kuinka olet
varautunut elämäsi riskeihin, ja

saat tarpeisiisi perustuvan ehdotuksen. Samalla varmistat, ettei
sinulla ole päällekkäisiä vakuutuksia, etkä maksa turhasta.

SÄHKÖINEN IF KANSIO KÄYTÖSSÄSI

Iﬁn asiakkaana käytössäsi on oma
sähköinen If Kansio, jossa voit
hoitaa vakuutus- ja korvausasiasi
milloin vain. Kansioon pääset
pankkitunnuksillasi osoitteessa
if.ﬁ/sahkoliitto ■

Henki kallis,vakuutus ei.

€/kk

Esimerkkihinta: 39-vuotias mies, järjestöjäsenyys
Sähköliitto, turva 50 000 €. Lisäksi 20 % alennus
ensimmäisen vuoden maksuista, kun vakuutus ostetaan
osoitteesta henkivakuutuskuntoon.ﬁ
Turvan myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

Laita asiat tärkeysjärjestykseen ja varaudu suuriin
riskeihin pikkurahalla. Ota nyt Suomen edullisin
henkivakuutus* Iﬁstä tai osoitteesta

henkivakuutuskuntoon.ﬁ
Tee kuuden
euron testi!

www.facebook.com/
ifvahinkovakuutusyhtio

010 19 19 19

*Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn tekemä hintavertailu 2011.

sähköjohto
MARTTI ALAKOSKI
Sähköliiton puheenjohtaja
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If:in jäsenedut
kemijoki uusille urille
oulun suuri työmaa
Nuori messuasentaja

Tyyntä, myrskyä ja kiitoksia
V

uosi lähenee loppuaan, ja tätä kirjoittaessani Seija-myrsky puhaltaa ulkona kaataen puita ja katkoen
sähköjä. Jopa 200 000 taloutta on taas hetkellisesti vailla sähköä. Verkostoasentajillamme riittää taas

töitä, kun myrskyvahinkoja korjataan ympäri maata.
Johtuneeko osittain myös näistä säiden asettamista haasteista, että valtionyhtiö Fortum halusi luopua kes-

kuntolomalle!

ki- ja pienjänniteverkoistaan juuri julkitulleen kaupan myötä. Mielenkiinnolla jään odottamaan, millaiset tu-

jäsenedut

levat olemaan uuden pääosin ulkomaisessa omistuksessa olevan verkonhaltijan toimet ja tuleeko suoranaisia

turvan jäsenedut 15

näyttävät pian, mihin suuntaan mennään.

tapiolan jäsenedut
Liitto tutuksi nuorille

vaikutuksia sähkönsiirron hintoihin. Kun itsekin asun kyseisen verkonhaltijan alueella, tulevat sähkölaskut
Silmiini sattui juuri tuore tutkimus, jonka mukaan asiakastyytyväisyys sähköyhtiöihin on noussut. Tyytyväisimmät asiakkaat myös ostavat sähkönsä omalta verkkoyhtiöltään. Asiakkailla on entistä vähemmän aihetta
valittaa. He kokevat saavansa enemmän vastinetta rahalle sähköyhtiöiltään, osittain johtuen tuotelaadun parantumisesta.

Rapujen herra Pipatti

n n n

Rauman osastovinkit

Omassa tietokoneessani riittää näköjään virtaa, joten on syytä vetää hieman yhteen kulunutta toimintavuotta.

joulutervehdykset
jouluristikko

Päättyvä vuosi on Sähköliiton vaaleilla valitun uuden hallinnon ensimmäinen toimintavuosi. Viimeisetkin kokoukset ovat tältä vuodelta onnellisesti ohi.
Voin tyydytyksellä kiittää merkittävästi uudistunutta hallintoa. Se on selvinnyt tehtävästään erinomaisesti ja
osoittanut laajamittaista yhteisymmärrystä, kun jäsenistöä koskevista asioista on päätetty. Myös toimiston

Ay-oloneuvokset

uudistetulle toimintamallille vuosi on ollut tulikaste, josta on selvitty kaikella kunnialla.

teboilin jäsenedut

Virkistävää joulunaikaa
& Onnea vuodelle 2014!
henkilökunta
t. Sähköliiton ja Vasaman

n n n
Tähän ensimmäiseen toimintavuoteen sisältyi myös sopimusalojen johtokuntien ja työehtosopimusten neuvottelukuntien ensimmäiset tes-neuvottelut. Ne tuottivat positiivisen tuloksen, ja useimmat Sähköliiton sopimusalat liittyivät tupoon.
Sähköistys- ja talotekniikka-alan poisjäänti ei ollut riippuvainen neuvottelukunnan toiminnasta. Työnantajapuolella ei vain löytynyt riittävää tahtotilaa jatkaa voimassaolevaa sopimusta kolmella vuodella, joten ala
tulee käymään ensi syksynä normaalit työehtosopimusneuvottelut. Sopimusalan neuvottelusuhteet ovat kuitenkin kunnossa. Siitä kertoo jatkuvan neuvottelun periaatteella neuvoteltu ja kummankin sopijaosapuolen
hallintojen hyväksymä niin sanottu joulupaketti, jota jo keväällä yritettiin kevätpakettina saada maaliin silloin kuitenkaan onnistumatta.

n n n
Vuoden aurinkoisimpiin muistoihin kuuluu Sähköliiton jäsenistön yhteiset Volttipäivät, joita vietettiin Kotkassa kaupungin tarjoamissa hyvissä puitteissa loppukesän kauniissa säässä. Kotkan ammattiosasto oli todella
tehnyt töitä päivien onnistumiseksi. Kiitokset osaston jäsenille kaikilta meiltä mukana olleilta!
Ensi kesänä vietämme Volttipäiviä Seinäjoella elokuun alussa. Huhut kertovat, että luvassa on vauhdikasta ja erityisen nuorekasta menoa.

n n n

Sähköliitto lahjoitti

Kuluneesta vuodesta haluan osoittaa kiitokset myös sopijaosapuolillemme ja kaikille yhteistyökumppaneil-

joululahjarahat UN Womenille

lemme sekä kaikille Sähköliiton jäsenille. Rauhoitutaan jouluksi ja hengähdetään hiukan, kun odotamme

kehitysmaiden naisten ja

vuoden vaihtumista uudeksi.

tyttöjen oikeuksien turvaamiseksi.

Rauhallista Joulua ja Rattoisaa vuodenvaihdetta!

Julkaisija:

Päätoimittaja: Martti Alakoski

Ilmoitushinnat tekstisivulla:

Ilmoitusmyynti:

Sähköalojen ammattiliitto ry

Vastaava toimittaja: Riitta Kallio

Mustavalko

Ekamedia/Tmi Emmi Kallio

Elbranschernas

Toimittaja: Jonna Heiniluoma

2,25 €/pmm

Kalevanpuistotie 21 B 56

fackförbund rf.

Ulkoasu ja taitto:

Neliväri-ilmoitukset

33500 Tampere

Sähköalojen ammattiliiton jäsenlehti.

Postiosoite: PL 747

Jari Mattila

3,00 €/pmm

Puhelin: 044 344 4414

Perustettu 1957 • 57. vuosikerta.

33101 Tampere

Työpaikkailmoitukset ja

emmi.kallio@ekamedia.net

Lehti ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Puhelin: 03 252 0111

Palkansaajalehdet –

ammattiosastot -50 %

Seuraava Vasama ilmestyy 30.1. 2014.

Faksi: 03 252 0210

Löntagartidningar

Mainostoimistoalennus -15 %

Aineistot 20.1. 2014 mennessä.

Sähköpostiosoite:

PALE ry:n jäsen

vasamalehti@sahkoliitto.fi
etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi

Lehden tilaushinta:
30 €/vsk kotimaa
40 €/vsk ulkomaat

Painopaikka: Sanomala, Vantaa
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Pääluottamusmies Jorma
Tiuraniemi (eturivissä) kykeni
kertomaan vain äärimmäisen
vähän Kemijoki Oy:ssä käynnissä
olevista neuvotteluista
palvelutoimittajien kanssa.
Viesti veti ammattiosaston
miehet vakavaksi.

GALLUP:
Paha lahja.
Mikä fiilis?

1. Millainen on
työtilanteesi tällä
hetkellä?
2. Millaiset
jouluterveiset
haluat laittaa
työnantajallesi?
3. Mitä toivot lähitulevaisuudeltasi?

Kemijoen energia-alan työntekijät shokissa:

”Viimeinen
joululahja,
mitä olisin
toivonut”

Osasto 004:n, Kemijoen energia-alan työntekijät ry:n
syyskokous pidettiin joulukuussa varsin apeissa tunnelmissa.
Pääluottamusmies Jorma Tiuraniemi saattoi kertoa vain, että
työntekijöiden tulevaisuudesta neuvotellaan enää kahden
palvelutoimittajan kanssa.
Teksti ja kuvat: Jonna heiniluoma

VUonnA 2012 KeMijoKi oy:n VesiVoiMALAitoKset tUottiVAt sähKöenerGiAA yhteensä 5 037 GiGAwAttitUntiA, MiKä oLi noin
KoLMAnnes KotiMAisestA VesiVoiMALLA tUotetUstA sähKöstä.
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T

iuraniemi ei vaitiolovelvollisuutensa nojalla saanut paljastaa työkavereilleen palvelutoimittajayritysten nimiä. Maakuntalehdet ovat kuitenkin jo esitelleet asiasta
vahvoja veikkauksiaan.
– Työntekijäpuolen kantaa, kumpi
palvelutoimittaja olisi meille mieluisempi, on minulta kysytty. Tosin lopputuloshan on ”joko tai”. Jos vastaukseni sattui olemaan oikein, tahtonevatko vaan sanoa, että palvelutoimittaja
valittiin täydessä yhteisymmärryksessä työntekijäpuolen kanssa, Tiuraniemi pohti.

VähentämistarVe
35 henkilöä
Valtion omistaman vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 4.11.2013. Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena henkilöstön vähentämistarve tarkentui enimmillään 35 henkilöön. Henkilöstön on
määrä siirtyä Kemijoki Oy:n sopimuskumppaneiden palvelukseen toimintamallissa, jossa Kemijoki ostaisi suuren
osan nykyisistä toiminnoistaan palvelutoimittajilta.
Henkilöstön siirtyminen sopimuskumppaneiden palvelukseen, mahdolliset irtisanomiset ja siirtymiset toisiin
tehtäviin tehdään noin kahden vuoden
kuluessa. Yhtiö arvioi, että merkittävä osa liiketoimintasiirroista toteutuisi mahdollisesti jo tammikuun alusta,
osa 1.3.2014 ja osa vuonna 2015. 

Koneasentaja-hitsaaja
Kimmo iinaTTi, 50, Rovaniemi.
Palveluvuosia Kemijoki Oy:ssä 15.
1. Käsittämättömän kiireinen. Kesälomalla sentään kerkesin olla kotosalla. Olin ensin vuoden verran Lieksassa Lieksankosken vesivoimalaitoksen
tehonnostotöissä, ja nyt Pankakoskella näillä näkymin huhtikuuhun
saakka.
2. Pyytäisin harkitsemaan tarkkaan,
kenen nimi meidän selkäämme laitetaan. Kun tässä nyt ollaan siirtymässä työnantajan sopimuskumppanin
leipiin, toivoisin, että meitäkin kuunneltaisiin.
3. Toivon kovasti, että työt jatkuisivat
Rovaniemen lähellä, ettei aina tarvitsisi matkustaa maailman ääriin.

Sähköistysala
sopi työllistämisratkaisuista
S

ähköliiton hallitus hyväksyi sähköistysalalle neuvotellun työllistymistä tukevan ratkaisun joulukuisessa kokouksessaan. Sähkötekniset työnantajat STTA:n kanssa neuvoteltu

paketti pitää sisällään sopimuksen työntarjoamisvelvollisuuden alueellisesta rajoittamises-

ta, ja luettelon pääluottamusmiehelle kuuluvista tiedoista.
Työntarjoamisvelvollisuuden alueellinen rajoittaminen tarkoittaa sitä, että työntekijä voi
omalla ilmoituksellaan rajoittaa työnantajan työsopimuslakiin perustuvaa valtakunnallista
työntarjoamisvelvollisuutta.
– Työnantajalla on lakiin perustuva velvollisuus tarjota työtä valtakunnallisesti kaikissa

Vesivoimalaitoshoitaja
marKo Willman, 22, Sodankylä.
Palveluvuosia Kemijoki Oy:ssä 2.
1. Töitä piisaa. Sodankylässä Kitisen
seudulla on kahdeksan voimalaitosta
laajalla alueella ja etäällä toisistaan,
joten tien päällä joutuu viettämään
aikaa. Lisäksi teemme palveluja
Fingridille Napapiirin pohjoispuolelta aina Utsjoelle asti. Meitä laitoshoitajia on tällä hetkellä viisi. Tällä
miehityksellä on juuri ja juuri ehditty
hoitaa voimalaitokset vikapäivystyksineen. Eri asia sitten, jos henkilöstöä
vähennetään…
2. Kannattaa kuunnella luottamusmiehiä ja tarkkaan harkita kumman
palvelutoimittajista valitsee. Voimalaitokset eivät pyöri ilman työvoimaa.
3. Toivottavasti työt Sodankylän alueella jatkuvat, ettei tarvitsisi lähteä
keikkahommiin.

Kirvesmies-sukeltaja
eSa lauKKanen, 57, Tapionkylä.
Palveluvuosia Kemijoki Oy:ssä 30.
1. Olen osatyökyvyttömyyseläkkeellä, niin sanotulla sopeutetulla työllä.
Olin 15 vuotta Kemijoki Oy:n sukeltaja. Viime ajat olen tehnyt ”bislaaki”kirvesmiehenhommia, mutta nyt olen
ollut jonkin aikaa sairauslomalla. Työkaverien silmäpusseista näkee, ettei
tilanne töissä ole hyvä.
2. Tämä oli viimeinen joululahja, mitä olisin toivonut. Yhtiön hyvä henki
on kadonnut vuosien saatossa, mutta
tuli tämä siltikin yllätyksenä.
3. Minulla on sellainen kuva, että
ylin johto petti meidät työntekijät. Tämä suunnaton kiire muutokseen ja toteuttamistahti kertoo asioista sovitun aikoja sitten. Toivon, että pääsen
työkyvyttömyyseläkkeelle. En jaksaisi
katsoa tätä ruljanssia läpi, jos eläkettä ei myönnetä.

muissa toimipisteissään, jos työntekijä on lomautettuna tai lomautus- tai irtisanomisuhan
alla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos Helsingissä on tarjolla työtä, sitä on tarjottava ennen uuden työntekijän hakua kaikille yrityksen töitä tarvitseville työntekijöille Rovaniemeä myöten. Käytäntö on osoittanut, että työntekijät eivät ole halukkaita siirtymään
kauas työn perässä. Sopimuksessa työn tarjoamista rajoitetaan 80 kilometrin säteellä, Sähköliiton sopimusvastaava Jari Ollila kertoo.
Työntarjoamisvelvollisuutta rajaamalla pyritään vähentämään sellaista byrokratiaa, joka
ei tosiasiallisesti johda työllistymiseen.
– Toivomme ja edellytämme, että työnantajat pystyvät jatkossa tämän ratkaisun pohjalta
rekrytoimaan uusia työntekijöitä paremmin ja nopeammin, ilman hallinnoimisesta syntyviä
turhia kuluja. Ennen järjestelmän käyttöönottoa työnantaja käy järjestelmän läpi yrityksen
pääluottamusmiehen kanssa. Pääluottamusmieheltä voi kysyä neuvoa, mikäli sopimuksen
allekirjoittamisessa jokin askarruttaa, Ollila kertoo.
Työn tarjoamisvelvollisuuden rajoittaminen on oma valinta, ja halutessaan työntekijä voi
edelleen ottaa vastaan työtä mistä päin Suomea tahansa. Ilmoituksen voi myös halutessaan peruuttaa.
Neuvottelupaketin toinen merkittävä osa koskee pääluottamusmiehiä. Sähköliitto ja Sähkötekniset työnantajat STTA ovat nyt laatineet luettelon asioista, joissa pääluottamusmiehellä on lakiin tai työehtosopimukseen perustuva tiedonsaantioikeus.
– Luettelo on yhdessä työnantajaliiton kanssa tehty, ja siten se vähentää tulkintaerimielisyyksiä työpaikoilla siitä mitä tietoja pitää antaa, ja mitä ei. Tähän luetteloon pääluottamusmies voi vedota saadakseen jonkin tehtävänsä kannalta tärkeän tiedon, Ollila selventää.
Sähköliitto lähettää luettelon jokaiselle sähköistysalan pääluottamusmiehelle lähiaikoina.
JEMINA MICHELSSON

Fortum myy pois
Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan
S

uomi Power Networks Oy ostaa Fortumin Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan. Suo-

Koneasentaja
Seppo paloSaari, 56, Rovaniemi.
Palveluvuosia Kemijoki Oy:ssä 27.
1. Tukahduttava. Töitä on niin paljon.
2. Toivotan työnantajalle hyvää jatkoa. Minkäpä me tälle tilanteelle voimme. Kehotan silti työnantajaa
miettimään ja laskemaan tarkkaan,
jottei lyhytnäköisestä säästämisestä
koidu liian kallista laskua.
3. Toivon terveyttä ja että töitä riittäisi.

Auton/työkoneenkuljettaja
ari eronen, 55, Rovaniemi.
Palveluvuosia Kemijoki Oy:ssä 27.
1. Töitä aamukuudesta iltakuuteen. Silti ei ehdi tehdä kaikkea mitä pitäisi.
2. Mitenkäs sen kiitoksensa työnantajalle nyt voisi muotoilla. Sanotaan vaikka näin: Sanoinkuvaamaton kiitos!
3. Kyllähän sitä töitä toivoo. Kaikki on suuren epätietoisuuden peitossa.
En tiedä yhtään miten siellä liikkeenluovutuksessa suhtaudutaan autonkuljettajiin.

mi Power Networks Oy:n omistajana on konsortio, johon kuuluvat kansainväliset inf-

rastruktuurisijoittajat First State Investments ja Borealis Infrastructure sekä vähemmistöomistajana suomalaiset eläkesijoittajat Keva ja LähiTapiola Eläkeyhtiö.
Yrityskaupalla ei ole vaikutusta Fortumin sähkönjakeluasiakkaisiin. Fortum tuottaa säh-

könsiirron palveluja ja asiakaspalvelua omistajanvaihdoksen aikanakin.
Kevan sijoitusjohtaja ari Huotari vakuuttaa, että omistajat aikovat investoida ja kehittää
sähkönsiirtoverkkoa edelleen.
– Suomen suurimman sähkönsiirtoverkon myötä teemme huomattavan pitkäaikaisen sijoituksen Suomen talouteen ja strategisesti tärkeään infrastruktuuriin, sanoo LähiTapiola
Eläkeyhtiön sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.
Kauppa vaatii viranomaisten hyväksynnän. Yrityskaupan arvioidaan toteutuvan vuoden
2014 keväällä.
Kauppa on saanut osakseen vakavaa kritiikkiä. Esimerkisi Ammattiliitto Pro pitää myyntiä vikatikkinä, joka ei ole kansallisten intressien mukainen.
– Sähkön siirtohinnoittelun sääntelyä voidaan muuttaa, Pro muistuttaa. 
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’’

Lemminkäinen on sitoutunut hoitamaan monitoimitalon ylläpitoa 25 vuoden palvelujakson verran.’’

Pohjoisen suuri työmaa tarjoaa

Erikoisia muotoja,

kirkkaita värejä
ja toistaiseksi töitä
O

ulun suurella Kastellin työmaalla käy kuhina, kun eri
alojen ammattilaiset tekevät sulassa sovussa suurta monitoimitaloa valmiiksi. Saman katon alle
on määrä tulla päiväkoti, ala- ja yläkoulu sekä lukio ja kirjastokin. Oikeastaan monitoimitalo tarkoittaakin
käytännössä neljää iloisen väristä rakennusta.

Teksti: jemina michelsson
Kuvat: Emmi kallio
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Eloa koululaisillE
ja muillE oululaisillE
Oulussa odotetaan innolla modernin
monitoimikeskuksen
valmistumista. Uusi energiatodistuslaki määrittää yhä tarkemmat säädökset rakennusten energiankulutukselle. Kastellin monitoimitalo pyrkii säätelemään
energiankulutusta muun muassa uudenaikaisella valaistuksen ohjelmoinnilla.
Kastellin monitoimitalo on pohjoisen suurimpia työmaita. Lemminkäisen urakoima rakennus on ollut

tekeillä kesästä 2012 lähtien ja sen
on määrä valmistua vuoden 2014
syksyllä. Lemminkäinen on sitoutunut hoitamaan monitoimitalon ylläpitoa 25 vuoden palvelujakson verran. Valmis monitoimitalo tulee tuomaan Ouluun eloa niin kirjastona,
koululaitoksena kuin vapaa-ajan harrastuspaikkana.
ohjElmoinnilla
itsEsäätyvät valot
Monitoimitalo kunnioittaa suunnitelmassaan kestävän kehityksen ideolo-

giaa ja esimerkiksi energiankulutuksen seurantaan panostetaan. Rakennushankkeiden energianohjaukseen,
laskentaan ja ympäristöluokituksiin
erikoistunut Green Building Partners
Oy tulee valvomaan Lemminkäisen
energialupausten toteutumista koko
palvelujakson ajan.
– Tarkoituksena on, että esimerkiksi valaistus veisi mahdollisimman
vähän energiaa, ja energiankulutusta
tullaan seuraamaan tarkasti. Minun
hommani on valvoa niin valaistusta
kuin kouluakin 150 kameran kautta,

Joulu saapuu Oulun
sähkäreille tänä vuonna
Kontinkankaan työmaalla,
ensi vuonna muualla.

kertoo onnekas 25 vuodeksi tekniseksi virastomestariksi taloon palkattu
jaakko korkeaniemi.
Korkeaniemi on koulutukseltaan
niin sähkömies, pienkonemekaanikko kuin laatoittajakin, joten tarvittava monen tahon osaaminen on miehellä hallussa.
– Olen käynyt kurssin viime viikolla Helsingissä, että osaisin ohjelmoida valot tänne. Ohjelmoinnilla
voi tehdä kaiken, mitä kuvitella saattaa. Se on ihan uusinta uuttaa. Meitä
osaajia on tällä hetkellä vain 80 Suomessa. Onnistunut ohjelmointi saa
valot syttymään itsestään liiketunnistimien avulla ja valot säätymään
sopiviksi ilman, että kukaan koskee
valokatkasijaan. Tunnistimet mittaavat valonmäärää, ja siten esimerkiksi auringon paistaessa voimakkaasti
sisään valot himmenevät, Korkeaniemi jatkaa.
alipainEistuksEsta
hankaluuksia
Työmaan sähköistyksen kolmoslohkosta vastaava varakärkimies kari
Erving on jo konkari koulujen rakentamisessa.
– Tämä on nyt kolmas koulu, jota olen tekemässä. Koulun ja muiden rakennusten sähköistyksen välillä ei ole suurta eroa. Tämä työmaa on
tietysti ollut jännittävä suuruudessaan, eivätkä seinätkään ole tavalli-

sen tylsän suoria. On tullut katseltua,
kun miehet tuskailevat, ettei kyprokkilevystä tullut oikean kaareva, mies
nauraa.
– Erikoista täällä on ollut se, ettei
kaapelointia saanut tehdä heti. Tilat
alipaineistettiin aluksi, mikä vaikeutti
meidän työtä. Jouduimme kulkemaan
ulkokautta hallista toiseen, missä oli
aikamoinen homma. Toisaalta nyt tilat ovat olleet mukavan puhtaat työskennellä. Puhtauskäytäntö onkin tullut uutena minulle. Nyt olemme saaneet kaapeloitua 85–90 prosenttia ja
toinen kerros on enää kaapeloimatta,
Erving sanoo.
nuorilla pElkoa tulEvasta
– Tämä on ollut pitkä työmaa. En
muista milloin olisi ollut näin pitkä,
että olisin saanut työskennellä yhdellä sopimuksella yli vuoden, miettii varakärkimies Erving.
Kuten moni kohtalotoveri myös Erving on 25-vuotisen työuransa aikana nähnyt niin 90-luvun laman kuin
2000-luvun taantumat. Mies on ollut
laman aikana useamman vuoden pätkähommissa sekä neljä vuotta työttömänä. Nyt mies on ollut vuosittain
parista viiteen kuukautta lomautettuna. Kastellin työsopimus onkin sopi-

Oulun uuden monitoimitalon kirjasto
loistaa toistaiseksi betonisessa kuosissa.
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nut miehelle varsin hyvin. Häntä kuitenkin huolestuttaa työllisyyden yleinen tila.
– Nuorilla on vielä lainat maksamatta, ja suuri pelko tulevasta. Talot on laitettu, ja halu olla kotiseudulla töissä on suuri. Kun työt sitten
loppuu, ja joutuu lähtemään muualle, niin se on kova paikka monelle. Onneksi Oulu on niin iso kasvukeskus,
että täällä on edes tämän verran töitä. Silti moni tuttu nuori on ilman töitä. Esimerkiksi 25-vuotias miniäni on
työttömänä.
Tauolle kahvihuoneeseen tulleet
sähkärit jatkavat Ervingin ajatusta.
– Meillä vanhemmillakin loppuu
kohta rahat kesken. Ulkomaalaisia
otetaan töihin, vaikka omia nuoriakin olisi tarjolla. Verot virtaavat sitten
muualle, miehet kuittaavat.

päätetään rakentaa. Lemminkäisellä
on onneksi vielä Oulun konttori pystyssä, joten luulisi, ettei hommat ihan
heti lopu, Erving toteaa.
RaKennuSalalla eletään
lomautuKSeSta toiSeen
– Eiköhän tämä ennen elokuuta ja koulujen alkua valmistu, Erving huokaa.
Kouluryhmiä ja oppilaita on jo käy-

nyt vierailemassa työmaalla ja odotus monitoimitaloa kohtaan on suuri.
Moni työmaalla työskentelevistä tekisi mielellään pidempäänkin Kastellin
monitoimitaloa.
– Kyllä se niin on, että me eletään
lomautuksesta toiseen, sähkömiehet
tuumivat kahvipöydässä.
– Pitää toivoa, että seuraava lomautus osuisi kesäaikaan. Se on har-

mi, että lomautukset ovat aina juuri talvella. Viime talvenakin olin viisi
kuukautta lomilla, Erving miettii.
Näyttää siltä, että elokuussa 2014
valmistuvan monitoimitalourakan jälkeen on taas pitkä talvi edessä.
– Eipä tarvitse jäätyä töitä tekemässä. Itselle pakkoloma tarkoittaa
urheilua, ja onneksi pidän talviurheilulajeista, Erving lohduttautuu. 

Sähköalan yrittäjien usko rakentamisen
tulevaisuuteen koetuksella
Kastellin monitoimitalon alapohjan
loppusiivou- ja eristystyötä tekevät
Leo ja Miska Leinonen harmittelevat
Oulun työllisyystilannetta.

yhdeKSän työSopimuSta
11 KuuKaudeSSa
Kari Erving on Kastellin sähkömiesten onnekkaimmasta päästä. Monitoimitalo on rakennusvaiheessa työllistänyt 23 sähkömiestä. Turhan monella heistä lukee työsopimuksessaan
’’määräaikainen.’’
– Sähkömiehen homma on kuukausi kerrallaan elämistä. Parhaimmillaan minulla on ollut Lemminkäisellä
yhdeksän sopimusta 11 kuukauden aikana, sähköinsinööri tapio nurkkala kertoo.
– Kova kilpailu aiheuttaa rakennusalalla sen, että niihin kohteisiin
kilpailu on kovaa, jotka sitten vihdoin

S

yksyllä 2011 alkanut rakentamisen alamäki on hieman hel-

Oulun rakentaminen jäissä

pottamassa. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:in ja Säh-

Oulussa on ollut paljon rakenteilla muitakin yritelmiä kuin Kas-

kösuunnittelijat NSS:n yhteisen suhdannetiedustelun mukaan

tellin monitoimitalo. Rakentamisen tulevaisuus on kuitenkin

sähköalan yritykset eivät kuitenkaan usko rakennustuotannon

näyttänyt yhä synkemmältä, sillä projektien rahoitukset ovat yk-

kasvuun.

sitellen kaatuneet. Mediatilaa on saanut esimerkiksi Matkakeskus, jonka rakentaminen on aina lykkääntynyt vaihtuvien suun-

Toivo korjausrakentamisessa
Rakennustuotannon vähentymiseen tulevana puolivuotiskaute-

too, että korjausrakentamisen suunta on nähtävillä myös Oulus-

neista uskoo tuotannon pysyvän ennallaan, ja vain 4 prosenttia

sa.

viime syksystä, jolloin kasvuun uskovia oli vielä vähemmän. Tiedustelussa näkyy kuitenkin selkeästi yleinen yhteiskunnassa vallitseva epävarmuus talouden suhteen.
Toivonpilkahdusta yritykset näkevät korjausrakentamisessa.

– Enemmän täälläkin saneerataan esimerkiksi kerrostaloja
kuin tehdään uudistöitä, mies miettii.
Toinen pohjoisen työntekijöille päänvaivaa aiheuttanut tekijä
on ollut työvoiman mukana tuominen.
– Oulussa on kohtuullisen vähän töitä. Paljon on sen sijaan si-

Valtaosa vastaajista uskoo korjausrakentamisen kasvavan tai py-

tä, että etelästä tuodaan osaavat miehet paikalle ja sitten pro-

syvän ennallaan tulevana puolivuotiskautena.

jektin loputtua viedään pois. Tällaisia projekteja ovat esimerkik-

Tiedustelu lähetettiin lokakuussa STUL:in ja NSS:n jäsenre-

si kallionrakennus, jonka erikoistumista on enemmän etelässä,

kistereistä kaikille 1765:lle sähköpostiosoitteensa ilmoittaneel-

alapohjan loppusiivous- ja eristystyötä tekevät Leo ja Miska Lei-

le yritykselle. Tiedusteluun vastasi 317 yritystä. Sähköurakoitsi-

nonen toteavat.

joita vastaajista oli 279 ja sähkösuunnittelijoita 38. Kaikkiaan

Kastellin monitoimitalolla kiitelläänkin, ettei jokaista työmaa-

odotukset eivät sitten viimesyksyisen tiedustelun ole parantu-

ta teetetä etelän miehillä, vaan työntekijät ovat pääasiassa Ou-

neet. Toimitusjohtaja Risto Hiltunen NSS ry:ltä toteaakin tutki-

lun seudulta ja lähikunnista.

Sähköasentaja Kari Erving

muksen yhteenvedossa, että tulokset ovat tutkimushistorian

tietää, ettei nuoren ole

pessimistisimmästä päästä.
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Kastellin työmaan sähkömiesten varakärkimies Kari Erving ker-

na uskoo peräti 61 prosenttia vastaajista. 35 prosenttia vastanuskoo tuotannon kasvuun. Odotukset ovat hieman kohentuneet

helppo löytää töitä.

nitelmien ja puutteellisen rahoituksen vuoksi.

Messuasentaja rakentaa
ja purkaa aina uudelleen

M

essukeskuksessa
vieraat
ja näytteilleasettajat vaihtuvat, mutta taustavoimat pysyvät. Puoli vuotta Lemminkäisellä messuasentajana työskennellyt
Sid Zarat on yksi Helsingin messukeskuksen näkymättömistä voimista.
Marraskuun puolessavälissä messuasentajia työllistivät Sähkö 2013-messut, joiden päivystävänä sähköasentajana Zarat toimi.
Kiipeilyä
Sähköasentajan päivä messukeskuksessa alkaa seitsemältä. Messupäivästä riippuen työ koostuu messujen
rakentamisesta ja purkamisesta, sekä esillepanokojujen sähköongelmien
ratkomisesta.
– Pari päivää ennen messuja alamme rakentaa kojujen valaistuksia ja
muita tarvittavia seikkoja. Siinä tulee
kiipeiltyä katonrajassa, ja pilareilla.
Varsinaisen messun ajan päivystän, ja
ongelmien sattuessa autan esilleasettajia. Homma menee siis kutakuinkin
niin, että saan tehtävälapun käteen tai
puhelinsoiton kojusta, ja sitten menoksi, Sid Zarat kertoo.
paniiKKia ja aamujuoKSuja
Sähkö 2013-messut maistuivat Zaratille hyvin, sillä messualueella oli kaikin puolin rauhallista.
– Tänään on ollut rento päivä,
vaikka messut vasta alkoivat. Vain pari kertaa on tullut soitto, että tule auttamaan. Yleensä messujen ensimmäiTeksti: jemina michelsson
Kuvat: emmi Kallio

Messuasentaja Sid Zarat
toteuttaa näytteilleasettajien
toiveita Helsingin
messukeskuksessa.

’’

Työni on kuin leikki,
joka rakennetaan
ja puretaan aina
vähän erilaisena
uudelleen.’’

senä päivänä vallitsee näytteillepanijoiden keskuudessa pieni paniikki.
Silloin saan jatkuvasti soittoja, että tule asentamaan sitä ja tätä. Itselle messut seuraavat yksi toisensa perään samalla rytmillä, ja rauhoittelen
panikoijaa sanomalla, että kaikki hoituu yksi kerrallaan, kuten aina, Zarat
nauraa.
– Kutsumme kiireaamujen asennuksia aamujuoksuiksi, Zarat jatkaa
virnistäen.
meSSuja ja
muSiiKKifeStivaaleja
Tavallisesti messut hoituvat ilman
suurempia ongelmia, ja yksi päivystävä sähköasentaja riittää.
– Sulakkeita palaa aina välillä sieltä ja täältä. Suurimmaksi osaksi kaikki on kuitenkin niin järjestelmällisesti

hoidettu, ettei suurempia sattumuksia
tapahdu. En muista, että olisin työskentelyaikanani tarvinnut kertaakaan
lisäapua messujen päivystykseen. Kirjamessut olivat ehkä työläimmät, mutta niistäkin selvittiin, Zarat miettii.
– Sähkömessut eivät ole olleet
poikkeus muista, vaikka niin voisi kuvitella, Zarat jatkaa.
Työkavereita Zaratille ovat paitsi muut sähkärit, myös messukeskuksen vartijat. Työkavereilta tuleekin heti kuittia, ettei Zarat ole ehtinyt vielä
nähdä musiikkifestivaalia messukeskuksessa.
– No jos ongelmia listataan, niin
kyllä niitä ilman festareitakin löytyy.
Näytteilleasettajat onnistuvat usein
asentamaan tilpehöörinsä niin, että sulakkeet poksuvat iloisesti, Zarat
heittää nauraen takaisin.

meSSuKeSKuSlenKKeilyä
Messut ovat loppumaisillaan, kun Zarat saa tehtävän mennä selvittämään
parkkihallissa sammuneiden valojen
syytä.
– Täällä saa liikuntaa ihan kiitettävästi, kun kävelee ympäri aluetta,
Zarat sanoo lampsiessaan ulkokautta
parkkihalliin.
Kaikki näyttäisi olevan kunnossa,
ja taas Zarat suuntaa takaisin messukeskuksen sähköistyskäytävälle.
– Ei tätä tavallisen sähköasentajan työhön voi ihan verrata. Puolet on
asiakaspalvelua, ja loput jotain sähköhommiin päin. Hoidan lähinnä väliaikaisia sähköistyksiä, sillä kiinteistöpuoli on erikseen. Työni on kuin leikki, joka rakennetaan ja puretaan aina
vähän erilaisena uudelleen, mies virnistää. 
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KoEtinKynÄ

Pansjunäärien mietteitä
AloitA uusi vuosi
pAnostAmAllA hyvinvointiisi!

Sattu Kurtti tulehman vasthan tuosa

äänhen. Monenlaisia pomoja olema Kur-

rajan pinnasa. Siinä sitten aloimat raa-

tin kansa arpeeteisa nähänhe. On ollu

taamhan ja muistelhen niin menheitä

niitä, jotka olhe hyvä muistosia ja am-

ko mitä kuuluu tähän päihvän. Olema

mattilaisia tai sitten niitäki, joila pa-

kamraatit alkanhet kumpikin pansjunää-

rasta ollu hyvä taskunaurhin lukutaito.

reiksi, sanovat jokku meitä eläkeläisiksi.

Kurtti muisteli sen arpeetista sopimisen

Kurt sano käynhensä Afrikasa, ko ky-

olleen monesti näiden huonomuististen

syin miksi se on niin päivettyny. Oli kuu-

kansa vaikiaa. Ko meni arpeetista tisku-

Irrottaudu arjen kiireistä ja keskity omaan hyvinvointiisi mukavassa ympäristössä ja kannus-

lemma nähäny palijon villielläimiä ja

teeraahman, ne sano ensin, että arpeeti

tavassa porukassa. Alkuvuoden 2014 hyvinvointijaksoilla on vielä tilaa. Tarkista alla olevasta

hyvästi päivettyneitä ihmisiä. Oli käy-

on tiukkaan hintaan saatu ja teidän täy-

ny savimajoisa ja maannu yöt harson al-

tyy se ymmärtää. Siinä pomot koitti he-

la ko sieläki on kuulemma niitä vihasia

ti syyllistää jätkät, sanovat viishat sitä

taulukosta kohteet ja teemat hakuaikoineen. Vielä ehdit hakea mukaan usealle jaksolle.
1.askel-hyvinvointijaksoja järjestetään aikuisille elämäntapamuutoksen ja työssä jaksamisen
tueksi. Jaksoilla on mm. liikkumista, kuntotestausta ja yleistietoa sekä rentoutumista yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa.
Seitsemän vuorokauden kokonaisuus koostuu viiden vuorokauden pääjaksosta sekä kahden

pörriäisiä. Ei aikonu Kurtti muuttaa kort-

psykolokiseksi vaikuttamiseksi. On sitä

teeria pitämhän sinne.

ihmetelty, miksi pittää esittää näin ,ko

teessa.
Viiden vuorokauden pääjakso maksaa osallistujalle 150 euroa. Hinta sisältää majoituksen
yhden hengen huoneessa täysihoidolla sekä teeman mukaisen ohjelman. Lisäksi tulevat vain
matkakustannukset kohteeseen.
Seurantajakson hinta on 60 euroa, sisältäen majoituksen yhden hengen huoneessa täysihoidolla sekä ohjelman. Seurantajako maksetaan pääjakson jälkeen.
Jos olet työtön tai lomautettu jaksolle hakiessasi, mainitse se hakemuksessa ja saat jaksot
puoleen hintaan.
Lisätietoja: www.pht.fi
Teema

Ajankohta

Haku päättyy

Seurantajakso

Kylpylähotelli Levitunturi, Kittilä
Liikkumaan!

23.02.2014-28.02.2014

06.01.2014

09.07.2014 - 11.07.2014

Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola
Liikkumaan!

23.02.2014-28.02.2014

06.01.2014

01.08.2014-03.08.2014

Rokua Health & Spa
Liikkumaan!

23.02.2014-28.02.2014

06.01.2014

15.08.2014-17.08.2014

01.01.2014

01.08.2014-03.08.2014

01.01.2014

22.08.2014-24.08.2014

Rantasipi Ikaalisten kylpylä
Liikkumaan!

02.03.2014-07.03.2014
02.03.2014-07.03.2014

laulu on tänä päivänäkin tuttujuttu, nyt

kin arpeetin ja pomon, jolle met annoi-

ei tunnu vastapuoli enää tietävän arpee-

ma nimeksi tiukkatakki. Kamraatti sano

tisopimuksen tarkoitusta.

sen muistavansa siittä, ko sillä meina-

02.03.2014-07.03.2014

01.01.2014

22.08.2014-24.08.2014

Ruissalon kylpylä, Turku
Liikkumaan!

02.03.2014-07.03.2014

01.01.2014

01.08.2014-03.08.2014

08.01.2014

05.09.2014-07.09.2014

09.01.2014

12.09.2014-14.09.2014

08.01.2014

23.07.2014-25.07.2014

09.01.2014

22.08.2014-24.08.2014

15.01.2014

15.08.2014-17.08.2014

15.01.2014

22.08.2014-24.08.2014

15.01.2014

01.08.2014-03.08.2014

•••

si jäähä pää oven välhin. Oli pitäny tiskuteerata arpeettiasiasta, mutta tiukka-

Kurtti sano lukenensa aviisista, että ny-

takki oli polttanu roppunsa. Soli vetänu

kyajan biili pittää olla ekolokinen. Sem-

biilinoven niin, että Kurtin pää oli jää-

monen on kuulemma tämä patteribiili,

hä oven välhin. Kurtti arveli, että nykysi-

sanovat viishat sitä sähköautoksi. Ih-

lä reflekseilä olisi pää varmhan kapiam-

mettelin sitä, että ko nykysin lämmittää

pi. Olihan se pomo äkkipikanen ja sitä

huushollia sähöllä nii sitä nämä, samat

kansa vaivasi huonomuisti - ei tahto-

viishat pittää sinua riminaalina, mutta

nu muistaa, mitä sovithin. Ei se tiukka-

ajappa sillä biilillä ja laitappa sitten nä-

takki-nimi tullut siitä äkkipikasuudesta,

mä patteribiilit pistorasiahan lattautum-

vaan sillä oli tosihan päälä semmonen

han, sinusta tullee kunnon ekolooki.

tiukka ja hyvästi pitkä nahkatakki, joka
ei ollu mikhän tämän ajan turvatakki.

Imatran kylpylä
Liikkumaan!

tosopimuksisa on sovittu. Kyllä se sama

Kysyin Kurtilta, muistiko se sen vär-

No olihan se yksi viisas kattonu vinkkamyllyä ja sanonu, että pittää olla iso
moturi, ko on siivekki isot, joita pyörit-

•••

Santasport Rovaniemi
Liikkumaan!

kaikilla on varmaan tiedosa, mitä työeh-

•••

vuorokauden seurantajaksosta. Pääjakso ja seurantajakso ovat eri ajankohtana samassa koh-

tää. Tuntuu tuo sama viishaus tartun-

Sanoin Kurtile, että kyllä nämät ny-

hen, ko vesivoimakin näyttää olevan

kyajan pomotki on välilä huonomuis-

riminaalia. Toivothan, että ei tuosta viis-

tin kansa liikhelä, ko eivät muista, mi-

hauksesta tule kansantauti.

tä kuukausi sitten ovat puhunet suurhen

Meän kielelä pentti leskinen

Ukkohallan Matkailukeskus, Hyrynsalmi
Liikkumaan!

09.03.2014-14.03.2014

Kylpylähotelli Summassaari, Saarijärvi
Liikkumaan!

10.03.2014-15.03.2014

SÄHKÖALOJEN TyÖTTÖMyySKASSA
HAKEE ETUUSKÄSITTELIJÄÄ

Kylpylähotelli Levitunturi, Kittilä
Miehille!

09.03.2014-14.03.2014

Kylpylä Kivitippu, Lappajärvi
Keveään Oloon! 10.03.2014-15.03.2014
Ruissalon kylpylä, Turku
Liikkumaan!

16.03.2014-21.03.2014

Kuortaneen Urheiluopisto
Liikkumaan!

16.03.2014-21.03.2014
16.03.2014-21.03.2014

Tanhuvaaran Urheiluopisto, Savonlinna
Liikkumaan!

16.03.2014-21.03.2014
23.03.2014-28.03.2014

15.01.2014

27.08.2014-29.08.2014

23.03.2014-28.03.2014
23.03.2014-28.03.2014
23.03.2014-28.03.2014

05.09.2014-07.09.2014

22.01.2014

05.09.2014-07.09.2014

22.01.2014

29.08.2014-31.08.2014

Sähköalojen työttömyyskassa

29.01.2014

18.06.2014-20.06.2014

PL 774

29.01.2014

15.08.2014-17.08.2014

30.01.2014

15.08.2014-17.08.2014

Luontomatkailukeskus Metsäkartano, Rautavaara
Miehille!

30.03.2014-04.04.2014
30.03.2014-04.04.2014

Yyterin Kylpylähotelli, Pori
Liikkumaan!

30.03.2014-04.04.2014
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Arvostamme työttömyysturvalain tuntemusta sekä työkokemusta työttömyyskassasta
tai Kansaneläkelaitoksessa.
Lisätietoja antaa työttömyyskassan johtaja Tarja Ojala puh. 050 315 6727
Hakemukset 27.12.2013 mennessä osoitteeseen:
Tarja Ojala
33100 Tampere

Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa
Liikkumaan!

Odotamme hakijoilta huolellisuutta, hyviä atk-taitoja ja palveluhenkisyyttä.

22.01.2014

Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola
Liikkumaan!

hakemusten käsittelyssä Maestro-järjestelmä.

16.06.2014-18.06.2014

Rantasipi Ikaalisten kylpylä
Liikkumaan!

Etuuskäsittelijän tehtäviin kuuluu postinkäsittelyä, etuushakemusten käsittelyä ja

22.01.2014

Rantasipi Ikaalisten kylpylä
Miehille!

etuuskäsittelijää vakinaiseen työsuhteeseen
asiakaspalvelua. Työttömyyskassassa on käytössä Digian Tytti- maksatusjärjestelmä ja

Luontomatkailukeskus Metsäkartano, Rautavaara
Miehille!

henkilöä. Työttömyyskassassamme työskentelee seitsemän toimihenkilöä.
Haemme

Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa
Liikkumaan!

Sähköalojen työttömyyskassa toimii Tampereella. Työttömyyskassalla on jäseniä 20730

tai sähköpostitse osoitteeseen: tarja.ojala@sahkoliitto.fi
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Piirrokset: Jukka Ojala
Toimittanut: Jonna Heiniluoma

Ota
talte
en!

Liiton jäsenenä oLet vahvoiLLa

Sähköliitto järjestää yhteen sähköisten ja niihin läheisesti liittyvien alojen ammattilaiset edistääkseen ja
valvoakseen heidän etujaan ja oikeuksiaan työelämässä ja yhteiskunnassa. Liitto neuvottelee heille työehtosopimuksia ja valvoo niiden noudattamista. Liitto
kehittää edunvalvontaa ja vaikuttaa työympäristöasioihin työpaikoilla ja yrityksissä yhdessä ammattiosastojen kanssa. Liitto kouluttaa, tutkii ja tiedottaa.

liittoon kuuluminen on muuta-

jen tekemän työn vuoksi työnteki-

deongelmissa. Tiukan paikan tul-

kin kuin killinkejä säästöpossussa.

jöillä on esimerkiksi neljän viikon

len saat lainopillista neuvontaa ja

Järjestäytyminen tuo vakautta työ-

vuosilomat, talvilomat, vuorottelu-

oikeusapua. Sähköliiton jäsene-

elämään ja vahvistaa ammatillista

vapaat, lomaltapaluurahat ja van-

nä voit vaikuttaa tulevaisuuteesi,

identiteettiä. Lisäksi liitot yhdes-

hempainvapaat.

palkkaasi, työolosuhteisiisi ja työ-

sä vaikuttavat työlainsäädäntöön,

Sähköliiton jäsenenä saat työ-

turvallisuuteesi. Saat koulutusta,

työsuojelulainsäädäntöön, työter-

paikkasi luottamushenkilöltä ja

lomaetuja, alennuksia ja toimin-

veyshuoltoon, eläkeuudistuksiin ja

liiton henkilökunnalta asiantun-

taa. ota talteen tämä liite ja hyö-

sosiaalisiin etuihin. Ammattiliitto-

tevaa opastusta visaisissa työsuh-

dynnä etusi.

kouluTus

työtaisteluun, liiton työtaistelu-

opiskelijoiden jäsenetuihin kalen-

lahjakortin täyttäessään 60 vuot-

Sähköliiton järjestämillä ja tu-

kassa tukee sinua taloudellisesti.

teri ei kuulu, joten he eivät voi si-

ta.

kemilla kursseilla pääset verkos-

Avustuksen suuruudesta ja suorit-

tä tilata.

toitumaan muiden ammattilais-

tamistavasta päättää Sähkölii-

ten kanssa ja saat tuoreet tiedot

ton hallitus. Korkein verovapaasti

Vasama

telmän mukaisen merkkipäivära-

ja taidot työelämän muutostilan-

maksettava avustus on tällä het-

Sähköliiton jäsenlehti Vasama jae-

han, eivät ole oikeutettuja saa-

teisiin ja elämänhallintaan. Ajan-

kellä 16 euroa päivältä. Tapaus-

taan kaikille sopimusala- ja op-

maan merkkipäivälahjakorttia.

tasaiset tiedot kursseista ja kou-

kohtaisesti liitto voi maksaa myös

pilasjäsenille kotiin 10 kertaa

Jäsentä huomioidaan merkkipäi-

lutuksista saat Sähköliitto.fi:stä,

korkeampaa veronalaista työtais-

vuodessa. Eläkeläisjäsenet saa-

vänsä johdosta jäsenyyden aikana

Vasamasta ja kurssisihteeri Tiina

teluavustusta. Lisätietoja: mai-

vat Vasaman tilaamalla sen netis-

vain kerran.

mäkkylältä, puh. 050 409 8469,

ja myllymäki-nälli, puh. 03 252

sä tai tekstiviestillä kerran edus-

tiina.makkyla@sahkoliitto.fi.

0111.

TyöehTosopimukseT
Sähköliitto neuvottelee puolestasi
palkka- ja muut työehdot. Oman
alasi työehtosopimuksessa sovitaan, mitä työstä kuuluu maksaa.
Tessissä on sovittu myös työajoista, sairausajan palkasta, ylityökorvauksista, lomista ja monesta
muusta tärkeästä asiasta. Työehtosopimukset löydät Sähköliitto.
fi:stä > Edunvalvonta > Työehtosopimukset.
Työsuojelu
Työpaikan työsuojeluasioissa työntekijöitä edustavat heidän valitsemansa työsuojeluvaltuutetut ja
työsuojeluasiamiehet. Yhteistoimintaa varten työntekijät valitsevat työnantajan kanssa työsuojelutoimikunnan tai vastaavan.
Ole aktiivinen työsuojeluasioissa ja vaikuta työympäristöösi. Parhaiten se käy työpaikalla. Apua ja
lisätietoja saat ammattiosastostasi tai liitosta työympäristöasiamies Veijo korhoselta, puh. 050
68 294, veijo.korhonen@sahkoliitto.fi.
oikeusapu ja lainopillinen neuVonTa
Liitto antaa maksutonta lainopillista neuvontaa ja oikeusapua työsuhdeasioiden työpaikka- ja tuomioistuinkäsittelyyn. Jäsenen
pyytäessä liiton oikeusapua asian valmistelevat ensin työpaikan
luottamusmies ja työehtoasiamies,
sitten liiton lakimies. Oikeusavun
myöntää liiton hallitus.

in
VaikuTa asioih
a
TT
u
ka
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Merkkipäivälahjakortti toimite-

tajistokaudessa. Tilaus on tehtävä

taan automaattisesti merkkipäi-

elo–lokakuussa ja se on voimas-

väänsä viettäville eikä sitä tarvitse

ansiosidonnainen

jäsenkalenTeri

sa edustajistokauden loppuun as-

hakea ammattiosastolta tai liitol-

TyöTTömyyspäiVäraha

Sähköliiton sopimusalajäsenet

ti. Tilauskanavan aukeamisesta il-

ta. Lahjakorttien toimitus tapah-

Kun kuulut ammattiliittoon, kuu-

saavat joka vuosi taskukalenterin

moitetaan Vasamassa, netissä ja

tuu suunnilleen merkkipäiväkuu-

lut myös työttömyyskassaan. Jos

tilaamalla sen tilauskanavan kaut-

facebookissa.

kauden puolessa välissä, eli osa

jäät työttömäksi, kassa maksaa
sinulle ansioihisi suhteutet-

i
oman ammattiosastos
Kuulut Sähköliittoon
aa tietoa
jak
on
ä
täv
teh
i
tos
kautta. Ammattiosas
mukavaa
tta se myös järjestää
tärkeistä asioista, mu
rnauksia,
stu
lau
kei
,
oja
atk
rim
tte
tekemistä kuten tea
mukaan
g-ajeluja. Menemällä
saunailtoja tai kartin
mintaan.
toi
tys
kis
vir
taa
kut
vai
t
osastotoimintaan voi
työn
aan
tam
kut
vai
ja pääset
Samalla verkostoidut
eellasi.
alu
an
nta
lvo
nva
edu
kehittämiseen sekä
Katso, missä tapahtuu:
enpalvelut/
www.sahkoliitto.fi/jas
osastot-toimivat

Ne jäsenet, jotka ovat saaneet
aiemmin käytössä olleen järjes-

ta. Tilauskanava tarkoittaa säh-

Vasamat viiden viime vuoden

päivänsankareista saa lahjakort-

köistä palvelua, johon jäsen syöt-

ajalta voit lukea sähköisenä osoit-

tua päivärahaa. Lisätietoja

tää tilauksensa joko Sähköliiton

teessa www.sahkoliitto.fi > Sähkö-

kikäteen. Lahjakortti lunastetaan

saat Sähköalojen työttö-

verkkopalvelussa tai tekstiviestil-

liitto > Viestintä > Vasama.

osoitteessa www.perfectfinnish.fi.

myyskassan numeros-

lä. Jäsenkalenterien tilauskanava
ToiminTa-ansiomerkki

tinsa hieman etukäteen ja osa jäl-

ta 03 252 0300 arkisin

on auki vuosittain elokuun alusta

merkkipäiVälahjakorTTi

klo 9.00–11.00 ja Säh-

lokakuun loppuun. Tilauskanavan

Merkkipäivälahjakortti myönne-

Tunnustuksena toiminnasta am-

köliitto.fi:stä > Työttö-

aukiolosta tiedotetaan Vasamas-

tään 50 tai 60 vuotta täyttävil-

mattiosastossa ja Sähköliitossa

myyskassa.

sa, osastotiedotteissa, internetis-

le jäsenille. Ne jäsenet, jotka eivät

liitto voi myöntää jäsenelle hänen

sä ja Facebookissa. Kalentereita

ole saaneet aikaisemman järjestel-

osaston hakemuksesta ansiomer-

painetaan tilattu määrä. Ne toimi-

män mukaista merkkipäivärahaa

kin. Merkin myöntää Sähköliiton

tetaan tilaajilleen postitse joulu-

täyttäessään 50 vuotta, ovat oi-

hallitus vahvistettuja ansiomerkki-

kuun aikana. Eläkeläisjäsenten ja

keutettuja saamaan merkkipäivä-

säännöstöjä noudattaen.

Taloudellinen
Tuki TyöTaisTelussa
Jos joudut liiton hyväksymään
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edut lomailuun
Sähköliiton jäsenenä käytössäsi on liiton omistama lomapaikka

VOLTTIpÄIVÄT

Jokakesäinen va
paa-ajan
vauhtitapahtuma
Volttipäivät
järjestetään seur
aavaksi
Seinäjoella.
Varaa kalenteris
ta
2.–3.8.2014!

meren rannalla kotkan kaarniemessä. tiedustelut ja varaukset:
aluevalvoja Tapio Haikka, puh.
0440 557 841 (mieluiten klo
12–20) tai tapio.haikka@sahkoliitto.fi.
Voit myös lomailla Sähköliiton lunastamissa lomaosakkeissa Holiday Club
Sallassa, Saariselällä,
tahkolla, tampereella
ja katinkullassa Vuokatissa. Lisäksi lomaosakkeita on Vierumäellä. Voit hakea
lomaosakelomaa, jos olet
ollut Sähköliiton jäsen vähintään vuoden ajan. Etusijalla viikkojen arvonnassa ovat
työikäiset jäsenet. oppilasjäsenillä varausoikeutta ei ole ja eläkeläisillä on oikeus arvonnassa vapaaksi
jääviin viikkoihin.
Viikkojen arvonnasta ilmoitetaan Vasamassa ja
Sähköliitto.fi:ssä.
Sähköliiton kotimaiset loma-

nen, puh. 0500 867 209, johan-

kANSAINVäLINEN

muitakin matkailuun liittyviä etu-

hostellikortin hankkimisesta:

osakkeet vuokrataan Holiday Club

na@andropoff.ee. Lisätietoa: www.

HoSTELLIkoRTTI

ja, kuten alennuksia auton vuok-

www.hostellit.fi.

Yrityspalvelun varausjärjestelmän

andropoff.ee.

SAk:laisen ammattiliiton jäsenenä

raamisesta ja museoiden sisään-

käytössäsi ovat Suomen Retkeily-

pääsymaksuista. Hostellikortti on

yyTERIN kyLpyLäHoTELLI

palvelu, puh. 030 687 0400, yri-

RESTEL HoTEL GRoUp

majajärjestön jäsenedut. Järjes-

voimassa vuoden ostohetkestä al-

Yyterin kylpylähotelli Porissa tarjo-

tyspalvelu@holidayclub.fi.

kun tarvitset hotellimajoitus-

tö tarjoaa liittojen jäsenille 12 eu-

kaen.

aa Sähköliiton jäsenille 20 % alen-

ta Suomessa, kysy SAk:n liitto-

rolla kansainvälisen hostellikortin,

kautta: www.hcresorts.com/yritys-

Sähköliiton ulkomaiset loma-

Alle 17-vuotiaille kansainvä-

nuksen perushintaisesta majoituk-

osakkeet sijaitsevat Viron Pärnus-

jen jäseniä koskevia vaihtuvia va-

jolla saa vähintään 10 prosentin

lisen hostellikortin jäsenetuhin-

sesta ja kaikista normaalihintaisista

sa meren rannalla Villa Andro-

paa-ajan tarjouksia Restel Hotel

alennuksen hostellimajoituksesta

ta on 5 euroa. 4–16-vuotiaan lap-

majoituspaketeista sekä erikoisetu-

poffin loma- ja kokouskeskuksen

Groupista.

eri puolilla maailmaa.

sen kortti maksaa 2 euroa silloin,

na 1 vrk:n perhepaketin hintaan

kansainvälistä hostellikort-

kun vanhemmat ostavat samanai-

100 €/vrk. tarjoukset ovat voimas-

yhteydessä. Pärnun lomaosak-

tiedustelut ja varaukset: Reste-

keissa on kylkiäisenä kaksi Beach

lin myyntikeskus, puh. 020 055

tia voi käyttää lähes 4 000 Hos-

kaisesti itselleen kortit. Myös ryh-

sa 31.5.2014 asti. Lisätietoa: www.

Golfin viikkopeliosaketta. tiedus-

055 tunnuksella Sähköalojen am-

telling international -hostellis-

mille on olemassa oma hostel-

sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/jasen-

telut ja varaukset: Johanna Leivo-

mattiliitto.

sa 90 maassa. kortilla saa monia

likorttinsa. Lisätietoja ja ohjeet

edut/yyterin-kylpylahotelli.

LEHTIETU

rän ja laskuttaa sen suoraan Säh-

ULwIN-URAkkA-

valvonta > työehtosopimukset tai

kurssisihteeri tiina Mäkkylältä,

Saat työväenlehtien tilauksista

köliitolta. Muista mainita jäsenyy-

LASkENTAoHJELmA

postituksesta, postitus@sahko-

puh. 050 409 8469, tiina.makky-

lehtiedun, jonka arvo määräytyy

destäsi lehtitilausta tehdessäsi

Sähköistys- ja talotekniikka-alal-

liitto.fi.

la@sahkoliitto.fi.

lehden ilmestymiskertojen mu-

tai tilaa lehdet Sähköliitto.fi:stä >

la työskentelevien jäsenten käyt-

kaan. Lehtietu valtakunnallisil-

Sähköliiton verkkopalvelut > Leh-

töön on kehitetty ulwin-urak-

pHT Ry:N ToImINTA

le palkansaajalehdille, joita ovat

titilaukset.

kalaskentaohjelma. Sähköliiton

Palkansaajien hyvinvointi ja ter-

jäsenenä voit hankkia ohjel-

veys – PHt ry järjestää lapsiper-

VVo:N VUokRA-ASUNNoT

man käyttöösi toimitussopimuk-

heille ja työikäisille aikuisille toi-

viikossa paperi- tai nettiversio-

Liiton jäsenillä on mahdollisuus

sen mukaisella käyttöoikeusmak-

mintaa terveyden ja hyvinvoinnin

na ilmestyville palkansaajalehdil-

hakea asuntoa VVo:lta. Asunto-

sulla.

edistämiseksi, toimintakyvyn yllä-

le lehtietu on 15 euroa. tällaisia

hakemuksen voit jättää www.vvo.

kysy omasta ammattiosas-

pitämiseksi ja parantamiseksi se-

lehtiä ovat Arbetarbladet, kan-

fi:n kautta tai voit toimittaa sen

tostasi ulwin-urakkalaskenta-

kä elämänhallinnan tukemiseksi.

san tahto, keski-Suomen Viikko,

lähimpään VVo-kotikeskukseen.

ohjelmaa. Jos osastossasi ei ole

tutustu tarjolla oleviin vaihtoeh-

Ny tid, Satakunnan työ, tiedon-

Asuntohakemus on voimassa 3

lisenssiä, ota yhteys suoraan oh-

toihin suomalaisissa hotelleissa,

antaja, uusi Aika ja Viikko Poh-

kuukautta. Nettisivuilta löydät tie-

jelmiston myyjään: kauko mo-

lomakeskittymissä, terveyskylpy-

jois-karjala.

toa uudiskohteista ja vapautuvis-

nonen, puh. 0400 408 875,

löissä ja urheiluopistoissa PHt:n

ta asunnoista. Merkitse asuntoha-

kauko.mononen@procode.fi. Li-

nettisivuilla.

uksiin. Yksi lehtietu tilaajaa koh-

kemuksesi lisätietoihin maininta

sätietoa: www.procode.fi.

ti. Lehti vähentää tilauslaskusi

"olen Sähköliiton jäsen".

Demokraatti ja kansan uutiset,
on 25 euroa. Muille, 2–3 kertaa

Lehtietu myönnetään vuositila-

loppusummasta lehtiedun mää12 • V A S A M A 1 2 / 2 0 1 3

urakkatyöhön liittyvät asiakirjat saat Sähköliitto.fi:stä > Edun-

Hakemukset ja lisätiedot: www.
pht.fi. Lisätietoja saat myös www.
sahkoliitto.fi:stä ja Sähköliiton

Lisätietoja
kaikista
jäseneduista ja
vaihtuvista
yhteistyökumppaneidemme
tarjouksista saat
osoitteesta
www.sahkoliitto.fi.

SÄHKÖLIITON KURSSIT 2014
Sähköliitto järjestää vuosittain
koulutustapahtumia, jotka on
tarkoitettu liiton sopimusalajäsenille. Sähköliiton koulutuksen
suunnittelusta vastaa jäsenpalveluasiain johtokunta. Edunvalvontaan liittyvä koulutus suunnitellaan yhteistyössä tes-johtokuntien
kanssa.
kurssien osallistujille korvataan
majoitus kahden hengen huoneissa, ohjelmaan merkityt ruokailut, kaikki kursseilla jaettava materiaali ja matkakulut Sähköliiton
koulutusohjesäännön mukaisesti.
katso koulutusohjeet seuraavalta sivulta.
HELMikuu
Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan tes-kurssi:
Työehtosopimus tutuksi
1.–2.2.2014
Sokos Hotel Arina, oulu
hakuaika päättyy 17.1.2014

Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan tes-kurssi:
Urakkatöiden laskeminen
29.–30.3.2014
Scandic Hotel, Riihimäki
hakuaika päättyy 14.3.2014

toukokuu
Alueellinen nuorisotapahtuma
9.–10.5.2014
Sokos Hotel Vantaa, Vantaa
hakuaika päättyy 25.4.2014


SyySkUU
Energia-, ict- ja verkostoalan
työehtosopimuskurssi
13.–14.9.2014
Hotelli Cumulus koskikatu,
tampere
hakuaika päättyy 29.8.2014


HuHtikuu
Alueellinen nuorisotapahtuma
4.–5.4.2014
Sokos Hotel Caribia, turku
hakuaika päättyy 21.3.2014


Virtaa ammattiosaston
viestintään ja toimintaan
5.–6.4.2014
tSL:n atk-luokka, tampere
hakuaika päättyy 21.3.2014

ta
Kursseil aa
saat virt ksa
a
– eikä m n!
mitää

LokAkuu
Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan tes-kurssi:
Urakkamääräykset
4.–5.10.2014
Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä
hakuaika päättyy 19.9.2014


Ammattiosaston
taloudenhoitokurssi
11.–12.10.2014
Sähköliiton koulutustilat, tampere
hakuaika päättyy 26.9.2014

Työympäristön ajankohtaispäivät
31.10.–1.11.2014
Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä
hakuaika päättyy 17.10.2014
MARRASkuu
Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan tes-kurssi:
Urakkatöiden laskeminen
8.–9.11.2014
Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä
hakuaika päättyy 24.10.2014


Luottamusmiesten jatkokurssi
1. osa 22.–26.9.2014 ja
2. osa 27.–31.10.2014
kiljavan opisto, Nurmijärvi

Työmaavalvontakurssi
18.10.2014
Sokos Hotel Puijonsarvi, kuopio
hakuaika päättyy 26.9.2014

Alueellinen nuorisotapahtuma
25.–26.4.2014
Scandic Hotel, Lahti
hakuaika päättyy 11.4.2014

Nuorisokurssi
27.–28.9.2014
tampere
hakuaika päättyy 12.9.2014

kurssi työmarkkinatiedottajille
25.–26.10.2014
Sähköliiton koulutustilat, tampere
hakuaika päättyy 10.10.2014

Ulwin-urakkalaskentakurssi
26.–27.4.2014
tSL:n atk-luokka, Helsinki
hakuaika päättyy 11.4.2014

Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan tes-kurssi:
Työehtosopimus tutuksi
27.–28.9.2014
Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä
hakuaika päättyy 12.9.2014

Teknologiateollisuuden
työehtosopimuskurssi
25.–26.10.2014
Hotelli Rantasipi Aulanko,
Hämeenlinna
hakuaika päättyy 10.10.2014



Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan tes-kurssi:
Urakkamääräykset
15.–16.2.2014
Sokos Hotel Arina, oulu
hakuaika päättyy 31.1.2014

Luottamusmiesten peruskurssi
27.–31.10.2014
kiljavan opisto, Nurmijärvi

MAALiSkuu
Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan tes-kurssi:
Työehtosopimus tutuksi
1.–2.3.2014
Scandic Hotel, Riihimäki
hakuaika päättyy 14.2.2014

Ulwin-urakkalaskentakurssi
22.–23.11.2014
tSL:n atk-luokka, Mikkeli
hakuaika päättyy 7.11.2014

Ilmoittautumiset
viimeistään hakuajan
päättymispäivänä:
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi
puh. 050 409 8469



Hae kursseja aiheen ja
paikkakunnan mukaan:
www.sahkoliitto.fi >
Jäsenpalvelut > Koulutus
> Sähköliiton kurssit

Nuorisosihteerikurssi
15.–16.3.2014
tampere
hakuaika päättyy 28.2.2014
Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan tes-kurssi:
Urakkamääräykset
15.–16.3.2014
Scandic Hotel, Riihimäki
hakuaika päättyy 28.2.2014
Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan tes-kurssi:
Urakkatöiden laskeminen
15.–16.3.2014
Sokos Hotel Arina, oulu
hakuaika päättyy 28.2.2014
Luottamusmiesten peruskurssi
17.–21.3.2014
kiljavan opisto, Nurmijärvi
Työsuojelun peruskurssi
17.–21.3.2014
kiljavan opisto, Nurmijärvi
Teollisuuden- ja erityisalojen
tes-kurssi
22.–23.3.2014
Hotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna
hakuaika päättyy 7.3.2014
Alueellinen nuorisotapahtuma
28.–29.3.2014
Scandic Hotel, oulu
hakuaika päättyy 14.3.2014

Jäsenkortilla etuja yhteistyökumppaneilta
Liiton jäsenenä saat jäsenkortin, jota näyt-

ETUJA op-poHJoLA-RyHmäSTä

Alennuksen saat näyttämällä jäsenkortti-

tämällä saat jäsenetuja ja joka toimii myös

Lisätietoja saat osoitteista www.op.fi/edut ja

si huoltoaseman kassalla tai syöttämällä sen

matkavakuutuskorttina. Jäsenetuja tarjoa-

www.pohjola.fi, puhelinpalveluista oP 0100

kortti-seteliautomaattiin ennen maksua.

vat esimerkiksi if, osuuspankki, teboil, tur-

0500 ja 0303 0303 (Pohjola) sekä osuus-

va, Lähitapiola Pankki, Hertz, Restel Hotel

pankista.

Lisäksi saat alennusta seuraavista tuotteista:

EdULLISIA JäRJESTöASIAkkAAN

litran ja sitä pienempiä astioita)

• 10 % alennusta voiteluaineista (koskee 10

Group, tallink-Silja ja VVo.
JäSENVAkUUTUS TURVASSA

kESkITTäJäALENNUkSIA IfISTä

• 5 % alennusta autokemikaaleista

Sähköliiton jäsenet on vakuutettu vakuutus-

Lisätietoja keskittäjän vakuutuksista ja jär-

• 5 % alennusta nestekaasusta (pullon täyttö)

yhtiö turvassa jäsenvakuutuksella, joka on

jestöasiakkaan eduista saat osoitteesta www.

matkustajavakuutus koti- ja ulkomaanmat-

if.fi/sahkoliitto, numerosta 010 19 19 19

Jäsenkortin edut voi hyödyntää maksamalla

koille. Vakuutettuina ovat liiton sopimus-

(pvm/mpm) tai lähimmästä ifistä.

käteisellä, pankkikortilla, Visalla tai Master-

• 5 % alennusta autonpesuista

Cardilla. American Express ja Diners Club ei-

alajäsenet ja liiton työntekijät, joilla on varsinainen asunto ja koti Suomessa ja jotka

BENSAA JA dIESELIä TEBoILILTA

vät käy maksuvälineinä jäsenkorttiä käytet-

pääasiallisesti oleskelevat Suomessa. Liiton

Saat seuraavat edut kaikilta Suomen teboil-

täessä.

eläkeläis- ja oppilasjäsenet eivät kuulu va-

asemilta, lukuun ottamatta nettohintapohjai-

kuutuksen piiriin. Lisätietoja turvan vakuu-

sia teboil Express -automaattiasemia:

Ajantasaiset tiedot jäseneduista ja tarjouksis-

tuspalveluista saat palvelunumerosta

• 2 senttiä/litra alennusta bensiinistä

ta löydät Vasamasta, Sähköliitto.fi:stä ja

01019 5110.

• 2 senttiä/litra alennusta dieselöljystä

facebookista.
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Sähköliiton
koulutusohjeet
on hyväksytty
edustajiston
kokouksessa
29.–30.10.2010.

SÄHKÖLIITON KOULUTUSOHJEET
1. Liiton kurssit
Sähköliitto järjestää vuosittain koulutustapahtumia, jotka on tarkoitettu sopimusalajäsenille. Koulutusta voidaan järjestää myös
nimetylle kohderyhmälle. Sähköliiton järjestö- ja koulutusvaliokunta vastaa koulutuksen
suunnittelusta. Edunvalvontaan liittyvä koulutus suunnitellaan yhteistyössä johtokuntien
kanssa. Koulutus voi olla alueellista tai valtakunnallista.
Sähköliiton omilla kursseilla korvataan
• Majoitus 2 hengen huoneissa
• Ohjelmaan merkityt ruokailut
• Kaikki kursseilla jaettava materiaali
• Matkakulut tämän koulutusohjesäännön
kohdan 6 mukaan

2. Opistokurssit
Kiljavalla ja muissa
kansanopistoissa
Koulutussopimuksen mukaiset kurssit
Koulutussopimuksen mukaiset kurssit ovat
kursseja, jotka hyväksytään EK:n ja SAK:n
välisissä vuosittaisissa neuvotteluissa työnantajan tukeen oikeuttavaksi koulutukseksi.
Työnantajan tuki tarkoittaa ansionmenetyksen korvausta (keskituntiansion mukaan tai
kuukausipalkka lyhentämättömänä) ja ateriakorvausta opistolle.
Koulutussopimuksen mukaiseen koulutukseen oikeutetut henkilöt määritellään työehtosopimuksen liitteenä olevassa koulutussopimuksessa.
Matkakulut korvataan tämän koulutusohjesäännön kohdan 6 mukaan.
Järjestökurssit
Järjestökurssit ovat ammattiyhdistystoimintaan läheisesti liittyviä kursseja, joita järjestetään ammattiyhdistysliikettä lähellä olevissa kansanopistoissa. Kurssille hakeudutaan
ohjeen mukaisesti ja hakemus toimitetaan
liiton koulutusyksikköön, joka tekee päätöksen hakemuksen hyväksymisestä.
Työnantajalla ei ole korvausvelvollisuutta
koulutuksesta syntyneiden kulujen ja ansionmenetyksen osalta. Työnantaja voi korvata
syntyneet kustannukset ja ansionmenetyksen
paikallisesti niin sovittaessa. Kurssilaisten on
anottava työnantajalta opintovapaata koulutuksen ajalle, jos se sijoittuu työvuoron ajalle. Koulutukseen voi osallistua myös vapaaajalla tai työttömyysaikana.
Mikäli kurssille osallistumisesta syntyy ansionmenetystä, liitto korvaa sen kurssistipendillä ja -päivärahalla. Myös useat ammattiosastot maksavat jäsenilleen kurssin
käymisestä korvauksia. Ota selvää oman ammattiosastosi maksamista korvauksista.
Järjestökurssit on tarkoitettu sopimusalajäsenille. Matkakulut korvataan tämän koulutusohjesäännön kohdan 6 mukaan.

3. Paikallinen koulutus

on liiton koulutusyksikön ja ammattiosasto-

• Nuorille erikseen suunnatut kurssit

jen kanssa yhteistyössä järjestämää koulutus-

• Työehtosopimuskoulutus

ta (1–5 pv.), jota liitto tukee.

• Työoikeus

Paikallinen koulutus tulisi ensisijaises-

• Työsuojelu

ti suunnata niille ammattiosastojen jäsenille,

• Yhdistys- ja järjestötoiminta

uksista on aina sovittava ennakkoon liiton

jotka eivät toimi luottamustehtävissä. Paikal-

• Yrityksen/yhteisön toiminnan/yhteistoimin-

koulutusyksikön kanssa

lisella koulutuksella voidaan myös täydentää

nan kehittäminen

• Epäselvissä tapauksissa kurssilaisen on
pystyttävä osoittamaan kulujen todenperäi-

liiton luottamushenkilöille suuntaamaa koulutusta.
Paikallinen koulutus ei korvaa liiton järjestämää alueellista ja valtakunnallista koulutusta.
ammattiosasto tai -osastot
• Hankkii osanottajat
• Varaa kurssipaikan
• Vastaa kurssin käytännön järjestelyistä,

Hakemus paikallisen koulutuksen järjestämi-

syys

sestä tulee toimittaa liittoon viimeistään kuu-

• Mikäli liitto järjestää kursseja samasta ai-

kautta ennen tilaisuuden alkua.

heesta eri puolella Suomea kehotetaan osal-

Hakemuksia saa liiton postituksesta ja sivulta www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/kou-

sille. Matkakulut korvataan osallistujaa

lutus.

lähinnä olevan kurssipaikan mukaan

4. TSL:n kurssit

maan liittyvät majoitukset. Mikäli on tarvet-

• Liitto ei korvaa muita kuin kurssitapahtu-

Liitto korvaa kurssimaksun Työväen Sivistys-

ta majoittua kurssipaikalle kurssin alkamista
edeltävänä päivänä, on siitä haettava korva-

ruokailuista, virkistystaukojen tarjoiluista,

liiton eli TSL:n järjestämiltä viikonloppukurs-

majoituksista ja muista vastaavista koulutuk-

seilta sillä edellytyksellä, että liittoon on teh-

usta esim. omalta ammattiosastolta tai kus-

seen liittyvistä asioista

ty ennakkoilmoitus osallistumisesta.

tannuksista on vastattava itse (ei koske Kilja-

• Tilaa liitolta haluamansa kurssin

Korvauksen piirissä olevat kurssit ilmoite-

van opiston kursseja)

taan vuosittain Sähköliiton ja TSL:n toimes-

• Matka- ja muiden kulujen korvaaminen

liitto

ta. Koulutukseen voivat osallistua kaikki jä-

edellyttää täysipainosta osallistumista kurssi-

• Hyväksyy kurssihakemuksen

senet.

tapahtumaan

• Vastaa paikallisen koulutuksen opetuksen

Lisätietoa Työväen
Sivistysliiton
kursseista:
www.sahkoliitto.fi >
Jäsenpalvelut >
Koulutus >
TSL-kurssit

toteutuksesta sovittavalla tavalla
• Ilmoittaa vuosittain kurssikalenterissa paikalliseen koulutukseen suunnitellut kurssikokonaisuudet
• Vastaa kouluttajien ja kurssimateriaalin
hankkimisesta

• Liitolla on oikeus laskuttaa jäseneltä sellaisia kuluja, joita syntyy jos jäsen ei ilmoita osallistumisensa peruutuksesta kutsussa
mainittuun määräaikaan mennessä
• Mikäli jäsen esittää lääkärintodistuksen tai
muun todistettavissa olevan syyn, jolla poissaololle syntyy peruste, ei kuluja laskuteta

Ammattiosasto ja liitto sopivat yhdessä kurssin ajankohdan ja kurssin sisältöön liittyvät
tarkennukset.
ammattiosasto korvaa
• Kurssilaisten mahdolliset majoituskulut
• Kurssilaisten matkakustannukset
• Kurssin ilmoituskulut (postimaksut, yms.)
• Ruokailu- ja tarjoilukulut 15 € ylittävältä osalta
• Liiton hyväksymän tason ylittävät tilakustannukset
liitto korvaa
• Kouluttajan palkkiot, majoituskulut, matkakulut sekä ruokailu- ja tarjoilukustannukset
• Järjestön ulkopuolisten kouluttajien todelliset tilaisuudesta aiheutuneet laskut
• Opetustilasta aiheutuneet kulut keskimääräisen ja kohtuullisen tason mukaan
• Ruokailu- ja muut tarjoilukulut tositetta
vastaan, enintään 15 €/hlö/kurssipäivä (6 h)
• Koulutusmateriaalit ja niiden hankinnan
Arkipäivänä järjestettävästä koulutuksesta
maksetaan kurssistipendi ja päiväraha mikäli kurssille osallistujalle syntyy ansionmenetystä. Tuen maksaminen edellyttää palkattomuustodistusta.
Liiton ja ammattiosaston omille kouluttajille ei makseta palkkioita.
Oman ammattiosaston kouluttajana toimiminen ei myöskään oikeuta kulukorvauksiin.

5. Pidempikestoinen
koulutus
Humanistisen ammattikorkeakoulun
(HUMAK) kansalaistoiminnan ja nuorisotyön
koulutusohjelman mukaisesta koulutuksesta avoimessa korkeakoulussa sekä aikuisille
kohdennetusta muuntokoulutuksesta syntyviä
kustannuksia korvataan seuraavasti:
• Kurssiapuraha ja kurssistipendi maksetaan
lähiopetukseen kuuluvilta päiviltä

Koulutusohjeista
poikkeavasta
toiminnasta on
keskusteltava etukäteen
liiton kurssisihteeri
TIINa MÄKKyLÄN kanssa.

• Majoitus- ja ruokailukulut korvataan Kiljavan opiston HUMAK-opiskelijoiden hinnoittelun mukaan
• Matkakustannukset korvataan liiton koulutusohjesäännön mukaan
• Kurssi- ja osallistumismaksut korvataan
• Työoppimisjaksot korvataan SAK:n suosituksen mukaisesti
Sähköliitto ei korvaa kansalaistoiminnan- ja
nuorisotyön nuorisoasteen koulutusohjelman
opinnoista aiheutuneita kuluja.
Sähköliitto osallistuu samoilla periaatteilla muiden vastaavansisältöisten korkeakouluopintojen tukemiseen.

6. Kurssitoiminnan
matka- ja majoituskulujen korvaaminen
• Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan. Oman auton käytöstä korvaus maksetaan vain auton käyttäjälle.

Paikallisella koulutuksella tarkoitetaan työ-

Kurssien sisältöjä:

Korvaus on 0,23 €/km

huonekunnissa ja ammattiosastoissa toteu-

• ATK

• TSL:n kurssien kulut korvataan TSL:n oh-

tettavaa koulutusta. Se voi myös olla ammat-

• Luottamushenkilökoulutus

jeen mukaan

tiosastojen yhteenliittymien maakuntatasolla

• Mediataidot/viestintä

• Lentokoneella ja taksilla matkustamista ei

järjestämää koulutusta. Paikallinen koulutus

• Muutoksen- ja elämän hallinta

korvata kuin erityistapauksissa. Näistä tapa-
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listumaan lähinnä kotipaikkaa olevalle kurs-

Kerää voimia
Kaarniemessä
Kaarniemen loma- ja leiripaikka meren rannalla
Kotkassa on jäsenten ympärivuotisessa käytössä.
Tiedustelut ja varaukset: aluevalvoja Tapio Haikka,
puh. 0440 557 841, mieluiten klo 12–20
tai tapio.haikka@sahkoliitto.fi.
KaarniemeStä myöS edulliSet
Juhla- Ja KoKouStilat!

Kolmas kerta
toden sanoo:

Turvasta saat
erinomaista
palvelua!
2

Meillä on tutkitusti tyytyväisimmät vakuutusasiakkaat
- jo kolmatta kertaa peräkkäin.

1

Asiakkaidemme mielestä meillä asioiminen on vaivatonta ja nopeaa. Vaalimme asiakassuhteitamme
ja palkitsemme pitkäaikaisia asiakkaita alennuksilla. Tervetuloa Turvaan, vanhat ja uudet asiakkaat.
(EPSI Rating Asiakastyytyväisyystutkimus 2011, 2012, 2013)

3

Olemme asiakkaidemme omistama keskinäinen vakuutusyhtiö ja teemme yhteistyötä erityisesti ammattiliittojen kanssa. Palvelemme puhelimitse numerossa 01019 5110 ma-pe 8-18 sekä osoitteessa www.turva.fi

J ä Se nVAK u uTu S T uRVA S S A
Sähköliiton jäsenet on vakuutettu

Sähköliiton jäsenenä saat kotivakuu-

vataan tällöin rajoitusehdoista poiketen

tääkö se asuntolainaan ja koko per-

vakuutusyhtiö Turvassa

tukseen ja vapaaehtoisiin henkilö- ja

vakuutetun työn kohteelle aiheuttama

heen elämiseen, jos sinulle sattuu jo-

matkustajavakuutuksella, josta

autovakuutuksiin 9 prosentin jäsen-

vahinko. Korvauksen enimmäismäärä

takin? Testaa henkikultasi osoitteessa

saat lisätietoja Sähköliiton jäsenille

alennuksen. Tämän lisäksi saat omis-

on 1 700 euroa vahinkoa kohti.

henkikulta.fi

räätälöidyiltä internetsivuilta, Turvan

taja-asiakasalennuksen, joka vaihtelee

asiakaspalvelusta 01019 5110 tai

5–10 prosenttiin asiakkuuden pituu-

Henkikulta on sinulle räätälöity,

Joustoa työttömille

käymällä Turvan toimipaikoissa.

desta riippuen.

edullinen henkivakuutus

Sähköliiton jäsenenä saat erikoisetu-

Mikäli työttömyys kohtaa, Turva joustaa

Liiton eläkeläis- ja oppilasjäsenet eivät

na muiden alennusten lisäksi 15 pro-

Turvan Henkikulta on ammattiliittojen

vakuutusmaksuissa. Ammattiliittoon

kuulu jäsenvakuutuksen piiriin. Sähkö-

sentin alennuksen ensimmäisen vuo-

jäsenille ja heidän perheilleen räätä-

kuuluva asiakas saa Turvasta pyynnös-

liiton neuvottelemana erityisetuna he

den maksusta ottaessasi Turvasta

löity henkivakuutus. Kyseessä on kuo-

tä kuuden viikon korottoman lisämak-

saavat matkustajavakuutuksesta 20

henkilökohtaisen täysajan tapaturma-

lemanvaravakuutus, jonka myöntää

suajan.

prosentin lisäalennuksen jäsenalen-

vakuutuksen.

nuksen lisäksi.
Matkatavarat eivät ole vakuutettuna

Turva myöntää ammattiliittojen jäsenille liikennevakuutukseen jatkuvan

jäsenvakuutuksessa. Liiton neuvottele-

3 prosentin alennuksen. Alennuksen

mana erityisetuna kaikki liiton jäsenet
saavat kuitenkin jäsenalennuksen li-

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.

Ollaan yhteydessä

Turvan Henkikulta on myös edullinen: se on noin 25 prosenttia edulli-

Lisätietoja kaikista Turvan vakuutuspal-

saa yksityisasiakkaiden yksityiskäyt-

sempi kuin muille asiakkaille myytävät

veluista saat kaikista Turvan toimipai-

töisten henkilö- ja pakettiautojen liiken-

vastaavat henkivakuutukset, ja selväs-

koista, palvelunumerostamme 01019

säksi 20 prosentin lisäalennuksen mat-

nevakuutuksista. Alennuksen saavat

ti huokeampi kuin pankkien tarjoamat

5110 tai sähköpostilla asiakaspalve-

katavaravakuutuksesta. Matkatavarat

sekä nykyiset että uudet Turvan asi-

lainaturvat. Kukapa ei haluaisi huoleh-

lu@turva.fi. Lähimmän toimipaikan yh-

saattavat sisältyä myös kotivakuutuk-

akkaat, kun he kuuluvat Sähköliittoon

tia läheistensä toimeentulosta?

teystiedot ja lisätietoja Turvasta löydät

seesi.

tai ovat liittoon kuuluvan Turvan asiakkaan perheenjäseniä.

Jäsenedut

Viisi kuudesosaa kansalaisista, joilla on perhettä tai lainaa, pitää vapaa-

internetsivuiltamme www.turva.fi.
Jäsenetuihin, jäsenvakuutuksen eh-

Ansiotyövälineet korvataan kotiva-

ehtoisen henkivakuutuksen ottamista

toihin, tuoteselosteeseen ja korvauk-

kuutuksesta 4 500 euron määrään as-

järkevänä ja vastuullisena tekona. Sil-

senhakuohjeisiin voit tutustua liiton

ti. Jos kotivakuutukseen sisältyy vas-

ti vain kolmasosa heistä sen ottaa. Ja

jäsenille räätälöidyillä Turvan palvelusi-

tuksia kodin, ihmisten ja omaisuuden

tuuvakuutus, se on voimassa myös

heilläkin turva on usein riittämätön, sil-

vuilla www.turva.fi/sahkoliitto, joille on

turvaksi. Myönnämme niistä tuntu-

työsuhteen ulkopuolella tapahtuvissa

lä suomalaisten henkivakuutusturva on

linkki myös Sähköliiton internetsivuilta.

via jäsenalennuksia sähköliittolaisille.

talkootöissä. Vastuuvakuutuksesta kor-

keskimäärin vain 12 000 euroa. Riit-

Turvalla on kattava valikoima vakuu-
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Tarjolla
reilumpaa
pankkipalvelua.
Turva on keskittynyt erityisesti liittojen vakuuttamiseen, joten Sähköliiton jäsenenä saat meiltä huomattavia vakuutusetuja. Ja tiesithän, että
kauttamme hoituvat myös LähiTapiola Pankin reilut pankkipalvelut.

Hyödynnä
etusi nyt!
Kun kotivakuutuksesi on Turvassa, saat Sähköliiton jäsenenä etuja LähiTapiola Pankista:
Hyvät tilit päivittäisten raha-asioiden hoitamiseen ja säästämiseen. Ja lisäksi korko lasketaan
jokaisen päivän saldolle.
LähiTapiola Pankin verkkopalvelun kuukausimaksut veloituksetta
LähiTapiola Pankin maksukortin* vuosimaksut veloituksetta
Kokonaiskustannuksiltaan edullista lainaa
LähiTapiola Pankin tiliasiakkaana voit kuukausisäästää rahastoihin ilman merkintäpalkkiota

* koskee LähiTapiola Pankin kortteja vakiokuvapohjaisina. Ei koske Yhdistelmä Gold -korttia.
Rahastoja hallinnoi LähiTapiola Varainhoito Oy,
pankkipalvelut LähiTapiola Pankki Oyj.

Ota yhteyttä, hoidetaan vakuutus- ja pankkiasiasi yhdessä kuntoon.
Lue lisää osoitteesta turva.fi/pankkiedut

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
01019 5110
www.turva.fi
16 • V A S A M A 1 2 / 2 0 1 3

260x375 SahkoliitonJasenetuesite_LahiTapiolaPankki_122013.indd 1

12/3/2013 2:14:02 PM

Ammatti-instituutti Iisakin opiskelijat saivat
tuntumaa Sähköliittoon nuorisoasiamies
Juha Jumiskon vieraillessa opistolla.

’’

Siinä vaiheessa,
kun menen
puhumaan nuorille
ammattikouluihin,
moni ei ole
kuullutkaan
liitosta.’’
– Juha JumiSko

Nuorelle liittoon kuuluminen
ei ole itsestäänselvyys
Sähköliiton nuorisoasiamies Juha Jumisko vietti iltapäivän
Ammatti-instituutti Iisakin nuorten kanssa Hämeenkyrössä.
Monelle selvisi, mikä Sähköliitto on, ja ennen kaikkea mitä
hyötyä sen jäsenyydestä on.

J

uha Jumisko kertoo, että yli
puolet opiskelijoista, joille hän
käy puhumassa, liittyy jäseneksi Sähköliittoon.
– Opiskelijajäsenyys ei maksa mitään, jolloin mitään menetettävää ei
ole, Jumisko valistaa.
Tällä kertaa mies ajeli Hämeenkyröön kertomaan liitosta ja työelämän
pelisäännöistä. Yleisö muodostui niin
ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista kuin kolmannen vuoden opiskelijoista. Moni ensimmäisen vuoden
opiskelijoista kuuli liitosta ensimmäistä kertaa. Kolmosvuotisille luento oli lähinnä muistutus pitää huoli
työehtosopimuksen täyttymisestä ensimmäisestä työpaikasta lähtien.

Teksti ja kuva: Jemina Michelsson

Mikä Sähköliitto?
Moni nuori kysyi esityksen jälkeenkin, miksi juuri heidän pitäisi kuulua
liittoon. Liitto ei ole nuorille samanlainen itsestäänselvyys, kuin vanhemmalle sukupolvelle.
– Siinä vaiheessa, kun menen puhumaan nuorille ammattikouluihin,
moni ei ole kuullutkaan liitosta. Silloin heillä ei ole myöskään ajatusta
siitä, että liittoon kuulumisella saattaisi olla jokin tarkoitus, Jumisko kertoo.
Ensimmäistä vuotta Iisakissa
opiskeleva Valtteri hautakoski kertoo, ettei kaveripiireissä puhuta liittoon kuulumisista.
– En usko, että kaverit kuuluvat
liittoon. Itse liityin nyt. Jostain tämä
liittoasia on tuttua, mutta en osaa sanoa mistä. Esittely kuitenkin selven-

si mielikuvaani lisää. Viime kesän olin
töissä pienessä yrityksessä. Sain työsopimuksen, palkat ja työtodistuksen
asiaankuuluvalla tavalla, Hautakoski kertoo.
Nopea kyselykierros osoittaa, että
nuoret ovat ehkä turhankin tyytyväisiä kesätyöpaikkoihinsa sellaisen vihdoin saatuaan. Niinpä tarvetta kuulua
liittoon ei ole syntynyt.
– Olen ollut pari viime kesää töissä, eikä ongelmia ole ollut, ensimmäisen vuoden opiskelija Waltteri lahtinen sanoi.
Ei olEMaSSa todElla
hyVää palkkaa
Jumisko esittää luentonsa lopuksi dian tämänhetkisistä palkkasäädöksistä. Mies myös heittää nuorille kysymyksen, miltä palkkataulukko näyttää.
– Tosi hyvältä, kuuluu yleisöstä.
– Ikinä ei saa sanoa, että tosi hyvältä. Palkka on kohtuullinen, Jumisko kuittaa.
– Nuorilla ei ole tietoa siitä, miten tähän on tultu. Se, että sähköalalla vallitsee nyt näinkin hyvät sopi-

mukset ei tarkoita, että niin tulisi aina vastedes olemaan. Näiden eteen on
taisteltu, ja niitä varten on nähty vaivaa. Sen taistelutahdon haluaisin välittää nuoremmille polville. Muuten
meillä ei ole tulevaisuuden edunvalvojia, Jumisko pohtii.
liiton SEurattaVa
aikaanSa
Luentosalissa rapisee paperi, kun
nuoret joko liittyvät liittoon, tai taittelevat jäsenhakemuksesta lennokkia.
Kuinka vain, mutta ensimmäinen kosketus liittoon on viimeistään nyt syntynyt. Ennen esitystä vain muutama
nuori oli liittynyt omin avuin Sähköliiton jäseneksi. Tiedot he löysivät Internetistä.
– Liityin Sähköliittoon netissä,
koska se oli helppoa, Waltteri Lahtinen kertoi.
Jumisko tietää sähköisyyden tärkeyden.
– Nuoret tavoittaa Internetistä. Liiton onkin seurattava aikaansa, mikäli se haluaa säilyttää merkityksensä myös tulevien sukupolvien
elämässä.
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Olkiluodon erikoistunein ammattimies:

Rapulan hoitaja
S

ähköasentaja voi löytää itsensä mitä erikoisimmista tehtävistä, mutta harva voi kehua
olevansa ”rapulan hoitaja”, kuten Kari Pipatti Raumalta.
Teollisuuden Voiman Olkiluodon ydinvoimalaitoksen porttien sisäpuolella on laitoksessa lämmenneitä merivesiä hyödyntävä Actacus-laitos, jossa kasvatetaan rapuja sekä kalaa. Jokiravun latinankielisen nimen mukaan nimetty laaja lämmin
kaksikerroksinen halli pitää sisällään lukuisia kasvatusaltaita. Alakerran altaissa kasvavat siiat ja
sammet, yläkerran kirkkaissa vesissä mönkivät ravut. Hallin takaa pilkistää vielä kasvihuone, josta
tänäkin syksynä on korjattu runsas viinisato.
Kari Pipatin virallinen titteli on rapulaitoksen
hoitaja. Mies on kuitenkin ehättänyt tehdä pitkän
uran TVO:n palkkalistoilla sähköasentajana (alkuaikoina Sähköliittoon päätyneen Martti Alakosken työtoverina). Lopulta innokas kalamies sai puhuttua tuotantopäällikkönä toimineen Rauno Mokan aluksi rapujen kasvattamiseen ulkoaltaassa ja
myöhemmin 80-luvulla rakennuttamaan isohkon
rapulaitoksen ydinvoimalan kupeeseen.

ka ja sampi. Aluksi täpläravunpoikasten kasvattamisesta ajateltiin laajaa liiketoimintaakin, mutta
markkinoilla on riittävästi ravunpoikasia ilman tätäkin.
Pipatti selittää, että laitoksen alkuvaiheessa

TuTKiMusTA jA KehiTysTä
– Aluksi rapuja istutettiin laitoksen makeanveden
altaaseen. Täplärapukanta ei kuitenkaan jostain
syystä kasvanut Korvensuon altaassa. Lopulta kokeilin verkolla, jolla nousikin mahtava määrä isoja ahvenia, masut täynnä ravunpoikasia. Siitä alkoi
kova verkkopyynti, minkä jälkeen rapukanta paisui.
1990-luvun lopussa Riista- ja kalatalouslaitos tuli mukaan tutkimuksineen, Kari Pipatti muistelee.
Hän kertoo, että ydinvoimala tuottaa valtavat
määrät lämmintä vettä lauhdutusprosessin kylkiäisenä.
– Lämpimässä vedessä rapu kasvaa paljon nopeammin kuin luonnossa, samoin esimerkiksi sii-

voimin.

TVO:n palveluksessa pian 37 vuotta toiminut sähköasentaja
Kari Pipatti on saanut omistautua rapujen ja kalojen
kasvatukseen päätoimisesti jo liki 17 vuotta. Alkuperäinen
ammatti on kuitenkin ollut hyödyksi, sillä kasvattamoiden
vesipumput toimivat sähköllä ja huollot hoituvat omin

Vuosien varrella Actacus-laitokseen on käynyt tutustumassa
vieraita Japanista ja Pohjois-Amerikasta saakka. Sähköliiton
Martti Alakoskea luotsasivat Soili Vaimala, Mika Junnila ja

Teksti ja kuvat: Riitta Kallio
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Risto Siilos.

1980-luvulla altaissa varttui lohensukuisia kalanpoikasia voimayhtiöiden velvoiteistutuksiin.
– Se on päättynyt, sillä velvoiteistutuksiin menneiltä istukkailta puuttui vaellusvietti. Mutta siian kasvatuskokeilut ovat onnistuneet paremmin.
Saimme lopulta luonnonaltaassa elämänsä alun
viettäneet poikaset syömään kasvatusaltaassa. Nyt
tiedetään, että siika kasvaa lämpöisessä vedessä
vuodessa 800-grammaiseksi. Kassikalalla samaan
painoon tarvitaan kaksi kasvukautta, Pipatti kertoilee ja nostaa todisteeksi altaasta haavilla komeita kaloja näytille.

ei MiTään bisnesTä,
MuTTA hyvää PR-ToiMinTAA
– Ravut varttuvat laitoksen altaissa pyyntikokoon
ja nyt ainoastaan TVO:n omaan käyttöön. Täplärapu kasvaa näissä lämpöisissä vesissä 10-senttiseksi vuodessa. Kannibalismi on kuitenkin niin vahvaa, että saksiniekat pitää siirtää tietyssä vaiheessa Korvensuon altaaseen väljään veteen, Pipatti
paljastaa.
Hän harmittelee hiukan, että juuri nyt ei ole mitään tutkimusta käynnissä. Intohimoinen rapumies
kun haluasi koko ajan tietää lisää kasvateistaan.
Kokemuksensa kautta Kari Pipatti tosin taitaa olla jo nyt Suomen johtavia rapu- ja sampi-asiantuntijota.
Ensimmäiset siperiansammen poikaset Kari Pipatti haki Imatralta vuonna 2006. Nyt ulkoaltaissa varttuvilta suurimmilta luukaloilta odotetaan
pian kallisarvoista mätiä. Intensiivikasvatuksessa
lämpöisessä vedessä sampi varttuu sukukypsäksi
4–7 vuodessa. Normaalisti mätiä saa odottaa toistakymmentä vuotta.
– Rapujen ja kalojen kasvatus ei ole TVO:lle kannattavaa bisnestä, mutta omalle porukalle ja yhtiön vieraille täältä saadaan kyllä mukavia herkkuja,
Pipatti sanoo ja ojentaa kävijöille purkin itse tuotettua savustettua sampea. 

OSASTOT TOIMIVAT
Koonnut: Anne-Marie Paasonen

30.1.2014 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan
maanantaihin 20.1.2014 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti
lomakkeella: www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/osastot-toimivat/ilmoita-tapahtumasta

Rauma ratkaisi
liikatilaongelman

R

auman Sähköalantyöntekijöiden ammattiosastolla on kadehdittavan hyvät toimitilat
keskellä kaupunkia vuonna 2003 rakennetussa kerrostalossa. Hulppeat 80 neliötä ovat miltei liikaa kerran
viikossa päivystävälle osastolle ja yhdeksän kertaa vuodessa kokoontuvalle osaston hallitukselle.
Osasto ratkaisi liikatilaongelmansa vuokraamalla osakkeensa samassa
talossa toimivalle tilitoimistolle, joka
puolestaan pitää tilan siistinä, hoitaa
osaston talouden ja kirjanpidon sekä
antaa tilan osaston käyttöön silloin
kun toiminta sitä vaatii. Tilitoimistoa
pyörittävä Raija ylitapio myös hoitaa
tarvittaessa kahvit ja pullat pöytään.
– Yhteistyö pelaa loistavasti, kehuu osaston puheenjohtaja Mika junnila.
Hän on niin tyytyväinen järjestelyyn, että luonnehtii omaakin luottamuspestiään ''unelmahommaksi''.
Unelma sisältää myös aikaansaavan osaston sihteerin Tapio Kuusiston, joka takaa, että kokouskutsut ja
pöytäkirjat ovat ajan tasalla.
TAlous KunnossA
Ammattiosasto 035:n puuhamiehet
antavat tunnustusta myös aiemmille
osaston hallituksen aktiiveille, jotka

Tapio Kuusisto, Mika Junnila ja Raija Ylitapio ovat tyytyväisiä tilayhteistyöhön.

älysivät tehdä hyvän sijoituksen ja ottaa reippaasti velkaa oman toimitilan
hankkimiseksi.
– Vieläkin velkaa on parikymmentä tonnia, mutta osakkeen arvo on vähintään tuplaantunut 10 vuoden aikana, Junnila arvioi.
Hän on tyytyväinen osaston taloudenpitoon, joka mahdollistaa paikallisen edunvalvonnan ja jäsenistölle pari
vuotuista tapahtumaakin.

– Meillä on noin 700 jäsentä ja
työllisyystilanne on ainakin näihin
asti ollut kohtuullisen hyvä. Telakan
lopettaminen voi tosin tuoda ongelmia ensi kesänä.
Sähköliiton hallituksessakin vaikuttava Junnila on sitä mieltä, että huonoina aikoina liiton maksamaa
osastopalautetta voi tarvittaessa pienentää.
– Osastopalaute on tarkoitettu

edunvalvontaan, eikä osaston omaisuuden kartuttamiseen. Mutta edustajistohan asiasta päättää, Junnila
vinkkaa edustajistossa vaikuttavalle
Kuusistolle.
Miehet ovat tyytyväisiä myös ammattiosastonsa uuteen nuorisosihteeriin. He uskovat, että jani virta tuo
mukanaan uusia jäseniä ja tuoreita
ajatuksia toimintaan. 
Teksti ja kuva: Riitta Kallio
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Valoisaa
Joulua!

Lämmintä
joulumieltä ja
onnen hileitä
vuodelle
2014!

www.tvo.fi

Iloista Joulua ja
menestystä
vuodelle 2014!
™

Voltti-

päivllaä2.-t3.8.

Seinäjoe

Kiittäen kuluneesta vuodesta
toivotamme, Siunattua ja
Rauhallista Joulua sekä
Hyvää Uutta Vuotta

F
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Tutustu uuteen
276 sivuiseen
kuvasto/hinnastoomme.

Fi
n

Voit ladata tai
tilata yli 6000 tuotteen kuvasto/hinnastomme nro 27 ilmaiseksi
kotisivultamme www. finnparttia.fi

GE vikavirtasuojat
hinnaston sivulla 102
GE 30 mA vikavirtasuojakytkimet. A-tyyppi. Pakkaskestoisuus -25 °C.

Jouluvalosarjoilla
valoa kaamokseen
Joulukadut tuovat valoa kaupunkien keskustoihin. Myös kodeissa kaivetaan esille
talvikauden valot tai kipaistaan kauppaan uusien valosarjojen hankintaan. Etenkin ledivalojen myötä kaupan ulkovalotarjonta on kasvanut entisestään. Uusien
valosarjojen hankinnassa kannattaa panostaa laatuun, ja valoja ulos asennettaessa turvallisuuteen.
Teknistä turvallisuutta valvova Turvalli-

lisesti suojatun tuotteen aiheuttamaa säh-

suus- ja kemikaalivirasto Tukes testaa tänä-

köisku- ja syttymisvaaraa. Oikein asennettu

kin vuonna ison joukon markkinoille tule-

ja säännöllisesti ohjeiden mukaisesti testat-

via jouluvaloja. Turvallisuus ja laadukkuus

tu vikavirtasuoja voi parhaimmillaan pelas-

ovat valoja hankittaessa ensisijaisen tärkei-

taa ihmishengen.

tä tekijöitä, joista saattaa toki joutua hieman maksamaan. Uudet valosarjat samoin

Tunnelmallista ja turvallista joulua

kuin varalamput vanhoihin sarjoihin kannat-

Laadukkaat valosarjat kestävät useita vuo-

taa hankkia jo hyvissä ajoin, sillä laatutuot-

sia. Ne ovat turvallisia, mikäli niistä pide-

teet myydään usein loppuun ensimmäise-

tään huolta, käsitellään oikein ja tarkkail-

nä. Tulevaisuudessa varalamppuja ei tarvita,

laan niiden kuntoa. Jos jokin kohta menee

sillä nykyaikaisissa led- valosarjat ovat pit-

rikki, on yleensä edessä valosarjan uusimi-

käikäisiä, eikä niissä tästä syystä ole vaih-

nen.

dettavia lamppuja.
Valosarjan ostajan muistilista:
Ulkopistorasioiden asennus
vaatii ammattilaisten
Etenkin ulkovalosarjaa ostettaessa kannattaa tarkistaa, että se varmasti soveltuu käytettäväksi halutussa paikassa. Tekninen
asiantuntija Jenna Kauppila Sähkötreffit-palvelusta muistuttaa, että ulkona jatkojohdot

• Mieti, mihin käyttöön valot hankit (sisätiloihin vai ulos).
• Mistä saat virtaa valoihin? Kuinka pitkät
ovat valosarjan virtajohdot?
• Millaiset ovat valosarjan lamput? Voiko ne
vaihtaa ja löytyykö varaosia?
• Miten haluat valosarjoilla valaista: halu-

ovat hankalien käyttöolosuhteiden vuoksi

atko herkkää tunnelmaa vai värikästä jou-

vaarallisempia kuin sisällä jo senkin vuok-

luiloa?

si, että mekaanisen vahingoittumisen vaara on suurempi. Turvallisuussyistä liiallista
jatkojohtojen käyttöä kannattaa välttää. Sen

käkestoiset, energiapihit led-valot voivat

myös kesäkaudella esimerkiksi painepesu-

olla järkevä vaihtoehto. Monissa valolet-

rille. Oman paikkakunnan sähkömies löytyy

kuissa energiankulutus voi olla yllättävän-

esimerkiksi Sähkötreffit-sivustolta osoittees-

kin suuri. Ajastimen käytöllä voi vähentää

ta www.sahkotreffit.fi.

energiankulutusta.
• Ovatko valot helposti asennettavissa ja

Kodeissa on käytössä

poistettavissa? Muistathan, että valoja ei

runsaasti vaarallisia jouluvaloja

ole syytä jättää roikkumaan ulos tarpeettomina.
• Säilytä ostoksen jälkeen sekä kuitti et-

pitänyt kerätä pois. Osa valoista saattaa ol-

tä valosarjan ostopakkaus esimerkiksi va-

la jopa hengenvaarallisia puutteellisen suo-

ralamppujen ostoa varten ja valojen säily-

jauksen vuoksi. Sähköiskuvaaran lisäksi osa

tystä varten.

tuotteista saattaa olla herkästi syttyviä. Jen-

• Ota naapurit huomioon valojen paikkaa

na Kauppila muistuttaa vikavirtasuojilla va-

miettiessäsi, kaikki eivät välttämättä in-

rustettujen pistorasioiden tärkeydestä, sillä

nostu positiivisesti makuuhuoneensa ikku-

ne vähentävät merkittävästi myös puutteel-

naan kajastavista vilkkuvaloista.

26 €/kpl
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
AH 20 20A hinta

290 €/kpl,
350 €/kpl,

AH 16 16A hinta
AH 25 25A hinta

290 €/kpl
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
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS

0.16 säätöalue 0,1-0,16A, SMS 0.25 säätöalue 0,16-0,25A,
0.4 säätöalue 0,25-0,4A, SMS 0.63 säätöalue 0,4-0,63A
1 säätöalue 0,63-1,0A,
SMS 1.6 säätöalue 1,0-1,6A
2.5 säätöalue 1,6-2,5A,
SMS 4 säätöalue 2,5-4,0A
6.3 säätöalue 4,0-6,3A,
SMS 10 säätöalue 6,3-10A
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.

• Miten paljon valosarja kuluttaa energiaa?
Jos sarjaa käytetään monta kuukautta, pit-

na 1900 vaarallista jouluvaloa, jotka olisi

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
AH16 VVSK 2 nap. C 16A tilantarve 1 moduulia hinta

väksytty.

jatut ulkopistorasiat. Ne tarjoavat sähköä

1850 €/kpl
2650 €/kpl

GE 300 mA vikavirtasuojakytkimet.”palosuojaukseen ”.
A-tyyppi. Pakkaskestoisuus -25 °C.
VVS 440P3A 4 nap. In 40A tilantarve 4 moduulia hinta 34 € /kpl

• Tarkista, että valosarja on testattu ja hy-

sijaan kannattaa asentaa kunnolliset, suo-

Tukesin mukaan kuluttajille jäi viime vuon-

VVS 225 A 2 nap. In 40A tilantarve 2 moduulia hinta
VVS 440 A 4 nap. In 40A tilantarve 4 moduulia hinta

44 mm

GE
GE
GE
GE

KON
KON
KON
KON

4 SU
5 SU
7 SU
11

kela ~230V 25A AC3 4 kW 10 80 € /kpl
kela ~230V 25A AC3 5,5 kW 12 50 € /kpl
kela ~230V 32A AC3 7,5 kW 15 90 € /kpl
kela ~230V 45A AC3 11 kW 22 50 € /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 8 20 € /kpl
MINI AV kela ~230V, 1 avautuva ja 3 sulkeutuvaa kosk.16A AC3 3 kW 8 50 € /kpl
Minikontaktorit löytyvät sivulta 90.
Huom. tässä ilmoituksessa
esitettyjä hintoja edullisemmat
täyden pakkauksen yksikköhinnat löytyvät suoraan
hinnastomme keltaisesta
hintasarakkeesta.

! Finnparttia

Joutnantie 76, 25500 PERNIÖ

puh

02 72 72 00,

finnparttia . fi

www.
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Nimi: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Osoite: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Lähetä vastauksesi 20.1. mennessä: Sähköliitto, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere. Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.
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Ay-oloneuvokset ovat ikuisia opiskelijoita
Teksti ja kuva: Riitta Kallio

23

-vuotias ay-oloneuvosklubi vieraili Sähköliitossa marraskuun lopulla.

Oman kokouksensa ohella klubilaiset kuuli-

lumisia ja keskustelemaan ajankohtaisista

luottamustehtävissä. Joukkoa yhdistää myös

aiheista. Oloneuvokset myös matkailevat po-

aatteellisuus, sillä klubilaiset koostuvat so-

Tällä kertaa kokouksessa olivat mukana

rukalla, käyvät kuuntelemassa luentoja sekä

siaalidemokratiaa sympatiseeraavista henki-

(vasemmalta) Esa Suoniemi, Ville Saarinen,

tutustuvat erilaisiin yrityksiin, yhteisöihin ja

löistä. Mukana on useita Sähköliitonkin en-

Marita Nieminen, Helge Hakkarainen, Hem-

kiinnostaviin kohteisiin.

tisiä työntekijöitä ja luottamushenkilöitä.

mo Simonen, Hannu Rautiola, Jarmo Leino,

Oloneuvos-kokouksia johtaa Seppo Kaivola,

Heikki Salonen, Matti Hämäläinen, Timo

vat liiton tuoreet kuulumiset puheenjohtaja
Martti Alakoskelta.

Liki 30-henkinen porukka koostuu aikaansa seuraavista entisistä ammattiyhdis-

Vireä eläkeläisporukka kokoontuu kym-

tysaktiiveista, joista useimmilla on myös ta-

menkunta kertaa vuodessa vaihtamaan kuu-

kanaan työura ay-liikkeen palveluksessa tai

KTN:n entinen toimitsija.
Kaivola luonnehtii, että oloneuvokset ovat
ikuisia opiskelijoita, joita yhdistää yhteis-

SähköaSentajan teemapäivä
28.1. Lahti
12.2. turku

29.1. tampere
13.2. heLSinki

11.2. pori

Tutustu tuotteisiimme: www.sahkoinfo.fi

Päivä on tarkoitettu sähköasennuksia toteuttaville ja
kunnossapitäville sähköasentajille, työnjohtajille ja kaikille
niille sähköalan ammattilaisille, jotka osallistuvat sähkölaitteistojen rakentamiseen ja kunnossapitoon.
Päivän aikana käsitellään sähköammattilaisille tärkeitä ja ajankohtaisia sähköasennusten turvallisuuteen ja asennustekniikkaan liittyviä asioita. Aiheina ovat muun muassa
uloskäytävien kaapelointi, aurinkosähköjärjestelmien asennukset, uudistuneet tieto- ja
antenniverkkoja koskevat määräykset sekä vanhojen asennusten ongelmakohdat.
Kurssin tavoitteena on antaa vastauksia usein sähköasennustöissä vastaan tuleviin,
sähköturvallisuuteen liittyviin kysymyksiin ja edistää hyvien asennustapojen
tuntemusta.
Voidaan järjestää yrityskohtaisena kurssina.
kurssin hinta 415 e / jäsenhinta 260 e + alv.

kunnallinen kiinnostus maailmanmenoon.

Hallamaa ja Hannu Laurila. Eturivissä Seppo Kaivola, Tuula Salonen, Raija Berglind ja
Sirkka-Liisa Vuori.

SähköpiirroSmerkit
Merkkivalikoimaan on otettu
eniten käytetyt piirrosmerkit.
jassa on esitetty rinnakkain
kansallinen piirrosmerkki että
sainvälinen piirrosmerkki.

vain
Kirsekä
kan-

Kirja on tarkoitettu lähinnä sähköpiirustusten käyttäjille (asentajat,
työnjohtajat, jne.) helpottamaan piirustusten lukemista ja ymmärtämistä, mutta se soveltuu myös opiskelun ja suunnittelun apuvälineeksi.
130 x 170. mm, 270 sivua.
10/2013.
Hinta 38,00 e /
jäsenhinta 28,50 + alv.

SähköaSennuSopaS
Opas sisältää sähköasennusalan standardien perusvaatimusten lisäksi
runsaasti käytännön asennustyössä
sovellettavia ohjeita ja malleja mm.
eri asennustapojen osalta.
Uudistettu painos ilmestyy
helmikuussa 2014.
Hinta 43,00 e /
jäsenhinta 32,25 e+ alv.

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

tiLaa
Internet: www.sahkoinfo.fi/kirjat
Sähköposti: tilaukset@sahkoinfo.fi
Puhelin: 09 5476 1422

TULOSSA: Kiinteistön telekaapelointien mittaukset

Sekä kurssien että kirjojen jäsenhinnat koskevat STUL:n ja sen jäsenjärjestöjen
jäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia. Toimituskulut 8,90 e / lähetys.
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ETUSI JÄSENKORTILLA:
-2 snt/l bensiinistä*
-2 snt/l dieselistä*
LISÄKSI:
-10 % voiteluaineista**
-5 % pesuista
-5 % autokemikaaleista
-5 % nestekaasusta***

* Edun saa Teboil-huoltamoilta ja -automaattiasemilta lukuun ottamatta
Teboil Express -automaattiasemia.
** Koskee 10-litraisia ja sitä pienempiä pakkauksia.
*** Koskee täyttöä.
www.teboil.ﬁ/liitto
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