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Turvasi tien päällä
Liittokasko on vain liittojen jäsenille räätälöity auto-
vakuutus. Se sisältää paljon mainioita ominaisuuksia,
mm. ainutlaatuisen bonusedun. Bonusetu syntyy,
kun olet ajanut kolme vuotta ilman kolhuja. Bonus ei
putoa vahingon sattuessa, kuten perinteisissä auto-
vakuutuksissa.
Liittokasko kannattaa ottaa oitis. Nimittäin, jos vahinko
kuitenkin sattuu, on omavastuusi nyt* pyöreät nolla
euroa!

* Etu koskee uusia Liittokasko-vakuutuksia, joiden alkamispäivä
on 1.1.–30.4.2014. Etu on ajoneuvokohtainen ja voimassa kolme
vuotta vakuutuksen alkamispäivästä ja etu on käytettävissä kerran.
Etu edellyttää Turvan liikenne- ja kotivakuutusta.

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

*

Nyt
Liittokaskon
omavastuu0€

Hoidetaan yhdessä vakuutuksesi
Turvaan. Tule käymään tai soita
palvelunumeroomme 01019 5110.

MACHINERYN
VARAVOIMA
TOIMINTAVARMUUTTA
KAIKISSA TILANTEISSA
SDMO-generaattorivalikoimastamme löydät
sopivan laitteen niin kotitalouksiin kuin
maatilojen ja kauppojenkin vaatimuksiinkin.

machineryvaravoima.fi

moottorit ja varavoima | metallintyöstökoneet | rakennuskalusto

KELPAISIKO LISÄKEIKKA?
ETSIMME SÄHKÖURAKOITSIJOITA ASENNUSVERKOSTOOMME
Valitsemme alueittain yhteistyökumppaneita, joille ohjaamme jatkossa kaikki lähellä tehtävät
varavoima-asennukset. Valituille kumppaneille tarjoamme selkeät asennusohjeet sekä Machineryn
varavoima-ammattilaisten tuen. Täytä ilmoittautumislomake osoitteessa: machineryvaravoima.fi

SMALL OMAKOTITALOT JA
LOMA-ASUNNOT

MAATILAT JA
PUUTARHAT

KAUPAT JA
TEOLLISUUSHALLIT

MEDIUM

LARGE
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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 • 58. vuosikerta.

Lehti ilmestyy 10 kertaa vuodessa.

Seuraava Vasama ilmestyy 24.4. 2014.

Aineistot 14.4. 2014 mennessä.

Valintojen kevät

Kiire lisää stressiä ja riskejä

Uutta sähköiseen valvontaan

BWI työntekijän asialla

Nuoret ja nokkelat

Lomaviikkoja tarjolla

Kuukauden kuva & Kärkimies

Romania odottaa rakennusbuumia

Jäsenpalvelut

Työttömyyskassa

Osastot toimivat & Kurssit

Elledningen

Volttivisa & Ristikon ratkaisu

Kevään ratkaisut
Hallituksen kehysriihessä linjattiin suomen tule-

vaa taloutta. Vientiteollisuuden järjestöt, työnan-
taja- ja työntekijäliitot yhdessä viestittivät ennakkoon
hallitukselle sen tekemistä lupauksista ja suomen
vientiteollisuuden tämänhetkisistä vaikeuksista. Tek-
nologiateollisuus ry:n järjestämässä tilaisuudessa työ-
markkinajärjestöjen edustajilla näkemykset olivat kovin
yhteneväiset pöydän molemmilla puolilla.
Merkittävimpänä viestinä maan hallituksen suun-

taa oli muistutus siitä, miten hallitus on luvannut teolli-
suudelle olla rasittamatta sitä loppuhallituskautena uu-
silla veroilla tai maksuilla. osapuolet olivat yksimielisiä
siinä, että teollisuus tarvitsee vakautta ja ennustetta-
vuutta uusien investointien käynnistymiseksi. Jäädään
odottamaan menikö viesti perille.
Yksituumaisia oltiin myös energiaratkaisujen suh-

teen. Tuulen voimaan ei liikoja lasketa. Teollisuus kai-
paa luotettavaa, edullista sähköä. Toistaiseksi siitä
suuri osa on tuotettava ydinvoimaloissa. Työmarkkina-
johtajat liputtivat Fennovoiman luvan puolesta ja toi-
voivat, että Pyhäjoella päästään pian rakentamisen al-
kuun.

  

Vuoden 2014 europarlamenttivaalit järjestetään suo-
messa 25. toukokuuta. Ennakkoon voi äänestää ko-
timaassa 14.–20.5. suomesta valitaan 13 europar-
lamentaarikkoa viisivuotiskaudeksi 2014–2019.
Yhteensä meppejä valitaan 751.
Palkansaajakeskusjärjestöt ja ammattiliitot käynnis-

tivät yhteisen EU-kampanjan äänestysaktiivisuuden ko-
hottamiseksi ja palkansaajien teemojen esiin nosta-
miseksi. Pääteemoja ovat työntekijöiden oikeudet ja
työsuojeluun liittyvät kysymykset EU-tasolla. Nyt tarvi-
taan vähimmäistason EU-säätelyä, jolla turvataan ni-
menomaan suomalaisten työn äänien jatkuminen.
Kampanja ei ole sitoutunut mihinkään puolueeseen tai
ehdokkaaseen.
Vaikka vaalit ovat jo vajaan kahden kuukauden ku-

luttua, ne eivät juurikaan vielä ole aiheuttaneet isom-
paa keskustelua eivätkä näkyneet katukuvassa. Ehkä
eniten on uhrattu lähetysaikaa sille, että europarla-
menttiin on meiltä tarjolla useita nyt istuvia ministerei-
täkin.
ainakin toistaiseksi media on ollut kiinnostuneempi

sDP:n tulevasta puheenjohtajavaalista. itse olen ilmoit-

tautunut kollegani Antti Rinteen tukijoukkoihin. on
hienoa, että puolueella on vara valita kahdesta hyväs-
tä ehdokkaasta. Kummallekin riittää vaalienkin jälkeen
tekemistä, sillä asiansa osaavalla, salonkikelpoisella
poliitikolla on tässäkin maassa kysyntää.

  

sähköliitto järjesti ammattiosastoihin valituille nuori-
sosihteereille onnistuneen kurssin, jonka vetovastuun
hoiti vajaan vuoden tehtävässään toiminut nuorisoasia-
mies. satsaus nuorisoasiamiehen palkkaukseen tehtiin
viime hetkellä, olihan edellisen pestaamisesta kulunut
jo 42 vuotta. Nuorisotoiminnan aktivointi on olennai-
nen investointi liiton tulevaisuuteen.
Tehtävänsä ansiokkaasti aloittaneella nuorisoasia-

miehellä tuntuu olevan uusia raikkaita ajatuksia ja ide-
oita. Myös ammattiosastoihin on nyt valittu entistä
enemmän nuoria nuorisosihteerejä, jotka ovat innostu-
neet tehtävästään. Nuorekas ja reipas meininki vallitsi
myös nuorisosihteerikurssilla.
Nuorisoasiamiehellä on merkittävä rooli, kun in-

nostamme ammattiosastojen nuoria osallistumaan
osaston toimintaan ja työpaikoilla luottamustehtäviin.
Jatkossa nuortista voi kasvaa liiton luottamushenkilö-
organisaatioon uusia päättäjiä. Näin liiton tulevaisuut-
ta turvataan.
Toisen asteen opiskelijoille suunnattu työmarkkina-

tiedottaminen on meillä hoidettu hyvin. se on tuonut
liittoon noin 6500 opiskelijajäsentä.
Haasteenamme on sähköalalle jäävien kiinnittä-

minen varsinaisiksi sopimusalajäseniksi. Merkittävä
osa ammattikoululaisista jatkaa opiskeluaan. osa siir-
tyy alalta muihin tehtäviin, ja myös armeija katkaisee
usein napanuoran opiskelijajäsenestä varsinaiseksi so-
pimusalajäseneksi. suuntaus tuo haastetta nuorisotoi-
mintaan ja jäsenhankintaan. Nyt näyttää kuitenkin lu-
paavalta ja luo uskoa tulevaan.

  

Tulevan kesän Volttipäiviä vietetään myös nuorekkais-
sa merkeissä. Vaikuttaa, että meille järjestetään kun-
non ”tryskööt”, jonne kannattaa suunnata kauem-
paakin tapaamaan sähköalan tekijöitä ja virkistymään
vertaisseurassa. Eli toimeksi vaan ja ilmoittautumaan
www.sahkoliitto.fi-sivujen kautta!

Sähköliiton toimitsijoiden jalkautuminen ammattiosastoihin on täydessä

vauhdissa.Työehtoasiamies Markku Kemppainen (toinen oikealta)

kävi Raahen osaston kevätkokouksessa kertomassa liiton strategiasta.

Jälkipuinnissa mukana (vasemmalta) Niilo Ojala, Marko Mourujärvi ja

Jari Salmela. Lisää Raahen kuulumisia seuraavassa Vasamassa.
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Teksti ja kuvat: virpi ekholm

Hämeenlinnakeskuksen työmaalla on tiukka aikataulu. Kaiken tulisi ol-

la valmista 9. lokakuuta, ja avajaisia vietetään kolme viikkoa myöhem-

min.

Autot suhahtelevat alla tunnelissa, mutta sitä ei työmaalla huomaa. Katetun

moottoritien päälle valmistuu noin 30 000 neliötä liiketilaa. Lisäksi kauppakes-

kuksen yhteyteen on tulossa viisi kerrostaloa ja lähes 800 autopaikkaa.

Sähköasentaja ismo Turunen toimii kärkimiehenä Suomen Sähköhuollolla,

joka vastaa liiketilojen sähkötöistä. Hän kuvailee työmaata haastavaksi.

– Liiketiloja on paljon ja niiden muutospaineet ovat suuret.Vuokralaiset var-

mistuvat pikkuhiljaa, joten joudumme kiertämään samoja liiketiloja uudestaan

muutostöiden kanssa.

Turusen mukaan pääurakoitsijat kiinnittävät koko ajan enemmän huomiota

työtapaturmien ehkäisyyn.Niin tekee myös Hämeenlinnakeskuksen pääurakoit-

sija NCC Rakennus Oy: työntekijät perehdytetään työturvallisuuteen ja mahdol-

lisiin epäkohtiin puututaan työmaakierroksilla ja urakoitsijakokouksissa.

Kiire kuitenkin lisää työtapaturmien riskiä. Ismo Turunen arvostelee työ-

maiden nykyisiä aikatauluja liian tiukoiksi.

– Usein olet jo myöhässä, kun tulet työmaalle. Kyllä aikataulut pitäisi pys-

tyä laskemaan ja rytmittämään niin, että kaikilla olisi työrauha,Turunen toteaa.

keskeyTykseT lisääväT kiireTTä

Työterveyslaitoksen tuoreen selvityksen mukaan kiire lisää selvästi työtapatur-

man riskiä. Lähes puolet työntekijöistä kokee joutuvansa kiirehtimään, jotta saa

työnsä tehtyä.

Kiire ja stressi lisäävät työtapaturman riskiä, osoittaa
tuore tutkimus. Hämeenlinnakeskuksen työmaalla ei
tingitä työturvallisuudesta, vaikka aikataulu on tiukka.

Kiire lisää
sähkötyön riskejä

Tältä näyttää tulevan Kauppakeskus Goodmanin sisäänkäynti.

Vielä on paljon tehtävää, ennen kuin avajaisia voidaan viettää lokakuun lopussa.

Usein olet jo myöhässä,
kun tulet työmaalle.

Ku
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KAuppAKesKus GOOd
mAn AVAuTuu syKsyL

Lä



VA S AM A 3 / 2 0 1 4 • 5

Esimerkkejä sähkö-
alan työtapaturmista
vuonna 2013:
• Sähköasentajat valmistelivat kaapelin
läpivientiä kahden eri laitetilan välillä ja
porasivat reiän seinän läpi. Toinen asen-
tajista tarkasti reiän läpimenon porante-
rällä. Työntäessään poranterän seinän
läpi terä osui poratessa vahingoittunee-
seen sähköpääkeskuksen nousukaape-
liin, ja asentaja sai sähköiskun.
• Sähköasentaja oli asentamassa
muuntamoon keskitintä, jonka syöttö oli
kytketty muuntamon pienjännitepuolen
uuninluukkukytkimeen. Asentajan sulki-
essa luukkua sen alla tapahtui oikosul-
ku. Pienjännitekeskus syttyi palamaan,
ja asentaja sai käsiinsä palovammoja.
• Sähköasentajat olivat selvittämässä
sähköverkon vikaa ukkosen jäljiltä. Ryh-
mä paikansi rikki menneen muunta-
jan, ja yksi asentajista meni kytkemään
muuntajaa jännitteiseen verkkoon säh-
köpylvään luokse. Muuntajan kuori re-
peytyi yllättäen, ja asentajan päälle
suihkusi palavaa öljyä.
• Huoltoasentaja oli aloittanut huolto-
työt poistamalla sulakkeen tehdäkseen
kohteesta jännitteettömän. Asentaja oli
kuitenkin poistanut väärän sulakkeen,
ja väärä alue tuli jännitteettömäksi.
Huoltomies oli yrittänyt tarkistaa jännit-
teen mittarilla, muttei huomannut vir-
hettä ja sai sähköiskun.

Lähde: Tukes, Vaurio- ja
onnettomuusrekisteri VARO

Kiirettä aiheuttavat paitsi tiukat

aikataulut ja liian vähäinen henkilö-

kunta, myös työn huono organisoin-

ti, toistuvat keskeytykset ja jatkuvat

muutokset työssä. Työntekijän koke-

ma tapaturmariski kasvaa, jos työn

tavoitteet ovat pelkästään esimiehen

määrittelemät.

– Kiire on subjektiivinen kokemus.

Osittain kyse on todellisesta kiirees-

tä, osittain huonosta esimiestyöstä,

sanoo vanhempi tutkija simo salmi-

nen Työterveyslaitoksesta.

Samaan tulokseen tultiin Turva-

tekniikan keskuksen eli nykyisen Tur-

vallisuus- ja kemikaaliviraston vuon-

na 2006 julkaisemassa tutkimukses-

sa, joka selvitti sähköalan ammatti-

laisten kokemuksia sähkötapaturmis-

ta ja niiden ehkäisystä.

Kiire nousi vastauksissa yhdeksi

tärkeimmistä syistä, miksi töitä ei ai-

na tehdä turvallisesti. Kiireen puoles-

taan nähtiin johtuvan keskeytyksistä

ja työtehtävien sirpaloitumisesta, lii-

an kireästä aikataulusta sekä organi-

saation vaatimuksista.

Tukesin erikoistutkija Tuuli Tulo-

nen oli yksi jälkimmäisen tutkimuk-

sen tekijöistä. Hän korostaa, että kii-

reessä turvallisten työskentelytapo-

jen merkitys kasvaa entisestään.

– Vaikka olisi kuinka kiire, ei pi-

dä oikaista. Toisaalta yrityksillä on

mahdollisuus vaikuttaa kiireeseen

selvittämällä sen syitä, Tulonen sum-

maa.

130 000 TapaTurmaa

vuodessa

Suomessa sattuu vuosittain noin 130

000 työtapaturmaa, joista noin kuu-

desosa työmatkalla. Joka kymmenes

työtapaturma aiheuttaa yli kuukau-

den mittaisen poissaolon työstä.

Tapaturmavakuutuslaitosten lii-

ton TVL:n mukaan sähköalan ammat-

tilaisille sattui vuonna 2012 kaikki-

aan 3409 korvaukseen johtanutta työ-

tapaturmaa. Valtaosa niistä oli pu-

toamisia, kaatumisia, terävään esi-

neeseen astumisia ja muita kolhuja.

Varsinaisia sähköiskun tai valo-

kaaren aiheuttamia työtapaturmia

sattuu sähköalan ammattilaisille vä-

hän, vuonna 2012 yhteensä 177. Toi-

saalta ne voivat olla hyvinkin vaka-

via. Esimerkiksi viime vuonna yksi

sähköasentaja kuoli sähköiskuun voi-

majohtotyömaalla.

Simo Salmisen mukaan jokaisella

työpaikalla tulisi tehdä riskien arvi-

ointi: miten työprosessi etenee ja mis-

sä kohdissa tapaturmia voi sattua.

Sen jälkeen tulisi ryhtyä toimiin riski-

en ehkäisemiseksi.

– On tärkeää, että työntekijä saa

tehdä työnsä rauhassa, ilman kiiret-

tä ja keskeytyksiä. Hänet tulee myös

opastaa työhön ja siihen, miten se

tehdään turvallisesti.

Työntekijän itse tulisi noudattaa

annettuja ohjeita ja välttää kaikkea

riskinottoa. Jos havaitsee vaaroja tai

epäkohtia, niistä tulisi ilmoittaa vii-

pymättä esimiehelle.

– Sähkötyössä tiedostetaan kyllä

sähkön vaarallisuus, eikä sillä pyri-

tä leikkimään.Myös sähköalan koulu-

tuksessa käydään perusteellisesti lä-

pi työturvallisuuden perusteita, Sal-

minen arvioi.

”kohellus ei nopeuTaTöiTä”

Mutta palataanpa Hämeenlinnakes-

kukseen, jossa sähkötyöt ovat täydes-

sä vauhdissa. Sähköpeko Oy:n sähkö-

asentaja ari Takala on juuri syöttä-

mässä kaapelia rappukäytävän sei-

nän läpi.

– Tämä on iso työmaa, yksi suu-

rimpia, joissa olen ollut. Työturvalli-

suus on otettu täällä hyvin huomioon.

Työntekijöille on perehdytykset, jois-

sa sovitaan pelisäännöt, Takala ker-

too.

Omat haasteensa sähkötöihin tuo

se, että työ tehdään osissa ja osa ti-

loista on jo jännitteisiä, toteaa projek-

tinhoitaja risto heikkinen Sähköpe-

kolta, joka urakoi sähköt Hämeenlin-

nakeskuksen parkkihalleihin, henki-

lökunnan sosiaalitiloihin ja väestön-

suojaan.

– Aina ennen töiden aloittamista

on tarkistettava, onko jännite päällä

vai ei. Kun tehdään muutostöitä, myös

pääkeskusten lukitseminen tulee en-

tistä tärkeämmäksi, jotta kukaan ei

mene kääntämään sähköjä päälle va-

hingossa, Heikkinen huomauttaa.

Sähköasentaja hannu marteala

on juuri tekemässä väestösuojan ja

sosiaalitilojen sähköistystä. Hänen

mukaansa aikataulut ovat sellaisia

kuin ovat: työt ovat aina myöhässä ja

aina on kiire. Hän ei kuitenkaan ota

sitä henkilökohtaisesti.

– Jos rupeaa koheltamaan, niin

varmasti kiire lisää työtapaturmia,

mutta ei se nopeuta hommia yhtään.

Pistorasian asennus vie minulta yhtä

paljon aikaa, oli kiire tai ei, Marteala

kiteyttää.

Sähköasentaja Hannu

Marteala ei anna kiireen

vaikuttaa omaan työhönsä.

Pistorasian asennus vie

yhtä paljon aikaa, oli

hänellä kiire tai ei.

Kärkimies Ismo

Turunen kuvailee

Hämeenlinnakeskuksen

työmaata haastavaksi.

Liiketiloja joudutaan

kiertämään uudelleen

muutostöiden kanssa

loppumetreille saakka.

Sähköasentaja Ari Takala kertoo, että

työturvallisuus on otettu työmaalla hyvin

huomioon. Hän on itse satuttanut joskus

työssä nilkkansa, mutta vakavampia

havereita ei ole sattunut.
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Lain edellyttämien velvoitteiden hoitami-
seksi pääurakoitsijat tulevat ottamaan
käyttöön sähköisiä järjestelmiä, joilla tie-

toja kerätään.
Velvoite ei koske sähköurakoitsijaa, ellei tä-

mä ole kohteen pääurakoitsija. Useimmiten
sähköurakoitsija toimii rakennustyömaalla ra-
kennustyöstä vastaavan urakoitsijan alaisuu-
dessa.

MiTä velvoiTTeiTa lakiMuuTos Tuo
ja MiTen siihen piTäisi varauTua?
Pääurakoitsijan keräämästä luettelosta pi-
tää löytyä seuraavat tiedot jokaisen työmaalla
työskentelevän osalta:
• Nimi, syntymäaika ja veronumero
• Työskentelyn alkamis- ja päättymis-
päivämäärä

• Työntekijän työnantajan nimi ja Y-tunnus
tai vastaava ulkomainen tunniste

• Lähetetyistä työntekijöistä annetun lain
4 a §:ssä tarkoitetun edustajan
nimi ja yhteystiedot

Luetteloa on säilytettävä kuusi vuotta
sen vuoden päättymisestä, jona työmaa
on valmistunut. Luetteloon kerättävät
tiedot ovat henkilötietoja, ja niiden kä-
sittelyyn sovelletaan henkilötietolakia.

pääurakoiTsijan ToiMiTeTTava
TieToja veroTTajalle
Pääurakoitsijan on toimitettava kuukausittain
verohallinnolle verovalvontaa varten tarpeelli-
set tiedot työntekijöistä ja työnantajista. Vero-
hallinnolle ilmoitetaan muun muassa tehdyt
työpäivät ja -tunnit.
Lisätietoa: www.vero.fi > Syventävät vero-

ohjeet > Verohallinnon ohjeet > 2013 > Raken-
tamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus

valTTi-älykorTTi apuna lain
vaaTiMien TieTojen kerääMisessä
Edellä kuvailtujen velvoitteiden hoitamiseksi
pääurakoitsijat tulevat todennäköisesti yleises-
ti vaatimaan Valtti-älykortin käyttämistä työ-
maillaan. Laki ei edellytä Valtti-älykortin käyt-
tämistä, mutta se on käytännöllinen tapa lain
vaatimien tietojen keräämiseen.
Jotkut pääurakoitsijat ovat ilmoittaneet, et-

tä niillä työmailla, joissa on jo käytössä säh-
köinen kulunvalvonta, Valtti-älykortti otetaan
käyttöön jo 1.5.2014. Kaikilla työmailla kortti
otetaan käyttöön viimeistään 1.7.2014.
Lisätietoa Valtti-älykortista:

www.veronumero.fi/henkilokortit

henkilöTieTorekisTerin laaTiMinen
edellyTTää huolellisuuTTa
Työntekijään kohdistuvien välittömien tai välil-
listen sähköisten valvontajärjestelmien käyt-
töönottoa ja käyttöä koskevat yhteistoiminta-
laki, laki yksityisyyden suojasta työelämässä
sekä henkilötietolaki.
Ennen järjestelmän käyttöönottoa työnan-

tajan on tehtävä esiselvitys ja harkittava, mikä
on järjestelmän tarkoitus, mitä tietoja se tuot-
taa sekä mitä tietoja työnantaja tulee käyttä-
mään ja missä tarkoituksessa. Lisäksi työnan-
tajan on harkittava, mitä tietoja arkistoidaan ja
miten sekä kuinka pitkään tietoja säilytetään
ja ketkä yrityksessä tietoja käsittelevät.

Yksityisyyden suojasta työelämässä säädetyn
lain 3 §:n mukaan työnantaja saa käsitellä vain
välittömästi työsuhteen kannalta tarpeellisia
henkilötietoja. Työnantaja saa siis käsitellä vain
sellaisia tietoja, jotka liittyvät työsuhteeseen liit-
tyvien velvollisuuksien hoitamiseen. Tällaisia
tietoja ovat mm. työnantajan omaisuuden suo-
jeluun liittyvät asiat sekä työaika, palkka ja sii-
hen liittyvät korvaukset.

rekisTeriselosTe
kuvaa TieTojen käyTön
Ennen järjestelmän käyttöönottoa työnantajan
on tehtävä tietojen käsittelyä koskeva rekisteris-
eloste. Rekisteriselosteesta pitää selvitä, mihin
tarkoitukseen tietoja käytetään. Ilman rekisteri-
selostetta tietoja ei voida käyttää työaikojen tai
matkustamisen valvontaan.
Rekisteriselosteesta tulee ilmetä työnanta-

jan yhteystietojen lisäksi tietojen käsittelyn tar-
koitus, kuvaus siitä, kenen tietoja järjestelmään
kerätään sekä kuvaus tietosisällöstä ja siitä, ke-
nellä on pääsy tietoihin. Jos yrityksen palkanlas-
kenta on ulkoistettu, rekisterissä tulee olla siitä
maininta. Rekisterin tulee olla suojattu ja edel-
lä mainittua poikkeusta lukuun ottamatta ulko-
puolisilla ei saa olla pääsyä tietoihin.
Tietojen käyttöoikeuden työnantajan organi-

saatiossa tulee olla selvästi ilmaistu ja rajattu.
Rekisteriselosteen on tarvittaessa oltava jokai-
sen saatavilla.

käyTTöönoTTo käsiTelTävä
yhTeisToiMinTaMeneTTelyssä
Ennen järjestelmän käyttöönottoa niissä yrityksis-
sä, joissa työskentelee säännöllisesti yli 20 pal-
kansaajaa on valvonnan käyttöönotosta käytävä
yhteistoimintaneuvottelut. Näissä neuvotteluissa
on käytävä läpi edellä kuvaillut asiat. Työnanta-
jan on selvitettävä järjestelmän käytön tarkoitus,
käyttöönottoajankohta, järjestelmän toimintape-
riaatteet ja sen tuottaman tiedon käyttö.
Alle 20 palkansaajan yrityksissä työnantajalla
on velvollisuus varata työntekijöille tilaisuus tul-
la kuulluiksi edellä mainituista asioista ja työn-
antajaa koskevat samat velvoitteet kuin yhteis-
toimintalain piirissä olevia työnantajia.
Yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen työnan-

tajan on määriteltävä valvonnan käyttötarkoi-
tus ja menetelmät ja tiedotettava työntekijöil-
le asiasta.

sähköinen valvonta tulee –
nyT Tarkkana!

Heinäkuussa voimaan tuleva

työturvallisuuslain muutos (52 b

§) velvoittaa rakennustyömaan

pääurakoitsijan pitämään

ajantasaista luetteloa

työmaalla työskentelevistä

työntekijöistä. Jos työmaalla ei ole

pääurakoitsijaa, velvoite koskee

rakennuttajaa. Luetteloinnin

helpottamiseksi työmailla

aletaan todennäköisesti vaatia

Valtti-älykortin käyttämistä.

Lakimuutoksella pyritään

torjumaan harmaata taloutta.

Pääluottamushenkilöiden on huolehdit-

tava ennen järjestelmän käyttöönottoa

seuraavista asioista:

• Pyydettävä

yhteistoimintaneuvotteluissa tai

muuten työnantajalta nähtäville

rekisteriseloste tietojen käytöstä.

• Selvitettävä kenellä yrityksessänne

on oikeus käyttää tietoja ja millä

perusteilla.

• Selvitettävä pelisäännöt, miten

järjestelmän antamaa tietoa

käytetään. (Esimerkiksi jos

järjestelmä antaa tietoa, että joku

työntekijä ei ole noudattanut

työaikoja, palkasta saa vähentää

vain sen osuuden, joka vastaa

työntekijän myöhästymistä.)

• Selvitettävä miten työntekijöille

ilmoitetaan mahdollisista

valvontajärjestelmän tietojen avulla

tehtävistä palkkavähennyksistä.

Työnantaja on velvollinen käymään läpi

edellä kuvaillut neuvottelut ja järjestel-

män valmisteluun liittyvät toimenpiteet

ennen sen käyttöönottoa.

MuiSTa valvonTajärjESTElMiSTä

SoviTTava ErikSEEn

Mikäli työnantaja aikoo ottaa valtti-äly-

kortin lisäksi käyttöön muita valvonta-

järjestelmiä, esim. sellaisia, jotka sijoi-

tetaan työntekijän omistamaan autoon

tai matkapuhelimeen, siitä on sovittava

jokaisen työntekijän kanssa erikseen.

lisätietoja:

Sopimusvastaava jari ollila, puh. 050 603 02

Työehtoasiamies jaakko aho, puh. 050 60 448

Työehtoasiamies ari kähkönen, puh. 050 67 593

Työehtoasiamies Hannu Helminen, puh. 050 68 298

liittosihteeri Hannu luukkonen, puh. 050 68 295

Pääurakoitsijalla
oltava ajantasainen
tieto rakennustyömaan
työntekijöistä.

Teksti: JARI OLLILA

Pääluottamus-
henkilön
muistilista
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Kansainvälinen rakennus- ja puutyön
tekijöiden järjestö BWI (Building and
Woodworkers’ International) koko-

si kongressiinsa Bangkokiin viime vuoden lo-
pulla noin 850 kokousedustajaa ympäri maa-
ilmaa. BWI:n kongressin keskeisenä teemana
oli oikeus, oikeudenmukaisuus ja työ kaikille.
Järjestö vaatii, että työntekijöiden oikeus liit-
tyä ammattiliittoon ja ammattiliittojen oikeu-
det tunnustetaan maailmanlaajuisesti.
BWI:ssä on jäseninä 328 ammattiliittoa

yli 130 maassa. Näissä ammattiliitoissa on
noin 12 miljoonaa jäsentä. Järjestön missio
on koota ammattiliittoja yhteen ympäri maa-
ilmaa, auttaa ammattiliittoja edistämään ja
valvomaan työntekijöiden oikeuksia työelä-
mässä ja yhteiskunnassa.
BWI neuvottelee myös puitesopimuksia eri-

tyisesti kehitysmaissa toimivien monikansal-
listen yritysten kanssa. Näillä sopimuksilla
sovitaan muun muassa työntekijöiden perus-
oikeuksista ja järjestäytymisvapaudesta am-
mattiliittoihin. Puitesopimusten kautta näihin
maihin rakennetaan perustaa ammattiliitoil-
le ja työehtosopimuksille, joilla työntekijöiden
asemaa parannetaan.
Kaikkiaan 199 ammattiliittoa 94 eri maas-

ta osallistui kongressiin. Euroopasta edusta-
jia oli 222, liittoja 63 ja maita 26. Kongres-
si järjestettiin keskellä Thaimaan jännitteistä
poliittista tilannetta. Väkivaltaisiksi yltyneet
mielenosoitukset, lakot ja ulkonaliikkumis-
rajoitukset värittivät omalta osaltaan kong-
ressia.
Suomesta kokousedustajat kongressiin oli-

vat lähettäneet Ammattiliitto Pro, Puuliitto,
Rakennusliitto ja Sähköliitto.

Turvaa TyönTekijöille
Erityisesti kehitysmaissa ammattiliitojen ase-
ma on uhattuna jatkuvasti. Työntekijät jou-
tuvat päivittäin taistelemaan oikeudestaan
kuulua ammattiliitoon ja saada työehtosopi-
muksen tuoma turva. Tänä päivänä työnteki-

A iempina vuosikymmeninä suurin

osa BWI:n teollisuudenalojen työn-

tekijöistä työskenteli kokopäiväises-

ti. Nyt epävarma työ on kasvussa kaikilla

sektorilla eri puolilla maailmaa. Se merkit-

see alhaisia palkkoja, huonoja työoloja ja

vähäisiä etuisuuksia ilman kollektiivista

neuvotteluoikeutta.

BWI:n edustamilla aloilla ammattiliittojen

neuvotteluoikeuksien piirissä olevien työn-

tekijöiden määrä vähenee. Toimintamalli on

luonut hyvin epäselvän sosiaaliseen polku-

myyntiin liittyvän tilanteen erityisesti nais-

ten, nuorten ja maahanmuuttajien kohdalla.

Epävarma työ ei enää ole kehitysmaiden

työelämän piirre, vaan se on laajentunut

myös kehittyneisiin maihin. Globalisaatio

on tuonut myös Euroopan työmarkkinoille

epävarmuuden ja epäsäännöllisyyden. Eu-

roopan ammattiliitot ovat kampanjoineet ja

mobilisoineet työntekijöitä kehittääkseen

palkkojen ja työolojen tasoa matalien työ-

voimakustannusten maissa. Tällä tavoin Eu-

roopan Unionin jäsenmaiden työntekijät voi-

vat saada paremmat työehdot ja paremman

suojan.

BWI on tiiviisti seurannut kehitystä Eu-

roopassa. Erityisesti huomiota on kiinnitetty

epävarmoihin työsuhteisiin liittyviin tekijöi-

hin. Lisäksi on seurattu tilapäiseen työhön,

alihankintaan osa-aika- ja kausiluoteiseen

sekä laittomaan työhön liittyvän eurooppa-

laisen lainsäädännön kehittämistä. BWI on

tuottanut esitteen siitä, kuinka ammattiliit-

tojen tulee vastata näihin haasteisiin.

Työperäisestä maahanmuutosta on tullut

pysyvä ilmiö BWI:n edustamilla aloilla. Noin

40 prosenttia siirtotyöläisistä työskentelee

valmistus- ja rakennusteollisuudessa. Vuo-

desta 2007 lähtien monissa maissa on teh-

ty muutoksia maahanmuuttopolitiikkaan ja

lähetettyjä työntekijöitä koskevaan lainsää-

däntöön sosiaalisen polkumyynnin ehkäise-

miseksi.

BWI käynnisti maailmanlaajuisen muut-

toliikkeen hankkeen (BWI Connect) vuon-

na 2009 tukeakseen lähetettyjen ja siirto-

työläisten oikeuksia: sama palkka samasta

työstä.

Työntekijöiden ei pitäisi joutua maksa-

maan työnantajalle saadakseen työmahdol-

lisuuden. Työnantajan pitää kustantaa viisu-

mi- ja muut maahanmuuttokustannukset.

Valvovien viranomaisten tulee varmistaa, et-

tä lähetetyt työntekijät kotiutetaan työsuh-

teiden päättyessä ja siinä tapauksessa et-

tä käyttäjäyritys katoaa. Työntekijöiltä ei saa

takavarikoida passia, muuta matkustusasia-

kirjaa tai henkilöllisyystodistusta. Lisäksi

työntekijöillä pitäisi olla täydet oikeudet ryh-

tyä tarvittaessa oikeustoimiin työskentely-

maassa ja myös oikeus järjestäytyä siellä

ammattiliitoihin.

BWi vaati Bangkokissa
oikeutta ja työtä kaikille

jöitä erotetaan työstään ammattiliittoon kuu-
lumisen vuoksi, ammattiyhdistysaktiiveja
vainotaan ja jopa murhataan.
Myös SAK:n kansainvälinen strategia läh-

tee siitä perusasiasta, että työntekijöiden
hyvinvoinnin, toimeentulon ja osallisuuden
parantamista sekä yhteiskunnallisen oikeu-
denmukaisuuden edistämistä ei voi kestä-
vällä tavalla saavuttaa yhdessä maassa, jos
muu maailma kehittyy toiseen suuntaan. Tä-
män vuoksi kansainvälinen edunvalvonta on
erottamaton osa järjestön toimintaa.

pohjoisMaaT vahvasTi Mukana
Pohjoismaiden vahva asema BWI:ssä koros-
tui entisestään, kun järjestön uudeksi pu-
heenjohtajaksi valittiin ruotsalainen Per-Olof
Sjöö. Taustaltaan hän on ikkunapuuseppä.
Sjöö toimi Ruotsin metsä- ja puuliiton työehto-
sopimusvastaavana vuodesta 1998 ja vuon-
na 2000 hän oli liiton neuvottelupäällikkönä.
Myöhemmin hänet valittiin Ruotsin metsä-,
puunjalostus- ja graafisen alan työntekijöitä
edustavan GS:n puheenjohtajaksi ja samalla
Ruotsin keskusjärjestön LO:n hallituksen jä-
seneksi.
Per-Olof Sjöö johtaa BWI:n maailmanhalli-

tusta, joka vastaa toiminnan hallinnoinnista
ja toteuttamisesta. Jäsenet hallitukseen valit-
see maailmanneuvosto.
Puuliiton puheenjohtaja Sakari Lepola va-

littiin maailmanneuvoston jäseneksi ja Ra-
kennusliitonMatti Harjuniemi hänen 1. hen-
kilökohtaiseksi varajäsenekseen. Sähköliiton
Sauli Väntti valittiin Johan Lindholmin (Ruot-
si) 2. henkilökohtaiseksi varajäseneksi maail-
manneuvostoon.
BWI:n maailmanneuvosto on ylin hallin-

toelin, joka vastaa järjestön toiminnasta
kongressien välillä. Jäsenet maailmanneuvos-
toon valittiin kongressissa maaryhmittäin, joi-
ta on 26. Jäseniä maailmanneuvostossa on
37 ja jokaisella heistä on kaksi henkilökoh-
taista varajäsentä.

lisää järjesTäyTyMisTä
BWI:n pääsihteeri filippiiniläinen Ambet Yu-
son totesi puheenvuorossaan, että ammat-
tiliitot ovat järjestäneet yli 300 000 uutta jä-
sentä viimeisten neljän vuoden aikana. Yli
500 000 työntekijää on saatu ammattiliitto-
jen sopimien työehtosopimusten piiriin. Tämä
on tapahtunut pääosin kehitysmaissa.
Pelkästään Afrikassa ammattiliittoihin on

järjestäytynyt yli 6000 naistyöntekijää. BWI
on tukenut ammattiliittoja järjestämistyössä
Latinalaisen Amerikan infrastruktuurihank-
keissa. 100 000 rakennusalan työntekijää liit-
tyi ammattiliitoihin ja palkkoihin saatiin neu-
voteltua 20 prosentin korotukset.
BWI:n kongressi antoi symbolisen punai-

sen kortin kansainväliselle jalkapalloliitolle
FIFA:lle. Kongressi kehotti FIFA:aa ottamaan
vastuun siitä, että ihmisoikeuksia ja työnte-
kijöiden oikeuksia kunnioitetaan jalkapallon
maailmanmestaruuskisojen rakennushank-
keissa Brasiliassa.

kansainväliseT puiTesopiMukseT
Puitesopimukset ovat päänavauksia työnteki-
jöiden oikeuksien kollektiivisen neuvotteluoi-
keuden kehittämisessä niissä maissa, joissa
monikansallisilla yhtiöillä on toimintoja ja jois-
sa työelämän lainsäädäntö sekä ammattiliit-
tojen oikeudet työntekijöiden edustajina ovat
vasta kehittymässä. Tätä kautta saadaan ai-
kaan vuoropuhelu yritysjohdon ja ammattiliit-
tojen välillä. Puitesopimuksilla voidaan var-
mistaa ammattiliittojen pääsy työpaikoille
tapaamaan työntekijöitä ja tekemään järjes-
täytymistyötä. BWI käy vuoropuhelua puite-
sopimusten piirissä olevien yritysten kanssa.
BWI:n 19 kansainvälistä puitesopimusta kat-
tavat pieniä ja keskisuuria yrityksiä.
BWI:llä on puitesopimuksia lähinnä euroop-

palaisten yritysten kanssa. Ruotsista sopi-
muksen ovat tehneet IKEA/svedwood -ryhmä.
Suomesta kansainvälisiä puitesopimuksia ei
ole tehnyt yksikään BWI:n aloilla toimiva yri-
tys.
BWI:n painopisteitä ovat viime aikoina ol-

leet muun muassa järjestäytyminen, neuvot-
telutoiminta ja vaikuttamispolitiikka, siirtotyö-
läisten oikeudet, kestävä metsätalous sekä
globaali ja alueellinen taloudellinen kestä-
vyys.

Teksti: SAULI VäNTTI

epätyypillinen
työ lisääntyy

Pohjoismailla oli hyvä edustus BWI:n kongressissa.

Sähköliiton Sauli Väntti ja Puuliiton Aleksi

Kuusisto edustivat järjestöjään Bangkokissa.
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Nuorilta
nuorille
Nuorisosihteerikurssi toi maaliskuun
puolivälissä Tampereelle 12 nuorisosihteeriä
ja viisi muuta nuorisotoiminnan
järjestämisestä kiinnostunutta
ammattiosastoaktiivia eri puolilta Suomea.

Kurssiviikonlopun ohjelma
koostui tiukasta asiasta

hupia unohtamatta. Nuo-
risoasiamies Juha Jumis-
ko opasti kurssitetta-
vat nuorisotyön alkuun,
vieraileva tähti Tiia-Ma-
ria Jyrkilä esitteli Pal-
velualojen ammattiliit-
to PAM:in nuorisotoimintaa
ja Sähköliiton puheenjohta-
jaMartti Alakoski kuittasi liiton
asiat kaukaa historiasta tulevaisuu-
den visioihin.
Väliin mahtui kiperä keilakisa ja herkuttelua viikinki-

tunnelmissa. Tapahtuman tärkeintä antia olikin juuri verkostoituminen. Kes-
kustelu toimiston väen ja kurssilaisten kesken polveili liiton nuorennusleik-
kaustarpeista ammattikoululaisten aseman parantamiseen.
Kaiken kruunuksi kurssilaiset pistivät viisaat päät yhteen ja suunnitteli-

vat, millä koukuilla nuoriso saataisiin vedettyä mukaan ay-liikkeen venee-
seen. Tulokset tulevat näkymään Vasamassa, netissä ja facebookissa. Näis-
tä tyypeistä ja heidän ideoistaan tulemme vielä kuulemaan!

Sami Liimatainen ja Martti Alakoski keskustelivat ammattikoululaisten

asemasta.

1. Osasto on jo useana vuonna pi-
tänyt ammattikouluissa työmarkki-
natiedotusta, mutta mitään varsi-
naisia nuorisotapahtumia ei vielä
ole järjestetty. Kesäloman jälkeen
on tarkoitus järjestää ensimmäi-
nen.

2. Kun ei vielä ole kokemusta. Vii-
me vuonna olin mukana koulutie-
dottamisessa ja tänä vuonna tulin
nuorisosihteeriksi. Haasteellisim-
malta tuntuu nuorisotapahtuman
ohjelman luominen. Millaisen pake-
tin sitä tekisi? Mikä on se juju, jolla
nuoret saa kiinnostumaan?

3. Parasta oli päästä tapaamaan
muita nuorisosihteereitä. Tietoa kyl-
lä saa hyvin nuoriso-oppaasta ja
muutenkin, mutta se, että pääsi
ideoimaan ja jakamaan kokemuk-
sia muiden aloittelevien nuorisosih-
teerien ja myös niiden kanssa, joilla
on hommasta jo kokemusta. Uusi
tehtävä tuntuu aina vähän hanka-
lalta, mutta kurssilla tajusin, etten
ole yksin näiden ajatusten kanssa.

1. Erillistä nuorisotoimintaa ei ole
ollut aiempina vuosina osastos-
samme. Tänä vuonna keskitytään
Volttipäivien järjestämiseen Seinä-
joella, mutta tulevina vuosina py-
ritään järjestämään jokin nuorille
suunnattu tapahtuma – mahdolli-
sesti vaikka yhteistyössä muiden
osastojen kanssa.

2. Nuorisotoiminnan järjestämises-
tä ei vielä ole kokemusta, mutta
varmasti haasteellisinta on keksiä
tapahtumiin sisältö, joka houkutte-
lisi nuoria osallistumaan laajasti.

3. Tutustuimme muiden osastojen
nuorisotoiminnan järjestäjiin sekä
nuorisoasiamieheen ja saimme aja-
tuksia toimintamme kehittämiseen.
Mukavaankin oli.

1. Osastolla ei varsinaisesti ole eril-
listä toimintaa nuorille mutta nuo-
rempi väki on osallistunut hyvin
kaikille järjestettyyn toimintaan.
Tulevaisuudessa ehkä meidänkin
osastossa saadaan omaa toimin-
taa nuorille.

2. On vaikea saada niitä nuoria jä-
seniä osallistumaan, joita ei tunne
tai jotka eivät ole aiemmin osallis-
tuneet. Ensikosketus osaston tai lii-
ton toimintaan taitaa olla hieman
jännittävää nuoremmista tai sitten
on väärä kuva kurssien sisällöstä ja
luonteesta. Itse en ainakaan ole ol-
lut yhdelläkään jäykällä saati epä-
kiinnostavalla kurssilla.

3. Verkostoitumisen lisäksi ehkä
pienet vinkit työmarkkinatiedotuk-
siin, joita on tarkoitus ruveta pitä-
mään meidän alueen ammatti-
kouluissa säännöllisesti. Sitten oli
myös todella mielenkiintoisia kes-
kusteluja esimerkiksi liiton toimin-
tatavoista ja säännöistä, jotka he-
rättivät itsellä kriittisiäkin ajatuksia
liiton päätöksenteosta. Nämä kes-
kustelut toivottavasti jatkuvat tuon-
nempana.

Sähköliiton alueellisiin nuoriso-

tapahtumiin on tänä vuonna ol-

lut hyvin tunkua. Ilmoittautumis-

aika Oulun ja Turun tapahtumiin

on jo ummessa, mutta vielä eh-

dit mukaan Lahteen tai Vantaalle.

Lahden hakuaika päättyy 11.4. ja

Vantaan 25.4.

Ilmoittautumiset: tiina.makkyla@

sahkoliitto.fi tai 050 409 8469

KLIK: www.sahkoliitto.fi/nuoret/

tapahtumat

JAnI VIrTA, 34, energia – ICT – verkostoala

os. 035, Rauman Sähköalantyöntekijät ry

nuorisosihteeri, työmarkkinatiedottaja, osaston

hallituksessa. Sähköliiton jäsen 18 vuotta,

oppilasjäseneksi 1996.

Teksti ja kuvat: jONNA HEINIlUOMA

Joko ilmoittauduit
seuraaviin nuoriso-
tapahtumiin?

Ä
Gallup
1. minkälaista nuorisotoimintaa
ammattiosastosi järjestää?

2. mikä on haasteellisinta osaston
nuorisotoiminnan järjestämisessä?

3. mikä oli nuorisosihteeri-
kurssin tärkein
anti?

Ä

HAnnu HöLSö, 27, sähköistys- ja talotekniikka-alaos. 057, Etelä-Pohjanmaan Sähköalantyöntekijäinosasto ry, ammattiosaston sihteeri, osastonhallituksessa. Oppilasjäsenenä 2002–2005ja siitä asti varsinaisena jäsenenä.

JArI KIVILuOMA, 31, sähköistys- ja talotekniikka-ala

os. 056, Ikaalistenseudun Sähkötyöntekijät ry

nuorisosihteeri, osaston hallituksessa.

Sähköliiton jäsen kohta 12 vuotta.
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Elektroninen kelaratkaisu
jokaisessa kontaktorissa?

Patentoidusti.

AF-kontaktoreilla varmistetaan moottorin ohjaus.
18,5 kW saakka uudistuneet kontaktorituotteet avaavat ennennäkemättömiä mahdollisuuksia
sähkösuunnittelulle, kojeiston kunnossapidolle ja tuotehallinnalle. 45 mm levyisenä ja
uusimmalla patentoidulla AF-laajajännitetekniikalla toteutettuna tuotteet sopivat nykyisiin
asennuksiin jopa paremmin kuin alkuperäiset. AFz-tuotteen täyttäessä myös standardin
SEMI F47-0706 voit olla varma, että moottorin ohjaus on varmistettu parhaalla mahdollisella
tavalla – myös 20 ms jännitekatkoksen aikana!

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää.

Pidämme moottorisi käynnissä. www.abb.fi
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Kotkan Kaarniemen kesä-, heinä- ja elokuu, eli viikot 23–35 ovat

haussa 14.4. asti. Mökkejä koskevat viikkotoivomukset pyydetään

laittamaan Tapio Haikalle sähköpostilla osoitteeseen

tapio.haikka@sahkoliitto.fi

tai soittamalla kello 12–20, puh. 0440 557 841.

Viikot hyvinvarusteltuihin, saunallisiin hirsimökkeihin arvotaan

niitä toivoneiden Sähköliiton jäsenten kesken 15. huhtikuuta.

Onnettaren suosikit saavat tiedon arpaonnestaan huhtikuun

loppuun mennessä.

Kaarniemen loma- ja leiripaikka on jäsenten ympärivuotisessa käytössä! Varaa sieltä

myös edullinen tila syntymäpäivä-, valmistujais- ja muille juhlatilaisuuksillesi.

Mökkiviikko kesä
-, heinä- ja eloku

ussa alkaa

”edellisviikon” pe
rjantaina kello 15

.00 ja

loppuu varatun vi
ikon perjantaina

kello 13.00.

Kaarniemen mökit
haussa 14.4. asti

S ähköliiton kesäviikko-osakkeet Vuoka-
tissa, Tahkolla, Vierumäellä ja Tampe-

reella ovat haettavissa 15. huhtikuuta asti.
Lomat haetaan Holiday Club Yrityspalve-
lun varausjärjestelmän kautta osoitteessa
www.hcresorts.com/yrityspalvelu (käyttäjäni-
mi: sahkoliitto, salasana: hcviikot) tai puheli-
mitse numerosta 030 687 0400 (arkisin klo
9.00 - 16.00).
Varausjärjestelmä tekee varaukset vapai-

siin ajankohtiin varausten saapumisjärjestyk-
sessä. Jos jollekin lomaviikolle on useampia
tulijoita, varauspalvelu valitsee lomalaiset ar-
pomalla ne 17.4.
Sähköliiton jäsenellä on oikeus loma-

osakelomaan joka kolmas vuosi. Lomaosak-
keet on ensisijaisesti tarkoitettu liiton työ-
ikäisille jäsenille. Lomaviikkoa voi hakea, jos
on ollut Sähköliiton jäsen vähintään vuoden
ajan. Oppilasjäsenillä varausoikeutta ei ole.
Eläkeläisillä on oikeus arvonnassa vapaaksi
jääviin viikkoihin 24.4. kello 10 alkaen.

HoLIdAy CLUb KATINKULTA
Kohde: Koy Golfharju, Katinkulta,
Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti
Viikot: 25, 32, 37 ja 38 (hinta 380 €/vko).
Lomaviikko alkaa kyseisen viikon maanan-
taina klo 18.00 ja päättyy seuraavan viikon
maanantaina klo 10.00.
Huoneisto: Olohuone + k + 1 mh + pesuh +
s, 62 m2 (vuodepaikat 2 + 2 hengelle). Kak-
sikerroksinen pientalo.
Varustelu: liinavaatteet, pyyheliinat, astias-
to, kahvinkeitin, vatkain, leivänpaahdin, mik-
roaaltouuni, jääkaappipakastin, liesi ja uuni,
liesituuletin, takka, astianpesukone, pyykin-
pesukone, hiustenkuivaaja, digi-tv, dvd, cd-
radio, kuivauskaappi, keskuspölynimuri, ko-
neellinen ilmanvaihto, silitysrauta- ja lauta,
internetyhteys.

VIERUMäKI
Kohde: Suomen Urheiluopisto,
Urheiluopistontie 400, 19120 Vierumäki
Viikot: 23, 25, 35, 38 ja 39 (hinta 420 €/
vko). Lomaviikko alkaa edellisen viikon per-
jantaina klo 16.00 ja päättyy kyseisen viikon
perjantaina klo 12.00.
Huoneisto: Olohuone + avokeittiö + 2 mh +3
kylpyhuonetta + s, 90 m2 (vuodepaikat 4 +
2 hengelle), pienkerrostalo, lasitettu teras-
si 20 m2.
Varustelu: Liinavaatteet, pyyheliinat, astias-
to, jääkaappi/pakastin, keraaminen liesitaso
ja erillisuuni, liesituuletin, mikroaaltouuni, in-
tegroitu astianpesukone, kahvin- ja vedenkei-
tin, leivänpaahdin, lasiovellinen viinikaappi,
tv, dvd-soitin, cd/radio, pölynimuri, pyykinpe-
sukone, 2 kuivauskaappia, muurattu takka,
koneellinen ilmastointi, kaikissa tiloissa vesi-
kiertoinen lattialämmitys.
Majoituksen hintaan sisältyy ulkotennis-

kentän käyttö sekä kaksi polkupyörää kesä-
aikaan.

HoLIdAy CLUb TAHKo SPA
Kohde: Spa Suites Black (2+2:lle),
Ahopellontie 1, 73310 Tahkovuori
Viikko: 24 (hinta 400 €/vko). Lomaviikko al-
kaa edellisen viikon perjantaina klo 16.00 ja
päättyy kyseisen viikon perjantaina klo 12.00.
Huoneisto: 58 m2, (vuodepaikat 2+2 hen-
kilölle), 1 mh + oh + avokeittiö + kph + s, te-
rassi.
Varustelu: liinavaatteet, pyyhkeet ja kylpytakit
neljälle, jääkaappi, sähköliesi, mikrouuni, as-
tianpesukone, vedenkeitin, kahvinkeitin, lei-
vänpaahdin, astiasto, pyykinpesukone sekä
kuivauskaappi, pölynimuri, silityslauta ja -rau-
ta, hiustenkuivain, taulu-tv + EasyBox-multi-
mediajärjestelmä, lasitettu parveke.

HoLIdAy CLUb TAMPEREEN KyLPyLä
Kohde: 2 + 2 hengelle,
Lapinniemenranta 12, Tampere
Viikot: 28 ja 36 (hinta 280 €/vko). Loma-
viikko alkaa edellisen viikon perjantaina klo
16.00 ja päättyy kyseisen viikon perjantai-
na klo 11.00.
Huoneisto: Olohuone + k + pesuh, 30 m2 +
parvi 15 m2 (vuodepaikat 2 + 2 hengelle).
Varustelu: liinavaatteet ja pyyhkeet, kylpyta-
kit, astiasto, keittolevyt (ei uunia), liesituule-
tin, jääkaappi, mikroaaltouuni, astianpesuko-
ne, kahvinkeitin, vedenkeitin, leivänpaahdin,
tv, DVD, stereot. Osassa huoneistoissa oma
sauna tai poreamme, osassa ei kumpaa-
kaan.

Kohde: 4 + 2 hengelle,
Lapinniemenranta 12, Tampere
Viikot: 25 (hinta 430 €/vko) ja 29 (460 €/
vko). Lomaviikko alkaa edellisen viikon perjan-
taina klo 16.00 ja päättyy kyseisen viikon per-
jantaina klo 11.00.
Huoneisto: Olohuone + k + 2 mh + pesuh, 70
m2 + parvi 30 m2 (vuodepaikat 4 + 2 hengel-
le). Parvellisissa huoneistoissa toinen makuu-
huone parvella.
Varustelu: liinavaatteet ja pyyhkeet, kylpytakit,
astiasto, liesi, liesituuletin, jääkaappi-pakas-
tin, mikroaaltouuni, astianpesukone, vatkain,
kahvinkeitin, vedenkeitin, leivänpaahdin, tv,
DVD, stereot. Osassa huoneistoissa oma sau-
na tai poreamme, osassa ei kumpaakaan.

Haemme Vantaalle talotekniikan urakointikohteisiin

30 sähköasentajaa
Kiinnostuitko?
Katso tiedot tehtävästä ja jätä hakemus 4.4. mennessä osoitteessa www.are.fi/tyopaikat

www.are.fi

Holiday Clubin kesän loMa-
osakeviikot Haussa 15.4. asti

lisätietoa:
www.sahkoliitto.fi
> Jäsenpalvelut
> Jäsenedut

| JÄSEnEtuJa | JÄSEnEtuJa | JÄSEnEtuJa | JÄSEnEtuJa | JÄSEnEtuJa |
Koonnut: Jonna Heiniluoma
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ku

ukauden

KuvaKuva

Nyky-yhteiskunta on rakennettu toi-

mivan energiainfrastruktuurin

pohjalle. Tärkeän roolinsa vuoksi ener-

gia-ala on ymmärrettävästi suuren yh-

teiskunnallisen mielenkiinnon kohtee-

na. Ennenmuinoin energiapolitiikan

hahmottaminen oli helppoa, kun mah-

tikäskyillä pystytettiin niin monta voi-

malaa kuin haluttiin. Nykyisin pää-

töksentekoon vaikuttavat lukuisten

kansallisella tasolla tapahtuvien poh-

dintojen lisäksi myös EU-tasoiset ja

kansainväliset vaikutukset. Kansainvä-

liset ilmastoneuvottelut on tästä hyvä

esimerkki.

EU:n energiapolitiikka perustuu

kolmeen pilariin – kilpailukyvyn, toimi-

tusvarmuuden ja ympäristövaikutusten

huomioimiseen. Paperilla nämä tavoit-

teet tukevat toisiansa, mutta johdon-

mukaisen politiikan kannalta on haas-

teellista, mikäli prioriteeteista ei kyetä

päättämään.

Nyt voimassa olevia EU:n 2020-ta-

voitteita (20 % päästöjenvähennys,

uusiutuvien kasvattaminen 20 %:n

kulutuksesta ja 20 % lisäys energiate-

hokkuuteen) on arvosteltu niiden pääl-

lekkäisyydestä. Monissa EU-maissa

kunnianhimoiset uusiutuvan energian

tukiohjelmat ovat johtaneet kuluttaja-

hintojen merkittävään nousuun ilman,

että päästöt olisivat merkittävästi las-

keneet. Ei-toivottu seuraus on ollut, et-

tä monet jäsenmaat suunnittelevat

tukea myös perinteiselle (fossiilisel-

le) tuotannolle toimitusvarmuuden yllä-

pitämiseksi. Haittavaikutuksena on, et-

tä tämä tulee kalliiksi kansalaisille.

Kehitys ei ole jäänyt Euroopan ko-

missiolta – EU:n ”hallitukselta” – huo-

maamatta. Komissio ehdottikin tammi-

kuussa merkittävää muutosta yhteisen

energiapolitiikan suuntaviivoihin. Kol-

men tavoitteen sijaan komissio ehdot-

ti 40 %:n kasvihuonekaasupäästöjen

leikkausta vuoteen 2030 mennessä

sekä EU-laajuista 27 % tavoitetta uu-

siutuville energialähteille. Esitykset

tulevat Suomen hallituksen kannan-

muodostuksen yhteydessä myös edus-

kunnan pöydälle suureen valiokun-

taan, jonka puheenjohtajana toimin.

Kustannustehokkuus ja energian

hinta nousevat yhä tärkeämmäksi

osaksi maiden välistä kilpailuasetel-

maa, kun erityisesti teollisuudessa

työn osuus lopputuotteen kustannuk-

sista pienenee entisestään mm. au-

tomaation ja robotiikan kehityksen

myötä. Viime vuosina Yhdysvallat on

saanut etumatkaa kilpailijoihinsa näh-

den liuskekaasun tuotannon kasvun

myötä. Energian hinnalla on suora vai-

kutus kilpailukykyyn ja sitä kautta työl-

lisyyteen!

Saksan ay-keskusjärjestö DGB esit-

tää ns. Marshall-suunnitelmassaan,

että Eurooppaan perustettaisiin uusi

investointirahasto myöntämään laino-

ja etenkin energiantuotannon uudis-

tamiseen. DGB:n mukaan Euroopan

uusi nousu voisi lähteä 150 miljar-

din Euroopan-laajuisista energiain-

vestoinneista uusiin energialähteisiin,

jotka työllistäisivät perinteisiä enem-

män. Eurooppalaisen ammattiyhdis-

tysliikkeen yhteisjärjestö EAY ehdot-

taa vielä laajamittaisemman, noin 200

miljardin euron vuotuisen investointi-

suunnitelman luomista EU:lle, jonka

energiainvestoinneista syntyisi 11 mil-

joonaa uutta työpaikkaa Eurooppaan.

Investoinnit maksaisivat itsensä takai-

sin talouskasvuna, kasvaneina verotu-

loina ja pienempinä sosiaaliturvame-

noina.

Pallo on nyt EU:n jäsenmailla ja Eu-

roopan parlamentilla, jotka tekevät ta-

savertaisina kumppaneina päätöksiä

EU-sääntelyn sisällöstä. Korkeimmal-

la tasolla ensimmäinen yhteinen näke-

mys komission esityksen pohjalta tulisi

muodostaa maaliskuun loppupuolel-

la pidettävässä päämiesten huippu-

kokouksessa. Huippukokouksessa on

tarkoitus antaa komissiolle suuntavii-

vat politiikan toteuttamiseen. Suomi

kannattaa yhden tavoitteen asettamis-

ta, mutta toivoo myös kannustetta eri-

tyisesti uusiutuvien biopolttoaineiden

käyttämiselle.

Seuraava vuodet ovat ratkaisevia

Euroopan tulevaisuuden kannalta.

Kuinka Eurooppa pidetään elinvoimai-

sena osana maailmantaloutta? Joka

tapauksessa olen varma, että energia-

investoinnit jatkuvat mittavina. Sähkö-

verkon älykkyys lisääntyy ja energian

katkeamaton saatavuus on yhä merkit-

tävämpi tekijä yhteiskunnassa.

KÄRKIMIES
MIAPETRA KUMPULA-NATRI
Eurovaaliehdokas. Kansanedustaja,
suuren valiokunnan puheenjohtaja

EU linjaa
energiapolitiikkaa

Tämänkertainen Kuukauden kuva on otettu veden

alla. Jyväskyläläinen sähköasentajaksi valmistuva,

23-vuotias Joose Seppälä harrastaa sukelluskalastusta

ja joskus siinä sivussa myös vedenalaista videokuvausta.

Järvisukeltajan kiusana ovat usein sameat uintivedet,

mutta talvi on selkeyttänyt näkymiä. Silta näkyy hienosti

pinnan läpi vain hieman väreillen.

Nuori sukelluskalastuksen harrastaja on menestynyt

myös alansa kilpailuissa.Viime kesänä Seppälä

sijoittui kuudenneksi pohjoismaisissa kisoissa.Tämän

syksyn tavoitteena onkin jo sukelluskalastuksen

maailmanmestaruuskisat Perussa.

Lisää asiaa Joose Seppälän kiinnostavasta

harrastuksesta seuraavassa Vasamassa.

SäHKöiStySalan KorVaUSKESKitUntianSio on SoVittU
Sähköalojen ammattiliitto ry ja Sähkötekniset työnantajat STTA ry ovat sopineet, että sähköistys-
alan työehtosopimuksen 2012 - 2014 9 § korvauskeskituntiansion korotusprosentti on loman-
määräytymisvuoden 1.4.2014 - 31.3.2015 aikana 1,10 prosenttia. Uusi korvauskeskituntiansio
tulee voimaan lomanmäräytymisvuoden 2013-2014 viimeisen palkanmaksukauden jälkeen. Sa-
man sisältöinen sopimus on tehty myös PALTA ry:n kanssa talotekniikka-alan sähköasennustoi-
mialalla.

KySEly aiKa- ja UraKKatyön EHDoiSta
Sähköistys- ja talotekniikka-alan sopimusalajäsenille on lähetetty kysely aika- ja urakkatyön eh-
doista. Vastaamalla kyselyyn voit auttaa tulevissa työehtosopimusneuvotteluissa. Sähköisen ky-
selyn webropol-linkki on lähetetty jokaiseen liiton jäsenrekisterissä olevaan sopimusalajäsenen
sähköpostiin. Kyselyn vastausaikaa on 7.4 saakka.
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Valentin Trascau ja Remus

Bartolomev asentavat va-

laisimia pelihalliin, joka ava-

taan Bukarestin keskustaan. Isossa

pelihallissa voi pelata biljardia ja au-

tomaattipelejä, ja paikasta tulee luul-

tavasti yksi nuorten suosikkipaikka.

Miehet ovat tehneet kuusi kuu-

kautta töitä tässä samassa osoittees-

sa, sillä he ovat sähköistäneet koko

kerrostalon uudelleen. 10-kerroksi-

sessa talossa on sata asuntoa, kaksi-

oita ja kolmioita, joihin on laitettu uu-

det sähköt. Nyt viimeiseksi sähkötyöt

on tehty pelihalliin. Pelihallin ja ko-

ko kerrostalon omistavat ulkomaalai-

set sijoittajat.

Trascau, 49, ja Bartolomev, 33, te-

kevät useimmiten töitä työparina.Yh-

teistyö sujuu hyvin, ja viime kuukau-

det ovat olleet mukavia, kun töitä on

tehty samassa paikassa. Normaalisti

työpisteet vaihtelevat päivän mittaan,

ja kun ollaan Romanian pääkaupun-

gissa ja EU:n yhdeksänneksi suurim-

malla metropolialueella, aikaa pai-

kasta toiseen siirtymiseen kuluu pal-

jon.

– Kun pomo soittaa, me lähdem-

me. Välillä työpäivät ovat pitkiä, mut-

ta ei se haittaa. Olemme tyytyväisiä,

kun on töitä, he sanovat ja tarkasta-

vat samalla, toimiiko uusi valaisin.

Toimii se.

Viime kesänä miehet olivat pit-

källä keikalla Mustanmeren rannalla.

Siellä peruskorjattiin valtaisa kom-

munismin aikana rakennettu hotelli.

Urakka oli iso mutta kiinnostava.

– Teemme kaikenlaisia sähkötöitä,

sekä isoja peruskorjauksia että taval-

listen perheiden pikkuasennuksia. On

kivaa, kun on monenlaista tekemistä,

he sanovat.

Valentin Trascau ja Remus

Bartolomev työskentelevät

keskisuuressa romanialaises-

sa sähköfirmassa. Yrityksen omista-

vat isä Constantin Ghindba ja poika

Bogdan Ghindba. Yritys tunnetaan

Romaniassa ja sillä on riittänyt hyvin

töitä. Palkkalistoilla on 14 sähköasen-

tajaa. Yrittäjä kuvailee, että työnteki-

jät ovat kuin omaa perhettä.

– Aloitin sähkötöissä 14-vuotiaa-

na ja jo 18-vuotiaana tein työtä omaan

lukuun. Minut tunnettiin Bukarestis-

sa jo kommunismin aikana, ja siksi

yrityksellä on riittänyt töitä, 56-vuo-

tias Constantin Ghindba kertoo.

Hän sanoo, että tarjouskilpailu on

nykyisin kovaa. Parhaillaankin odo-

tetaan vastauksia muutamasta ura-

kasta. Hän uskoo, että töitä riittää

jatkossakin: yrityksen asentajat ovat

ammattilaisia ja heidän laatunsa tun-

netaan. Omien asentajien lisäksi yri-

tys käyttää alihankkijoita. Toisinaan

Romaniassa sähköasentajat

uskovat siihen, että rakentamisen

buumi alkaa pian. Keskisuuressa

yrityksessä asiat hoidetaan

työntekijän ja työnantajan

kesken. Asiat ovat kohtuullisen

hyvin verrattuna naapurimaiden,

Ukrainan ja Serbian tilanteeseen.

Kuin
yhtä suurta
perhettä

Teksti: Terhi Friman | Kuvat: Tanja Mikkola
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projektit ovat niin suuria, että nii-

tä ei voida tehdä 14 asentajan voi-

min. Kommunismin aikana rakennet-

tiin valtaisia kerrostaloja ja laitoksia,

joista monet ovat nyt peruskorjauk-

sen tarpeessa. Isoja projekteja ei silti

osu yhdelle yritykselle jatkuvasti.

Yritys ei markkinoi itseään mil-

lään tavalla. Puskaradio toimii riittä-

vän hyvin. Bukarestin rakennusark-

kitehdit tuntevat luotettavat yrityk-

set, samoin sijoittajat.Tulevaisuudes-

sa asiat saattavat olla toisin, mutta

nyt pärjätään hyvin näillä. Alennus-

hintoihin ei lähdetä, koska halvalla ei

voi myydä laatutyötä. Ghindba on si-

tä mieltä, että paremmat ajat ovat jo

ovella. Pankit ovat nyt laskeneet kor-

koja, ja taloudessa on muutenkin nä-

kyvissä hyviä merkkejä.

– Kun rakennusbuumi iskee, olem-

me valmiita tekemään hyvää työtä.

Constantin Ghindba on tyytyväi-

nen siitä, että Bogdan-poika päät-

ti tulla töihin isänsä firmaan. Poika

valmistui kauppakorkeakoulusta ja

tekee yrityksessä kaikki taloustyöt.

Sähköalan koulutusta hänellä ei ole:

– Osaan vaihtaa lampun, jos koto-

na pitää, muuten luotan ammattilai-

siin, Bogdan naurahtaa.

Romaniassa ammattiliittoihin

kuuluvat lähinnä julkisella

puolella työtä tekevät ja to-

della suurissa yrityksissä työtä teke-

vät työntekijät. Asenne ammattiliitto-

ja kohtaan ei ole ollut kommunismin

kaatumisen ja hirmuhallitsija Niko-

lae Ceausescun kukistumisen jälkeen

ollut kovin lämmin, koska moni liit-

tää ay-toiminnan vanhoihin aikoihin.

Periaatteessa liitot ovat mukana niil-

lä työpaikoilla, joilla on yli 50 työn-

tekijää.

Romaniassa elää tällä hetkellä

kolme sukupolvea. Vanhat, nyt jo elä-

köityneet, ovat eläneet kommunis-

min ajan ja osa heistä ikävöi sen ta-

lousjärjestelmän hyviä puolia. Keski-

ikäisten sukupolvi on halunnut unoh-

taa kommunismin ja elää tätä päivää

– entisiä aikoja ei paljoa edes halu-

ta muistella. Nuoret, alle 25-vuotiaat,

eivät ole eläneet kommunismia vaan

heille nykyinen Romania on ainoa to-

dellisuus.

Trascau toteaa, että ammattiliit-

toa ei ole tarvittu. Kaikista asioista

voidaan keskustella suoraan työnan-

tajan kanssa ilman välikäsiä. Hän on

tyytyväinen palkkaansa, joka on hie-

man korkeampi kuin sähköasentajilla

keskimäärin. Hän saa 500 euron net-

tokuukausipalkkaa

– Romaniassa verotus on kireä ja

monimutkainen, ja siksi on tapana il-

maista palkka nettopalkkana.

Työnantaja maksaa työterveys-

huollon ja huolehtii työntekijöiden

koulutuksesta. Viime vuosina koulu-

tuksia on ollut usein ”kun on siirrytty

länsieurooppalaisiin sähkövaatimuk-

siin”, Trascau sanoo. Uudet koulutuk-

set ovat olleet hyviä, mutta parhaiten

kaiken oppii itse tekemällä. Kumpikin

mies on käynyt aikanaan kolmivuoti-

sen ammattikoulun.

– Siellä oppii asiat teoriassa, mut-

ta käytäntö on toinen. Osaamme jo

nämä työt eikä mikään tunnu vaike-

alta.

Työtapaturmia on ollut hyvin vä-

hän ja ne ovat olleet pieniä. Miehet

arvelevat, että tapaturmia on vähän,

koska työvälineistä pidetään hyvä

huoli ja koska työt osataan jo hyvin.

– Ja Jumala suojelee meitä, he sa-

novat.

Lomia sähköasentajat pitävät, kun

se on töiden kannalta mahdollista. He

eivät pidä pitkiä lomaputkia, koska

työt on tehtävä. Uskonnolliset roma-

nialaiset pitävät siitä, että lomia voi

pitää ortodokseille tärkeän pääsiäi-

sen ja joulun aikaan.

Romanian talous on ollut hei-

koissa kantimissa viime vuo-

det. Kommunismin jälkeen

maassa elettiin uutta juhlanhumuis-

takin aikaa. Vuonna 2009 vientivetoi-

nen maa putosi lamaan, josta toipu-

minen on edelleen kesken. Tuloerot

ovat Romaniassa valtavat.

Pääkaupungissa Bukarestissa on

paljon rikkaita ihmisiä ja kalliita

merkkiliikkeitä ja vain parinkymme-

Constantin ja Bogdan Ghindba

pyörittävät yhdessä keskisuurta

sähköalan yritystä. He kertovat, että

puskaradio toimii hyvin. Isä Constantin

on ollut alalla pitkään ja hänet

tunnetaan.

Valentin Trascau ja Remus

Bartolomev asentavat valaisimia

uuteen peliluolaan Bukarestin

keskustassa. He ovat tyytyväisiä

työhönsä keskisuuressa

yksityisessä yrityksessä.

Romanialaisen sananlaskun mukaan

sähkölampun vaihtamiseen tarvitaan

neljä miestä. Kaksi pitää lampusta

kiinni ja kaksi pyörittää pöytää,

sähköasentajat nauravat.

’’

nen kilometrin päässä romanikylässä

eletään ilman sähköä ja huonolla ruu-

alla eivätkä lapset käy koulua.

Valentin Trascau ja Remus Barto-

lomev sanovat, että esimerkiksi ruoka

on Romaniassa kallista, samoin säh-

kö. Talvet ovat kylmiä ja lämmitystä

tarvitaan.

Trascaulla on kolme lasta. Nuo-

rin on koulussa ja tekee välillä töitä

yhdessä isänsä kanssa. Tytär opiske-

lee ja tekee työtä Englannissa. Hän ai-

koo jäädä valmistuttuaan sinne töi-

hin. Keskimmäinen lapsi, poika, ai-

koo hänkin lähteä Englantiin opiske-

lemaan. Isä on päätöksestä tyytyväi-

nen: hän uskoo, että ulkomailla on pa-

rempi palkka ja paremmat mahdolli-

suudet kaikin tavoin.

– Kuulemma siellä nettokuukausi-

palkka voi olla jopa 2200 euroa. Se on

paremmin kuin täällä koskaan. Onhan

se ikävä, kun omat lapset muuttavat

muualle, mutta he voivat sentään käy-

dä lomillaan täällä.

Miehet ovat sitä mieltä, että heille

Romania on paras maa. Sukurakkaat

romanialaiset viihtyvät omiensa pa-

rissa. Kumpikin on elänyt maan mie-

lenkiintoiset historian vaiheet. He us-

kovat, että hyviä muutoksia kohti ol-

laan menossa.

– Romaniassa on rauha. Ei tarvit-

se kuin seurata naapurimaiden Ukrai-

nan ja Serbian tilannetta, niin voi ol-

la kiitollinen siitä, että täällä saa elää

levollista elämää.

Mikä on elämässä parasta? Palk-

kapäivä.

– Silloin meillä on vaikeuksia kan-

taa palkkapussi kotiin, he naureskele-

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

Planar 3 S3
42-52135-302-93M
35-38 EN ISO 20345: S3 SRC
42-52135-303-93M
39-48 EN ISO 20345: S3 SRC

Fe

Planar Sweet S3
42-52181-302-92S
35-42 EN ISO 20345: S3 SRC

Fe Planar 1 S3
42-52131-302-92M
35-38 EN ISO 20345: S3 SRC
42-52131-303-92M
39-48 EN ISO 20345: S3 SRC

Fe Planar 2 S3
42-52133-302-92M
35-38 EN ISO 20345: S3 SRC
42-52133-303-92M
39-48 EN ISO 20345: S3 SRC

Fe Planar Soft
42-12132-102-92M
35-38 EN ISO 20347: O1 SRC FO
42-12132-103-92M
39-48 EN ISO 20347: O1 SRC FO

Uusi turvajalkine
Sievin Planar 3 on uuden ajan turvakenkä. Siinä on erittäin pitävä pohja, joka muotoilunsa ja pohjakuviointinsa ansiosta pitää

jalat tukevasti maassa haastavillakin alustoilla. Tyylikäs ja persoonallinen Planar 3 on myös mukava ja tukeva muhkeiden peh-

musteiden ja erinomaisen istuvuutensa ansiosta.

Varrellinen Planar 3 laajentaa käyttömukavuuden uusiin ulottuvuuksiin memory foam -nilkkasuojansa ansiosta: yksilöllisesti jalan

muotoja mukaileva memory foam tukee miellyttävästi jalkaa auttaen ehkäisemään nilkkavammoja.
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Jos olet Sähköliiton oppilasjäsen, et maksa jäsenyydestäsi mitään, mutta
et myöskään saa jäsenkortillasi kaikkia niitä etuja, joihin maksavat jäsenet
ovat oikeutettuja. Et myöskään voi kartuttaa töitä tekemällä oikeuttasi ansi-
osidonnaiseen työttömyyskorvaukseen.
Kaikkiin jäsenetuihin pääset kiinni liittymällä liiton maksavaksi jäse-

neksi. Täysjäseneksi voit liittyä he-
ti, kun työskentelet opiskelujesi ohel-
la. Voit liittyä Sähköliiton maksavaksi
jäseneksi heti, kun aloitat esimerkik-
si kesätyön, on se sitten minkä alan
työtä tahansa.
Maksavaksi jäseneksi liittymällä

olet täysivaltainen liiton jäsen ja kar-
tutat myös muista kuin sähköalan ke-
sä- ja pätkätöistä oikeuttasi ansiosi-
donnaiseen työttömyyskorvaukseen.

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

Kun vaihdat työpaikkaa, muista aina tehdä uusi perintä-
sopimus. Se tarvitaan paitsi työnantajaperintää varten,
myös silloin, kun maksat jäsenmaksusi itse.
Jos työnantajasi perii jäsenmaksun, toimita perintä-

sopimus työnantajalle tai palkanlaskijalle. Varmista, et-
tä työnantaja toimittaa lomakkeen Sähköliiton jäsenre-
kisteriin.
Jos maksat jäsenmaksusi itse, toimita itse perintä-

sopimus liiton jäsenrekisteriin.

PerintäsoPimuslomake löytyy netistä
Sähköinen perintäsopimuslomake löytyy Sahkoliitto.fi:n
etusivun vasemmassa reunassa olevan Liity jäseneksi
-painikkeen kautta. Valitse avautuvalta sivulta vaihtoehto
”Kun vaihdat työpaikkaa, täytä tämä lomake”.
Tulostettavan ja postitse lähetettävän lomakkeen löy-

dät sivulta www.sahkoliitto.fi/lomakkeet.
Perintäsopimuksen voit myös tilata paperiversiona

Sähköliiton postituksesta, puh. 03 252 0111.

tarkkana PerintäsoPimuksen täyttämisessä
Täyttäessäsi perintäsopimusta sinun on valittava kah-
desta vaihtoehdosta. Rastita joko kohta ”Työnantaja perii
jäsenmaksun” tai kohta ”Maksan itse jäsenmaksun”.

[X] ”työnantaja Perii jäsenmaksun”
Jos rastitat perintäsopimuslomakkeen ”Jäsenmaksun
perintä”-kohdasta vaihtoehdon ”Työnantaja perii jäsen-
maksun”, tulosta perintäsopimus ja toimita se työnan-
tajalle tai palkanlaskijalle jäsenmaksuperinnän aloitta-
mista varten. Varmista, että työnantaja tai palkanlaskija
toimittaa perintäsopimuksen jäsenrekisteriin tai toimita
työnantajan täyttämä sopimus jäsenrekisteriin itse.

Työnantajalle toimitettu perintäsopimusilmoitus on
valtakirja, jolla jäsenmaksu voidaan periä palkastasi.
Valtakirja on voimassa toistaiseksi, valtakirjan voi pe-

ruuttaa kirjallisesti ja valtuutus raukeaa, kun työsuhde
valtakirjassa mainittuun työnantajaan päättyy. Valtuutus
on voimassa, jos työsuhdetta jatketaan enintään kuu-
kauden kuluessa.
Seuraa tilinauhastasi, että jäsenmaksun perintä käyn-

nistyy.

[X] ”maksan itse jäsenmaksun”
Kun maksat jäsenmaksun itse, jäsenrekisteri lähettää si-
nulle kotiin maksuviitteet ja ohjeet jäsenmaksujen mak-
samista varten. Tässä tapauksessa perintäsopimusta ei
toimiteta työnantajalle.
Voit maksaa itse jäsenmaksut kellon ympäri, kaikki-

na viikonpäivinä verkkopalvelun kautta osoitteessa www.
sahkoliitto.fi > Sähköliiton verkkopalvelut > Jäsenrekis-
teri. Verkkopalvelun kautta maksaessasi et tarvitse erilli-
siä viitenumeroita.

Pidä tietosi ajan tasalla
Jos työnantajasi on vuokratyövoimaa välittävä yritys, voit
ilmoittaa työnantajatiedon kohdalla käyttäjäyrityksen tai
toimialan, jolla työskentelet. Jäsenrekisteri tarkistaa täs-
tä sopimusalatiedon.
Työpaikan vaihtumisen yhteydessä on hyvä tarkistaa

myös, kuulutko työpaikkasi, sopimusalasi ja kotipaikkasi
puolesta oikeaan ammattiosastoon.
Voit ilmoittaa ammattiosaston muuttumisesta samalla

ilmoituksella, jolla muutat työpaikkatietosi.

Kun vaihdat työpaikkaa,
muista aina tehdä uusi
perintäsopimus, jotta
jäsenmaksusi perintä
jatkuisi tauotta. Jos
maksat jäsenmaksusi
itse, ilmoita tieto
uudesta työnantajasta
jäsenrekisteriin.

Liiton jäsenenä olet oikeutettu jä-
senmaksuvapautukseen, jos olet
vailla ansiotuloja.

Ammattiosaston jäsen ei ole velvol-
linen maksamaan liittomaksua Kan-
saneläkelaitoksen maksamista kor-
vauksista eikä sosiaaliavustuksen
luonteisista maksuista.
Jäsen ei ole myöskään velvollinen

maksamaan liittomaksua ajalta, jol-
loin hän
• on opiskelemassa;
• suorittaa ase- tai siviilipalvelusta;
• saa kuntoutustukea tai määräai-
kaista eläkettä;
• on laitoshoidossa tai omaishoito-
ajalla;
• suorittaa vapausrangaistusta;
• on palkattomalla vapaalla;
• osallistuu liiton hyväksymään työ-
taisteluun;

Ilmoita jäsenmaksu-
vapaasi rekisteriin
sähköisesti osoitteessa
www.sahkoliitto.fi
> Verkkopalvelu
> Jäsenrekisteri
tai laita sähköpostia
osoitteeseen jasen-
rekisteri@sahkoliitto.fi

• on kannatusjäsenenä, taikka
• saa vakuutusyhtiön päivärahaa.

Jos olet vapautettu jäsenmaksuis-
ta, velvollisuutesi on ilmoittaa jä-
senmaksuista vapautumisen syy ja
ajankohta Sähköliiton jäsenrekiste-
riin. Kun ilmoitat jäsenmaksuvapaat
rekisteriin, varmistat, että jäsenyyte-
si ja työttömyysturvaoikeutesi pysy-
vät voimassa.

kutsuuko intti?
lähdetkö opiskelemaan?

HoX!!! Pääsitkö töihin? tee uusi perintäsopimus
kun työpaikkasi vaihtuu

Pidä jäsentiedot ajan tasalla.
Tarkista jäsenmaksutietosi verkkopalvelussa:

www.sahkoliitto.fi > Verkkopalvelu > Jäsenrekisteri

sähköliiton jäsen-
maksu on 1,4 % veron-
alaisesta tulosta

Maksa liiton jäsenmaksu aina
kaikista ennakonpidätyksen alai-
sista palkkatuloista, myös lo-
marahasta ja lomakorvaukses-
ta, osa-aikatyöstä ja työstä, jota
teet saadessasi soviteltua työttö-
myyspäivärahaa.

jäsenmaksu on verotuk-
sessa väHennyskelPoinen
Kun vuoden 2014 keväällä saat
esitäytetyn veroilmoituksen, kai-
va palkkalaskelmat esiin ja ver-
taa pidätettyjen jäsenmaksujen
yhteismäärää veroilmoituksessa
mainittuun summaan. Määrien
pitää täsmätä. Liiton jäsenmak-
su on verotuksessasi vähennys-
kelpoinen, joten tässä asiassa
kannattaa olla huolellinen.

Koonnut: Jonna Heiniluoma
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The nexT sTep.

w w w.exalter2.com

Jalas® 9500 / S1 SRC HRO Jalas® 9508 / S3 SRC HROJalasS1 SRC HRO

Saat lisätietoja JALAS® Exalter²-malliston jalkineista, ottamalla yhteyttämeihin.
info@ejendals.fi • www.exalter2.com

Ne ovat sopeutuneet ympäristöönsä, ne ovat fiksuja, ne ovat hyvännäköisiä,

kuten Exalter. Exalter on sopeutunut ja kehittynyt uudeksi versioksi, Exalter2 –

parempi kuin mikään aiempi turvajalkine. Exalter2 on mukava, hyvännäköinen

ja suojaa parhaimmalla mahdollisella tavalla.

SELVIYTYJÄ
ToISET SELVIYTY VÄT mISTÄ Va aN

sAATAVILLA KeVÄÄLLÄ 2014
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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

Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi täyttämällä
sähköinen ilmoittautumislomake osoitteessa www.
te-palvelut.fi viimeistään ensimmäisenä työttömyys-
päivänä. Oikeus työttömyysetuuksiin alkaa aikaisin-
taan ilmoittautumispäivästä lukien.
Noudata TE-toimiston antamia ohjeita, koska päi-

värahan maksaminen saattaa muuten katketa. TE-
toimiston antamat lausunnot sitovat kassaa, eikä
kassa voi maksaa päivärahaa, ellei työnhakusi ole
voimassa.

NäiN haet aNsiopäivärahaa
Tulosta päivärahahakemus Työttömyyskassojen yh-
teisjärjestön www.tyj.fi-sivulta kohdasta Lomakkeet.
Sieltä löydät samalla työttömyyskassan tarvitseman
palkkatodistuslomakkeen.
Täytä ensimmäinen työttömyyspäivärahahakemus

vähintään kahdelta täydeltä kalenteriviikolta.
Jotta työttömyyskassa voi alkaa maksaa sinul-

le päivärahaa, se tarvitsee paljon tietoa. Liitä hake-
muksesi mukaan seuraavat dokumentit:

Jäljennös irtisanomisilmoituksesta tai lomau-
tusilmoituksesta.
Jos olet sivutoiminen yrittäjä tai esimerkiksi
omistat maata tai metsää, lähetä kassalle ko-
pio viimeksi vahvistetusta verotuksestasi, eli
tällä hetkellä vuoden 2012 verotuspäätökses-
tä erittelyosineen.
Kopio eläkepäätöksestä, jos saat osa-aika- tai
osatyökyvyttömyyseläkettä.
Muutosverokortti etuutta varten, jos olet ha-
kenut verottajalta uuden verokortin sosiaalie-
tuutta varten.

Palkkatodistus vähintään työttömyyttä edel-
täneeltä 26 työssäoloviikolta. Todistuksessa
pitää näkyä ennakonpidätyksen alainen tulo
sekä siihen sisältyvät lomaraha ja lomakorva-
us eriteltyinä. Lomarahaa ja lomakorvausta ei
pidä ilmoittaa yhteissummana.

tarkasta hakemuksesi ja seN liitteet
Jotta hakemusten käsittely olisi mahdollisimman no-
peaa, laadi hakemuksesi huolellisesti. Tarkasta se
ja sen liitteet.
Kun kyse on työsuhteen päättymisestä, tarkasta

että palkkatodistukseen on merkitty eriteltynä myös
muut mahdolliset ylimääräiset palkkiot tai rahaerät,
jotka on maksettu työsuhteen päättyessä.
Muista tarkastaa palkkatodistuksesta, että siihen

on merkitty mahdolliset palkattomat ajanjaksot, ku-
ten lomautus, vanhempainloma, palkaton virkava-
paa tai palkaton sairasloma.
Tarkasta myös, että palkkatodistuksessa on pal-

kanlaskijan yhteystiedot. Suhteellisen helppo tapa
toimittaa työttömyyskassalle kerralla kaikki ansiopäi-
värahan suuruuden laskemisessa tarvitsemamme
tiedot on pyytää palkanlaskijaa käyttämään Työttö-
myyskassojen yhteisjärjestön www.tyj.fi:stä löytyvää
palkkatodistuslomaketta, jossa kaikki tarpeellinen
on valmiiksi koottuna.

työttömyyspäiväraha-
hakemusteN käsittelyaika
oN tällä hetkellä 1–2 viikkoa.

pääsiäiseN ajaN maksupäivät 2014
ke 16.4. • to 17.4. (ansioturva ja vuorottelukorvaus)

ke 23.4. • to 24.4. • pe 25.4.

Jos lomautuksesi on alkanut juuri ennen arkipyhiä, tarkista oletko oi-
keutettu arkipyhäkorvaukseen. Voit kysyä asiaa omalta luottamusmie-
heltäsi tai liitosta oman sopimusalasi toimitsijalta. Mikäli olet oikeutet-
tu arkipyhäkorvaukseen, se on ilmoitettava työttömyyskassalle.

oletko sähköliitoN opiskelijajäseN?
Jos haluat opiskelun välisten työsuhteiden kerryttävän työttömyyskas-
san työssäoloehtoon laskettavaa työssäoloaikaa, voit aloittaa jäsen-
maksun maksamisen jo opiskeluaikaisen palkkatyön perusteella.
Jos aloitat jäsenmaksun maksamisen opiskeluaikaisesta palkka-

työstä, sinun on täytettävä uusi, varsinaisen jäsenen liittymisilmoitus
tai jäsenmaksun perintäsopimus, joka löytyy sivulta www.sahkoliitto.
fi>Lomakkeet.

Varsinainen sopimusalajäsenyys voi alkaa sen jälkeen, kun työllistyt
sähköalalle ja täytät varsinaisen jäsenen liittymisilmoituksen tai jäsen-
maksun perintäsopimuksen.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama kolmikantainen
työryhmä on valmistellut vuorotteluvapaajärjestelmän
uudistamista.

Työryhmä esittää, että

• vuorotteluvapaan työhistoriaedellytys nostettaisiin ny-
kyisestä 10 vuodesta 16 vuoteen.
• vuorotteluvapaan käyttö sidottaisiin lakisääteiseen
vanhuuseläkeikään siten, että yläikäraja olisi vanhuus-
eläkkeen alaikäraja vähennettynä kolmella vuodella.
• työnantaja ja vuorottelija voisivat vapaasti sopimalla
muuttaa vuorotteluvapaasopimuksessa sovittujen jakso-
jen ajankohtia senkin jälkeen, kun jaksotettu vuorottelu-
vapaa on jo alkanut. Jaksojen ajankohtien muuttaminen
ei edellyttäisi perusteita, vaan TE-toimisto vahvistaisi jak-
sojen uudet ajankohdat, jos muut jaksottamiselle sääde-
tyt edellytykset täyttyvät.
• vuorotteluvapaan kesto muutettaisiin nykyisestä
90−359 kalenteripäivästä 100−360 kalenteripäivään.
• työsuhteen päättyminen työntekijästä riippumattomas-
ta syystä kesken vuorotteluvapaan ei estäisi vuorotte-
lukorvauksen saamista työsuhteen päättymiseen asti,
vaikka vuorotteluvapaa ei olisi työsuhteen päättymiseen
mennessä kestänyt 100 kalenteripäivää. Säännöstä so-
vellettaisiin esimerkiksi silloin, kun työsuhde päättyy
työnantajan joutuessa konkurssiin tai kun työsuhde pää-
tetään tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla.
• selvitetään tarve muuttaa lainsäädäntöä siten, että
muussa EU/ETA-maassa tehty työ otetaan työhistoria-

edellytyksen täyttymistä laskettaessa huomioon.
• selvitetään tarve lain, ohjeistuksen ja/tai vuorotteluva-
paata koskevien lomakkeiden muuttamiseksi siten, että
vuorottelusopimuksen ja vuorottelusijaisen työsopimuk-
sen myöhästynyt toimitus ei estäisi vuorottelukorvauksen
saamista vuorotteluvapaan alkamisesta lukien.
• Vuorottelusijaiseksi on palkattava työtön työnhakija, jo-
ka on ollut työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vä-
hintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamis-
ta edeltäneen 14 kuukauden aikana. Sijaiseksi voidaan
kuitenkin palkata alle 30-vuotias työtön työnhakija, jon-
ka tutkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuo-
si tai työnhakija, joka vuorotteluvapaan alkaessa on alle
25-vuotias tai yli 55-vuotias.

aikataulu: aloitus syksyllä 2014
Uudistus tulee voimaan 1.9.2014. Vuorotteluvapaalle
jäävälle säädettävä yläikäraja tulisi kuitenkin voimaan
eri aikataulussa esimerkiksi siten, että yläikäraja koskisi
vuonna 1957 ja myöhemmin syntyneitä tai niin, että ylä-
ikärajaa koskeva säännös tulisi voimaan myöhemmin.
Jos vuorottelusopimus on tehty ennen lain voimaantu-

loa ja vuorotteluvapaa alkaa vuoden 2014 aikana, sovel-
letaan vanhoja säännöksiä.

vuorotteluvapaalakiiN
suuNNitteilla muutoksia

Lopulliseen hallituksen esitykseen tulee
todennäköisesti vielä muitakin muutoksia kuin
tässä mainitut.

lomautettu,
ilmoita vuosilomasi ajankoh-
ta työttömyyskassalle hake-
muksessasi. Liitä hakemuksen
mukaan vuosiloma-ajan palk-
kaa koskeva palkkatodistus
tai palkkalaskelma. Varmista
omasta TE-toimistostasi, kuin-
ka sinun pitää menetellä, jotta
työnhakusi pysyy siellä voimas-
sa vuosilomasi ajan.

Jos Joudut työttömäksi tai lomautetuksi

X

X

X

X

täytä hakemus huolelli
sesti

– se Nopeuttaa maksami
sta.

milloiN voiN
saada aNsio-
päivärahaN
korotettuNa?
Voit saada ansiopäivärahan ko-
rotettuna määräajalle, jos si-
nulla on riittävä työhistoria tai
osallistut työllistymistä edis-

tävään palveluun.

Korotettua ansio-osaa mak-
setaan enintään 90 päiväl-
tä, jos

• sinulle on kertynyt vähin-
tään 20 vuoden työhistoria
• olet ollut palkansaajan
työttömyyskassan jäsen vä-
hintään viisi vuotta
• työsopimuksesi on irtisa-
nottu etkä ole saanut ka-
renssia ja
• olet ilmoittautunut TE-toi-
mistoon työttömäksi työnha-
kijaksi 60 päivän kuluessa
työsuhteen päättymisestä.

Työllistymistä edistävän pal-
velun ajalta maksetaan korotet-
tua ansio-osaa enintään 200
päivältä, jos palvelusta on sovit-
tu TE-toimistossa ja työllistymis-
suunnitelmassa.
Korotettua ansio-osaa ei

enää makseta 20 päivän ajalta
työttömyyden alkaessa tämän
vuoden alusta lukien.

Jos maksat itse
jäsenmaksusi, tarkasta,
että ne on maksettu

työttömyyden alkuun saakka.
Päivärahan maksaminen
viivästyy, elleivät
jäsenmaksut
ole kunnossa.

Missä tilanteessa voin

saada ansiopäivärahaa?

Miten ansiopäiväraha

lasketaan?

Näihin ja moniin muihin
kysymyksiin löydät vastauksen
sivulta

www.sahkoliitto.fi/
tyottomyyskassa/
ansiopaivaraha.
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24.4.2014 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan

maanantaihin 14.4.2014 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti

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

OSASTOT TOIMIVAT

Hämeen Sähkömiehet juon-
taa juurensa Pälkäneen Säh-

kömiehistä, joka perustettiin
15.3.1964. Osaston nimi vaihdet-
tiin Hämeen Sähkömiehiksi vuon-
na 1996, kun Urjalan osasto liittyi
Pälkäneen Sähkömiehiin.
Vuonna 2011 Hämeen Sähkö-

miehiin liittyi Oriveden osasto, jo-
ten jäsenkuntaa on nyt laajal-
la alueella Karkkilasta Orivedelle
ja Nokialta Luopioisiin ja Pälkä-
neelle.
– Osaston aktiivit tapaavat ker-

ran kuussa Akaalla, joka on so-

pivasti kaiken keskellä, sanoo
Hämeen Sähkömiesten puheen-
johtaja Timo Rouhiainen, joka
aloitti sähkölaitosasentajana Hä-
meen Sähkössä vuonna 1980.
Hämeen Sähköstä tuli Vattenfall
Verkko Oy ja Rouhiainen toimi yri-
tyksen alueluottamusmiehenä ja
työsuojeluvaltuutettuna. Sitten
hän meni Empowerille ja toimii nyt
sähköverkonsuunnittelijana Pir-
kan Suunnittelu Oy:ssä.

Kursseja…
Hämeen Sähkömiehillä on pitkät

perinteet osastotoiminnan järjes-
tämisessä. Yli 30 vuoden ajan on
aina talvella pidetty osastokurssi.
Viimeksi koulutustilaisuus organi-
soitiin Ikaalisten kylpylään yhteis-
tuumin osasto 056, Ikaalistenseu-
dun Sähkötyöntekijät ry:n kanssa.
– Opiskelimme työehtosopimus-

ja työsuojeluasioita. Yhteistyötä
Ikaalisten sähkömiesten kanssa
tehtiin jo kolmatta kertaa. Osas-
torajat ylittävässä toiminnassa on
se hyvä puoli, että pääsee vaihta-
maan ajatuksia vielä useamman
eri työpaikan väen kanssa kuin

Hämeen sähkömiehet
50 vuotta 15.3.2014
Tunnelma oli katossa, kun Hämeen Sähkömiehet, osasto 136
juhli 50-vuotista taivaltaan Hauhon Lautsiassa. Paikalla oli
reilu 70 jäsentä 180 jäsenen osastosta, joka koostuu pääosin
ICT-alan väestä. Mukana oli myös jonkin verran sähköistysalan
väkeä. Osaston alkuperäiset perustajajäsenetkin olivat
edustettuna: Pentti Mikkola jaMauno Virtanen saivat
pitkästä osastourastaan muistoksi Sähköliiton historiakirjat.

001 Oulun Sähkötyöntekijäin
Ammattiosasto N:o 1 ry
Sääntömääräinen kevätkokous
23.4.2014 klo 17.00 osaston toimis-
tolla, Rautatienkatu 16 D 46. Esil-
lä on sääntömääräiset ja muut ajan-
kohtaiset asiat, sääntömuutosasia
sekä lisätalousarvion hyväksyminen.
Kahvitarjoilu. Kaikki jäsenet ovat ter-
vetulleita! – Hallitus

002 Veitsiluodon sähkö- ja
automaatiotyöntekijät ry
Ammattiosaston kevätkokous pide-
tään Hotelli Palomestarin tiloissa
10.4.2014 klo 18.00. Kokoukses-
sa käsitellään osaston sääntömuu-
tosasia sekä muut kevätkokouksen
määräämät asiat mm. tilinpäätös v.
2013. Ruokatarjoilun vuoksi ennak-
koilmoitus osallistumisesta kokouk-
seen osaston puheenjohtajalle p.
040 726 9867. Tervetuloa kokouk-
seen päättämään yhteisistä asiois-
ta. – Hallitus
Äkäskipinän Kävijät ry:n vuosi-

kokous pidetään Hotelli Palomesta-
rin tiloissa 10.4.2014 klo 19.30. Ko-
kouksessa käsitellään sääntöjen
määräämät asiat mm. tilinpäätös v.
2013. Tervetuloa kokoukseen päät-
tämään yhteisistä asioista. – Hallitus

003 Muhoksen Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään lauantaina 12.4.2014 klo
16.00 Rokua Health & Spa:ssa. Esil-
lä sääntöjen määräämät ja muut
esille tulevat asiat.
Tervetuloa! – Hallitus

011 Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Pilkkikilpailun peruutus! Pilkkikilpai-
lumme 30.3.2014 Ensilässä on va-
litettavasti peruttu huonon jäätilan-
teen vuoksi. Terv. Vapaa-ajanjaosto
Osaston sääntömääräinen kevät-

kokous keskiviikkona 29.4.2014 klo
18.00 osaston toimistolla, osoittees-
sa Näsilinnankatu 33b A 25. Esillä
sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! – Hallitus

013 Hyvinkään Sähköalan-
työntekijäin ammattiosasto ry
Hyvinkään Sähköalantyönteki-
jäin ammattiosaston kevätkoko-
us pidetään ravintola Harlekiinissä
16.4.2014 klo 18.00. Kokoukses-
sa käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Osasto tarjoaa päivällisen. Ter-
vetuloa!
Osasto järjestää koko perheen

frisbeegolftapahtuman Hyvinkään
DiscGolf Parkissa 24.5.2014 klo
12.00 eteenpäin. Radan pysäköinti-
alue löytyy Niinistönkadulta Onnista
vastapäätä. Tapahtuma on ilmainen
osaston jäsenille ja heidän perheen-
jäsenilleen. Tarjolla makkaraa ja vir-
vokkeita, lisäksi opastusta frisbee-
golfin pelaamiseen. Ilmoittauduthan
2.5.2014 mennessä: harrii30@hot-
mail.com tai jani.sipila@konecranes.
com. Säävaraus. Tervetuloa!
Osaston Uudenmaankadun toimi-

tila on vuokrattu eteenpäin Kauppa-
huone Pyrhöselle, kokouspaikka pu-
heenjohtajan erillisellä ilmoituksella.
Seuraa kotisivuja: www.osasto013.
sahkoliitto.fi

016 Haminan Sähköosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous
ti 8.4.2014 klo 18.00; hallitus jo
17.30 Varuskuntakerholla Kadetti-
koulunkatu 3, 49400 Hamina.
– Hallitus

020 Kotkan Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään 14.4.2014 klo 19.00 osas-
ton toimistossa Vesivallinaukio 5 A,
48100 Kotka. Tervetuloa!

021 Porin Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston kevätkokous pidetään kes-
kiviikkona 16.4. ravintola Liisanpuis-
tossa kello 18.00 alkaen.
Esillä sääntömääräisten asioi-

den lisäksi sääntömuutosasia. Ko-
kouksessa on läsnä liiton toimitsijoi-
ta kertomassa liiton ajankohtaisista
asioista. Kokoukseen osallistuvi-
en jäsentemme kesken arvotaan
Sähköliiton lomapaikan Kaarnie-
men viikon 4. - 11.7. loma täysin va-
rustellussa hirsimökissä (7 yöpy-
mispaikkaa) ja kolme 3 vrk:n lomaa
perhehuoneistoissa. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa! – Hallitus

022 Lappeenrannan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Laivamatka Saimaalle. Lappeen-

rannan sähköalantyöntekijät osasto
022 järjestää jäsenilleen laivamat-
kan (avec) m/s Brahella Savonlin-
naan lauantaina 12.7.
Matkaan sisältyy laivamatka, lou-

nas seisovasta pöydästä laivalla ja
paluukuljetus bussilla Lappeenran-
taan. Matkan kokonaishinta on 45
€ / hlö. Varaus on tehty 60 henki-
lölle ja paikat täytetään ilmoittautu-
misjärjestyksessä. Aikataulu: lähtö
klo 9.30 Lappeenrannan satamasta,
Savonlinnassa klo 18.00. Paluukul-
jetus lähtee klo 19.30 Lappeenran-
taan. Lappeenrannassa klo 21.30.
Sitovat ilmoittautumiset 15.5.

mennessä sähköpostilla jorma.mal-
linen@pp.inet.fi tai tekstiviestillä p.
040 586 3154. Viestiin matkusta-
jien nimet, syntymäajat, puhelinnu-
merot ja postiosoite sekä mainin-
ta mahdollisista ruoka-allergioista.
Lähtijöille postitetaan kirje ennen
matkaa.

027 Mäntän Sähkötyöntekijät ry
Jäsenristeily pe-la 2.-3.5.2014 Vi-
king Crace Turku-Tukholma. Ilmoit-
tautumiset 4.4.2014 mennessä
Bussi-Manniselle p. 03 486 4700
tai p. 03 486 4701. Jäsenet mai-
nitkaa osaston nimi ilmoittautues-
sa. Osasto maksaa jäsenen matkan,
avec matkustaa omalla kustannuk-
sellaan. Lisätietoja Kari Nousiainen,
p. 044 286 5266.

029 Kouvolan
Sähkötyöntekijäin Osasto ry
Kevätkokous pidetään 26.4.2014
klo 15.00 osaston tiloissa, Kouvo-
lankatu 24 A 8. Kokouksessa kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. Il-
moittautumisvelvollisuus 18.4.2014
mennessä p. 040 8097 029 tai kou-
volansahkotyontekijat@gmail.com.
Tervetuloa! – Hallitus

Osaston perinteinen laivaristei-
ly järjestetään 17. - 18.5.2014 Tal-
linnaan. Mukaan mahtuu 40 en-
simmäiseksi ilmoittautunutta.
Ilmoittautumiset tehtävä viimeis-
tään 4.4.2014 mennessä sähköpos-
tiin kouvolansahkotyontekijat@gmail.
com tai p. 040 809 7029. Risteilyllä
pieni omavastuuosuus.

037 Satakunnan Energia-alan
ammattilaiset ry
Sääntöjen määräämä kevätkoko-
us pidetään pe 4.4.2014 klo 17.00.
Paikkana Jacuzzi, Antinkatu 8, Pori.
www.karier.fi. Kokouksessa käsitel-

lään sääntöjen 7§ määräämät asi-
at ja muut esille tulevat asiat. Paikal-
la myös Sähköliitosta Juha Lujanen.
Sauna, ruoka ja juomatarjoilua. Ter-
vetuloa myös Tahkoluodon voimalai-
tosten Energian tekijät keskustele-
maan ja kuulemaan Juhan terveiset.
Ilmoittautumiset ke 26.3.2014 men-
nessä tarjoilun mitoituksen vuoksi
jarkko.lanki@porienergia.fi tai p. 044
701 2375.

036 Kuopion
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous pide-
tään tiistaina 22.4.2014 klo 18.00

osaston toimistolla. Käsitellään
sääntömääräiset ja muut esille tule-
vat asiat. Tervetuloa! – Hallitus

038 Naantalin
Voimalaitostyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous pide-
tään Naantalin Ravintola Kala Trapis-
sa 11.4.2014 klo 18.30. Kokouksen
jälkeen osallistujille tarjotaan päiväl-
linen. Jäsenet tervetuloa! – Hallitus

039 Tietoliikenne- ja
informaatiotekniikka 039 ry
Sääntömääräinen kevätvuosikoko-
us 24.4.2014. Paikkana Myyrmäen

Teksti ja kuvat: JONNA HEINILUOMA
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uimahalli, Myyrmäenraitti 4, 01600
Vantaa, kahvion kabinetti 2 krs.
Osallistujille kahvitarjoilu. Tervetuloa!

041 Turun Seudun
Sähkötyöntekijät ry
Turun Seudun Sähkötyöntekijät ry
osasto 041 järjestää pilkkikilpailut
la 22.3. klo 9.00 alkaen Littoisten-
järvellä. Kolme kovinta saalista pal-
kitaan. Kyselyt/tiedustelut Ilkka Aro-
nen p. 040 572 7618.
Osaston sääntömääräinen ke-

vätkokous torstaina 10.4.2014 klo
16.30 osaston toimistolla, Brahen-
katu 13 A 4 Turku. Kokouksessa on

esillä sääntömuutosasia, joka koskee
kevätkokouksessa käsiteltäviä asioi-
ta sekä muut sääntömääräiset asiat.
Kahvi- ja voileipätarjoilu. Tervetuloa
mukaan! – Hallitus

043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry
Seuraava ja tulevat kuukausi-, ke-
vät- ja syyskokoukset torstaisin 10.4.,
15.5., 11.9., 9.10. ja 13.11. alk. klo
18.00. Paikkana raksan toimisto, Si-
beliusbulevardi 36, Porvoo.

047 Ukin Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous
4.4.2014 klo 18.00. Ravintola Kah-

veli, Aittaranta 4, 23500 Uusikau-
punki.

049 Helsingin
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään tiistaina 15.4.2014
klo 17-, osoitteessa Paasivuorenka-
tu 2C, Helsinki. Kokouksessa käsi-
tellään sääntöjen 7§ kohdan lisäk-
si sääntömuutosasia. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa! – Hallitus

049 Helsingin Sähköalan-
työntekijät ry / eläkeläiset
Kevätretki 28.5. 300 metriä korke-

aan TV-torniin. Koe huikeat näkymät
170 metrin korkeudesta näköala-
tasanteelta. Matkan hinta 30 € / hlö
sis. laivamatkat Eckerö Linen m/s
Finlandialla Hki-Tallinna-Hki, kaksi
hyttiä meno-paluu, aamiaisen men-
nessä klo 9.30, kuljetus meno-pa-
luu TV-torniin. Ilmoittautuminen 8.4.
mennessä Pekka Seppä p. 040 561
3715 tai Markku Sallinen p. 040
503 8538 ja maksamalla matkan
hinnan tilille FI4720651800138246,
viitenro 1504. Kokoontuminen Län-
siterminaalissa 28.5. klo 7.00, jae-
taan matkaliput. Laiva lähtee klo
8.30 ja on Tallinnassa klo 11.00. Pa-
luu 18.45–Hki 21.15. Myös avec mu-
kaan sekä passi tai uuden mallinen
henkilökortti. Tervetuloa!
Kylpylämatka Viimsi kylpylään

24.–31.8. Matkan hinta 405 € /
hlö sis. lääkärin tulokonsultaati-
on ja 12 lääkärin määräämää hoi-
toa + 6 ryhmäliikuntaa, aamiaiset,
päivälliset, laivamatkat Eckerö Li-
nen m/s Finlandialla Hki-Tallinna-
Hki + bussin meno-paluu Tallinnas-
sa Viimsi kylpylään n. 10 km. On
Saga matkojen palvelu. Ilmoittautu-
minen 7.5. mennessä Pekka Sep-
pä p. 040 561 3715 tai Markku
Sallinen p. 040 503 8538 ja mak-
samalla varausmaksun 70 € / hlö
tilille FI4720651800138246, vii-
tenro 2419. Loppusuoritus mat-
kan hinnasta 335 € / hlö on mak-
settava 8.7. mennessä tilille
FI4720651800138246, viitenro
2419. Mukaan avec sekä passi tai
uuden mallinen henkilökortti. Meno
Hki-Tallinna klo 8.30–11.00. Paluu
Tallinna-Hki klo 12.00–14.30. Ko-
koontuminen Länsiterminaalin 2. krs
klo 7.00, jaetaan matkaliput. On hy-
vä kylpylä. Tervetuloa virkistymään ja
viihtymään!

057 Etelä-Pohjanmaan
Sähköalantyöntekijäin osasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous tors-
taina 24.4.2014 klo 18.00. Kokous
pidetään Seinäjoen Sisun saunaka-
binetissa osoitteessa Keskuskatu 17
B kellarikerros, 60100 Seinäjoki. Ko-
kouksessa käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen jälkeen ruo-
kailu. Tervetuloa!
Osasto järjestää jäsenilleen urak-

kalaskentakurssin 26. - 27.4.2014.
Kurssipaikkana on osaston toimiti-
lojen vieressä oleva saunakabinetti
osoitteessa Keskuskatu 17 B 60100
Seinäjoki. Kurssi alkaa la 26.4 klo
10.00. Kurssilla käsitellään lasken-
nan perusteita sekä myös ULWIN-oh-
jelmaa. Ota siis myös oma läppärisi
mukaan, jos sinulla on siinä kysei-
nen ohjelma. Kurssin vetäjänä toimii
Sähköliitosta Ari Kähkönen. Lisätie-
toa osaston nettisivuilta www.anvia-
net.fi/epsahko57.

058 Joensuun
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston perinteiset pilkkikisat jär-
jestetään la 29.3. klo 9.00 Koivun-
iemessä Joensuussa. Kisan jälkeen
paistetaan makkaraa ja kahvitellaan.
Tervetuloa!
Nyt on erittäin hyvä tilaisuus ju-

tuttaa Sähköliiton toimitsijoita. Jo-
ensuuhun saapuvat puheenjohta-

ja Martti Alakoski ja nuorisoasiamies
Juha Jumisko Tampereelta. He an-
tavat tietoa liiton ajankohtaisista
asioista ja muusta toiminnasta. Ti-
laisuus järjestetään Teatteriravinto-
lassa ke 16.4. klo 18.00. Tervetuloa
mukaan! – Hallitus

060 Mikkelin
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous pide-
tään hotelli Cumuluksessa perjantai-
na 11.4.2014 klo 18.00 alkaen. Ter-
vetuloa! – Hallitus
Osaston perinteinen kevätmatka

järjestetään jälleen pääsiäisenä 18.-
20.4.2014 Päivä Tukholmassa -ris-
teilynä. Omavastuu on 70 € sisältä-
en kuljetukset, kaksi illallista sekä
risteilyn 2 hengen hyteissä. Paikko-
ja 16 kpl, jotka täytetään ilmoittau-
tumisjärjestyksessä. Ilmoittautu-
miset 5.4. mennessä sihteerille, p.
050 327 3582. Terveisin matkatoi-
mikunta!

065 Iisalmen
Sähköalantyöntekijät ry
Iisalmen Sähköalantyöntekijät ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pide-
tään Hotelli Iisalmen Seurahuoneella
10.4.2014 klo 18.00. Tervetuloa!

073 Kurikan Sähköalojen osasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään keskiviikkona 16.4.2014 klo
18.00 Kurikassa Eltelnetworks:n ti-
loissa. Osoite on kärrytie 17. Käsitel-
lään sääntöjen määrämät asiat.
Tervetuloa! – Hallitus

074 Kuusankosken
Sähkömiehet ry / eläkeläiset
Kuusankosken Sähkömiehet os.74
Eläkejaoston kokous Kettumäen
palvelukeskuksessa 2.4.2014 klo
13.00. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

077 Savonlinnan ja Lähiympäristön
Sähkömiehet ry
Sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään 11.4.2014 klo 18.00 alka-
en Savon Hovin (Karjalantie 11) ka-
binetissa. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen
jälkeen osasto tarjoaa päivällisen.
Tervetuloa! – Hallitus

079 Haukiputaan Sähköalantyön-
tekijät ry
Osaston kevätkokous torstaina
3.4.2014 klo 17.00 Haukiputaan
Sähköosuuskunnan tiloissa, Martin-
niementie 31. Esillä sääntömääräi-
set asiat. Tervetuloa! – Hallitus

080 Heinolan Sähkömiehet
Ammattiosasto 80 ry
Kevätkokous pidetään 11.4. klo
18.00 alkaen osaston mökillä. Koko-
uksen aiheina mm. sääntömuutos.
Kokouksen jälkeen sauna ja pientä
purtavaa. Tervetuloa!

100 Järvenpään
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous keskiviikkona 2.4.2014
klo 18.00 Järvenpäätalo, Hallinto-
katu 4, Järvenpää, Kabinetti 8. Kä-
sitellään sääntöjen määräämät asi-
at. Kahvitarjoilu. Info sihteeri, p. 044
425 2552.

vain oman osaston kesken, Rouhi-
ainen toteaa.

…ja teatteria
Kesällä Hämeen Sähkömiesten
suosituin osastotapahtuma on ret-
ki kesäteatteriin.
– Se vie aina jonnekin puolen

Pirkanmaata. Viime kesänä käytiin
katsomassa ”On kesäyö” Valkea-
kosken kesäteatterissa ja musikaa-
lin puolelle taidetaan kallistua
tänäkin kesänä, Rouhiainen
vihjaa.

eHKämatKojaKin vielä
Myös ulkomaanmatkoja on tul-
lut tehtyä. Rouhiaista edeltänyttä
puheenjohtajaa, Urjalan osastos-
ta tullutta Hannes Koivulaa edel-
tänyt puheenjohtaja Seppo Ojala
oli kova järjestämään Viron-mat-
koja. Myös Urjalan osastosta tullut
pitkäaikainen Hämeen Sähkön ja
myöhemmin Vattenfall Verkon pää-

luottamusmies Ojala oli puheen-
johtajana vahva persoona
niin osaston toiminnassa kuin
osastojen yhdistymishankkeissa-
kin.
– Ehkä jo ensi vuonna elvytäm-

me taas matkailuperinteen, Rou-
hiainen pohtii ja toteaa lopuksi, et-
tä Volttipäiville Seinäjoelle ainakin
matkustetaan porukalla.

Juhlienvalmistelutyöryhmä eli Hämeen Sähkömiesten sihteeri

Jorma Setälä, alkujaan Oriveden osastosta tullut puheenjohtaja

Timo Rouhiainen ja taloudenhoitaja Olavi Mattila. Setälä ja Mattila

ovat alun perin Pälkäneen Sähkömiehiä.

1957 perustettu oriveden osasto, 1963 perustettu urjalan
osasto ja 1964 perustettu Pälkäneen sähkömiehet ottivat
yhteisen nimen Hämeen sähkömiehet vuonna 1996.
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101 Ylivieskan Sähköalan osasto ry
Osasto järjestää perinteisen kevät-
reissun 28.5.-1.6.2014, joka suun-
tautuu tällä kertaa Pärnuun. Lähtö
Ylivieskasta 28.5. illalla, josta yö-
tä myöten Helsinkiin ja paluu sun-
nuntaina 1.6. n. klo 24. Laivalla
molempiin suuntiin mahdollisuus
ruokailuun omakustanteena. Lisäk-
si mennessä mahdollisuus käydä tu-
tustumassa Tallinnan TV-torniin. Il-
moittautumiset viimeistään 15.4.
mennessä Teijolle p. 044 729 1383
tai teijo.oikarinen@ppo.fi. Hinta osas-
ton jäseneltä 150 € / ulkopuoliset
320 €. Maksu ilmoittautumisen yh-
teydessä osaston tilille OP 553405-
461565. Matkalle mukaan liiton jä-
senkortti ja passi/henkilökortti!

104 Saarijärven
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous Summasaaressa
10.4.2014 klo 18.00, ruokailu klo
17.00 alkaen. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat.

105 Vihdin Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous pe
25.4.2014 klo 18.00 Hiipun majalla.
Esillä sääntöjen määräämät ja muut
asiat. Saunomismahdollisuus, vir-
vokkeita ja pientä purtavaa.
Tervetuloa! – Hallitus

108 Nurmeksen
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous pidetään su 13.4.2014
klo 13.00 Ravintola Seiskassa Valti-
molla. Käsitellään sääntömääräiset,
ajankohtaiset ja sääntömuutosasiat.
Kokouksen jälkeen ruokailu jäsenille
ja aveceille. Tervetuloa! – Hallitus

112 Pieksämäen
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous

10.4.2014 klo 18.00 Kaakinmäen
Nesteellä. Esillä sääntöjen määrää-
mät ja muut esille tulevat asiat sekä
ilmoittautuminen matkalle.
Tervetuloa! – Hallitus

120 Vanhankaupungin
Sähkömiehet ry
Sääntömääräinen kevätkokous pide-
tään 11.4.2014 klo 15.00 ravinto-
la Serafiinassa, osoitteessa Riihimä-
entie 3620, 12100 Oitti. Käsitellään
osaston sääntömuutosasiat. Ky-
sy kimppakyytiä Päiviltä p. 050 453
0407.
Osasto järjestää kevätristeilyn Pie-

tariin 16. - 18.5.2014 M/S Princess
Marialla. Jäsenille matka on ilmai-
nen, edellyttäen osallistumista ke-
vätkokoukseen 11.4. Seuralainen
maksaa 200 €, joka sisältää ruuat
mennen tullen, sekä ”viisumimak-
sun”. Ilmoittautumiset Päiville mahd.
pian p. 050 453 0407.

123 Länsi-Suomen tietoliikenne-
alan ammattilaiset ry
Kevätkokous Härmän kuntokeskuk-
sessa perjantaina 4.4. klo 18.00.
Kevätkokousasiat ja ruokailu.
Tervetuloa!

124 Päijät-Hämeen
Tietoliikenneammattilaiset ry
Ylimääräinen jäsenkokous
15.4.2014 klo 17.00 Neste Kariston
kokoustilat. Asiana osaston purka-
miseen liittyvät asiat 2-kokous. Sa-
malla pidetään osaston kevätkokous
klo16.30 alkaen samassa paikassa.

128 Ekenäs El-arbetare rf
Stadgeenligt vårmöte 8.4.2014 kl
19.00 på Motel Marine. Stadgeenli-
ga ärenden. Välkommen! –Styrelsen
Sääntömääräinen kevätkokous

8.4.2014 klo 19.00 Motel Marines-

sa. Sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! –Toimikunta

132 Pietarsaaren Sähkötyöväen
ammattiosasto - Jakobstads Elekt-
riska arbetares fackavdelning ry
Avdelningen håller vårmöte freda-
gen den 4.4.2014 vid Solkulla kl.
18.00. Bastu kl. 19.00. Mat efteråt.
Anmälan till tfn 050 390 0951 eller
0400 859 954
Osasto järjestää kevätkokouksen

perjantaina 4.4.2014 Solkullassa
klo 18.00. Sauna klo 19.00. Sau-
nan jälkeen ruoka. Ilm. p.050 390
0951 tai 0400 859 954.

136 Hämeen sähkömiehet ry
Hämeen Sähkömiehet os 136 ke-
vätkokous pidetään keskivikkona
23.4.14 klo 18.00 ravintola Kruuna
ja Klaava Akaa. Esillä kevätkokous
asioiden lisäksi uusien sääntöjen
hyväksyminen. Ruokailu.

142 Lounais-Suomen
Sähkötyöntekijät ry
Osaston kevätkokous torstaina
24.4.2014 klo 18.00 Krookilan Juh-
laMummolassa, Krookilankuja 40,
21200 Raisio, www.krookila.fi. Asi-
oina sääntömääräiset asiat ja kä-
siteltävä sääntömuutosasia. Koko-
uksen jälkeen ruokailu. Tervetuloa!
– Hallitus

144 Varkauden Seudun
Asennussähkömiehet ry
Kevätkokous 11.4. liiton toimistolla
Kauppakadulla klo 18. Tervetuloa!
149 Kuhmon Sähköalantyönteki-
jäin Ammattiosasto ry
Osaston sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään Ravinto-
la Eskobar:ssa pe 25.4.2014 klo
18.00. Kokouksessa käsitellään
sääntöjen sille määräämät asiat.

Kokouksen jälkeen ruokailu. Terve-
tuloa!

154 Pogostan
Sähköalantyöntekijät ry
Pilkkikilpailut pidetään lauantaina
5.4.2014. Kokoontuminen Ilomant-
sin Nesteen pihalla klo. 8.30, josta
siirrytään valittuun kohteeseen.
Tervetuloa! – Hallitus

155 Hissimiehet ry
Sääntömääräinen kevätkokous pide-
tään lauantaina 12.4.2014 Pasilas-
sa klo 14.00 osoitteessa Veturitori
3, 00520 Helsinki. Paikkana Rau-
hanaseman saunatupa. Käsitellään
osaston sääntöjen määräämät asi-
at. Ruokatarjoilu ja sauna. Hallitus
kokoontuu klo 12.00. Tervetuloa! –
Hallitus

161 Inkoon
Voimalaitostyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään lauantaina 26.4.2014 klo
19.00 Lohjalla Opus K:n kabinetissa,
Kauppakatu 6. Hallitus kokoontuu jo
klo 18.30. Esillä sääntöjen määrää-
mien asioiden lisäksi sääntömuutos-
asia. Kokouksen jälkeen illanvietto.
Tervetuloa!

177 Kiskoliikenteen sähkö-,
tietoliikenne- ja turvalaite-
ammattilaiset ry
Osastomme kevätkokous pidetään
Riihimäellä, lauantaina 5.4.2014
klo 10.00, Hotelli Scandicissa. Ho-
telli löytyy osoitteesta Hämeenaukio
1, 11100 Riihimäki. Osallistuville on
tarjolla ennen kokousta aamiainen
ja kokouksen jälkeen on ruokailu. Ai-
kaisemman käytännön mukaises-
ti mahdollisiin majoitus- ja matkaku-
luihin voi anoa korvausta osastolta,
halvimman matkustustavan mukai-

sesti, kuitteja vastaan. Eläkeläiset
ovat myös tervetulleita kokoukseen.
Kokouksessa käsitellään osaston
sääntöjen 7§ määräämät asiat, joi-
ta ovat mm. Esitellään edellisen vuo-
den toimintakertomus ja tilinpäätös,
kuullaan toiminnantarkastuslausun-
to, tilinpäätöksen vahvistaminen ja
vastuuvapauden myöntäminen halli-
tuksen jäsenille.

178 Siilinjärven
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston kevätkokous järjestetään
perjantaina 11.4.2014 alkaen kel-
lo 16.30 ravintola Vintissä, Kuiluntie
5, Siilinjärvi. Esillä sääntömääräiset
asiat ja kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa! – Hallitus

182 Teollisuuden Sähköalojen
Työntekijät ry
Osaston sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään perjantaina
25.4.2014 klo 18.00 Pasilan Sau-
natilat Oy:ssä, Esterinportti 2, 7. krs,
00240 Helsinki. Kokouksessa käsi-
tellään sääntöjen määräämät asi-
at sekä osaston sääntömuutosasia.
Paikalla on myös liitosta teollisuu-
den ja erityisalojen sopimusvastaava
Sauli Väntti. Kokouksen jälkeen sau-
na ja ruoka. Tervetuloa! – Hallitus

185 Satakunnan Puhelin ja
Tietoliikenne Työntekijät ry
Ammattiosaston sääntömääräinen
kevätkokous pidetään Ravintola Lii-
sanpuistossa 27.3.2014 klo 17.00,
Liisankatu 20, Pori. Asialistalla kä-
sitellään sääntömääräiset asiat ja
osaston sääntömuutos.
Kokouksen jälkeen kahvit ja pien-

tä iltapalaa. Tervetuloa! – Hallitus

PILKKIKILPAILUT
026 Jyväskylän
Sähköalantyöntekijät ry
Pilkkimestaruuskisan 2014 tulok-
set. Yleinen: 1. Poikolainen Erk-
ki 3575 g, 2. Virenius Keijo 2310 g,
3. Paksunen Vesa 1890 g, 4. Hak-
karainen Hannu 1345 g, 5. Kirjavai-
nen Erkki 1225 g, 6. Tarvainen Kal-
le 1160 g, 7. Sippula Erkki 1130 g,
8. Tammela Kalevi 1120 g, 9. Kaup-
pinen Hannu 920 g, 10. Pitkänen Ni-
ko 375 g. Joukkue: 1. JSTOY (Kirja-
vainen-Tarvainen-Paksunen) 4275 g,
2. Sekajoukkue (Poikolainen-Tamme-
la-Kauppinen) 5615 g, 3. Sekajouk-
kue (Hakkarainen-Sippula-Pitkänen)
2850 g. Suurin kala: Hakkarainen
Hannu 80 g.

OSASTOT TOIMIVAT

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

Kaikkien ammattiosastojen kaikki toimihenkilöt tulkaa mukaan!

ALUEELLINEN
NUORISOTAPAHTUMA

Kaikille alle 35-vuotiaille 25.–26.4.2014 Scandic Hotel, Lahti

Mitä se nuorisotoiminta oikein on?
Miten tutustun alueen muihin Sähköliittolaisiin?
Mitä se Sähköliitto minulle tarjoaa?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen osallistumalla alueesi
tapahtumaan, jossa yhdessä muiden Sähköliittolaisten nuorten kanssa pohdimme
ja kehitämme nuorisotoimintaa!

Tilaisuudessa paikalla ovat nuorisoasiamies Juha Jumisko sekä
Lahden osasto 059:n puheenjohtaja.

Tilaisuuden aikataulu:
klo 17.00 on kahvit
klo 19.00 syödään
klo 20.00 - 22.00 on vuorossa hohtokeilaus

Tunnelman tarjoaa oma DJ! Paikalla on myös Lahden
osaston 059 hallitus.

Lauantaina starttaamme päivän klo 9.00 ja päivän
päätämme lounaaseen klo 12.00.

Sähköliitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen
kahden hengen huoneissa, ruokailut sekä matkakulut
julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan
tai omaa autoa käytettäessä kuljettajalle 0,23 €/ km.

Ilmoittaudu mukaan 11.4.2014 mennessä

tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

Kaikkien ammattiosastojen kaikki toimihenkilöt tulkaa mukaan!

ULwIN
URAkkALASkENTAkURSSI

26.–27.4.2014 Helsinki, TSL:n atk-luokka, Säästöpankinranta

Tämä kurssi on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja talotekniikka-alan jäsenille,
jotka ovat käyneet urakkalaskennan kurssin.

Kurssilla Käsitellään mm.:
• Ulwin-ohjelman läpikäyntiä ja
• tehtävien laskemista.

Kurssille osallistuminen edellyttää tietokoneen käytön hallintaa.

Älä mieti ilmoittautumisesi kanssa, kurssille voidaan ottaa mukaan 12
ensimmäisenä mukaan ilmoittautunutta.

Tämä koulutus on sinulle täysin maksuton ja lisäksi Sähköliitto korvaa sinulle
kurssin aikana majoituksen kahden hengen huoneessa, ruokailut sekä matkakulut,
mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa
käytettäessä 0,23 € / km.

Ilmoittaudu11.4.2014 mennessä
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi
tai 050 409 8469.

Kaikkien ammattiosastojen kaikki toimihenkilöt tulkaa mukaan!

ALUEELLINEN
NUORISOTAPAHTUMA
9.–10.5.2014 Sokos Hotel, Vantaa

Mitä se nuorisotoiminta oikein on?
Miten tutustun alueen muihin Sähköliittolaisiin?
Mitä se Sähköliitto minulle tarjoaa?

Näihin kysymyksiin saat vastauksen osallistumalla alueesi tapahtumaan, jossa yh-
dessä muiden Sähköliittolaisten nuorten kanssa pohdimme ja kehitämme nuoriso-
toimintaa!

Tilaisuuden vetäjänä toimii nuorisoasiamies Juha Jumisko.

Tilaisuus alkaa perjantaina klo 17.00 kahvilla, ruokailu on noin klo 19.00.
Lauantaina starttaamme päivän klo 9.00 ja päivän päätämme lounaaseen klo 12.00.

Sähköliitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen kahden hengen huo-
neissa, ruokailut sekä matkakulut julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai
omaa autoa käytettäessä kuljettajalle 0,23 €/ km.

Ilmoittaudu mukaan 25.4.2014 mennessä

tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

Iregeringens ramförhandlingar drogsriktlinjerna upp för Finlands ekono-

mi under de kommande åren. Export-

industrins organisationer, arbetsgivar-

och arbetstagarförbunden påminde

regeringen om dennes löften, och om

den finländska exportindustrins ak-

tuella svårigheter. På Teknologiindu-

strin rf:s sammanträde framgick det

att arbetsmarknadsorganisationernas

representanter framförde synpunk-

ter som var mycket samstämmiga på

bägge sidor om bordet.

Det främsta budskapet till landets

regering var en påminnelse om reger-

ingens löfte till industrin att låta bli att

pålägga betungande nya skatter el-

ler avgifter under slutet av regerings-

perioden. I sitt budskap var parterna

eniga om att industrin behöver stabili-

tet och förutsägbarhet för att få igång

nya investeringar. Vi väntar och ser

om budskapet gått fram.

Enighet rådde också om energi-

besluten. Man räknar inte med vind-

kraft i alltför hög grad. Industrin behö-

ver tillförlitlig, förmånlig el. Tillsvidare

måste en stor del av elen produceras

i kärnkraftverk. Arbetsmarknadsledar-

na flaggade för ett positivt beslut för

Fennovoima och hoppades att man

snart kan inleda bygget i Pyhäjoki.

  

Den 25 maj anordnas 2014 års euro-

parlamentsval i Finland. Man kan för-

handsrösta i sitt hemland den 14-20

maj. 13 europarlamentariker från Fin-

land väljs för femårsperioden 2014-

2019. Totalt väljs 751 meppar.

Även om valet förrättas redan om

två månader har det åtminstone än-

nu inte gett upphov till någon större

diskussion eller synlighet i gatubilden.

Mest sändningstid har givits det fak-

tum att flera nuvarande ministrar kan-

diderar för en plats i europarlamentet.

Åtminstone tillsvidare har medierna

varit mer intresserade av SDP:s näs-

ta ordförandeval. Själv har jag sällat

mig till min kollega Antti Rinnes stöd-

grupp. Det är fint att partiet har möj-

lighet att välja mellan två bra kandi-

dater. Bägge kommer att ha fullt upp

även efter valet, eftersom det råder

stor efterfrågan även i detta land på

salongsfähiga politiker som kan sin

sak.

  

Elektrikerförbundet ordnade en kurs

för invalda ungdomssekreterare i

fackavdelningarna. Ett ungdomsom-

bud som innehaft sitt uppdrag ett

knappt år ledde kursen. Beslutet att

anställa ett ungdomsombud fattades

i sista stund, redan 42 år hade förlöpt

sedan föregående ungdomsombud

anställdes. Aktiveringen av ungdom-

sverksamheten är en viktig investe-

ring i förbundets framtid.

Ungdomsombudet, som inledde sitt

värv på ett förtjänstfullt sätt, verkar

ha nya fräscha tankar och idéer. Nu

har allt fler unga entusiastiska ung-

domssekreterare invalts till fackavdel-

ningarna. På ungdomssekreterarkur-

sen rådde också en ungdomlig och

fräsig stämning.

Ungdomsombudet har en viktig roll

i arbetet med att uppmuntra fackav-

delningarnas ungdomar att delta i av-

delningens verksamhet och ta emot

förtroendeuppdrag på arbetsplatser-

na. Framöver kan de utvecklas till nya

beslutsfattare i förbundets förtroen-

demannaorganisation. På detta sätt

tryggas förbundets framtid.

Arbetsmarknadsinformationen

till studerande på andra stadiet har

skötts väl i vårt förbund. Den har

medfört ca 6 500 studerandemed-

lemmar till vårt förbund.

Svårigheten är att få alla i el-

branschen att bli ordinarie avtals-

branschmedlemmar. En betydande

del av yrkesskoleeleverna fortsätter

sina studier. Några byter bransch, och

armén kapar ofta navelsträngen mel-

lan studerandemedlem och ordina-

rie avtalsbranschmedlem. Trenden

innebär utmaningar för ungdomsverk-

samheten och medlemsvärvningen.

Nu ser det ändå lovande ut och inger

hopp inför framtiden.

  

Sommarens Voltdagar tillbringas ock-

så i ungdomliga tecken. Det ser ut

som om vi kommer att fira ett rejält

partaj som är värt ett besök även om

man bor längre bort. Här kan man

träffa påverkare i elbranschen och tri-

vas i kollegernas sällskap. Alltså, skrid

till verket och anmäl dig på webbsaj-

ten www.sahkoliitto.fi!

MARTTI ALAKOSKI

ELLEdNINgEN

Vårens beslut
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Sähköliiton Oulun toimistossa aluesihteeri-nä vuosina 1975–1989 toiminut Juhani
Kymäläinen täytti 8. maaliskuuta 85 vuotta.
Merkkipäivänsä hän vietti perhepiirissä.
– Jälkeläisille tarjosin kahvit. Sitten vasta

juhlitaan, kun mittariin tulee 90 vuotta, hän to-
teaa.
Kahville saapui ainakin kolme lasta, neljä

lastenlasta ja kaksi lastenlastenlasta, 7-vuoti-
aat kaksospojat. Vauhdikkaat pirskeistä taisi
siis sittenkin tulla.

Tärkein on oma perhe
– Penskat pitävät huolen, että elämässä riit-
tää meininkiä. On hyvä, kun on saanut itse kol-
me poikaa kasvatettua aikuiseksi ja kunnon
töihin, Kymäläinen pohtii elämänsä huippusaa-
vutuksia.
Myös vaimo Anna-Liisa saa lämpimän kii-

toksen:
– Yhdessä on oltu kohta 60 vuotta ja hyvin

on pärjätty.
Vaikka työ ja harrastukset politiikan ja ay-

liikkeen parissa eivät aina ruusuilla tanssi-
mista olleetkaan, Kymäläinen jaksoi muuttaa
maailmaa paremmaksi, koska kotiasiat oli-
vat hyvin.

Suomea rakenTamaSSa
Jatkosota pakotti vuonna 1929 syntyneen Ky-
mäläisen lähtemään Viipurista Muhokselle.
Sodanjälkeisessä Suomessa riitti töitä.
– Kävin ammattikoulun Viipurissa ja säh-

kötöitäkin siellä ehdin tehdä, mutta
vasta työ Pyhäkosken voimalai-
toksen työmaalla opetti mi-
nut asentajaksi, Kymäläi-
nen toteaa.
Maailma oli kovin eri-

lainen: käsipareja tar-
vittiin ihan toiseen mal-
liin.
– Kun miehet tulivat

rintamalta töihin, olihan se
monenkirjavaa joukkoa. Mutta

rehtiä ja tunnollista porukkaa. Vaikka oli huvi-
tuksia, niin työt tehtiin kunnolla. Saihan niistä
hyvää palkkaakin.

VaikuTTaja
Kymäläinen ehti olla Oulujoki Oy:n palveluk-
sessa 31 vuotta, joista pääluottamusmiehenä
yli 20 vuotta. Sähköliitossa hän toimi niin liitto-
toimikunnassa kuin työehtosopimusneuvotte-
lukunnassakin.
Virtaa riitti muihinkin luottamustehtä-

viin. Mies oli Muhoksen kunnanvaltuustos-
sa 1960–79, josta 6 vuotta puheenjohtajana.
SDP:n puolueneuvoston jäsen hän oli 8 vuotta
ja Oulun Sosialidemokraattisen piirin puheen-
johtaja 8 vuotta. Valtakunnallisen tason vaikut-
tamista hän harjoitti Rautaruukin hallintoneu-
vostossa 10 vuoden ajan.
– Mitään en kadu, vaikka kaikki vapaa-aika

menikin. Yöunia en koskaan menettänyt. Tein
mitä pystyin ja se sai riittää.

Voimaa aSenTeeSTa
Vaikka Kymäläinen jätti luottamustehtävät
eläkkeelle jäädessään, hän seuraa edelleen
tarkasti uutisia, ay-liikettä ja politiikkaa.
– Tämän päivän työnantajien asenne on

karmea. Mutta ainahan ne ovat marmattaneet
rahanpuutetta. Ilman vahvaa ay-liikettä asiat
olisivat huomattavasti surkeammassa jamas-
sa, hän sanoo äänessä vahvaa paloa.
Kovan kunnon salaisuus on liikunta. Hänen

1978 Oulun Ylä-Haapalehtoon rakennetamas-
saan omakotitalossa ja sen kauniis-

sa pihassa riittää puuhaa. Li-
säksi hän sauvakävelee,
pyöräilee ja hiihtää – ja
autoilee. Taskussa polt-
telee hiljattain uusit-
tu ajokortti, ja mielessä
siintävät jo kesäiset ko-
timaanreissut.

Teksti: JONNA HEINILUOMA
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Aluesihteeri Kymäläinen 85 vuotta
rakkauTTa ja aaTTeen paloa

Juhani Kymäläinen

lähettää terveisiä kaikille

vanhoille työkavereilleen.

JuhAni KymäLäinen
on ollut perustamassa KSR:n
yrjö Kallisen rahastoa.
mahdolliset muistamiset
Kansansivistysrahaston tilille
Fi85 1521 3000 0060 09.
Tiedonantoon teksti:
Juhani Kymäläinen.

1. Missä maista löytyy tulivuoret...

a) Hekla

b) Stromboli

c) Mauna Loa

2. Missä lauluissa sanat menevät näin...

a) ...luulen, että aika alkaa olla kypsä nyt...

b) ...naurat ja sun naurus tukkii koko tien...

c) ...sä tunsit mut aiemmin Markkuna...

3. Minkä maiden presidenttejä ovat olleet...

a) Gustav Husak

b) Ferdinand Marcos

c) Kristjan Eldjarn

4. Seuraavat joet virtaavat kahden maan

alueella. Mitkä maat?

a) Jenisei

b) Tenojoki

c) Poe-joki

5. Minkä autojen tyyppimerkkejä ovat...

a) Kleinbuss

b) Impala

c) Giulietta Spider

6. Mistä kaupungeista ovat kotoisin...

a) Jääkiekkojoukkue Peliitat

b) Koripallojoukkue Honka

c) Käsipallojoukkue Cocks?

7. Mistä maista ovat kotoisin seuraavat

bändit...

a) AC/DC

b) Scorpions

c) A-ha

8. Millä nimellä Suomessa tunnetaan

tv-sarjat...

a) Heartbeat

b) Ein Fall für zwei

c) All In The Fanily

9. Ketkä arkkitehdit ovat suunnitelleet...

a) Helsingin rautatieaseman

b) Lakeuden ristin

c) Helsingin Olympiastadioniin

10. Missä NHL-jokkueissa pelaavat...

a) Mikael Granlund

b) Jussi Jokinen

c) Tuukka Rask

1.a)Islantib)Italiac)Yhdysvallat,Havaiji
2.a)Käynahonlaitaa(JuhaVainio)b)Autiotalo(Dingo)c)Mennytmies(J.Karjalainen)
3.a)Tshekkoslovakia1975-1989b)Filippiinit1965-1986c)Islanti1968-1980
4.a)VenäjäjaMongoliab)SuomijaNorjac)ItaliajaSveitsi
5.a)Wolkswagenb)Chevroletc)AlfaRomeo
6.a)Heinolab)Espooc)Riihimäki
7.a)Australiab)Saksac)Norja
8.a)Sydämenasiallab)Kahdenkeikkac)Perheonpahin
9.a)ElielSaarinenb)AlvarAaltoc)YrjöLindegrenjaToivoJäntti
10.a)MinnesotaWildb)PitsburghPenguinsc)BostonBruins
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Ristikon oikein ratkaisseiden kesken arvotun yllätyspalkinnon voitti

Juhani Väänänen Mikkelistä. Onnittelut voittajalle!
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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)

lämpökartanlämpökartan

Fluken visuaalinen
vt04-infrapunalämpömittari

Fluken visuaalinen
vt02-infrapunalämpömittari
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27-vuotta nopeaa ja varmaa
sähkötarv ikekauppaa
27-vuotta nopeaa ja varmaa
sähkötarv ikekauppaa

Tilaa 276 sivuinen n. 6000 tuotteen kuvasto/hinnastomme nro 27.
Kuvasto/hinnastomme on tilattavissa ja ladattavissa veloituksetta kotisivultamme.

www.finnparttia.fi
Normaalien asennustarvikkeiden, keskusten, lämmittimien, valonlähteiden ja valaisimien

lisäksi löydät hinnastosta keskuskomponentit, agrikaatit, sähkömoottorit hallinta- ja

ohjauslaitteineen sekä asentajien työkaluja ja mittareita.

F innpar t t ia Oy SähkötukkuF innpar t t ia Oy Sähkötukku
Joutnantie 76, 25500 Perniö, puh 02 72 72 00, www.finnparttia.fiJoutnantie 76, 25500 Perniö, puh 02 72 72 00, www.finnparttia.fi

Muovirunkoiset karjasuoja- ja teollisuusvalaisimet. -o- 5x2,5 mm². IP 65.

Märkien, pölyisten tai syövyttäviä aineita sisältävien tilojen loistevalaisimet.

Tukeva runko korroosiovapaata lujaa muovia. RST-teräs pikasalvoin

kiinnittyvä kupu akryyliä. Valaisin toimitetaan valmiiksi kasattuna.

KV 236 P 2x36W hinta 1-11 kpl 3080 €/kpl tai yli 11 kpl 2980 €/kpl.
KV 258 P 2x58W hinta 1-11 kpl 35 €/kpl tai yli 11 kpl 34 €/kpl.

Kirkkaan valkeat GE teholoisteputket. Värilämpötila 4000 K 840.

Vaihtamalla teholoisteputket vakioloisteputkien tilalle valoteho paranee 15-20%.

LP 36 TK 36W, 3350 Lm, hinta 1-24 kpl 280 €/kpl tai yli 24 kpl 220 €/kpl.
LP 58 TK 58W, 5200 Lm, hinta 1-24 kpl 320 €/kpl tai yli 24 kpl 250 €/kpl.

Pistotulppaliitäntäinen eristetty 20 mm roudan sulatusmatto. 230 V. IP 56.

LM 3 ROUTA mitat 1 x 3 m, teho 840 W, hinta 1 kpl 545 €/kpl

Hinnat ALV 0%
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Voltti-päivät
2.–3.8. Seinäjoella
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www.epmatkailu.fi/volttipaivat




