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58 % ei pystyisi huolehtimaan perheensä menoista yksin.

KUINKA SINÄ PÄRJÄISIT?
Kyselymme mukaan useimmat eivät uskoisi selviävänsä taloudellisesti, jos pahin tapahtuisi. Silti
monessa perheessä ei kummallakaan aikuisella ole kunnon henkivakuutusta, vaikka sellaisen
voisi saada jo kuudella eurolla kuussa. Ota nyt Suomen edullisin henkivakuutus* osoitteesta

HENKIVAKUUTUSKUNTOON.FI

Esimerkkihinta: 41-vuotias henkilö, Sähköliiton jäsen, 50 000 euron turva. Vakuutuksen myöntää
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva. *Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn tekemä hintavertailu 11/2013.
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Aineistot 19.5. 2014 mennessä.

Tiukka talouskuri jatkuu
Vuoden 2013 tilinpäätös oli Sähköliitolle voi-tollinen ja tilikauden ylijäämä oli noin puo-

li miljoonaa euroa. Jäsenmaksutuottojen kehitys

oli lähes budjetin mukaista, mutta 110 000 euroa

vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tätä selittää

työttömyyden nousu. Vuonna 2012 sähköliittolais-

ten keskimääräinen työttömyysaste oli 6,9 prosent-

tia, kun se vuonna 2013 nousi jo 8,7 prosenttiin.

Voitollisen tilinpäätöksen mahdollisti kustannus-

ten positiivinen kehitys. Kustannukset jäivät perä-

ti 450 000 euroa budjetista ja olivat näin vuoden

2012 tasolla. Säästöä on syntynyt erityisesti hen-

kilöstökuluissa, järjestökuluissa ja ulkopuolelta os-

tetuissa palveluissa. Positiivinen kustannuskehitys

vuodesta 2008 lähtien on mahdollistanut sopeu-

tumisen pitkään jatkuneeseen tiukkaan taloudelli-

seen tilanteeseen, kun työttömyys on lisääntynyt ja

jäsenmaksutuottojen kehitys heikentynyt.

  

Jäsenmaksutuotot ovat vuodesta 2008 lähtien ke-

hittyneet vuosittain välillä miinus kahdesta plus

viiteen prosenttiin. absoluuttista kasvua vuoteen

2008 verrattuna oli viime vuonna noin 470 000

euroa. Kustannukset ovat vastaavana ajanjaksona

nousseet vain 10 000 euroa. Tällä yhtälöllä olem-

me vaikeina aikoinakin onnistuneet pitämään jä-

senmaksuprosentin vakaasti 1,4 prosentin tasolla,

vaikka työttömyyskassan prosenttiosuus jäsen-

maksusta on vaihdellut 0,25 – 0,40 prosenttiin.

Vuosina 2010-2013 emme ole kerryttäneet työ-

taistelukassan jäsenmaksua. Kaikki raha on tarvit-

tu edunvalvontaan ja jäsenpalveluun. Tänä vuon-

na työtaistelukassan jäsenmaksuosuutta jälleen

kertyy.

  

Henkilöstökulut on saatu vakioitua 2,6 miljoonan

euron tasolle (vuodet 2010-2013). Henkilöstön

määrä on vuodesta 2009 suunnitelmallisesti vä-

hentynyt 45:stä 38 henkilöön. Eläköityvien tilalle ei

ole rekrytoitu uusia ja työtehtäviä on jaettu. Henki-

löstökulujen osuus jäsenmaksutuotoista on vuosi-

na 2008-2013 liikkunut 43 ja 52 prosentin välillä.

Henkilöstön keski-ikä on edelleen varsin korkea

eli 50 vuotta. Palveluajan keskiarvo on 14 vuotta.

Vuoteen 2026 mennessä nykyisestä henkilöstös-

tä eläköityy kaksi kolmasosaa. onneksi muutama

nuori on jo palkattu taloon.

  

Sijoitustoiminnan tuotot olivat yhteensä noin 2,7

miljoonaa euroa ja sijoitustoiminnan kulut lähes

miljoona euroa, nettotuottoa siis 1,7 miljoonaa eu-

roa. Sijoitustoiminnan tulos noudatteli viime vuon-

na maltillisen sijoitussuunnitelman mukaista kes-

kimääräistä vuosituottoa, joskin edellinen vuosi oli

hieman parempi. Sijoitustoiminnan tuotoilla katet-

tiin työtaisteluavustuksia jäsenille lähes 500 000

eurolla. Jäsenten säästöosuuspalautukset olivat

noin 515 000 euroa.

  

Vuoden 2013 aikana toteutettiin Tampereen Säh-

kötalo oy:n kiinteistössä teknisiä remontteja ilmas-

tointiin, lämmönjakoon, hälytyksiin ja talon lukituk-

seen liittyen. Myös toimistohuoneiden ja yhteisten

tilojen ilmettä on kohennettu ja toimistokalusteet

uusittu. Tämä on tarkoittanut liiton puolella ko-

honneita vastikemaksuja. Peruskorjaukset jatkuvat

myös tänä vuonna.

Vuoden 2014 osalta ei odoteta vielä käännet-

tä parempaan. Työttömyysaste alkuvuonna on ko-

honnut jo yli kymmeneen prosenttiin. Jäsenmaksu-

tuoton ei oleteta kasvavan. alkuvuoden luvut ovat

myös odotetun suuntaisia. näin muodoin kustan-

nusten nousullekaan ei ole siis varaa. Liiton tiukka

talouskuri jatkuu.

Intoa EU-vaaliin

Johtohahmo menestyy

Luottamushenkilöseminaari

keskittyi työhyvinvointiin

Pinnan alta aurinkoon

Sanssi-kortilla työn alkuun

Kuukauden kuva & Kärkimies

Visainen taitajakisa

Jäsenpalvelut

Synttärisankarit

Työttömyyskassa tiedottaa

Osastot toimivat

Nuoret korkealla

Kurssit

Elledningen

Virittäydy Volttiin!

Mitä liikkuu tuoreen pääluottamusmiehen huivin alla? Se selviää

seuraavasta Vasamasta, jossa Konecranesin Timo Suikkanen kertoo ,

millaista on sähköistystyö vaativien vientituotteiden parissa.
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T änä vuonna Euroopan parla-mentin pitäisi saada aikaan
päätös lähetettyjen työntekijöiden
täytäntöönpanodirektiivistä. Sana-
hirvityksellä viitataan yhteen EU:n
tärkeimmistä kansalaisen perusva-
pauksista; jokaisella EU-kansalai-
sella on oikeus työskennellä toises-
sa EU-maassa.
Käytännössä tämä ei kuitenkaan

ole sujunut aivan kitkattomasti, jo-
ten uudella täytäntöönpanodirektii-
villä halutaan parantaa komennus-
miesdirektiiviä. Samalla halutaan
tarkentaa lainsäädäntöä, jolla ulko-
maiseen työvoimaan liittyvät vää-
rinkäytökset saataisiin loppumaan.
Toimeenpanodirektiiviä on vään-

netty jo kauan. Työvoimaa lähettä-
villä mailla kuten esimerkiksi Puo-
lalla, on hyvin erilainen näkemys
siitä, miten ulkomaalaisia työnteki-
jöitä saisi valvoa. Rakennusalalle
on nyt erittäin tärkeää, että direktii-
vin lopullisessa muodossakin maat
saisivat säilyttää omat, kansalliset
ulkomaisen työvoiman valvontakei-
nonsa, eikä niitä sidottaisi yhteen,
kaikkia EU-maita sitovaan listaan.

Parlamentista
työntekijän ystävä
EU-maiden työllisyys- ja sosiaa-
liministerit vahvistivat joulukuus-
sa neuvoston kannan lähetettyjen
työntekijöiden täytäntöönpanodi-
rektiivistä. Kannassa maat saisi-
vat edelleen käyttää omia, kansal-
lisia valvontakeinojaan. Neuvoston
kanta ei merkitse käsittelyn päät-
tymistä. Neuvosto ja Euroopan par-
lamentti aloittavat seuraavaksi
keskustelut näkemystensä yhteen-
sovittamiseksi. Eli sillä, miten pal-
kansaajamyönteinen uusi parla-
mentti on, on todellakin merkitystä
rakennusalalla työskentelevälle.
Vääränlainen lopputulos voi ol-

la kuolinisku esimerkiksi veronu-
merolle. Veronumeron ansiosta
Suomen valtion kassaan on kilah-
tanut tuoreimman tiedon mukaan
160 miljoonaa euroa, jotka olisi-
vat muuten jääneet saamatta. Val-
vontaviranomaisille veronumerol-
linen tunnistekortti on meillä yksi
tärkeimmistä valvontakeinoista ko-
mennusmiesten osalta. Työsuojelu-
piirien ulkomaalaistarkastajille se
on korvaamaton apuväline.
Direktiivin lopputuloksella on

merkitystä myös meidän kaikki-
en kukkaromme kannalta; jos ul-
komaalaiset työntekijät ovat Suo-
messa töissä samoilla ehdoilla
kuin Suomen kansalaisetkin, ei ku-

Yyhteisvastuu
ei tunne rajoja

Miksi äänestää EU-vaaleissa?
Siksi, että Euroopan parla-

mentissa tehdään meitä koskevia
päätöksiä.
Miksi sitten olemme EU:n jäse-

niä? Siksi, että on monia meitä suo-
malaisia koskevia ongelmia, joita
eduskunta ei kykene ratkaisemaan.
Miksi? Siksi, että ongelmat eivät
kunnioita Suomen rajoja.
Finanssikriisiin kaivataan ratkai-

suja ihmisten, ei markkinoiden eh-
doilla. On selvää, että kukin vas-
taa veloistaan, mutta eurokriisissä
maksajiksi on laitettava siihen syyl-
liset. Sijoittajilla ja pankeilla on vas-
tuunsa.
Salaiset tilit on avattava ja vero-

paratiisit on kitkettävä. Niiden vuok-
si tämän päivän Suomessa on ve-
rojärjestelmä, jossa rikkaimmilla on
pienimmät verot.
Vihdoin myös rahan ja arvopape-

reiden kaupalle on säädettävä vä-
lillinen vero. Maksetaanhan ALV:ia
kaikessa muussa kaupankäynnis-
sä. Rahamarkkinavero toisi lisätu-
loja valtion kassaan, mutta ennen
kaikkea se loisi valvonnan finanssi-
markkinoille.
Nämä kaikki ovat tavoitteita, joi-

hin eduskunnan valta ei yletä. Siksi
tarvitaan EU:ta.
EU:ssa on tehty paljon turhaa

lainsäädäntöä, mutta EU-normi-
en purkua ei pidä aloittaa työsuoje-
ludirektiiveistä, kuten porvarit eh-
dottavat. Yhteisillä eurooppalaisilla
työmarkkinoilla on työntekijöiden oi-
keudet varmistettava.
Suuri ongelma on ulkomaisen

työvoiman kohtelu. Heillä tulee ol-
la samat oikeudet ja velvollisuudet
kuin kotimaisella työvoimalla. Näin
halpatyön riisto saadaan kuriin, re-
helliset yrittäjät pidetään kilpailuky-
kyisinä eikä työehtosopimuksiamme
murenneta.
Julkiset hyvinvointipalvelut on tur-

vattava myös EU-Suomessa. Eivät
sisämarkkinoiden kilpailusäännöt
pakota ulkoistamaan ja kilpailutta-
maan kunnallisia palvelujamme. It-
se me sen teemme, kun yhtiöitäm-
me ja liikelaitoistamme niitä.

Komennusmiehet
kaan pääse polkemaan rakentaji-
en palkkoja.

veronumero on
korvaamaton aPuväline
- Kaikilla rakennustyömailla työtä
tekevillä on pitänyt olla veronume-
rollinen tunnistekortti noin vuoden
ajan. Se on helpottanut työmaiden
valvontaa selvästi, ulkomaalaistar-
kastaja Riku Rajamäki Etelä-Suo-
men AVI:n työsuojelun vastuualueel-
ta kertoo.
Rajamäen mukaan täysin rikollis-

• Euroopan parlamentti on maail-
man suurin demokraattisesti va-
littava parlamentti. Se on ainoa
EU-toimielin, johon viiden vuoden
välein valitaan edustajat suorilla
vaaleilla.

• Vaalit järjestetään kaikissa jäsen-
maissa kansallisen vaalilainsää-
dännön mukaisesti. Lisäksi nouda-
tetaan EU:n vaalisäädöksiä.

• Ensi vuoden Euroopan parlamen-
tin vaaleissa valitaan 751 jäsentä
Euroopan parlamenttiin. Suomes-
ta valitaan yhteensä 13 Euroopan
parlamentin jäsentä eli meppiä
(Member of the Parliament). Me-
pit työskentelevät eurooppalaisissa
puolueryhmissä, joita on nykyisessä
parlamentissa seitsemän. Ryhmät

on muodostettu yli sadasta kansal-
lisesta poliittisesta puolueesta.
Uusi parlamentti aloittaa työs-

kentelynsä heinäkuussa 2014.

• Seuraavat Euroopan parlamentin
vaalit toimitetaan kaikissa 28 EU-
jäsenmaassa 22.- 25. toukokuuta
2014. Suomessa vaalipäivä on sun-
nuntai 25.5.2014.

• Suomessa toimitettavissa euro-
vaaleissa äänioikeutettuja ovat vii-
meistään vaalipäivänä 18 vuotta
täyttävät Suomen kansalaiset sekä
viimeistään 80 päivää ennen vaale-
ja Suomen äänioikeusrekisteriin il-
moittautunut toisen EU-maan kan-
salainen.

• Ennakkoäänestys kotimaassa jär-

jestetään keskiviikosta tiistaihin
14.- 20. 5 ja ulkomailla keskiviikos-
ta lauantaihin 14.- 17.5.

• Suomalaisen työn tulevaisuus ja
työelämän oikeudenmukaisuus rat-
kaistaan osaltaan Euroopan unio-
nissa.

• Seuraava europarlamentti ratkai-
see konkreettisesti millaisia työn
ääniä Suomessa jatkossa kuullaan.

• AY-liikkeen eurovaalikampanja
2014 on palkansaajajärjestöjen to-
teuttama hanke, jonka tavoitteena
on tuoda esiin ja nostaa keskuste-
luun tulevan Euroopan parlamentin
merkitys suomalaiselle työlle sekä
kannustaa jäsenistöä käyttämään
äänensä Eurovaaleissa.

ten yritysten toimintamalleja vero-
numerokäytäntömalli tuskin pystyy
muuttamaan, mutta rajalla tasapai-
noileville yrityksille uusi laki on an-
tanut motivaatiota panna asioita
kuntoon.
Työsuojelun ulkomaalaistarkasta-

jat toimivat kahdella tavalla; he te-
kevät yllätystarkastuksia työmaille
ja sovittuja tarkastuksia yrityksiin.
– Työmailla tehtävien yllätystar-

kastuksien tarkoituksena on selvit-
tää, mitä yrityksiä ja työntekijöitä
siellä toimii ja tehdä rakentamisen

ketjut läpinäkyviksi. Näiden tietojen
perusteella tehdään sitten yritystar-
kastuksia, Rajamäki sanoo.
Rajamäen mukaan monilla työ-

mailla törmää siihen, että ulkomaa-
laisia työntekijöitä pyritään ”naami-
oimaan”.
– Väitetään, että henkilö on suo-

malaisen yrityksen palveluksessa,
mutta todellisuudessa hän työsken-
teleekin esimerkiksi virolaisen yrityk-
sen laskuun.
Rajamäki pitäisi hyvin huolestutta-

vana sellaista kehitystä, että veronu-
meroa ei enää voisi käyttää valvon-
nan keinona.
– Veronumerolainsäädännön ansi-

osta rakennustyömailla on alettu suh-
tautua tunnistekorttiin aikaisempaa
vakavammin. Samalla huomiota on
kiinnitetty enemmän myös siihen, kei-
tä ja minkä yrityksen palveluksessa
olevia työntekijöitä siellä todellisuu-
dessa työskentelee.
Vuoden 2013 aikana ulkomaa-

lais- ja rakennustarkastajat tekivät
yhteensä yli 400 tunnistekortteihin ja
veronumeroihin keskittynyttä tarkas-
tusta mestoilla. Lisäksi tarkastajat
ovat tehneet poliisin, veroviranomais-
ten ja Eläketurvakeskuksen kanssa
tarkastuksia sadoille työmaille. Yksis-
tään Helsingissä työsuojelutarkasta-
jat ja poliisi tekivät vielä yli 140 yh-
teistarkastusta.
– Sakkoja jaeltiin tunnistekorttiin

liittyvistä puutteista lähes 20 raken-
nusalan yrityksen vastuuhenkilölle. ■

KOETINKYNÄ

KiMMO
Kiljunen, SDP
kansanedustaja,
eurovaaliehdokas

euroopan parlamentin vaalissa
koko Suomi vaalipiirinä

Hyviä syitä äänestää eu-vaaleissa:



VA S AM A 4 / 2 0 1 4 • 5

EU
Sanovat kaiken olevan niin suurta

niin kaukana arjesta

Kuitenkin kaiken takana on ihmiset

samaa lihaa ja verta

Mikään ei ole meistä kaukana

jos ymmärrämme asioiden

olevan olemassa meitä varten

ihmisille tehtyinä

kun vain ymmärtäisimme oman valtamme

sen että me valitsemme kuka sielläkin

suuressa maailmassa valtikkaamme kantaa

ja viestiä vie,

Ihmisten Euroopassa, kansan äänenä

Jukka Ojalan lisäksi osasto 26, Jyväs-kylän Sähköalantyöntekijät saa tukea
60-vuotishistoriikkinsa tekoon. Sekä Oja-
la että Jyväskylän Sähköalantyöntekijät ry
saivat suurimman apurahan, 800 euroa.
– Mukava ylläri, Ojala toteaa.
Mihin hän aikoo apurahan törsätä?
– Työkaverit olivat heti vailla pullaa, kun

kuulivat tästä. Loppurahat piilotan autiol-
le saarelle, vastaa Ojala, joka oikeasti ai-
koo käyttää rahan piirrosalbumin valmis-
tamiseen.
Piirtäjä kertoo Sähköliiton työllistäneen

häntä mukavasti. Kyselyjä on tullut muil-
takin.
– Ja ideoita olisi, mutta kaikkea ei ehdi

toteuttaa. Ei piirusteluun kyllästy koskaan,
sanoo sähköasentaja, joka tällä hetkellä
paiskii töitä Oulun uuden vetonaulan, sisä-
aktiviteettipuisto Superparkin kimpussa.
– Kiirettä pitää, että saadaan parkki

avauskuntoon.
Piirtäminen on miehelle siis edelleen

harrastus.
– En odota, että siitä ammattia tulisi.

Vaikka en vastaan panisi, jos niin kävisi,
Ojala toteaa.

yhteensä 15 000 euroa
SAK:n apurahan saa tänä vuonna 25 hen-
kilöä ja kaksi ammattiosastoa. Eniten apu-
rahoja myönnettiin kuvataide- ja musiikki-
harrastuksiin. Apurahan saajien joukossa
on myös kabareeteatterin, burleskin, tee-
taiteen ja kilpatanssin harrastajia.

sak:n kulttuuriapurahat
johtohahmojen ojalalle
ja jyväskylän osastolle

Jyväskylän osasto haki ja sai apurahaa

historiikin tekoon. Sen kirjoittajaksi on

valittu toimittaja Eino Nykänen.

Hakemuksia SAK:n kulttuurirahaston hoito-
kunnalle tuli yhteensä 162. Apurahoja myön-
nettiin tälle vuodelle yhteensä 15 000 euroa.
SAK:n kulttuurirahasto on Kansan Sivistys-

rahaston erikoisrahasto. Se tukee ammattiliit-
tojen jäsenten sivistys- ja kulttuuripyrkimyksiä,
yhteiskunnallista tutkimusta ja työelämän ke-
hittämishankkeita.

– Eihän tämä vain ole niitä aprillihommeleita, oli piirtäjä
Jukka Ojalan ensireaktio apurahauutisesta. SAK:n
kulttuurirahaston apurahan saajat julkaistiin 1. huhtikuuta.
Nimilistalla komeili peräti kaksi sähköliittolaista.

Eu-vaalien kannustusrunon on kir-
joittanut kansanedustajaMerja Kyl-
lönen, joka hiljattain jäi pois liiken-
neministerin tehtävistä.
Kyllönen on yksi Suomen EU-vaa-

liehdokkaista, joiden joukossa on
nyt myös monia entisiä ministerei-
tä. Vuonna 1977 Suomussalmel-
la syntynyt bioanalyytikko Kyllönen
on Vasemmistoliiton kansanedusta-
ja Oulun vaalipiiristä. Rempseä rou-
va on edelleen mukana lukuisissa
luottamustoimissa, mutta ennättää
harrastaa runoilun lisäksi talkoita,
elokuvia ja viiden ison koiran ulkoi-
luttamista miehensä kanssa. Ennen
politiikkaa Kyllönen on saanut työ-
kokemusta mm. myymäläapulaisen,
puutarhatyöntekijän ja laboratorio-
hoitajan tehtävistä.

Ukrainan kriisi on palauttanut monen mie-
leen presidentti Mauno Koiviston viisaan

mietteen, jonka mukaan Suomella oli EU:n jä-
senyyden hakemiselle kaksi syytä: virallinen ja
todellinen.
Se virallinen liittyi vientiteollisuuden etujen

ja maataloustuotannon turvaamiseen Neu-
vostoliiton romahtamisen jälkeen nopeasti yh-
dentyneillä länsimarkkinoilla. Ulkopuolelle jää-
minen olisi merkinnyt, ettei Nokia-ilmiötä olisi
syntynyt eikä runsaan vuosikymmenen kestä-
nyttä ennätysmäistä talouskasvua olisi kos-
kaan tapahtunut.
Sitä todellista syytä ei sanottu julki, ei-

kä sitä Koiviston mukaan ollut tarpeen ää-
neen huudella. Se liittyi Suomen ulkoiseen
asemaan. Uudessa tilanteessa oli mahdollis-
ta ankkuroitua länteen tavalla, joka toisi meil-
le turvaa siinä tapauksessa, että Venäjän joh-
toon nousisi porukka, joka alkaisi laajentaa
itäisen imperiumin rajoja sen entisiin mittoi-
hin.
Rehellisyyden nimissä on sanottava, et-

tei kukaan vuonna -95 vakavasti uskonut, et-
tä neljä vuotta aiemmin kaatuneen juntan
henkiset perilliset voisivat vielä joskus nous-
ta valtaan Kremlissä. Jos se olisi arvattu, ul-
kopoliittisen johdon suhtautuminen Suomen
mahdolliseen Nato-jäsenyyteen olisi ehkä ol-
lut toinen.

Teksti ja kuva: RIITTA KALLIO | Piirros: JUKKA OJALA

Mutta 90-luvun alussa Venäjä oli heikkou-
den ja epäjärjestyksen tilassa. Ulkopoliittises-
ti se näytti hakevan rakentavaa suhdetta län-
teen ja haluavan modernisoida neuvostoajan
kurjistamaa talouttaan sen avulla. Näissä olois-
sa EU:n jäsenyys tuntui riittävältä turvatakuulta,
kun taas Naton jäsenyyden hakeminen olisi voi-
tu tulkita hätävarjelun liioitteluksi.
EU ei kyennyt takaamaan rauhaa Balkanilla,

kun Jugoslavia hajosi. Se sai Venäjän joukkojen
etenemisen pysähtymään Georgiassa, mutta ei
kykene estämään Ukrainalle kuuluvan Krimin
niemimaan liittämistä Venäjään. Silti EU:lla on
sormensa myös siinä pelissä, jossa uusien so-
tien uhka on Balkanilla kadonnut, eivätkä ns.
jäätyneet konfliktit eivät ole räjähtäneet silmille.
Jonain päivänä EU:n avulla toteutuvat myös viik-
kojen ajan mellakkapoliisia ja tarkka-ampujia
uhmanneiden ukrainalaisten toiveet.
Jokainen ääni ensi toukokuun eurovaaleissa

annetaan vahvemman ja toimintakykyisemmän
EU:n puolesta. Se on ääni rauhan puolesta so-
taa ja asevoimin tapahtuvaa laajentumispolitiik-
kaa vastaan. Se on arvokas ääni, koska se voi
säästää ihmishenkiä.

jarmo mäkelä
Kirjoittaja on eläkkeellä oleva Ylen ulkomaantoimittaja,

joka on palvellut Moskovassa, Bonnissa, Washingtonissa

ja Brysselissä.

 LUKIJAN ÄÄNI

Ääni rauhan puolesta
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Huhtikuinen luottamushenki-

löseminaari Tampereen Ro-

sendahlissa paneutui luot-

tamustoimissa jaksamiseen. Vaikeana

aikana voimavaroja tarvitaan erityi-

sesti. Seminaari olikin pyritty toteut-

tamaan niin, että osallistujat virkis-

tyisivät ja saisivat tiedon lisäksi uutta

virtaa kotiin viemisiksi.

Yli 150 luottamushenkilöseminaa-

rilaista yllätettiin heti tilaisuuden

aluksi sillä, että salissa ei ollutkaan

normaaleja pöytiä ja tuoleja.

– Istuminen tappaa, provosoi

TSL:n Pipsa Härkönen ja laittoi semi-

naarilaiset kävelemään salissa ja tu-

tustumaan uusiin ihmisiin, ensin pa-

reittain ja sitten nelikkona.

Iloinen puheensorina täytti sa-

lin, kun sähkömiehet kertoivat itses-

tään ja työstään pareilleen ja ryhmäl-

leen. Rento tunnelma jatkui, kun ryh-

mät ripustelivat toiveitaan seminaa-

rin annista salin seinille kiinnitettyi-

hin ”toivomuspuihin”.

Kuten arvata saattaa, toivomusleh-

dissä kaipailtiin virkistystä, vertais-

tukea ja vinkkejä. Joku halusi vain hy-

vää ruokaa ja napsun.

Huomio omaan Hyvinvointiin

– Käyttäkää nämä päivät oman hyvin-

vointinne edistämiseen, neuvoi Här-

könen.

Samalla linjalla oli myös puheen-

johtaja martti alakoski, joka iloit-

si siitä, että mukana oli monia uusia

kasvoja, myös nuoria.

– Luottamushenkilöt hoitavat tois-

ten etuja, mutta joskus täytyy muistaa

omaa itseäänkin, Alakoski kehotti.

Neuvottelupäällikkö tero Heini-

luoma teki nopean katsauksen liiton

tes-toimintaan ja listasi luottamus-

tehtävän kolme tärkeintä asiaa.

– Luottamushenkilöllä täytyy ol-

la halua ja motivaatio hoitaa yhtei-

siä asioita. Täytyy olla myös osaamis-

ta, jota saa helposti esimerkiksi liiton

luottamushenkilökursseilta. Ja puit-

teet tehtävän hoitamiseen on oltava

kunnossa. Jaksaminen on tärkeä osa

näitä puitteita.

Professori Hurmasi yleisön

Työhyvinvoinnin professori marja-

liisa manka Tampereen yliopistol-

ta peräänkuulutti myönteistä elämän-

asennetta eloisassa luennossaan.

– Positiivisesti poikkeava käyttäy-

tyminen luo elämänlaatua. Positiivi-

sella asenteella elämä on helpompaa.

Työpaikoilla johdon asenne on avain-

asemassa, sillä roolimallilla on taipu-

mus peilautua.

Monia käytännön esimerkkejä esi-

tellyt Manka vakuutti myös, että työ-

hyvinvointi on tosimiesten hommaa.

Mankan mehevät jutut saivat ansaitut

aplodit ja luennon jälkeen moni kävi

kiittämässä sähäkkää professoria.

– Oli muuten ensimmäinen pro-

fessori, jonka jutuista sai tolkkua, ke-

hui Anvian kannuslainen luottamus-

mies KristerWitick.

Ajankohtaisista koulutusasiois-

ta puhunut Jari toivo Kiljavan opis-

tolta esitteli luottamusmiehen ja työ-

suojeluvaltuutetun koulutusmahdol-

lisuuksia. Palkansaajien hyvinvoin-

ti ja terveysjärjestön vuokko Kois-

tila piti tietoiskun PHT:n edullisis-

ta työikäisille tarkoitetuista hyvin-

vointijaksoista. Lisätietoa kursseista

löytyy Internetistä osoitteesta www.

pht.fi.

Iltapäivällä seminaarilaiset ha-

jautuivat työpajoihin, joiden teemoi-

na olivat muun muassa rakentava

vuorovaikutus, kiireen kesytys sekä

voimavarat ja rentoutuminen.

Työhyvinvointi
nousi
pääasiaksi

Asiaan liittyen moni seminaarilai-

sista päätyi päivällisen jälkeen naut-

timaan Lukon ja Tapparan jääkiekko-

matsista television eteen.

”saattaenvaiHdettava”

Toinen seminaaripäivä käynnistyi

reippaasti ohjatulla varhaisella aamu-

lenkillä, johon osallistui yli 40 luotta-

mushenkilöä. Sisäliikunta käynnis-

tyi, kun neljä luottamushenkilökonka-

ria nousi estradille.raimo Häkkinen

Porvoosta, Juhani löfbacka Ylivies-

kasta, Jari räsänen Nummelasta ja

Jouni siivonen Uudestakaupungista

vastailivat Pipsa Härkösen kysymyk-

siin.

Pitkäaikaiset luottamushenkilöt

antoivat kiitosta työhuonekunnilleen,

ammattiosastoilleen ja liitoille. Kaik-

ki korostivat luottamushenkilökoulu-

Marja-Leena Manka piti yleisön hereillä mainiolla luennollaan. Lounaalla

sähköasentaja Markku Järvi pääsi haastattelemaan professoria.

Jouni Siivonen merkkasi fläppitaululle 10 vuotta luottamushenkilökokemusta.

Seminaarin noin 150 luottamusmiehellä ja työsuojeluhenkilöllä oli alan kokemusta

yhteensä huikeat 1748, 5 vuotta!

Työhyvinvointi
on tosimiesten
hommaa.

- Professori
Marja-Leena Manka

Teksti ja kuvat: riitta Kallio

Luottamushenkilöseminaari Tampereella 11.–12.4.2014
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Seppo Nieminen, Tampere, os. 011
sähköasentaja, pääluottamusmies,
Puolustushallinnon rakennuslaitos

1. Vapaa-ajalla koetan liikkua 3–4 kertaa vii-
kossa. Käyn kävelylenkillä vaimon kanssa se-
kä teen kotona pihatöitä ja kaikkea muuta,
mitä omakotitaloon liittyy.
2. Meillä ei töissä ole juuri ollut keskustelua
aiheesta. Työnantajani järjestää koulutusta,
mutta en usko, että kolmen päivän koulutus-
oikeus voisi toteutua ihan kaikille.
3. Kesäloma menee mökillä. Ehkä teemme
pikkureissuja. Kotimaanmatkailua.

Jukka Brocke, Hollola, os. 059
sähköasentaja, työsuojeluvaltuutettu, LSK
Electrics Oy

1. Liikunta: jalkapallo, squash, hiihto, suun-
nistus, lenkkeily ja kuntosali.
2. Luulen, ettei laki käytännössä muuta pal-
jon mitään. Tulityö-, sähköturvallisuus- ja työ-
turvallisuuskortti varmaankin sisällytetään sii-
hen kolmeen päivään joka tapauksessa.
3. Meidän sesonki on kesällä, joten töitä on
luvassa. Lomalla lähden Italiaan, jos se on-
nistuu.

Timo Liimatta, Lappeenranta, os. 022
huoltomekaanikko, työsuojeluvaltuutettu ja
luottamusmies, Kuusitunturi Lappeenranta Oy

1. Päättää, että ei tee liikaa, vaan tekee sen,
minkä jaksaa. Myös kunnosta pitää huolehtia
käymällä kuntosalilla.
2. Kolmen päivän koulutusoikeus on ihan ok-
homma. Oppi ei ojaan kaada. Maailma muut-
tuu niin nopeasti, että jos yrittää pysyä muka-
na, on koko ajan opiskeltava.
3. Käyn Santorinilla ja kaikki muut päivät
ajan moottoripyörää. Myös pientä mökkeilyä
pitää kesään mahduttaa.

Harri Pitkänen, Haarajoki, os. 049
sähköasentaja, työsuojeluvaltuutettu, EMC
Talotekniikka Oy
1. Vapaa-ajanvietto perheen kanssa. Yritän
myös vähän kuntoilla siinä sivussa.
2. Meillä on töissä ollut puhetta koulutus-
suunnitelmasta. Se on työn alla, muttei vie-
lä valmis.
3. Pidän ainakin neljä viikkoa lomaa. Muuten
suunnitelmat ovat täysin auki. Emäntä on ke-
sän töissä, joten todennäköisesti teemme vii-
konloppureissuja.

Mika Raitokari, Pori, os. 021
sähköasentaja, varapääluottamusmies, Sa-
ta-Electro Oy

1. Meillä on erikseen pääluottamusmies, jo-
ten luottamusmiestouhu ei varsinaisesti mi-
nulta vaadi mitään. 60–70 vuotta vanhassa
firmassa meillä on kiinteä porukka, jonka kes-
ken on helppo hoitaa asioita.
2. Positiivinen asia, mutta tarvetta olisi pitem-
pään koulutukseen. Tässä ammatissa tekniik-
ka kehittyy koko ajan ja kehityksessä on pak-
ko pysyä mukana. Meillä kouluttautuminen
tapahtuu lähinnä vapaa-ajalla.
3. Kroatiaan rantalomalle ja sitten mökille töi-
tä tekemään. Mökillä on hommaa niin, ettei
kalastamaan juuri kerkeä.

Jukka Nuotio, Pori, os. 021
sähköasentaja, työsuojeluvaltuutettu,
Sata-Electro Oy

1. Ottaa rennosti vapaa-ajalla ja pitää huo-
li siitä, etteivät kiire ja stressi pääse niskan
päälle työmaalla. Kiireentorjunta on pidettävä
mielessä koko ajan.
2. Saamme ne pakolliset koulutukset. Olisi
hienoa saada enemmänkin, sillä muuten pu-
toaa kärryiltä, kun ala kehittyy koko ajan.
3. Pori Jazz, kavereiden tapaaminen ja rento
meininki. Ohjelmassa on myös mökillä naker-
taminen – ei työskentely, vaan nimenomaan
nakertaminen – ja auringonlaskun tiiraami-
nen.

Tämänvuotisessa luottamushenkilö-

seminaarissa Tampereella ei ollut

mukana ainoatakaan Sähköliiton

naispuolista luottamushenkilöä. Sen

sijaan työhyvinvointiin keskittynyt

seminaari oli lähes kokonaan naisten

järjestämä.TSL:n Pipsa Härkönen

vastasi tilaisuuden räväkästä

aloituksesta ja ''vei miehiltä pöydät

ja tuolit''.

GALLUP
1. Mitkä ovat keinosi omaan työssä jaksamiseesi luottamushenkilönä?
2. Mietteesi kolmen päivän koulutusoikeudesta?
3. Mitäs kesäsuunnitelmia?

tuksen ja verkostoitumisen merkitys-

tä yhteisten asioiden hoidossa.

Yleisökommentin esittänyt jär-

venpääläinen luottamusmies, edus-

tajiston puheenjohtaja seppo fahl-

ström muistutti, kuinka tärkeätä oli-

si saada luottamusmiehen vaihto su-

juvaksi, jotta työnantaja ei pääsisi

hyötymään uuden luottamushenki-

lön kokemattomuudesta. Kokous pää-

tyikin siihen, että luottamusmies oli-

si ''saattaen vaihdettava''.

Ennen seminaarin jalkautumis-

ta sopimusalakohtaisiin keskuste-

luryhmiin liiton toimitsijat vastasi-

vat yleisökysymyksiin puheenjohta-

jasta alkaen. Martti Alakoski sai va-

lottaa muun muassa liiton vaalijär-

jestelmää ja sen mahdollista uudis-

tamista. Myös sähköinen äänestämi-

nen kiinnosti, samoin liiton lomapai-

kan tulevaisuus. Työympäristöasia-

mies veijo Korhonen valotti puo-

lestaan työsuojelupuolta. Liiton la-

kimies mira Kivelä kertoi ajankoh-

taisista riita-asioista ja sopimusala-

vastaavat kommentoivat oman alan-

sa kysymyksiä.

Teksti ja kuvat: Jonna Heinluoma

TonyWallenius TurunValo ja Voima Oy:stä ja Risto Nieminen NammoVihtavuori

Oy:stä tutustuivat seminaarin aluksi.
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-Kalastaminen on ollut mi-

nun lempipuuhaani pie-

nestä pitäen, sanoo su-

kelluskalastusta harrastava Joose

Seppälä.

Jyväskyläläinen, tänä kevää-

nä sähkö- ja automaatioasentajak-

si valmistuva 23-vuotias Seppälä on

Suomen eturivin sukelluskalastajia.

Maajoukkuetasolle edenneellä nuo-

rellamiehellä on taskussaan jo kuu-

des sija lajinsa pohjoismaisissa ki-

soissa. Nyt tähtäimessä on syksyllä

pidettävät sukelluskalastuksen maa-

ilmanmestaruuskisat Etelä-Ameri-

kassa, Perussa.

Kolme vuotta sukelluskalastusta

harrastanut Joose Seppälä kertoo, et-

tä laji perustuu vapaasukellukseen,

jossa ei käytetä happilaitteita.

– Uinti- ja sukellustaidon lisäksi

tarvitaan vain märkäpuku, snorkke-

li, räpylät ja harppuuna. Reilusti al-

le tonnilla pääsee kylmäänkin aikaan

kalojen maailmaan nauttimaan alku-

kantaisesta jahdista.Tietysti lisälait-

teisiin, sukelluskelloon ja kuvauslait-

– Sähköä tarvitaan nykyään joka paikas-
sa. Sähköala tuntuu järkevältä valinnalta,
jossa on myös monia erikoistumisen mah-
dollisuuksia. Tykkään tehdä töitä käsillä. Ai-
onkin hankkia alan työkokemusta. Myöhem-
min saatan hakea lisäoppia esimerkiksi
hissipuolelta, ylioppilaspohjaista ammatti-
opistoa käyvä Joose Seppälä kaavailee.

Viime ajat hän on ollut lopputyötään te-
kemässä hankkeessa, jossa vanhempien
omakotitaloon Vihtavuorella on asennettu
23 aurinkosähköpaneelia tuottamaan ener-
giaa isohkon talon tarpeisiin.
– Heti kun asennukset ovat valmiita, suu-

rin osa talon tarvitsemasta lämpö ja käyttö-
sähköstä tuotetaan kotimaisella energialla.

teisiin saa hukattua paljonkin rahaa.

Vapaasukellukseen ei myöskään tar-

vita lupia niin kuin laitesukellukseen.

Kalastuslupa tietysti vaaditaan mo-

nissa paikoissa.

MetSäStäJänvaiStot eSiin

– Sukelluskalastus harrastuksena on

ekologinen laji. Kun saaliin näkee, voi

myös valita, mitä haluaa illalla syödä.

Ei tule turhaa saalista, kuten esimer-

kiksi virvelöidessä, sanoo Joose Sep-

pälä ja vakuuttaa, että kalan fileointi

sujuu häneltä hyvin.

Hän hehkuttaa myös sukelluska-

lastuksessa syntyvää ainutlaatuista

tunnelmaa, kun adrenaliinitasot nou-

sevat ja saalista väijyessä sukellus

saattaa venyä jopa kolmen minuutin

mittaiseksi.

– Fiilis pinnan alla on aivan oman-

laisensa. Usein alkukantaiset metsäs-

täjän vaistot ottavat niin valtaansa,

että saalista kytätessä miltei unoh-

taa välillä nousta pintaan hengittä-

mään. Pitää kuitenkin aina pitää pää

kylmänä, kuunnella elimistön viestejä

ja muistaa omat rajansa.

KiSaKalaStuS on

KylMäherMoiSten laJi

Joose Seppälä kertoo, että useimmi-

ten järvisukellusreissulta harppuu-

naan jää ahven, hauki tai lahna. Me-

reltä mukaan voi tulla myös siika,

säynävä tai kampelakin.

– Tavallisin saalis Suomessa on

noin 300-500 gramman ahven. Nor-

jassa kisatessa harppuunan eteen

uiskenteli usein kolmekiloisia otuk-

sia, joita sai valita isoista parvista.

Me suomalaiset olimme aivan innois-

samme sellaisesta kalapaljoudesta ja

kirkkaista vesistä.

Sukelluskalastuksen kilpailukausi

ajoittuu Suomessa kesäkauteen. Alan

harrastajien kesäviikonloput kuluvat

treenatessa tai kilpailuissa, joita kau-

dessa järjestetään kuudesta kahdek-

saan. Cup-osakisat pidetään päivän

mittaisina, mutta mestaruuskilpailut

ovat kaksipäiväisiä. Kukin kisa kestää

neljästä kuuteen tuntiin. Paremmuus-

järjestys ratkeaa saaliin punnitsemi-

sella ja kalalajeja pisteyttämällä.

– Perun kisoihin tulee osanotta-

jia 20 eri maasta. Minun tavoitteeni

on päästä 10 parhaan joukkoon, Jy-

väskylä Delfiineissä treenaava Seppä-

lä paljastaa.

Hänen tavoitteenaan on myös pä-

tevöityä vapaasukelluksen koulutta-

jaksi. Se tarkoittaa muun muassa si-

tä, että on kyettävä sukeltamaan 40

metrin syvyyteen ja pystyttävä pidät-

tämään hengitystä neljä minuuttia.

Henkeä
pidätellen
kalojen
maailmaan

Kylmä ilma ja

vesi ei säikytä

sukelluskalastajaa,

joka saattaa uida

asteen lämpöisessä

vedessä yli tunnin.

Parempia sukelluskalastuskelejä odotteleva Joose Seppälä on Jukka-isänsä kanssa

paneutunut konkreettisesti aurinkosähkön hienouksiin. Aurinkopaneelit on tilattu Italiasta.

Seinäkiinnitys on valittu edullisuutensa vuoksi.

Lopputyö aurinkosähköstä

Teksti ja kuva: riitta Kallio

– Usein
alkukantaiset
metsästäjän
vaistot ottavat
niin valtaansa,
että saalista
kytätessä miltei
unohtaa välillä
nousta pintaan
hengittämään.

Kuva: Jouni RuoTSALAinen
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Turun ammatti-instituutissa

työskentelevä Jukka Telas-

maa huomauttaa, että sähkö-

asentaja- ja automaatioasentajaoppi-

laat ovat Sähkötyöturvallisuus stan-

dardin SFS 6002 mukaan määritelty

”opastetuksi henkilöiksi”, jotka ovat

vasta hankkimassa sähköalan am-

mattihenkilön pätevyyttä.

– Heiltä vaaditaan vähintään vuo-

den työkokemus, ennen kuin he ovat

riittävän ammattitaitoisia tekemään

itsenäisesti oman alansa sähkötöi-

tä. Esimerkiksi asiakkaan luona suo-

ritettu lieden kytkentä ja sen tarkas-

taminen on sallittu sähkö- ja auto-

maatioperustutkinnon suorittaneelle

ja vuoden työkokemuksen vastaavis-

ta töistä omaavalle henkilölle, Telas-

maa selittää.

KuKa Kantaavastuun?

Tukesin urakoitsijarekisteriin ilmoi-

tettu sähkötöiden johtaja kantaa pää-

vastuun yrityksen tekemistä sähkö-

töistä ja siitä, että sähkötyöhön osal-

listuvat ovat riittävän ammattitaitoi-

sia ja heidät opastetaan ja perehdyte-

tään työhönsä.

– Nuorten työntekijöiden työhön

opastaminen ja perehdyttäminen ovat

erityisen haasteellisia tehtäviä ja vaa-

tivat huolellisuutta. Korostan vielä,

että säädösten määrittämää sähkö-

työtä ei voi tehdä yrityksissä, missä

ei ole nimettyä sähkötöiden johtajaa

tai käytönjohtajaa vastuunkantajaksi,

Telasmaa muistuttaa.

Vastavalmistuneelle vuoden työ-

kokemuksen hankkiminen on alal-

la pysymisen kannalta välttämätön

edellytys, mutta tätä kokemusta ei ole

aina helppo hankkia. Opastetulle hen-

kilölle sallitut sähkötyöt ovat säädök-

sillä rajattuja ja vaativat sähköalan

ammattilaisen jatkuvaa valvontaa.

Tästä syystä heidän käytettävyytensä

työtehtävissä kaventuu.

– Esimerkiksi lyhytkestoiset ns.

”keikkatyöt” eivät sovellu opastetuil-

le henkilöille. Toisaalta yrittäjä ei voi

lähettää keikalle kahta henkilöä, kos-

ka valveutunut asiakas ei maksa tur-

hasta apupojasta. Yrittäjän on vaikea

myös lähettää vaativaan teollisuuden

urakointiin tai kunnossapitoon

henkilöä, joka ei täytä ammat-

titaitovaatimusta. Tämä joh-

tuu vastuukysymyksestä, Te-

lasmaa sanoo.

vastavalmistuneet

turvallisuusrisKinä?

Teollisuudessa sähkötyöturvallisuu-

den opastuksesta vastaa osittain ti-

laajan nimeämä käytönjohtaja. Juk-

ka Telasmaa painottaa, että tilaa-

jan edustajana tämä voi vaatia, että

kaikki sähkötyötä tekevät ovat säh-

köalan ammattilaisia. Vastavalmistu-

neet opastetut henkilöt koetaan tässä

valinnassa mahdollisesti työturvalli-

suusriskeiksi.

– Kaikesta huolimatta vastaval-

mistuneen sähkö- tai automaatio-

asentajan palkkaaminen on yrittäjäl-

le tulevaisuuteen sijoittamista. Yri-

tyksen menestyksen takana olevien

toimintamallien opettaminen on nuo-

relle vastavalmistuneelle helppoa.

Huonoja malleja ei tarvitse poisoppia,

Telasmaa vinkkaa.

Hän muistuttaa, että työsopimuk-

sen tehneet perustutkinnon suoritta-

neet ja täysi-ikäiset saman alan työs-

säoppijat eivät säädösten mukaan

eroa toisistaan.

– He ovat standardin mukaan

”opastettuja henkilöitä”. Ensin maini-

tuille työnantaja maksaa sopimuksen

mukaista palkkaa tehdystä työstä,

kun työssäoppijan päätehtävä on op-

piminen. Tätä oppimista ohjaa opet-

taja ja työkohteessa nimetty sähkö-

alan ammattilainen.

sanssi-Kortti avuKsi?

– Sähköalan erityispiirteistä johtu-

en voidaan perustellusti kysyä, että

pitäisikö kaikille vastavalmistuneil-

le sähkö- ja automaatioasentajape-

rustutkinnon suorittaneille myöntää

nuorisotakuun Sanssi-kortti päät-

tö- ja näyttötodistuksen yhteydessä,

Jukka Telasmaa pohtii.

Hän olisi valmis kokeilemaan uu-

sia konsepteja, sillä nykyiset säädök-

set tuntuvat monessa tapauksessa hi-

dastavan nuorten sähköalalle pääsyä.

– Vuoden työkokemuksen jälkeen

työnsaanti olennaisesti helpottuu ja

opastetusta henkilöstä tulee muodol-

lisesti pätevä sähköalan ammattilai-

nen. Sanssi-kortilla työnantaja saa

palkkatukea 700 euroa kuukaudes-

sa enintään kymmenen kuukauden

ajan. ■

Miten sähköalan vastavalmistuneet saisivat töitä?

Auttaisiko
Sanssi-kortti
30 vuotta sähköopettajana
toimineella Jukka
Telasmaalla on huoli nuorten
sähköammattilaisten
työllistymisestä. Hän ehdottaa
vaikeaan tilanteeseen
ratkaisuksi Sanssi-korttia,
jonka avulla työnantajien olisi
nykyistä edullisempaa pestata
vastavalmistuneita.

Vuoden
työkokemuksen
jälkeen työnsaanti
olennaisesti
helpottuu

jukka telasmaa muistuttaa sähköalalle tuleville

myös työturvallisuuden olennaisuudesta.

esimerkiksi vanhojen keskusten ovissa saattaa

vaania jännitteisiä ruuvinpäitä, jotka pitää

suojata ennen työhön ryhtymistä.

Kuva:M
IKA
VAIN
ION
TALOSähköasentajan ammatti edustaa pe-rinteistä käsityöalaa, joka opitaan

käytännössä tekemällä ja jossa ”hiljainen
tieto” siirtyy vanhemmalta ammattimie-
heltä nuoremmalle.
Vastavalmistunut sähköasentaja aloit-

taa sähköistysalan työuransa palkkaryh-
män alimmalta, harjoittelijaportaalta,
riippuen siitä, onko hän suorittanut am-
mattikoulutuksen yhteydessä osaamisen
näytön. Työkokemuksen ja osaamisen
karttuessa palkkaryhmä nousee ja on
vuoden työkokemuksen jälkeen alimmal-
la ammattilaisen palkkauksen tasolla.
Sanssi-kortti alentaa työnantajan palk-

kakustannuksia ja siten helpottaa alalle
pääsyä ja työkokemuksen hankintaa.

Ari Kähkönen

työehtoasiamies

KoMMENttI
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V iime vuonna suomalaisteneläkkeiden rahoituksessa ta-
pahtui merkittävä käänne. Yksi-
tyisalojen palkansaajien eli työn-
tekijän eläkelain (TyEL) mukaiset
eläkemenot olivat nimittäin silloin
ensimmäistä kertaa suuremmat
kuin eläkemaksuina kerätyt tulot.
Erotus katettiin työeläkesijoitusten
tuotoilla.
Näin tapahtui ensimmäisen ker-

ran työeläkejärjestelmän historias-
sa. Käänteen takana ei ole mikään
äkillinen kriisi, yllätys tai virhe,
vaan ikärakenteemme muutos.
Käänteen tapahtuminen on siksi
ollut tiedossa etukäteen jo useam-
man vuoden tai oikeammin vuosi-
kymmenen ajan.
Yksityisten alojen palkansaaji-

en eläkemenot tulevat olemaan

eläkemaksuja suurempia myös tu-
levina vuosina. Julkisaloilla sama
käänne on edessä arviolta vuon-
na 2017.
Käänne tarkoittaa sitä, että työ-

eläkevarojen sijoittamisella on
jatkossa entistä tärkeämpi rooli
eläkkeiden rahoittamisessa. Sijoi-
tustuottojen osuus rahoituksesta
tulee kasvamaan seuraavat vuosi-
kymmenet.

Viime vuonna yksityisaloilla käytet-
tiin sijoituksista eläkkeiden rahoit-
tamiseen nettomääräisesti noin
600 miljoonaa euroa. Eläketurva-
keskuksen laskelmien mukaan
sijoitusten rahoitusosuus tulee
kasvamaan ainakin vuoteen
2080 saakka, jolloin se on jo
noin kuusi miljardia euroa nyky-

rahassa mitattuna.
Vaikka sijoitusten tuottoja käyte-

täänkin eläkkeiden rahoituksessa
yhä enemmän, rahastoitu pääoma
ei ole supistunut. Työssä olevi-
en tulevia eläkkeitä varten rahas-
toidaan kuitenkin edelleen varoja.
Myös osa sijoitustuotoista jää vie-
lä sijoitettavaksi uudelleen. Rahas-
toja ei ole tarkoitus tyhjentää jat-
kossakaan.

Työeläkevarojen määrä oli viime
vuoden lopussa hieman yli 160
miljardia euroa. Rahastot ovat kas-
vaneet näin suuriksi jo 1960-lu-
vulla aloitetun rahastoinnin ja työ-
eläkelaitosten hyvin hoitaman
sijoitustoiminnan avulla. Varhain
aloitetun rahastoinnin ansiosta
eläkejärjestelmämme onkin varau-
tunut huomattavan hyvin siihen,
että eläkkeellä olevien ihmisten
määrä kasvaa voimakkaasti lähi-
vuosina ja -vuosikymmeninä.
Rahastoinnilla on ollut myöntei-

nen vaikutus työeläkemaksuun. Il-
man rahastoituja varoja eläkemak-

sut olisivat olleet viime vuonna yli
prosenttiyksikön nyt toteutunutta
korkeammat. Tästä ovat hyötyneet
sekä työntekijät että työnantajat.
Rahastoinnin ansiosta eläke-

maksuja tai eläkkeitä ei ole myös-
kään tarvinnut säädellä suhdan-
teiden mukaan, kuten monissa
muissa Euroopan maissa on tehty.

Työeläkevaroja sijoitetaan lain
edellyttämällä tavalla eli niille hae-
taan parasta mahdollista tuottoa
sallitulla riskillä. Sijoituspäätös-
ten tulee aina olla työeläkevakuut-
tajien itsenäisesti tekemiä ja si-
joituskohteet voidaan valita vain
työeläkkeiden rahoittamisen näkö-
kulmasta käsin.
Onkin tärkeä muistaa, että työ-

eläkevakuuttajat hallinnoivat työ-
eläkejärjestelmän lakisääteises-
tä tehtävästä huolimatta yksityisiä
varoja. Niiden sijoitustoiminta rin-
nastuu näin ollen yksityisiin sijoit-
tajiin suhteessa valtioon.
Työeläkevarat eivät siis ole val-

tion omistamia julkisia varoja. Työ-

eläkevaroja ei ole myöskään ke-
rätty veroina vaan työnantajilta ja
työntekijöiltä perittyinä pakollisina
maksuina. Työeläkevarat on tarkoi-
tettu yksinomaan nykyisten ja tule-
vien eläkkeiden rahoittamiseen, ei
muiden yhteiskunnallisten ongel-
mien ratkomiseen. Työeläkevaro-
jen hyvä hoito kuitenkin helpottaa
muiden ongelmien ratkomista ja
julkisen talouden tasapainoa.
Sijoitusten rooli eläkkeiden ra-

hoituksessa kasvaa tulevina vuosi-
na. Työeläkevarojen tuotot on siksi
voitava käyttää lakisääteisten työ-
eläkkeiden rahoittamiseen myös
jatkossa. Tämä vahvistaa työeläke-
järjestelmän rahoitusta ja vähen-
tää painetta korottaa yritysten työ-
voimakustannuksia, mikä on koko
kansantalouden etu.

Työeläkevakuuttajat TELA ry on
kaikkien Suomessa toimivien työ-
eläkevakuuttajien edunvalvontajär-
jestö. Telan jäseninä ovat kaikki la-
kisääteistä työeläketurvaa hoitavat
työeläkevakuuttajat.

Sijoitusten rooli eläkkeiden rahoituksessa kasvaa

Tämänkertaisen Kuukauden kuvan on napannut suonenjokelai-

nen Keijo Postari tasan vuosi sitten Ruotsin suurtuntureil-

la Sarekissa.

Arktisia vaelluksia harrastava sähköasentaja on tämänVasa-

man ilmestyessä samoilemassa Grönlannissa, jossa lunta riittää

vielä toukokuussakin. Miehen eksoottisesta harrastuksesta ker-

rotaan lisää, kunhan retkikunta taas palaa kotikulmille.

Sijoitusten

Tämänk

nen

la

ku

ukauden

KuvaKuva

KÄRKIMIES
SUVI-ANNE SIIMES
Työeläkevakuuttajat
TELA ry:n toimitusjohtaja
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Kilpailun viimeisenä päivä-

nä messukeskus on täyn-

nä väsyneitä, mutta tyyty-

väisiä taitajia. Siellä täällä ryntäilee

juuri tulokset saaneita nuoria. Muu-

tamalta pääsee epäuskoinen itku ja

huudahdus, mä voitin. Toiset odot-

tavat kilpailun tuloksia tyynenä, ku-

ten sähköasennuksessa toiseksi tul-

lut Toni Mononen Liedon ammatti-

ja aikuisopistolta.

– Kilpailusta jäi hyvät fiilikset.

Sähköhommia olen tehnyt koko ikä-

ni, ja kaikenlainen itse tekeminen on

elämäntapa. Jos tarvitsen esimer-

kiksi puukon, teen sen itse, Mono-

nen kertoo.

YhTeisTYöTaidoT pelissä

Sähköasennuksen lajivastaava Mar-

ko Kangas oli tyytyväinen sähkö-

asennuksen tämänvuotisiin tehtäviin.

Työkohteina olivat katujakokaapin

asennus, kaapista rakennettava liit-

tymä kiinteistölle ja maalämpöpum-

pun asennus yhdessä putkiasentajien

kanssa. Yhteistyötehtävä toteutettiin

ensimmäistä kertaa, ja siinä mitattiin

yhdessä tekemisen taitoa.

– Kaikenlaista kommellusta po-

jat sai aikaan, mutta muuten tehtävät

olivat kaikin puolin ratkaistavissa ja

tehtävissä. Yhteistyötä mitattiin kiin-

teistön lämmönjakohuone -tehtäväs-

sä, jossa asennettiin maalämpöpump-

pu yhdessä putkiasentajien kanssa.

Jokaisen täytyi tehdä oma homman-

sa kunnolla, jotta homma pelitti, Kan-

gas kertoo.

Monosen mielestä tehtävä vasta-

si hyvin tosielämää ja mahdollisesta

työkokemuksesta oli hyötyä.

– Pääsin ensin harjoitteluun ja sit-

ten viikonlopputöihin Kyrön sahalle.

Siellä olen tottunut tekemään yhteis-

työtä.Toisaalta saan myös yksin asiat

toimimaan, 19-vuotias Mononen va-

kuuttaa.

KilpailuTarjosi uusinTa

TeKnologiaa

Sähköasennuksen lajivastaava Kan-

gas kuljeskeli kilpailun jälkeen tyy-

tyväisenä tabletti kädessä, ja esitteli

kaikille halukkaille kilpailijoiden ai-

kaansaamaa Android-sovellusta. Vain

sormenveto, ja lämpötila on valittu,

Kangas näyttää.

Sähköasennuksen voittanutMiika

jakkula Oulun seudun ammattiopis-

tolta kertoo, että vapaa-ajan elekt-

roniikkaharrastuksesta oli varmasti

hyötyä kilpailussa.

– Koulussa vastaavia tehtäviä on

harjoiteltu vain vähän, Jakkula miet-

tii.

Ammatti-instituutti Iisakin jouk-

kueen johtaja juha ali-Tolppa sanoi-

kin, että kilpailulla on merkittävä vai-

kutus perusopetukseen ammattikou-

luissa.

– Kilpailujen kautta uusimmat il-

miöt vakiintuvat myös perusopetuk-

seen, ja siksi niillä on tärkeä osuus

ammattiin kouluttamisessa.

Miika Jakkula voitti Toni Monosen

lopulta vain puolella pisteellä. Voit-

tajan valmentaja hannu leinonen

kertoi monen kisan kokemuksella, et-

tä paitsi putkiasentajan kanssa tehty

yhteistyö, myös tehtävät yllättivät.

– Yleensä esitehtävät on täsmälli-

sesti määritelty ja niitä pystyy tree-

naamaan paremmin. Nyt jännitys oli

paljon kovempi. Kilpailun tekijöille

tehtävät tulevat tutuksi, mutta opis-

kelijat pöllähtävät paikalle mitään

Taitaja2014-tapahtuma valloitti 8.-10.huhtikuuta Lahden
Urheilu- ja messukeskuksen. Tapahtumassa reilu 400 eri
ammatteihin opiskelevaa nuorta kilpaili ammattitaidon
suomenmestaruuksista. Kävijöitä tapahtuma keräsi
41 000. Nuoret sähkärit kamppailivat sähköasennuksen,
automaatioasennuksen ja elektroniikan parissa. Kilpailu oli
tiukkaa ja erityisesti sähköasentajille tehtävä toi aiempiin
vuosiin verrattuna yllättäviä haasteita.

Taitaja2014-kilpailu toi yllätyksiä ja yhteis

Teksti: jeMina Michelsson | Kuvat: eMMi Kallio

Niin vähän on
valmennettu,
ettei poikaa
ole pilattu!
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14-kilpailu toi yllätyksiä ja yhteistyötaitoja

tietämättöminä. Täällä oppii ainakin

paineen sietoa, Leinonen miettii.

Valmentajakonkari vinkkaa nau-

raen myös valmennusreseptinsä.

– Niin vähän on valmennettu, ettei

poikaa ole pilattu.

eleKTroniiKKa-asenTajaT

TYösTiväTTieTäMäTTään

MooTToroiTua sänKYä

Toisilla oli kokemusta kisoista jo ai-

emmalta vuodelta. Elektroniikka-kil-

pailuun osaa ottanut jari väisänen

taisteli tiensä voittoon viime vuoden

kolmannelta sijalta. Elektroniikka-

asentajilla tehtävänä oli tehdä sairaa-

lasänkyyn moottori. Kilpailijat eivät

kuitenkaan tienneet ennen viimeistä

kilpailupäivää, mihin moottori tulee.

– Mietittiin, että lopputulos voi ol-

la melkein mitä vain, sillä samanlais-

ta systeemiä käytetään niin moniin

laitteisiin. Jännitys säilyikin loppuun

asti, Väisänen sanoo.

Itc-alan opiskelija tuli kilpailuun

mielellään myös toistamiseen, kos-

ka vapaa-aika on kulunut alakoulus-

ta asti elektroniikan parissa.

– Kattelen mielelläni, mitä mikä-

kin kone on syönyt sisäänsä. Kokoon-

pano onkin sitten aina toinen juttu,

voittaja nauroa.

Automaatioasentajilta

vaadittiin

vianetsintätaitoja.

Lajin voittanut Jarno

Pasonen oli väsynyt,

mutta tyytyväinen

työtulokseensa.

Sähköasennuksen voittanut

Miika Jakkula arvioi, että

tehtävät olivat mukavan lähellä

oikeaa työelämää.

Sähköasentajien piti tehdä

tabletille sovellus, jolla voi säätää

maalämpöpumpulla toteutettua

lämmitysjärjestelmää.

Vasemmalla Pohjoisen Keski-Suomen

Oppimiskeskuksen Heikki Hintikka

Väisänen kehotti kaikkia kiinnos-

tuneita ottamaan osaa kilpaan, sillä

Suomen kärkeen kuuluminen ei näytä

hassummalta ansioluettelossa. Par-

haimmillaan työnantaja saattaa bon-

gata taitajan suoraan kilpailupaikal-

ta.

– Tämä on hyvä paikka päästä al-

kuun työuralla. Jos ala kiinnostaa,

niin miksei lähtisi kokeilemaan, Väi-

sänen tiivistää.

auToMaaTioasennuKsessa

ajanpuuTeTTa

Automaatioasennuksen lajivastaava

harri Wallenius kertoo, että kilpaili-

jat olivat kovia, mutta vielä kovempia

olivat tehtävät.

– Joka päivä oli eri hommia, yh-

teensä viisi tehtävää. Vaikka aika lop-

pui lähes joka tehtävässä kesken, ja

tehtävät oli mitotettu lähes mahdot-

tomiksi aikaan nähden, poikien suo-

ritukset olivat loistavia. Tasaisuudes-

ta päätellen kaverit ovat harjoitelleet

ahkerasti. Hyvä juttu oli se, että edel-

linen päivä kilpailussa ei rangaissut

seuraavaa.

Wallenius on huomannut uransa

aikana yhden seikan, mikä nousee kil-

pailussa usein esiin.

– Koulutuksessa keskitytään asen-

tamiseen, mutta vianhakua ei opeteta.

Kilpailussa onkin tehty kaikki mah-

dolliset kepulikonstit kilpailijoiden

päänmenoksi, joihin moni voi kom-

pastua.

Wallenius kertoo myös, mistä tun-

nistaa hyvin tehdyn asennuksen.

– Hyvältä näyttävä ja siisti asen-

nus on myös laadukas ja turvallinen,

Wallenius ynnäsi.

Turvallisuus olikin yksi tärkeim-

mistä arvioitavista seikoista. Siis-

teimmäksi automaatioasentajaksi

kruunattiin tänä vuonna jarno paso-

nen Länsi-Uudenmaan ammattiopis-

tolta. Myös Pasonen allekirjoittaa kil-

pailun merkittävimmäksi ongelmaksi

ajanpuutteen.

– Olisi kiva saada pitkään väsätyt

laitteet toimimaan, mutta ajan loppu-

essa tehtävä oli ohitse, eikä aikaa to-

dellakaan ollut riittävästi.

Kritiikin aiheellisuudesta kertoo

se, että kaikkien osallistujien kaikista

tehtävistä vain voittajan yksi tehtävä

valmistui ajallaan.

– Tämänvuotiset pistemäärät jäi-

vät alakanttiin. Voittajalla oli 59 pis-

tettä sadasta, mikä kertoo tehtävien

kehittämistarpeesta, Wallenius miet-

tii.

TULOKSET
Sähköasennus: 1. JaKKULa, MiiKa, Oulun seudun ammattiopisto 2. MOnOnEn, TOni, Lounais-
Suomen koulutuskuntayhtymä 3. SiLLanpää, WErnEr, Salon seudun ammattiopisto 4. HinTiKKa,
HEiKKi, pohjoisen Keski-Suomen Oppimiskeskus

automaatioasennus: 1. paSOnEn, JarnO, Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 2.
LESKinEn, JESSE, Savon ammatti- ja aikuisopisto 3. KUOSManEn, iLKKa, pohjois-Karjalan
ammattiopisto 4. raUdaSKOSKi, MiKa, Oulun seudun ammattiopisto

Elektroniikka: 1. VäiSänEn, Jari, Kainuun ammattiopisto 2. TappEr, VELi, Jyväskylän ja Jämsän
ammattiopisto 3. aHOLa, SanTTU Koulutuskeskus Salpaus 4. SUOKnUUTi, MiKKO, Kouvolan seudun
ammattiopisto 5. räSänEn, JaaKKO, pohjois-Karjalan ammattiopisto
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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 pehmusteiden ja erinomaisen

istuvuutensa ansiosta.

Varrellinen Planar 3 laajentaa käyttömukavuuden uusiin ulottuvuuksiin memory foam -nilkka-

suojansa ansiosta: yksilöllisesti jalan muotoja mukaileva memory foam tukee miellyttävästi

jalkaa auttaen ehkäisemään nilkkavammoja.

Tiivisrakenteinen memory foam
tukee käyttäjän jalkaa ehkäisten
nilkkavammoja ja pehmentäen ja
vaimentaen ulkopuolisia iskuja.
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Postitusosoite: Sähköliitto, jäsenrekisteri, PL 747, 33101 TAMPERE
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi ja jasenrekisteri@sahkoliitto.fiKoonnut: Jonna Heiniluoma

&

&

Oppilasjäsen,
liity varsinaiseksi
jäseneksi heti
kesätyön alkaessa
Kesätöiden alkaessa sinun kannat-
taa heti liittyä liiton varsinaiseksi jä-
seneksi – samalla alkaa myös työt-
tömyyskassan jäsenyys. Näin pääset
nopeammin ansiosidonnaisen työt-
tömyysturvan piiriin, kun saat opis-
kelusi päätökseen.
Opiskeluaikana voit tehdä min-

kä tahansa alan työtä ja samalla
kerryttää 26 viikon työssäoloehtoa
opiskelun kesäloma- tai muina lo-
ma-aikoina.
Liittyessäsi varsinaiseksi jäsenek-

si saat jäsenetuna itsellesi matkus-
tajavakuutuksen koti- ja ulkomaan-
matkoille.

Muista ilmoittaa syksyllä jä-
senrekisteriin opiskelusi jatku-
misesta, jotta sinulle voidaan
myöntää jäsenmaksuvapautus
seuraavan lukuvuoden ajaksi!

Opiskeluaika
pidentää
työssäoloehdon
keräämisaikaa
Työssäoloehto on 26 viikkoa ja tar-
kastelujakso on 28 kuukautta.
Päätoiminen opiskelu kuitenkin pi-
dentää tuota tarkastelujaksoa, ja
voit kerätä 26 työssäoloviikkoa
useamman kesän aikana, kuiten-

Täytä
liittymisilmoitus
Täytä vieressä oleva Liittymisilmoi-
tus/perintäsopimus. Se löytyy myös
netistä sähköisenä: www.sahkoliit-
to.fi-sivun vasemmassa laidassa on
linkki ”Liity jäseneksi”.
Sähköliiton jäsenmaksu on 1,4

prosenttia veronalaisesta palkka-
tulosta. Työnantaja voi periä jäsen-
maksun palkasta tai voit maksaa
sen itse.
Jos työnantaja perii jäsenmak-

sun, tulosta yksi paperikappale pal-
kanlaskentaan ennen kuin lähetät
sähköisen lomakkeen.
Jos maksat jäsenmaksun itse,

täytät vain lomakkeen ja lähetät sen
jäsenrekisteriin lomakkeen lopussa
olevan ”Lähetä”-painikkeen kautta.

Jos sinulla on epäselvyyttä liit-
tymisasioissa tai jäsenmaksu-
jen maksamisessa, ota yhteyt-
tä Sähköliiton jäsenrekisteriin.
Päivystys on arkisin kello 9–11
ja 14–15, puh. 03 252 0303.

kin seitsemän vuoden kuluessa.
Jos olet esimerkiksi kolmen vuo-

den opiskelun aikana kesätöissä yh-
teensä vähintään 26 viikkoa, sinulla
on oikeus työttömyyskassan maksa-
maan työttömyyspäivärahaan heti
opiskelusi päättymisen jälkeen, mi-
käli vakituista sähköön liittyvää työ-
tä ei heti löydy. Muistathan tuolloin
ilmoittautua TE-toimistoon työnhaki-
jaksi heti ensimmäisenä työttömyys-
päivänä!

q Oppilasjäsen: liity heti kesätyön
alkaessa liiton varsinaiseksi jä-
seneksi ja työttömyyskassan jä-
seneksi (opiskelun jatkuessa
saat jäsenmaksuvapautuksen
lukukausien ajaksi)

q Tee työsopimus kirjallisesti
q Tutustu luottamusmieheen

q Pidä kirjaa työtunneistasi
q Seuraa palkkanauhasi tietoja
q Pyydä työtodistus työsuhteen
päättyessä

q Kesätyön päättyessä muista il-
moittaa jäsenrekisteriin seuraa-
va opiskelulukuvuotesi jäsen-
maksuvapautuksen saamiseksi

MUISTA!

Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi

Luottamusmies
apunasi
Kun menet uuteen kesätyöpaikkaan,
ota heti yhteys työpaikkasi luotta-
musmieheen. Hän pitää huolen sii-
tä, että työehtoja noudatetaan, sinul-
le maksetaan oikeaa palkkaa ja saat
ylityö- ja muut korvaukset.
Mikäli työpaikallasi ei ole luotta-

musmiestä ja ilmenee ongelmia, ota
yhteyttä Sähköliittoon.

LUE JA TÄYTÄHUOLELLISESTI!
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K uka olet?

– Raha-automaattiyhdistyksen

huoltoedustaja Jyväskylästä,

ammattiosastomme Automaattien kun-

nossapitäjät, AKU ry:n puheenjohtaja ja

pääluottamusmies Heikki Kupiainen.

Mistä tulet?

– Olen syntynyt ja asunut koko ikäni

Keski-Suomessa, Laukaassa, useamman

kunnan kylällä.

Mistä sinut tunnetaan?

– Asiaa on kysyttävä heiltä, jotka mi-

nut tuntevat. Edustan liiton edustajistos-

sa ja Teollisuuden ja erityisalojen johto-

kunnassa joukkoamme, sitä kautta minut

ehkä jokunen tuntee, luulisin, että kohta-

laisen rauhallisena miehenä.

60 vuottasi pähkinänkuoressa?

– Keski-Suomen keskusammattikou-

lusta instrumenttiasentajana ulos -75,

sähkärinä paikallisessa yrityksessä, int-

ti 11 kuukautta, instrumenttiasentajana

Keski-Suomen Selluloosa Oy:ssä ja sitten

vuodesta -78 lähtien Raha-automaattiyh-

distyksessä. Varsinainen työura on siis

tullut tehdyksi RAY:ssä, joka on antanut

vaihtelevan monipuolisen työn ja erikois-

alansa johdosta myös tarvittavaa koulu-

tusta, työssä oppimista unohtamatta.

Yksittäisiä, erityisesti mieleen jäänei-

tä huippukohtia ei tule mieleeni, voi sa-

noa, että uran aikana on ollut sopivas-

ti kehittymistä ja haasteita. Voisin kui-

tenkin mainita ammattikoulun viimeisen

”pitkän kesäloman”, kun olin Serlachiuk-

sen Kuhankosken voimalaitoksella 5 kuu-

kautta 3-vuorotyössä lomittamassa ”tau-

lumiehiä”, siitä on jäänyt useampia mu-

kavia muistoja ukkosineen ja puhelinkes-

kuksineen.

Mistä saat virtaa?

– Harrastuksenani käyn kahdessa

kuorossa laulelemassa basson stemmo-

ja. Laulaminen itsessään antaa virtaa,

mutta katsoisin myös sosiaalisen puolen

melkeinpä yhtä tärkeäksi, mukaan lukien

kuoromatkat niin kotimaassa kuin ulko-

maillakin.

Asustelemme vaimoni kanssa nyky-

ään kaksin, tai oikeastaan kolmisin, kun

lasketaan Kille-kissa mukaan. Meillä on

kolme tytärtä ja kaksi lastenlasta, enkä

ole vielä heittänyt toivoa lisäjoukoista.

Omakotitalo rantasaunan kanssa on

sopivaa vastapainoa työlle.

Mikä tekee sinut iloiseksi/onnelli-

seksi?

– Hyvässä seurassa puuhastelu, on-

nistumiset (ei ainoastaan omat), myös kii-

reettömämpi oma rauha on joskus onnea

– tavallaan.

Mikä ottaa päähän?

– En kuulu ”päänsärkyporukkaan”.

Oikeastaan asiat menevät enimmäkseen

oikeille urilleen, ja jos ei, on etsittävä pa-

rempia ratkaisuja eikä jäädä paikalleen

murehtimaan.

Miten juhlit merkkipäivääsi?

– Juhlat eivät ole oikein minun juttu-

ni, mutta tietäen ja tuntien sukuaan, on

parasta ilmoittaa aika, kun kakkukahvit

on tarjolla. Saatanpa tarjota kuohuvaa-

kin, joka on sitä juhlintaa.

Mitä on suunnitelmissasi juhlan

jälkeen?

– Arki jatkuu entisellään, kevät on

puuhastelua pihapiirissä. Pitkän tähtäi-

men suunnitelmaan kuuluu ainakin har-

kintaa asumismuodon vaihdosta, aika

näyttää.

Terveisesi Vasaman lukijoille?

– Lukijoille toivotan kaikkea hyvää ja

yhteistyössä asioita parannellen vieläkin

parempaa tulevaisuutta. ■

29.4.2014
heikkikupiainen
60 v.

1. Kenen artistin levy?

a) Ruusuja Hopeamaljassa b) Kahdeksas ihme c) Hyvää ja kaunista

2. Minkä maalainen sanomalehti?

a) Ekstra Bladet b) ABC c) Vapaus

3. Kaikissa kolmessa Baltian maan lipuissa on kolme vaakaraitaa. Minkä

värisiä raidat ovat?

a) Viron lipussa b) Latvian lipussa c) Liettuan lipussa

4. Kenen kirja?

a) Myyrä b) Musta rakkaus c) Kotona maailmankaikkeudessa

5. Mistä kaupungeista löytyvät seuraavat rakennukset?

a) Sagrada Familia b) Taj Mahal c) Metso (Kirjasto)

6. Minkä lajin urheilijoita ovat?

a) Aaron Ramsey b) Rasmus Ristolainen c) James LeBron

7. Mitkä ovat seuraavien metallien kemialliset merkit?

a) kupari b) hopea c) tina

8. Missä kaupungissa on syntynyt?

a) Sauli Niinistö b) Tarja Halonen c) Martti Ahtisaari

9. Mikä maalaisia ovat suihkuhävittäjät?

a) Mirage b)Viggen c) Suhoi

10. Mitä tarkoittaa seuraavat sähkötermit?

a) Resistanssi b) AC c) Vaihekulma

Kemijoen Energia-alan työntekijät pitivät kevätkokoustaanWillamon kämpällä, josta oli

kokouksen jälkeen kätevä siirtyä joen jäälle pilkille. Osastoon jalkautuneet liiton miehet

joutuivat toteamaan, että kairaushommat eivät ole turisteja varten.
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Voltti-VISA

1.a)ErkkiJunkkarinenb)EppuNormaalic)KolmasNainen

2.a)Tanskab)Espanjac)Venäjä(Leningrad)

3.a)Sininen,musta,valkoinenb)Punainen,valkoinen,punainenc)

Keltainen,vihreäpunainen

4.a)JariTervob)VäinöLinnac)EskoValtaoja

5.a)Barcelonab)Acrac)Tampere

6.a)Jalkapallo(Arsenal)b)Jääkiekko(Buffalo)c)Koripallo(MiamiHeat)

7.a)Cub)Agc)Sn

8.a)Salob)Helsinkic)Viipuri

9.a)Ranskab)Ruotsic)Venäjä

10.a)Vastusarvo,yksikköohmi(O)b)Vaihtovirtatai-jännitec)Virranja

jännitteenaaltomuotojenvaihe-eromitattunaasteinatairadiaaneina

VaSTaukSeT

Ei päänsärkyporukkaaEi päänsärkyporukkaa
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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 työttömyyspäivärahahake-

mus 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 esimerkik-
si omistat maata tai metsää, lähetä kassalle
kopio viimeksi vahvistetusta verotuksestasi,
eli tällä hetkellä vuoden 2012 verotuspäätök-
sestä erittelyosineen.
Kopio eläkepäätöksestä, jos saat osa-aika-
tai osatyökyvyttömyyseläkettä.
Muutosverokortti etuutta varten, jos olet ha-
kenut verottajalta uuden verokortin sosiaali-
etuutta varten.

Palkkatodistus vähintään työttömyyttä edel-
täneeltä 26 työssäoloviikolta. Todistuksessa
pitää näkyä ennakonpidätyksen alainen tulo
sekä siihen sisältyvät lomaraha ja lomakor-
vaus eriteltyinä. Lomarahaa ja lomakorvaus-
ta ei pidä ilmoittaa yhteissummana.

tarkasta hakemuksesi ja seN liitteet
Jotta hakemusten käsittely olisi mahdollisimman
nopeaa, 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 ansio-
päivärahan suuruuden laskemisessa tarvitsemam-
me tiedot on pyytää palkanlaskijaa käyttämään
Työttömyyskassojen yhteisjärjestön www.tyj.fi:stä
löytyvää palkkatodistuslomaketta, jossa kaikki tar-
peellinen on valmiiksi koottuna.

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

työttömyyspäivärahahakemus-
teN käsittelyaika oN tällä
hetkellä NoiN kaksi viikkoa.

X

X

 Sähköliiton jäsenmaksu on 1,4 %

veronalaisesta tulosta. Jäsenmak-

su maksetaan kaikista ennakonpidä-

tyksen alaisista palkkatuloista, myös

lomarahasta ja lomakorvauksesta,

osa-aikatyöstä ja työstä, jota teet saa-

dessasi soviteltua työttömyyspäivära-

haa. Jäsenmaksu on verotuksessa vä-

hennyskelpoinen

 Pidä jäsentiedot ajan tasalla. Tarkis-

ta jäsenmaksutietosi verkkopalvelussa:

www.sahkoliitto.fi > Verkkopalvelu > Jä-

senrekisteri

 Hakemusten tulee olla työttömyys-

kassassa kolmen kuukauden kuluessa

siitä ajankohdasta, josta lukien etuutta

haetaan. Hakuaika koskee kaikkia työt-

tömyyskassan maksamia etuuksia.

 Missä tilanteessa voin saada ansio-

päivärahaa? Miten ansiopäiväraha las-

ketaan? Näihin ja moniin muihin kysy-

myksiin löydät vastauksen sivulta www.

sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa/ansio-

paivaraha.

 Omavastuuaika lasketaan aikaisin-

taan siitä päivästä, jolloin olet ilmoit-

tautunut työnhakijaksi työ- ja elinkeino-

toimistoon.

 Jos maksat itse jäsenmaksusi, tar-

kasta, että ne on maksettu työttömyy-

den alkuun saakka. Päivärahan mak-

saminen viivästyy, elleivät jäsenmaksut

ole kunnossa.

vappu- ja helatorstai-
viikoN maksupäivät
Tänä vuonna vapun ja helatorstain arkipyhät eivät tuo muutoksia normaaliin
päivärahojen maksurytmiin.

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 oikeu-
tettu arkipyhäkorvaukseen, se on ilmoitettava työttömyyskassalle.

vappuviikoN
maksupäivät ovat:
keskiviikko 30.4.
perjaNtai 2.5.

helatorstaiviikoN
maksupäivät ovat:
keskiviikko 28.5.
perjaNtai 30.5.

Kehysriihestä poimittua
Opiskelijajäsen!
Jos haluat opiskelun välisten työsuhteiden kerryttävän työttömyyskas-
san työssäoloehtoon laskettavaa työssäoloaikaa, aloita jäsenmaksun
maksaminen jo opiskeluaikaisen palkkatyön perusteella. Täytä liitty-
misilmoitus/perintäsopimus, jonka löydät tästä lehdestä Jäsenpalve-
lut-sivulta.

Jos Joudut työttömäksi
tai lomautetuksi

täytä hakemus huolelli
sesti

– se Nopeuttaa maksami
sta.

X

X

X

Kehysriihessä tehtyjen päätösten perusteella tulee
muutoksia myös ansiosidonnaiseen päivärahaan,
mutta niiden sisällöstä ei ole vielä tämän tarkem-
paa tietoa.
Ansiosidonnaista työttömyysturvaa koskevia sään-

nöksiä muutetaan siten, että valtion menot pienene-

vät 50 miljoonalla eurolla vuoden 2015 tasolla.
Muutokset valmistellaan yhteistyössä työmarkkina-

järjestöjen kanssa tavoitteena kohdistaa säästö kor-
keimpia työttömyyspäivärahoja saaviin.
Työvoimapolitiikan rahoituksesta säästetään 50

miljoonaa euroa.

Eläkeläisjäsen, Vasaman tilaaminen
alkaa elokuussa
Eläkeläisjäsenet saavat Vasaman tilaamal-
la sen joko Sähköliiton verkkopalvelun kaut-
ta tai tekstiviestillä. Tilauskanava aukeaa
elokuun alussa ja se on auki lokakuun lop-
puun. Ohjeet tilauksen tekemisestä julkais-
taan toukokuussa Vasamassa, Internetissä
ja Facebookissa.

Vasaman voi lukea sähköisessä muodossa
osoitteessa www.sahkoliitto.fi/sahkoliitto/
viestinta/vasama. Sivulta löytyy vanhojen
lehtien arkisto vuoden 2009 alkuun asti.

Tilaa Sähköliiton taskukalenteri 2015
verkkopalvelun kautta tai tekstiviestillä
1.8.–31.10. Ohjeet toukokuussa Vasamas-
sa, internetissä ja Facebookissa.

lut-sivulta.

www.sahkoliitto.fi
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28.5.2014 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan

maanantaihin 19.5.2014 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti

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

OSASTOT TOIMIVAT

Teksti ja kuvat: riiTTa kallio

Koonnut: Anne-Marie Paasonen

011 Tampereen Seudun

Sähköalantyöntekijät ry

osaston sääntömääräinen kevätko-

kous tiistaina 29.4.2014 klo 18.00

osaston toimistolla, osoitteessa Nä-

silinnankatu 33b a 25. Esillä sääntö-

määräiset asiat sekä sääntömuutos-

asia. Tervetuloa! – Hallitus

011 Tampereen Seudun Sähkö-

alantyöntekijät ry / eläkeläiset

Veteraanijaoston saunapäivä maa-

nantaina 28.4. klo 15.00 rajapor-

tin saunalla, Pispalan valtatie 9.

Mukaan pyyhe ja tarvittavat pesey-

luonnollisesti osasto 094:llä onoma hulppea, yli sadan neli-
ön kerho-toimistotila, joka täyttyy ai-
nakin kymmenen kertaa vuodessa
aktiivisista kokousedustajista. lo-
hivoileipäpöydän ympärille kokoon-
tuvassa osastossa on mukana myös
nuoria ja naisia, joten osastolla ei
ole vaaraa ukkoutumisestakaan.
kuin pisteenä iin päälle osas-

ton tuore, 36-vuotias puheenjohta-
jaMarko Mourujärvi esittelee vielä
kerhotilan komean saunan, joka läm-
piää muutaman kerran vuodessa il-
lanviettojen yhteydessä. Niissä löylyä
ja puhetta riittää, sillä raahen Säh-
kömiehillä on perinteisesti ollut to-
pakka linja työsuhdeasioissa. Siitä
muistutuksena 18. maaliskuuta pi-
detty osaston kevätkokous kuittasi
toimintakertomuksessaan 6700 eu-
ron lakkosakot.

KevätKoKous Keräsi aKtiivit
raahen Sähkömiesten kevätkokous-
ta johti liki ensimmäistä kertaansa
vuoden vaihteessa valittu puheen-
johtaja Marko Mourujärvi, joka on yk-
si osaston monista rautaruukin säh-
köasentajista. Uusi puheenjohtaja
veti kokousta sujuvasti kuin vanha
tekijä. Sellaiseksi Mourujärvi oike-
astaan paljastuukin, sillä hän on en-
nättänyt olla osaston toiminnassa jo
17 vuotta.
– liityin osastoon vuonna 1997 ol-

lessani rautaruukin teollisuusoppi-
laitoksessa opiskelemassa. Teräs-
sulaton sähkö-automaatiokunnossa-
pidon luottamusmieheksi minut va-
littiin kaudeksi 2005–2006. Silloin
aloitin myös osaston hallituksen jä-
senenä.
Puheenjohtajan tapaan myös

osaston 33-vuotias sihteeri, säh-
köasentaja Tiina Ahvenlampi hoiti
hommansa esimerkillisesti. Näppä-
räsorminen kirjuri näpytteli kokouk-
sen kulun saman tien kannettavaan
tietokoneeseensa ja valmis pöytäkir-
ja oli tarkastettavissa heti kokouk-
sen loputtua.
Sääntömääräisistä asioista päät-

tänyt kevätkokous hyväksyi mu-
kisematta taloudenhoitaja Risto
Ahvenlammen esittämän toiminta-
kertomuksen ja talousarvion. Niis-
tä kävi ilmi muun muassa, että osas-
to saa liitolta jäsenmaksupalautusta
noin 20 000 euroa. Edullisen toimis-
totilan ylläpitoon raahelaiset tarvitse-
vat vuosittain vain parituhatta euroa,
joten varoja jää reilusti virkistysmat-
koihin ja osaston jäsenten kuntoilun
tukemiseen. Esimerkiksi jäsenten
uintiharrastusta tuettiin 2000 eurol-
la. Solidaarisuuskin oli muistettu ja
kehitysvammaisten tuki ry sai osas-
to 094:ltä mukavan lahjoituksen.

Kemppainen toi
liiton terveiset
oulussa tukikohtaansa pitävä työ-
ehtoasiamies Markku kemppainen

jalkautui raahen ammattiosastoon
kevätkokouksen yhteydessä. Sähkö-
liiton strategiaa esitellyt toimitsija oli
tyytyväinen osaston aktiiviseen ot-
teeseen.
– Jäsenhankinnan kannalta työ-

paikat ovat keskeisiä. Sieltähän ne
uudet jäsenet saadaan osaston toi-
mintaan mukaan. raahessa tilanne
on hyvällä tolalla moneen muuhun
paikkaan verrattuna.
kemppainen muistutti myös lä-

hestyvistä EU-vaaleista ja ay-liikkeen

kampanjasta, joka kannustaa työvä-
estön ääntä kuuluviin.
– Ei saa nukkua onnensa ohi!

rautaruuKKi ja
ydinvoimala puhuttivat
Hiljattain julkisuuteen tullut uutinen
ruotsalaisen teräsyhtiö SSaB:n ja
rautaruukin yhdistymisestä puhut-
ti myös ammattiosaston kokoukses-
sa. isoihin kustannussäästöihin täh-
täävä yhdistyminen tulee karsimaan
myös työpaikkoja. Henkilöstön usko-

taan vähenevän noin viisi prosenttia
kolmen vuoden aikana yhdistymises-
tä. Se tarkoittaa yhteensä lähes 900
työntekijää Suomesta ja ruotsista.
– Tuskinpa Pyhäjoelle suunniteltai-

siin uutta ydinvoimalaa, jos raahen
rautaruukki aiottaisiin lakkauttaa,
lohduttelee hallituksen jäsenMarjat-
ta Mattila, joka on ennättänyt työs-
kennellä ruukilla jo 38 vuotta.
Hänen kollegansa, teknologia-teol-

lisuuden johtokunnassakin vaikutta-
va Niilo Ojala ennakoi, että osaston
toiminta tulee entisestäänkin terävöi-
tymään, jos ”iso työmaa” alkaa.
Sähköistysalaa osaston hallituk-

sessa edustava Jari Salmela (joka
on myös liiton hallituksen jäsen)arve-
lee, että ainakin osaston ja liiton yh-
teiset työmaakäynnit tulevat lisään-
tymään.

tymisvälineet. Jaoston jäsen ja aktii-

vinen saunamies aaro Sihvo kertoo

suomalaisesta saunakulttuurista ja

rajaportin saunan ainutlaatuisesta

historiasta.

013 Hyvinkään Sähköalan-

työntekijäin ammattiosasto ry

Hyvinkään sähköalantyöntekijäin

osasto 013 järjestää koko perheen

frisbeegolf tapahtuman 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-

jäsenille. 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!

018 Hämeenlinnan

Sähkötyöntekijät ry

Pöytälätkäkilpailut 10.5. klo 13.00

alkaen Teräspirtillä. Pelit käydään

jokainen jokaista vastaan ja lopuk-

si finaalit. Ruokaa, juomaa ja sauna

tarjolla. ilta jatkuu porukalla Suomi-

latvia peliä seuraten. ilmoittautumi-

set 2.5. mennessä tatu.aallonvuo-

ri@ruukki.com tai p. 050 505 2279.

Tervetuloa turnaukseen!

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 si-

sältyy laivamatka, lounas seisovasta

pöydästä laivalla ja paluukuljetus

bussilla lappeenrantaan. Matkan

kokonaishinta on 45 € / hlö. Varaus

on tehty 60 henkilölle ja paikat täyte-

tään ilmoittautumisjärjestyksessä. ai-

kataulu: lähtö klo 9.30 lappeenran-

nan satamasta, Savonlinnassa klo

18.00. Paluukuljetus lähtee klo 19.30

lappeenrantaan. lappeenrannas-

sa klo 21.30. Sitovat ilmoittautumiset

15.5. mennessä sähköpostilla jorma.

mallinen@pp.inet.fi tai tekstiviestillä

p. 040 586 3154. Viestiin matkustaji-

en nimet, syntymäajat, puhelinnume-

rot ja postiosoite sekä maininta mah-

dollisista ruoka-allergioista. lähtijöille

postitetaan kirje ennen matkaa.

raahen osasto
lisää löylyä
raahen Sähkömiesten ammattiosaston asiat
ovat kadehdittavan hyvällä tolalla. rautaruukin ja
sähköistysalan ammattilaisista koostuvan osaston
talous on kunnossa, toiminta vireää ja innokkaita
jäseniä riittää luottamustehtäviin.

Raahen Sähkömiehet voivat

ylpeillä omalla saunalla.

Lauteilla löylyharjoituksissa

osaston hallituksen jäsenet

Risto Ahvenlampi, Marjatta

Mattila ja Marko Mourujärvi,

osaston tuore puheenjohtaja.

”60-vuotisjuhlakiertueellaan”Raahen osastoon poikennut työehtoasiamies

Markku Kemppainen esitteli liiton strategiaa.Tietopaketin sai mukaansa

myös Risto Leinonen.
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025 Loviisan Sähköalantyöntekijäin

Ammattiosasto ry

osasto järjestää jäsenille perhei-

neen retken Helsinkiin linnanmäel-

le lauantaina 14.6.2014. omavas-

tuun osuus on 10 € / hlö sisältäen

bussikuljetuksen ja rannekkeen. Bus-

sin tarkempi aikataulu ja reitti ilmoi-

tetaan lähtijöille ilmoittautumisen

päätyttyä. Perillä oloaika on noin vii-

si tuntia. Mukaan mahtuu 50 henki-

löä. ilmoittautumiset 20.5. mennes-

sä: Veera Jalkanen (mieluiten e-mail)

veera.jalkanen@fortum.com tai p.

010 455 3731.

042 Valkeakosken

Sähköalantyöntekijät ry

kuukausikokous pidetään tiistai-

na 13.5.2014 klo 17- uimahallinko-

koustilat. Esillä sääntömuutosasia ja

muut asiat. Tervetuloa!

043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry

Seuraava ja tulevat kuukausi-, kevät-

ja syyskokoukset torstaisin 15.5.,

11.9., 9.10. ja 13.11. alk. klo 18.00.

Paikkana raksan toimisto Sibeliusbu-

levardi 36, Porvoo. Seuraavassa ko-

kouksessa käsitellään mm. sääntö-

muutosasia.

046 Harjavallan

Sähköalojentyöntekijät ry

osaston sääntömääräinen kevätko-

kous torstaina 24.4.2014 klo 18.00

ravintola Hakuninmäki, Pyydyskatu

1, 29200 Harjavalta. kokouksessa

käsitellään osaston sääntömääräis-

ten asioiden lisäksi sääntömuutos-

asia. kahvi- ja voileipätarjoilu. Terve-

tuloa mukaan! – Hallitus

049 Helsingin Sähköalan-

työntekijät ry / eläkeläiset

kylpylämatka Viimsi kylpylään 24.–

31.8. Matkan hinta 405 € / hlö sis.

lääkäriin tulo konsultaation ja 12 lää-

kärin määräämää hoitoa + 6 ryh-

mäliikuntaa, aamiaiset, päivälliset,

laivamatkat Eckerö linen m/s Finlan-

dialla Hki-Tallinna-Hki + bussin me-

no-paluu Tallinnassa Viimsi kylpylään

n. 10 km. on Saga matkojen palve-

lu. ilmoittautuminen 7.5. mennes-

sä Pekka Seppä p. 040 561 3715 tai

Markku Sallinen p. 040 503 8538

ja maksamalla varausmaksun 70 €

/ hlö tilille Fi4720651800138246,

viitenro 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!

059 Lahden Sähköalan-

työntekijät ry

osaston kevätretki klaipedaan

liettuaan 21.–25.5.2014. ilmoit-

tautuminen ja maksu osaston toi-

mistolle päivystys aikana 5.5.2014

mennessä. Matkan hinta 190 €

/ hlö. Matkan ohjelma: 21.5. klo

18.45 lähtö lahdesta linja-au-

to aseman tilausajolaiturista, klo

21.30 Viking Xprs Helsinki- Tallin-

na, hytit laivalla. 22.5. klo 7.00 lai-

va saapuu Tallinnaan, aamiainen

kochi kahvituvassa. Matka jatkuu

kohti klaipedaa, taukoja tarpeen

mukaan. Majoittuminen hotel-

li Park inn klaipeda. 23.5. aami-

ainen hotellissa, retki kuurin kön-

käälle ja Nidaan. 24.5. aamiainen

hotellissa, lähtö kohti riikaa, ma-

joittuminen Tallink riga Hotel. 25.5

aamiainen hotellissa, lähtö koh-

ti Tallinnaa, klo 18.45 Eckerö li-

ne kohti Helsinkiä, klo 21.15 Hel-

sinki ja lahtea kohti. lisätietoja p.

044 051 0859 tai P. Simolalta p.

040 722 8621.

069 Nuuskakairan Sähköalan-

työntekijät ammattiosasto 069 ry

Nuuskakairan Sähköalantyön-

tekijät os. 069 vuosikokous pe

16.5.2014 Tornion kaupungin ho-

tellissa klo 19.00 alkaen. kokouk-

sen jälkeen on ruokailu. ilmoittau-

tumiset Eerolle p. 040 733 7517.

070 Suomenselän Sähkömie-

het ry

Sääntömääräinen kevätkokous Vir-

roilla perjantaina 16.5 klo 18.00.

Cafe Mila, Virtaintie 35. asioina

sääntöjen kevätkokoukselle mää-

räämät asiat, sääntö uudistuksen

mukainen käsittely ja hyväksymi-

nen, liiton puheenjohtaja Mart-

ti alakosken vierailu kokouksessa,

keskustellaan vuoden virkistystoi-

minnasta alustavasti. kokoukses-

sa kahvitarjoilu. Tervetuloa joukolla

mukaan! – Hallitus

074 Kuusankosken Sähkömiehet

ry / eläkeläiset

kuusankosken Sähkömiehet os.

074 eläkejaoston kokous kettumä-

en palvelukeskuksessa 7.5.2014

klo 13.00. kahvitarjoilu. Tervetuloa!

075 Verkostoalan ammattilai-

set ry

os. 075 Verkostoalan ammattilaiset

ry järjestää jäsenilleen, Tallinnan

risteilyn 30.5.2014. Sitovat ilmoit-

tautumiset 30.4.2014 mennessä!

lisätiedot ja ilmoittautuminen www.

verkostoalanammattilaiset.com

077 Savonlinnan ja Lähiympäris-

tön Sähkömiehet ry os. 077

osaston toukokuun kuukausikoko-

us pidetään Bar kukon uusituissa

kokous- ja saunatiloissa 30.5.2014

klo 18.00 alkaen. kokouksessa kä-

sitellään ajankohtaisia asioita. ko-

kouksen jälkeen sauna ja ruokailu.

Tervetuloa! – Hallitus

• Peruutetun pilkkikisan tilalle

osasto järjestää onkikisan ikoinnie-

men lossirannassa 14.6.2014 klo

10.00 alkaen. Tervetuloa! – Hallitus

• Teatteriretki jäsenille avecin ke-

ra, yhteistyössä itä-Savon opintojär-

jestön kanssa, uudistettuun kuopion

kaupunginteatteriin 22.11.2014 klo

14.00. avajaisnäytöksenä teatterissa

musikaali Sound of Music. Matkaam-

me linja kososen bussilla ja kyytiin

pääsee sovituilta pysäkeiltä. Tarkem-

pi aikataulu lähtijöille myöhemmin

syksyllä. Näytöksen jälkeen buffet-

ruokailu aBC Pitkälahdessa. Sito-

vat ilmoittautumiset toukokuun lop-

puun mennessä Hannu luostarinen

p. 050 359 5659 tai hannuluostar@

gmail.com. Ennakkomaksuna tulee

maksaa 35 € / lähtijä opintojärjes-

tön tilille Fi56 1137 3000 1146 84

elokuun puoliväliin mennessä. osas-

to kustantaa loppumaksun 30 € /

lähtijä osaston jäsenille ja aveceille.

Tervetuloa mukaan!

104 Saarijärven

Sähköalantyöntekijät ry

risteilymatka Tallinnaan 29.–31.5.

2014. Matkan hinta 50 € / hlö. Paik-

koja rajoitetusti. Sitovat ilmoittautu-

miset 27.4.2014 mennessä. lisätie-

toja ja ilmoittautumiset Tapiolle p.

0400 164 651.

PILKKIKISATULOKSET
020 Kotkan Sähköalantyöntekijäin

Ammattiosasto ry

Pilkkikilpailu pidettiin kaarniemes-

sä 15.3.2014 poikkeuksellisesti rän-

täsateessa. Paikalle saapui kuiten-

kin 13 kisailijaa. Voittajaksi selviytyi

ari Mölsä 6490 g, toiseksi Esa Sakki

1510 g ja kolmanneksi Tuomo Hon-

kanen 1240 g. Pääpalkintona oli

kahden vuorokauden majoittumi-

nen kaarniemessä. Muita loistavia

palkintoja oli sen verran, että mak-

karanpaistajatkin palkittiin.

091 Lieksan Sähkötyöntekijät

ammattiosasto ry

lieksan sähkötyöntekijät os. 091

pilkkikisat pidettiin la 22.3. Jauhi-

aisella kauniissa kevätsäässä. ka-

laa tuli neljän tunnin kisassa koh-

talaisesti. Jää oli vielä kutakuinkin

vahvaa ja lunta jäällä ei enää ollut.

Pilkkikisan tulokset: Miehet: 1. Es-

ko Saastamoinen 4275 g, 2. Veik-

ko Saastamoinen 2285 g, 3. os-

mo kärkkäinen 1575 g, 4. Veijo

komulainen 1200 g, 5. kari leino-

nen 1025 g, 6. kari Eronen 990

g, 7. antti Turunen 870 g, 8. Jussi

Saastamoinen 775 g, 9. Esa Halo-

nen 600 g, 10. karo leinonen 180

g. Naiset: 1. katja leinonen 925 g,

2. Mirja Halonen 920 g, 3. leena

Turhanen 850 g, 4. Veera leinonen

825 g. Suurin kala: osmo kärkkäi-

nen Hauki 565 g

120 Vanhankaupungin

Sähkömiehet ry

Pietarin matka peruttu. Tilalle ho-

tellimatka Tallinnaan 14.–15.6. il-

moittautuminen Päiville, puh. 050

453 0407.

Sähköliiton osastot alueittain

löydät osoitteesta: www.

sahkoliitto.fi/sahkoliitto/

organisaatio/osastot_alueittain
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Seuraavaksi kokoonnutaan

LahdeSSa 25.–26.4. ja

VantaaLLa 9.–10.5.

Lisätietoa:

www.sahkoliitto.fi/nuoret/tapahtumat

Jari-Pekka Pihanurmi, 28, Lapinlahti
Savon Voima, Iisalmi, lämpöasentaja

1. Hauskaa oli. Seinäkiipeily oli mi-
nulle uusi kokemus. Illan aikana tu-
tustuin uusiin ihmisiin ja porukalla
keskusteltiin nuorisotoiminnasta ja
vähän muustakin rennommissa tun-
nelmissa saunomisen lomassa. Lau-
antaina aamupäivällä oli hieman vi-
rallisempaa koulutusta.
2. Asiaosuus oli tällä kertaa kevyem-
pi. Kuultiin Tapio Heikkisen kerto-
mana Oulun osaston historiaa sekä
keskusteltiin ja ideoitiin Juha Jumis-
kon kanssa tulevaa liiton nuorisotoi-
mintaa.
3. Minut valittiin vuoden alussa
osasto 106:n nuorisosihteeriksi, jo-
ten voin suunnitella nuorisotoimintaa
omien ajatuksieni ja minulle kerrot-
tavien ideoiden perusteella. Suunni-
telmissa on järjestää syksyllä osas-
tossani nuorisotapahtuma, jossa on
asiaa liiton puolelta ja lisäksi jotain
hauskaa tekemistä, kuten kartingia
tai paintballia. Mielestäni nuorisotoi-
minnan tulisi olla hauskaa yhdessä
oloa, johon on mahdollisimman pieni
kynnys lähteä mukaan. Totta kai sii-
hen kuuluu myös asiapitoista osuut-
ta sopivassa määrin.

Tunnelma katossaTu el
SäHKöLIITOn ALU

EELLInEn nUOrIS
OTAPAHTUMA OUL

USSA

Sähköliitto ja Oulun Sähkötyöntekijäin Ammat-tiosasto n:o 1 järjestivät maaliskuun lopussa
pitkästä aikaa kaikille lähistön nuorille sähköliitto-
laisille tarkoitetun tapahtuman. Liiton ja ammat-
tiosaston nuorisotoimintaan tutustumisen lisäk-
si Oulussa seinäkiipeiltiin ja saunottiin. Paikalla
oli tyyppejä Oulusta, mutta myös raahesta, Sotka-
mosta ja Kemistä asti.
Sähköliiton nuorisoasiamies Juha Jumisko oli

tyytyväinen tapahtuman saamaan suosioon ja lu-
pasi, että tällaisia nuorisotapahtumia järjestetään
lisää... ja nimenomaan muuallakin kuin vain niis-
sä tavallisissa, Tampereella ja Helsingissä.

Heikki Koistinen, 29, raahe
Caverion Suomi,
sähköasentaja teollisuuspuolella

1. Tosi positiiviset. Hyvin järjestet-
ty tapahtuma oli kokonaisuutena to-
si mukava, sopivan lyhyt ja ytimekäs.
Kiipeily ja illanvietto rennommissa
merkeissä oli hyvä juttu. Jos ohjel-
ma olisi pelkästään kovin virallista
vain, ei niin pääsisi tutustumaan po-
rukkaan.
2. Päällimmäisenä, että porukka
osastojen hallituksissa alkaa olla
pääsääntöisesti aika vanhaa. Sinne
kaivataan nuoria. Sehän se taisi ol-
la Oulun tilaisuudenkin tarkoitus, et-
tä nuoret innostuisivat tulemaan mu-
kaan ammattiosastotoimintaan.
3. Just tämän tyylisiä tapahtumia.
Aikaisempina vuosina pidettiin jo-
ka kevät osastojenvälinen kaukalo-
palloturnaus. Se oli tosin tarkoitettu
kaikille – ei vain nuorisolle. Se oli to-
si mukava tapahtuma ja toivoisin, et-
tä sitä alettaisiin taas järjestää. Eikä
sen lajin tarvitse kaukalopallo olla,
jokinlainen urheilutapahtuma osas-
tojen kesken kuitenkin.

Pertti Matkala, 25, raahe
Lomautettuna jo toista vuotta

1. Hyvät fiilikset jäi. Tapahtuma oli
hyvin toteutettu. Olisi vain jo en-
nen ilmoittautumisia ollut hyvä saa-
da ohjelmaselostetta. Seinäkiipeilyä
ei ole tullut ennen kokeiltua, joten
kokemus oli hyvä. Tietääpä millais-
ta se on, jos joskus myöhemmin tu-
lee mahdollisuus kiipeillä. Harrastus-
ta tästä en kuitenkaan aio aloittaa.
Saunaosasto ja illanviettopaikka oli
mitä parhain: remontoidut tai vas-
ta rakennetut tilat ja hienot näky-
mät kiipeilyseinille. ruokakin maistui
santsikierrokselle asti.
2. Pääsi tutustumaan muiden fir-
mojen asentajiin. Sai tietoa tulevis-
ta tapahtumista ja tiedon, että tällai-
sia tapahtumia tullaan jatkossakin
järjestämään, mikä on todella hie-
no homma.
3. Samantyylistä – räväkkää, toimin-
nallista ja mielekästä.

Tero Tuikkala, 25, raahe
ruukki Metals, sähköasentaja

1. Positiiviset. Tapahtuman parasta
antia oli yhdessäolo ja tutustuminen
uusiin ihmisiin. Kokeilin seinäkiipei-
lyä ensimmäistä kertaa ja se oli mu-
kava kokemus. Oli kiva päästä kokei-
lemaan jotain sellaista, mitä ei joka
päivä pääse tekemään.
2. Tilaisuuden asiaosio oli oikeas-
taan vain lyhyt ja ytimekäs esittely,
että nyt pyritään saamaan nuoriso-
toiminta muuttumaan. Jatkossa tie-
dotus tulee varmasti paranemaan.
Haluaisin tietoa etuuksista, joita
meillä on. Etenkin vakuutusasioista
haluaisin tietää ja yleensäkin, mitä
liitto tarjoaa nuorille.
3. Haluaisin, että ammattiosastos-
sa olisi aktiivisuutta järjestää ja tie-
dottaa tapahtumista. Osastojen vä-
lisiä sähly- ja kaukalopallo-otteluita
voisi järjestää. Tärkeintä olisi, että
tapahtumaa järjestettäisiin pohjoi-
sessa. Kemistä tulleet sanoivat, että
etelään on niin vaikea lähteä, kun on
edessä aina päivän reissu pelkkää
matkustamista.

Jari Lampiaho, 36, Keminmaa
Efora, Veitsiluodon tehtaat,
kunnossapitoasentaja

1. Todella hyvät. Järjestelyt olivat hy-
vät. En ollut aiemmin seinäkiipeil-
lyt, niin oli kiva kokea se. Hienoa oli
myös saada kuulla muiden asenta-
jien mietteitä nuorisohommasta ja
yleensäkin tavata nuoria.
2. Oli mukava nähdä, että liitto on
saanut hommaa hyvin eteenpäin.
Olin tyytyväinen, että meidän mieli-
piteemme otettiin huomioon sangen
hyvin, kun suunnittelimme tulevia ta-
paamisia.
3. Samantyyppistä vapaamuotois-
ta harrastamista, esimerkiksi keilai-
lua tai vastaavaa. Pilkkikisat olisi tie-
tenkin kova juttu. Meidän osastossa
keski-ikä vaan alkaa olla sitä luok-
kaa, että nuoria ja aktiivisia jäseniä
kaivataan kipeästi lisää ennen kuin
näitä voi alkaa järjestellä.

ÄGallup1. Mitkä fiilik
set?

2. Mitä asiao
suudesta jäi

käteen?

3. Millaista

nuorisotoimi
ntaa

haluaisit

ammattiosas
toosi?

Koonnut: Jonna heiniluoma

Kuvat tapahtumaan osallistuneiden omia
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Valmennuksen kohderyhmä

Pitkään työelämässä olleet työntekijät, joil-
la on sellainen sairaus, joka heikentää työ-
kykyä nyt tai jonka oletetaan heikentävän
sitä lähivuosina. Kuntoutukseen pääsyssä
huomioidaan myös hakijan kokonaistilanne
(esimerkiksi luottamustehtävä tai muuten
kuormittava elämäntilanne). Ensisijaisena
tavoitteena on mahdollistaa jatkaminen ny-
kyisessä työssä.

Sähköalojen ammattiliitto ry, Verve ja Kela järjestävät yhteistyössä:

Sähköliiton luottamushenkilöiden Tyk-valmennus
Kurssinumero 57076

Tyk-valmennuksessa haetaan ratkaisuja työssä jaksamisen tukemiseksi.
Valmennuksessa tarkastellaan, mitä työssä tapahtuu, mikä työssä on
muuttunut ja kuinka muutokset vaikuttavat työn sujumiseen ja työssä
jaksamiseen. Muut sisältöalueet liittyvät terveyteen, terveyskuntoon

sekä henkilökohtaiseen hyvinvointiin. Tukena valmennuksessa ovat
Verven kuntoutustutkija, kuntoutuslääkäri, työfysioterapeutti, psykologi
ja sosiaalityöntekijä, sen lisäksi oma työterveyshuolto ja työnantaja
(esimies).

Kurssiaikataulu

• Selvitysjakso: 1. osa 3.-7.11.2014,
2. osa 10.–16.12.2014

• Muut jaksot aikataulutetaan ryhmän
kanssa yhdessä

• Kuntoutuksen kokonaiskesto on 32 vrk,
jossa mukana yhteistyöpäivä, johon
Sähköliiton edustaja osallistuu

Hakuohjeet

1. Ilmoittaudu omalle työterveyshoitajallesi
2. Kuntoutushakemuksen (KU101) liitteeksi
tarvitaan työterveyslääkärin laatima
B-lausunto terveydentilasta sekä lomakkeet

KU108 ja KU109. Työterveyshuolto
ohjeistaa lomakkeisiin ja liitteisiin liittyvissä
asioissa.

3. Kuntoutushakemukset liitteineen
toimitetaan omaan Kelan toimistoon.

4. Kun hakemuksesi on käsitelty, saat Kelasta
kuntoutuspäätöksen. Tyk-valmennus
toteutetaan Kelan tuella. Voit hakea
kuntoutuksen ajaksi Kelan kuntoutusrahaa
toimeentulosi turvaamiseksi sekä
korvauksen kuntoutukseen liittyvistä
matkakustannuksista.

5. Voit seurata kurssin täyttymistä reaaliajassa
Kelan sivulla www.kela.fi/kuntoutus →
kuntoutuskurssihaku

Kurssipaikka

Verve Oulu, Kasarmintie 13

Ota yhteyttä, kysy lisää:

Verve

Leena Sankilampi, leena.sankilampi@verve.fi,
p. 020 757 4620
Petra Granroth, kuntoutussihteeri@verve.fi
p. 020 757 4609
Sähköalojen ammattiliitto ry:

Veijo Korhonen, veijo.korhonen@sahkoliitto.fi.
p. 050 682 94
Lisätietoja Tyk-valmennuksesta:

www.verve.fi,
www.kela.fi

Toimivat ja
terveelliset
työajat
3 päivää
23.4. – 25.4.2014,
YLEINEN
Kurssi on tarkoitettu työsuojeluedus-
tajille, luottamusmiehille ja yritysten
henkilöstöasioista vastaaville sekä
muillekin työaikojen kehittämisestä
kiinnostuneille.

Kurssin keskeinen Teema:
Työaikojen kuormittavuus ja jaksami-
nen vuorotyössä sekä uusien työaika-
järjestelmien kehittäminen terveysnä-
kökulmaa käyttäen

Katso lisätietoja kurssiesitteestä
tai verkosta www.kio.fi

Yksintyöskentelyn
turvallisuus ja
työväkivallan
hallinta 3 päivää
12.5. – 14.5.2014,
YLEINEN
Kohderyhmänä ovat työsuojeluedus-
tajat, henkilöstönedustajat ja työnte-
kijät erityisesti niillä työpaikoilla,
joissa työntekijät työtehtävissään
joutuvat työväkivallan tai yksintyös-
kentelyn riskien kohteeksi.

Katso lisätietoja kurssiesitteestä
tai verkosta www.kio.fi

Yhteisten
työpaikkojen
turvallisuus
3 päivää
2.6. – 4.6.2014,
YLEINEN
Kohderyhmänä ovat työsuojeluval-
tuutetut, työsuojelupäälliköt ja -asia-
miehet.
Kurssin tavoitteena on parantaa ja
kehittää yhteisten työpaikkojen tur-
vallisuutta: eri toimijoiden ja työyh-
teisöjen on yhdessä pidettävä yllä
lainsäädännön normeja sekä huoleh-
dittava yhteisen työpaikan henkilös-
tön turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

Katso lisätietoja kurssiesitteestä tai
verkosta www.kio.fi
Kts. Kiljavan kurssiesite s. 11,
samaan aikaan 6–12 v juniorikurssi

KILJAVAN OPISTON KOULUTUSTA
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Elektrikerförbundets bokslutför år 2013 uppvisade en

vinst och räkenskapsperiodens

överskott uppgick till ca en halv

miljon euro. Utvecklingen av in-

täkterna från medlemsavgifterna

följde budgeten nästan helt, men

var ändå 110 000 euro mindre

än året innan. Detta är en följd

av ökad arbetslöshet. År 2012 var

den genomsnittliga arbetslöshets-

graden bland Elektrikerförbundets

medlemmar 6,9 procent, år 2013

hade den stigit till 8,7 procent.

Bokslutets överskott var ett re-

sultat av en positiv kostnadsut-

veckling. Kostnaderna var faktiskt

450 000 euro lägre än budgete-

rat, och stod på 2012 års nivå.

Besparingar har gjorts i synner-

het i personalkostnader, organisa-

tionskostnader och köpta tjänster.

Den positiva kostnadsutveckling-

en sedan år 2008 är en följd av en

anpassning till det långvariga svå-

ra ekonomiska läget, då arbetslös-

heten ökat och utvecklingen av in-

täkterna från medlemsavgifterna

försämrats.

  

Sedan år 2008 har intäkterna från

medlemsavgifterna varierat mel-

lan minus två till plus fem pro-

cent. Den absoluta ökningen jäm-

fört med år 2008 var ca 470 000

euro i fjol. Under motsvarande pe-

riod steg kostnaderna med ba-

ra 10 000 euro. Med denna ekva-

tion har vi även under svåra tider

lyckats bevara medlemsavgiftspro-

centen på 1,4 procent även om ar-

betslöshetskassans procentandel

av medlemsavgiften har varierat

mellan 0,25 och 0,40 procent.

År 2010-2013 har vi inte kun-

nat avsätta strejkkassans med-

lemsavgift. Alla pengar har be-

hövts för intressebevakning och

medlemsservice. I år intjänas åter

strejkkassans andel av medlems-

avgiften.

  

Vi har lyckats stabilisera perso-

nalkostnaderna till 2,6 miljoner

(år 2010-2013). Sedan år 2009

har antalet anställda systema-

tiskt minskats från 45 till 38 per-

soner. Inga nya har anställts för

att ersätta de som gått i pension,

och arbetsuppgifterna har förde-

lats bland de anställda. Andelen

personalkostnader av medlemsav-

giftsintäkterna har varit mellan 43

och 52 procent under 2008-2013.

Medelåldern bland de anställ-

da är alltjämt rätt hög, dvs. 50 år.

Den genomsnittliga tjänstetiden är

14 år. År 2026 har två tredjedelar

av den nuvarande personalen gått

i pension. Lyckligtvis har redan

några ungdomar anställts.

  

Investeringsavkastningen upp-

gick till totalt ca 2,7 miljoner eu-

ro, och kostnaderna var närmare

en miljon euro. Nettoavkastning-

en var således 1,7 miljoner eu-

ro. Investeringsresultatet följde

den genomsnittliga årsavkastning-

en enligt fjolårets måttfulla inves-

teringsplan, även om fjolåret var

något bättre. Med avkastningen

från investeringarna bekostade

vi strejkbidrag till medlemmarna

med närmare 500 000 euro samt

återbetalningen till medlemmar-

na av deras andel av strejkkassan

med 515 000 euro.

  

Under år 2013 gjordes teknis-

ka reparationer på luftkonditione-

ring, värmedistribution, larm- och

låssystem i Tampereen Sähköta-

lo Oy:s fastighet. Även kontors-

rummen och de gemensamma ut-

rymmena fick ett ansiktslyft och

kontorsmöblerna förnyades. Det

har lett till högre bolagsvederlag

för förbundet. Grundreparationer-

na fortsätter även i år.

Vi väntar oss inte att det vän-

der mot det bättre ännu år 2014. I

början av året steg arbetslöshets-

graden till över tio procent. Med-

lemsavgiftsintäkterna väntas inte

stiga. Siffrorna för början av året

är som förväntat. Det innebär där-

för att vi inte har råd med högre

kostnader. Förbundets tuffa spar-

kur fortsätter.

Marketta toikkonen

ekonomichef
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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%

elledningen

Den tuffa sparkuren fortsätter
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The nexT sTep.

w w w.exalter2.com

Jalas® 9500 / S1 SRC HRO Jalas® 9508 / S3 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
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2.–3.8. Seinäjoella

Lauantai 2.8.
9.00–17.00 InfopIste avoInna, sokos Hotel Lakeus

10.00 KaLastusKILpaILu, Kyrkösjärvi, 5 €/hlö, kaikille kilpailijoille mehua ja makkaraa

10.30 voLttIpäIvIen avaus ja paneeLIKesKusteLu, seinäjoen kirjasto, jaaksi-sali

12.30 panImoKIerroKset maLLasKosKeLLa

13.00 KeILaus, seinäjoen Keilahalli

14.00–16.30 KIsaILua LaKeuden puIstossa

Voltti-päivät

Kaapelin vetoFrisbeegolfSumopaini
Saappaanheitto

Mekaaninen härkä
Puhallusnuoli

14.00 söKöKIsa, sokos Hotel Lakeus, 10 €/hlö

19.00 ILtajuHLa, ravintola alma, liput 30 € (ovelta 35 €)

pääesiintyjänä bassosoolon sm-kultamitalisti,

viihdeohjelmien sm-hopeamitalisti, talent suomesta tuttu

Sunnuntai 3.8.
9.00–11.00 InfopIste avoInna, Hotelli Lakeus

Ville Saarenketo

Ilmoittaudu: www.epmatkailu.fi/volttipaivat

Haastekilpailu




