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Sinulle räätälöity henkivartija
Haluamme pitää sinusta huolta ja turvata kaik-
kein arvokkaimman - henkesi. Itsesi vakuutta-
minen on vastuun ottamista ja huolenpitoa si-
nulle kaikkein tärkeimmistä ihmisistä. Turvan
Henkikulta on sinun oma henkivartijasi, jonka
avulla turvaat läheistesi taloudellisen toimeen-
tulon ja arjen jatkuvuuden kuolemasi jälkeen
lainoista tai muista vastuista huolimatta.

Vakuutamme auton, kodin...
entä itsemme?

Henkikultaonammattiliittojen jäsenille jaheidän
perheenjäsenilleen räätälöity henkivakuutus, sik-
si se on edullisempi kuin normaalit henkivakuu-
tukset. Edunsaajasi saavat kertakorvauksen, jon-
ka voit vapaasti valita aina 300 000 € asti.

Lupaamme vartioida ja pitää huolta
Josunohdammeottaahenki-
vakuuttamisen kanssasi pu-
heeksi 1.9.-31.12.2014, saat
yhden tapaturmavakuutuk-
sen itsellesi tai perheenjä-
senellesi vuodeksi 1 eurolla.

Tutustu ja ota yhteyttä
Nyt on hyvä tarkistuttaa itsesi ja perheesi vakuu-
tusturva. Räätälöity tapaturmavakuutus on yl-
lättävän edullinen. Lue lisää ja tilaa henkivartija
osoitteessa www.henkikulta.fi. Voit myös soit-
taa tai tulla käymään, tervetuloa.

Kuolemanvaravakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.

Olemme asiakkaidemme omistama keskinäinen vakuutusyhtiö ja tarjoamme
erityisesti ammattiliittojen jäsenille etuja ja räätälöityjä tuotteita. Palvelemme
numerossa 01019 5110 ma–pe 8–18 sekä verkossa osoitteessa www.turva.fi
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Tulossa kuuma syksy
Sähköistysala valmistautuu syksyn tes-neuvotte-

luihin. Sopimusalajohtokunta on kartoittanut ta-
voitteet, joita on valmisteltu työryhmissä työnanta-
japuolen edustajien kanssa. Työryhmätyöskentely on
edennyt rakentavassa hengessä. Se helpottaa asioi-
den käsittelyä itse neuvottelupöydässä. Vääntöä
on luvassa myös muusta kuin ryhmissä pohdituis-
ta urakka- ja aikapalkkauksesta. Neuvottelut alkane-
vat syyskuussa.

  

Työmarkkinakeskusjärjestöjen pitää löytää yhteinen
näkemys ja esitys eläkeratkaisusta alkusyksyyn men-
nessä. Kynnyskysymykseksi noussee joustavan eläke-
iän alaraja. Eläkeratkaisu ja siihen liittyvä keskustelu
on paljon muutakin kuin pelkästä eläkeiän alarajan
nostamisesta käytävää keskustelua. Laskelmat osoit-
tavat ettemme saavuta keskimääräistä eläkkeellesiir-
tymisikää, 62,4 vuotta, vuoteen 2025 mennessä.

Suomalaisen yhteiskunnan ongelmaksi on muo-
dostunut ikääntyneimpien työntekijäin irtisanomiset
työpaikoilta, jolloin työpaikoilla ei enää työskente-
le nykyistäkään eläkeiän alarajaa lähestyviä työnte-
kijöitä. Tämä kertoo, ettei eläkeiän alarajan nostol-
la saavuteta toivottua tulosta. Sillä vain lisättäisiin
kustannuspaineet toisaalle eli työttömyysturvajärjes-
telmään.

Mielestäni tärkeämpää on kiinnittää huomiota työ-
urien pituuteen kuin eläkeiän alarajan nostamiseen.
Raskasta fyysistä työtä tekevät tietävät, miten mah-
dottomalta tuntuu ajatus työskennellä nykyisenkin
eläkeiän alarajan yli.

  

Lisälämpöä hellekesään toi Sähköliiton osasto
177:n, Kiskoliikenteen sähkö-, tietoliikenne- ja tur-
valaiteammattilaiset ry:n jättämä työtaistelu-uhka he-
ti alkukesästä. Uhan jätön taustalla oli toukokuinen
tieto liiton hallituksen päätöksestä. Hallitus ilmoitti,
että ”ammattiosaston pyytämät neuvottelut on käy-
ty ja ne ovat päättyneet tuloksettomina ja että liitto
ei harkitse sopivaksi päättää työtaistelutoimenpiteis-
tä toisen SAK:laisen ammattiliiton solmimaa työehto-
sopimusta vastaan.”

Tästä huolimatta osaston hallitus teki päätöksen
lakosta, johon liitto ei ryhtynyt. Osaston esittämistä
vaatimuksista kovin oli itsenäisen sopimusoikeuden
saaminen Sähköliitolle 177:n jäseniin noudatettaviin

työehtoihin. Valtakunnansovittelijan sijainen kutsui
osapuolet puheilleen, mutta joutui ensimmäisen ta-
paamisen jälkeen toteamaan näkemysten olevan erit-
täin etäällä toisistaan.

Useiden keskustelujen-, kokoontumisien ja kahden
eri työtaisteluviikon jälkeen osaston hallitus perui
jo sovitun laajennetun työtaistelutoimen sekä ylityö-
kiellon. Tämä tieto päätöksestä ei kuitenkaan riittä-
nyt työnantajalle, vaan se aloitti oman työsulkunsa
(työtaistelun) kohdistaen sen osasto 177:n jäseniin.
Työnantajan ilmoittama sulku sai vielä jatkeeksi toi-
sen kolmen viikon jakson.

  

Työnantaja käyttää järeää asetta kyseenalaisesti, kos-
ka työntekijöillä ei ole enää mitään vaateita. He eivät
kuitenkaan ole suostuneet ta:n esittämään vaatimuk-
seen taata kirjallisesti työrauha sopimuskauden lop-
puun, tammikuuhun 2017.

Sähköliittoon kuuluvat osaston jäsenet eivät ole
työrauhaan sidottuja, koska liitto ei ole sopijaosapuo-
lena heihin noudatettaviin työehtoihin. Osaston jär-
jestämät ja ilmoitusaikoja noudattaneet työtaistelut
ovat siis olleet laillisia lakkoja.

Julkisuudessa kyseinen konflikti on haluttu lait-
taa ammattiliittojen väliseksi järjestöriidaksi. Sitä se
ei ole. JHL, jonka neuvottelemaa sopimusta kyseisen
osaston jäseniin noudatetaan, ei toki ole mahdollis-
tanut Sähköliiton liittymistä millään muotoa Sähkö-
liiton jäseniin noudatettavaan työehtosopimukseen.
Kuitenkaan tämä ei ole johtanut liittojen väliseen jär-
jestöriitaan, mikä ilmeni hallituksen tekemästä pää-
töksestä.

Mihin tämä voi johtaa ja mikä on lopputulos? Sel-
västi työnantajan toimet tähtäävät osaston hajotta-
miseen. Se tarkoittaa, että osastosta eroavat ne jä-
senet, jotka ovat työsulun piirissä. Harmillisen vaikea
tilanne osaston jäseniä ajatellen. Kuka meistä työs-
säkävijöistä voi tulla toimeen kuusi viikkoa ilman
palkkaa tai muuta korvausta. Sähköliiton hallitus kä-
sittelee ensimmäisen kerran tätä työtaistelutilannet-
ta 4. syyskuuta.

  

Kiitokset Etelä-Pohjanmaan Sähköalantyöntekijäin
osasto 057:lle erinomaisesti sujuneista Volttipäivistä
Seinäjoella! Aurinkoisen ja hyvin vietetyn kesän jäl-
keen on ilo palata töihin.

Valmet automotive nousukiidossa

Nollasopija on suojaton

Volttipaneeli ministerivedolla

VR pelaa kovaa

kekkonen luotsaa stEk:iä

Volttipäivät kisattiin Lakeudella

jäsenpalvelut

junnila miehen ikään

työttömyyskassa

kurssit

osastot toimivat

El-ledningen

sähköinen golf-kisa

Laivasähköasentaja ja pääluottamusmies Heikki Aitonurmen

pitkä pesti Rauman telakalla päättyi lopputiliin. Nyt mies

ajaa teollisuuden sähköasentajien asiaa liiton määräaikaisena

työehtoasiamiehenä. Lisää Raumalta sivulla 5.
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Lomautus- ja irtisanomisuu-

tisten keskelle pilkahti valoa,

kun Uudenkaupungin Valmet

Automotive -tehdas ilmoitti kesällä

palkkaavansa 300 uutta työntekijää

autotehtaalleen.

Tekijöitä tarvitaan ensisijaises-

ti autojen kokoonpanolinjalle, mut-

ta myös sähkö- ja automaatioasenta-

jia kaivataan huolto- ja kunnossapi-

totöihin. Rekrytointien jälkeen auto-

tehtaalla työskentelee noin 1600 hen-

kilöä. Lisäksi tarvitaan alihankkijoi-

ta, joista jopa parisataa myös työs-

kentelee säännöllisesti tehdasalueel-

la.

Viestintäpäällikkö Mikael Mäki

kertoo, että autotehtaan nykyinen

hittituote on A-sarjan Mercedes. Sen

tilaaja Daimler on ollut tyytyväinen

yhteistyöhön, joten tyylikkäitä autoja

kasataan Uudessakaupungissa vas-

taisuudessakin.

– Olemme autoteollisuuden pal-

veluntarjoaja. Meillä on vahvaa osaa-

mista autojen suunnittelusta ja val-

mistuksesta. Myös avoautojen ka-

tot ovat erikoisosaamistamme, Mäki

mainostaa ja tunnustaa vapaalla it-

sekin ajelevansa oman tehtaan tuot-

teella, Porsche Cayman-urheiluautol-

la.

Hyviä uutisia Uudestakaupungista
MonessA MUkAnA

Tehtaan sähköliittolaisten pääluotta-

musmies ja Jouni siivonen on tyyty-

väinen tilanteeseen, joka ei hänen 14

vuoden töissäoloaikanaan aina ole

ollut näin hyvä.

– Hyppäsin mukaan luottamus-

hommiin kuusi vuotta sitten, kun ta-

lossa käytiin yt-neuvotteluja. Haas-

tetta piisasi, kun neuvottelukerto-

jakin kertyi lähes sata. Pari vuotta

Sähkömiehillä on kysyntää – autotehdas rekrytoi

Teksti ja kuvat: riittA kAllio

Autotehtaan viestintäpäällikkö Mikael Mäki urheiluautoilee ”oman tehtaan”

tuotteella, Porsche Caymanilla.

Uudenkaupungin autotehtaalla riittää töitä noin 30 sähkö- tai

automaatioasentajalle.

Jos tuotanto seisoo
sähkövian takia,
ei parane ajatella,
mitä se maksaa.
Pitää vain tehdä
työnsä.
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STXFinland lakkautti Rauman

telakan ja irtisanoi yhteensä

670 työntekijää. Irtisanomis-

lapun sai myös 70 Rauman telakan

sähköasentajaa. Viimeisten joukos-

sa kesäkuun lopulla avaimensa kä-

vi luovuttamassa myös sähköasen-

tajien pääluottamusmies Heikki Ai-

tonurmi.

Hänen työttömyytensä ei kestä-

nyt pitkään, sillä mies aloitti elo-

kuun alussa puolen vuoden pestin

Sähköliiton työehtoasiamiehen vuo-

rotteluvapaan sijaisena.

– Ehdin olla töissä Rauman te-

lakalla 34 vuotta. Surutyö on jo teh-

ty, joten ei tässä erityistä haikeutta

tunnu. Hyvää porukkaa ja yhteisöl-

lisyyttä kyllä tulee ikävä, tiivisti Ai-

tonurmi katsellessaan autioituvaa

telakka-aluetta.

Mies iloitsi myös monen työto-

verinsa puolesta, joita oli työnhaus-

sa onnistanut. Useat voivat jatkaa

töitä tulevaisuudessaTurun telakal-

la, jonka onnistui saada lähiajoiksi

laivatilaus TUI Cruises-varustamol-

ta. Erityisen tyytyväinen Aitonurmi

on siihen, että myös Rauman tela-

kalle on tulossa uusia toimijoita.

YHteistYöHön

UUdenkAUpUngin

telAkAn kAnssA

Uusi telakkayhtiö, Rauma Marine

Constructions aloittelee toimintaa

entisellä STX:n telakka-alueella,

jonka Rauman kaupunki on ostanut

telakan lopettamisen jälkeen itsel-

leen. Telakan taustalla on alueen si-

joittajia, etunenässä Uudenkaupun-

gin Työveneen omistajataho.

Uusi telakka työllistää suoraan

vain noin 50 ihmistä. Aikeena on

tehdä verkostomaista yhteistyötä

alueen yritysten kanssa. Yrityksen

tavoitteena on toimia asiantuntija-

organisaationa, joka järjestää tela-

kalle tilauksia. Työt teetetään alu-

een muilla yrityksillä, joilla on run-

saasti telakka-alan osaamista. Ta-

voitteena on tehdä Raumalla jopa

250 metrisiä, pitkälle erikoistunei-

ta aluksia.

isotYöllisYYsvAikUtUs

Uudenkaupungin ja Rauman tela-

koiden yhteisenä tavoitteena on

saavuttaa 200 miljoonan euron lii-

kevaihto, jonka kotimaisuusaste on

80–90 prosenttia. Työmääränä tä-

män arvioidaan tuovan 800–1000

henkilötyövuotta.

Liikevaihdosta yli puolet tulee

suunnitelman mukaan ulkomailta.

Uuden telakan väki vakuuttaa, että

tarkoitus ei ole kilpailla Suomessa

nyt jo toimivien telakoiden kanssa.

Telakan puuhamiehet korosta-

vat, että Raumalla toimiva telak-

ka on myös osa Suomen huoltovar-

muutta. Myös STX:n aikana Rau-

malla rakennettiin ja huollettiin esi-

merkiksi merivartioston aluksia. ■

myöhemmin minut valittiin myös työ-

suojeluasiamieheksi, Siivonen listaa.

Jouni Siivosen meriitit eivät pa-

riin luottamustoimeen jää. 34-vuotias

mekaanikko-automaatioasentaja hoi-

telee ammattiosastonsa puheenjohta-

juutta ja vaikuttaa myös liiton edusta-

jistossa. Siivonen on myös ennättänyt

saada jalkansa ovenrakoon tes-asioi-

hin, sillä hän on varamiehenä teolli-

suuden ja erityisalojen johtokunnas-

sa.

siisti kokoonpAnoteHdAs

Mäki ja Siivonen esittelevät Valmet

Automotiven mahtavia tuotantotilo-

ja. Autotehdas on yhdeksän hehtaa-

rin laajuinen ja sen pisin käytävä on

700 metriä pitkä. Tehtaan kapasiteet-

ti voisi olla jopa 100 000 autoa vuo-

dessa.

– Tämä on kokoonpanotehdas, jo-

hon osat tuodaan valmiina ja kom-

ponentit kasataan täällä lopullisek-

si tuotteeksi. Suurimmat osastot ovat

hitsaamo, maalaamo ja kokoonpano.

Robotit tekevät monia työvaiheita,

mutta käsityötä tehdään edelleen pal-

jon, miehet opastavat.

Tehdaskierroksella paljastuu esi-

merkiksi, että auton maalaaminen

ei ole ollenkaan simppeliä. Valmiilla

tuotteella saattaa olla takanaan jopa

50 käsittelykertaa ja myös monia säh-

köisiä prosesseja.

AUtoMAAtioAsentAJillA

riittää HoMMiA

Pitkälle automatisoitu tehdas työllis-

tää liki 30 automaatioasentajaa.

– Meidän homma keskittyy enim-

mäkseen tuotantolaitteisiin, käynnis-

säpitoon ja ennakkohuoltoon. Myös

uusissa projekteissa ollaan mukana jo

suunnitteluvaiheessa. Teknologia me-

nee nopeasti eteenpäin. Tietotaidon

ylläpito on välttämätöntä. Meillä on-

kin talon sisäinen koulutusjärjestel-

mä, kun uusia laitteita tai soluja ote-

taan käyttöön, Jouni Siivonen kertoo.

Hän sanoo itse tulleensa taloon

aluksi kokoonpanolinjalle kuten mo-

ni muukin talon automaatioasentaja.

– Näin isossa tehtaassa menee

jonkin aikaa päästä sisään talon toi-

mintatapoihin. Ja uusia haasteita tu-

lee joka päivä.Tässä työssä ei ole kah-

ta samanlaista päivää. Se toisaalta

auttaa pitämään työmotivaatiota yllä.

tYössä JAksAMinen

vUorotYön HAAsteenA

Jouni Siivonen on toiminut neljä vuot-

ta tehtaan kunnossapitohenkilöstön

työsuojeluasiamiehenä.

– Vuorotyö on joskus raskasta ja

hankalaa. Työssä jaksaminen on mo-

nilla koetuksella, joten työsuojeluasi-

oita riittää. Kerran vuodessa tehtaalla

myös käydään ennaltaehkäisevästi lä-

pi osastojen työtapoja yhdessä työter-

veyslaitoksen ja työnantajan kanssa.

Siivonen arvelee ajautuneensa

luottamustoimiinsa niiden tuomien

vaikutusmahdollisuuksien takia.

– Olen tosissani pyrkinyt myös pä-

tevöitymään luottamushommissa ay-

kursseja käymällä ja ottamalla mallia

konkareilta. Kun nollasta lähtee liik-

keelle, liiton ja osaston kavereiden tu-

ki on ollut tosi tärkeää uusia hommia

opetellessa.

Perheellinen, kahden koululaisen

isä rentoutuu mielellään vapaa-aika-

naan merellä veneillen ja kalastellen.

– Vesillä rauhoittuu ja pääsee ar-

kea karkuun, kun aurinko paistaa ja

linnut laulaa, Siivonen tiivistää. ■

Heikki Aitonurmi palautti työavaimensa ja -puhelimensa STX:n

hiljenneelle Rauman telakalle kesäkuun lopulla.Viimeisissä verkosto- ja

kunnossapitohommissa häärivät vielä Marko Niemi ja Riku Vainila, joka

sittemmin sai määräaikaisen pestin Marine Constructionsilta. Niemellä haku

on vielä päällä.

Uudet tuulet puhaltavat Rauman telakalla

Luottamusmies
sammutti valot
Teksti ja kuva: riittA kAllio

Uudenkaupungin autotehtaan

työsuojeluasiamies

ja sähköliittolaisten

pääluottamusmies Jouni

Siivonen arvelee, että

autotehtaan huoltoasentajilta

vaaditaan erityisesti

paineensietokykyä.

Valmet automotive rekrytoi

lisää työntekijöitä A-sarjan

Mercedeksen kokoonpanoon

ja tehtaan huoltotöihin.



6 • VA S AM A 6 / 2 0 1 4

Paikoillanne,
valmiina...
STOP!

0–40-sopimus tai
nollatyösopimus, kutsutaan
sitä sitten millä nimellä
tahansa, sen allekirjoittajalle
ei taata minimityöaikaa.
Töihin on mentävä, kun
työnantaja määrää – jos
määrää.

Nollasopiminen on levinnyt

kaikille Sähköliiton sopimus-

aloille.

– Teollisuudessa yleinen harhakä-

sitys on, että kaikki on hyvin, kun työ-

sopimuksessa lukee ”työsuhde on voi-

massa toistaiseksi”, sanoo työehto-

asiamies Mikko Korpinen. Hän tör-

mää nollasopimuspulmiin kerran pa-

ri kuukaudessa.

Sopimusvastaava Jari Ollila puo-

lestaan kertoo sähköistys- ja talotek-

niikka-alan jäsenien kysyvän nollaso-

pimisesta aika harvoin. Ongelmat tu-

levat esiin paremminkin työttömyys-

kassan kautta.

– Kertookohan se sitten siitä, että

ihmiset ovat valmiita alistumaan näi-

hin sopimuksiin työtä saadakseen, Ol-

lila arvailee.

TöiTä ei Ole MuTTa

eT OleTyöTön

Nollatyöntekijöiden määrää Sähkölii-

tossa on mahdoton arvioida.

– Nollatyöläisistä ei ole tilastoa,

mutta työttömyyskassan puolelta olen

saanut viestiä, että heitä on aika

paljon ja että nämä sopi-

mukset ovat yleistyneet,

sanoo Ollila.

Korpinen kuvai-

lee tyypillistä on-

gelmatilannetta.

Nollasopija päivys-

tää puhelimen ää-

rellä ja kun kutsu

käy, töitä onkin vain

pariksi tunniksi. Varal-

laolosta ei tietenkään mak-

seta mitään.

– Jos keikkoja ei ole, ei tule ansio-

tuloja. Työttömyyskorvausta et silti

saa, koska sinulla on voimassaoleva

työsopimus. Jos sitten tuntien puut-

teessa irtisanoudut itse ilman perus-

teltua syytä, voit joutua karenssiin.

VaKiTuinen OnKin

MääräaiKainen

Kun vakituiseen sopimukseen kirja-

taan tuntimääräksi 0–40 viikkotuntia,

ollaan todellakin ongelmissa.

Allekirjoitettuaan tällaisen ”vaki-

tuisen” työsopimuksen työntekijä on

sidottu olemaan työnantajan käytet-

tävissä, mutta varsinaiset työt, jois-

ta palkka maksetaan, ovat todellisuu-

dessa määräaikaisia.

– Nollasopimus on työntekijälle

hyvin turvaton työsopimus. Työnanta-

ja velvoittaa työsopimuksella työsuh-

teeseen, mutta ei kuitenkaan ole itse

velvollinen tarjoamaan työtä.

Yrittämisen riski siirtyy

kokonaan työntekijäl-

le, Ollila ja Korpinen

muistuttavat.

TunniT nOllille

TuOsTaVain

Kun töitä sitten on,

työnantaja velvoittaa

lähtemään keikoille nope-

asti.

– Nyt puhutaan yhden päivän va-

roajoista. Seuraamuksia tulee, jos et

pääsekään paikalle, Korpinen selos-

taa.

– Nollasopimisessa voittaja on

yleensä vain työnantaja. Sopimus vel-

voittaa työntekoon työnantajan käski-

essä, mutta ei tarjoa mitään minimi-

työaikaa. Työnantaja voi näillä sopi-

muksilla nopeasti luistaa kaikista vel-

voitteistaan, katkaista palkanmaksun

OmakuSTanTeiSeT vaPaaT
Ylityöt laitetaan työaikapankkiin, josta tunnit pidetään pois, kun töitä ei ole. Varal-

laolosta ei makseta. Nollasopija maksaa omat vapaapäivänsä eikä pääse prosent-

titunneille koskaan.

Palkka alle TeSSin
Työnantaja sopimusshoppailee eli tarjoaa halvempaa tessiä. Toisaalta tuntipalkka

voi täyttää oikean tessin minimin, mutta ei vastaa työn vaativuutta.

liian vähän TunTeja
Jos keikkoja ei ole, ei tule ansiotuloja. Työttömyyskorvausta et saa, koska sinulla

on voimassaoleva työsopimus. Jos tuntien puutteessa irtisanoudut itse ilman pe-

rusteltua syytä, voit joutua karenssiin.

Varo näitä!

”Työskentelin
kaksi kuukautta

kokoaikaisena kunnes
sairastuin. Työnantaja
ei ole enää tarjonnut

tunteja.”

Teksti: JOnna HeiniluOMa

Piirros: JuKKa OJala
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ja heittää työntekijän sitten yhteis-

kunnan harteille, toteaa Ollila.

nuOrTen OngelMa

Nollatyöläiset ovat tyypillisiä vaki-

tuisen työvoiman lisäapuna. Heitä

halutaan projektityyppiseen työhön,

rakentamiseen ja tuotantotyöhön,

missä työn määrä vaihtelee nopeasti.

Riskiryhmässä on kuka tahansa, joka

joutuu määräaikaiselle sopimukselle.

Pahin riesa nollasopimukset ovat

kuitenkin nuorille. Heitä on helppo

höynäyttää. Moni nuori on tyytyväi-

nen saadessaan valmistumisen jäl-

keen vakituiseksi luulemansa työn.

Keikkatyö voi tuntua istuvan elämän-

tilanteeseen: saa paljon vapaata ja

sitten välillä palkkaakin.

– Tämä käy niille, joiden perustur-

va on kunnossa esimerkiksi perheen

puolesta, Ollila toteaa ja painottaa,

että nuorelle nollasopimus on pa-

himmillaan kehittymisen este. Työ on

epäsäännöllistä ja pätkittäistä, eikä

sen varaan voi laskea toimeentuloa.

– Epäsäännöllinen ja turvaton

työsuhde voi poikia myös yhteiskun-

nallisia ongelmia, koska nuori ei tule

työllään toimeen tai koe sitä mielek-

kääksi, Ollila muistuttaa.

HuOnO KuVaTyöeläMäsTä

Henkilöstön vaihtuminen on tiuhaa

nollasopimustyöpaikoilla. Tällaisilla

työpaikoilla ei usein ole luottamus-

henkilöäkään. Nollapaikoissa nuori

jää yksin.

– Nollasopimus ei ole Sähköliiton

näkökulmasta oikea työsopimus, Ol-

lila jyrisee. Työsuhteessa pitäisi so-

pia joko kokoaikaisesta tai osa-ai-

kaisesta työstä. Työvuorot ja -tun-

nit pitäisi olla työntekijällä tiedossa,

jotta hän voi suunnitella elämäänsä.

– Sopimusmalli, joka velvoittaa

työhön antamatta sitä, on kestämä-

tön. Työsopimus on kuitenkin sopi-

mus työn tekemisestä vastiketta vas-

taan jossakin työtehtävässä, Ollila

toteaa.

syKsyllä

neuVOTTelupöyTään

Sopimusvastaava Ollila painottaa,

ettei nollasta neljäänkymmeneen

tuntiin saakka ulottuvia liukumia

saisi olla. Hän haluaisi, että tämän

tyyppisten työsuhteiden velvoitteet

määriteltäisiin tarkemmin lainsää-

dännössä ja työehtosopimuksessa.

– Olemme varautuneet ottamaan

asian pöytään tulevan syksyn neu-

votteluissa. Se on neuvotteluissa

tärkeällä prioriteetilla, hän toteaa

ja kertoo Sähköliiton pyrkivän saa-

maan työehtosopimukseen asiaa

koskevan kirjauksen Rakennusliiton

tapaan.

Mallia raKennusliiTOlTa?

Rakennusliitto sai vuoden alussa

työehtosopimukseensa nollatyösopi-

mukset kieltävän kirjauksen. Ollila

kertoo sen korjaavan ongelmaa aina-

kin joiltakin osin.

– Rakennusliiton sopimuksessa

on nyt määräys, jonka mukaan työn-

tekijälle on ilmoitettava etukäteen

kuluvan ja seuraavan palkkajakson

työtunnit. Käytännössä tämä tarkoit-

taa sitä, että työntekijä tietää kuu-

kaudeksi etukäteen työtuntinsa, Olli-

la esittelee.

Rakennusliiton malli vaikuttaa

hyvältä.

– Työntekijän pitäisi aina tietää

millainen määrä työtä hänelle työso-

pimuksella tarjotaan.Työnantajankin

pitää ymmärtää, että jokaisen ihmi-

sen pitää elää ja tulla toimeen työl-

lään, Ollila päättää. ■

Nollatyösopimukset loukkaavat
työtekijän oikeusturvaa, eikä niitä
tule laatia. (Lähde: SAK)

”Skisma
pomon kanssa
tuli ihan muusta
kuin työntekoon
liittyvästä asiasta.
Siihen loppuivat
puhelinsoitot.”

”Teen
mielelläni töitä
nollasopimuksella.
Kun mitään muuta
työtä ei ole tarjolla,
niin on edes
jotain.”
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Paneelissa valtion omistukset

Kiinnostava aihe ”Valtio etsii

omistajapolitiikkaa” sekä täh-

tivieraat, Volttipäivien ava-

jaispaneelin alustanut kehitysminis-

teri Pekka Haavisto ja Sähköliiton

ainoa kunniajäsen, sähkömies Mat-

ti Ahde, vetivät Seinäjoen kirjaston

Jaaksi-salin melkein täyteen.

Julkisuuden henkilöiden lisäksi

paneelissa keskustelivat Sähköliiton

edustajiston jäsen ja Ruukki Metals

Oy:n luottamusmies Niilo Ojala sekä

Sähköliiton hallituksen jäsen ja Ca-

verion Industria Oy:n luottamusmies

JormaTiuraniemi.

Järjestävää tahoa edustivat pane-

listi, Sähköliiton puheenjohtajaMart-

ti Alakoski ja keskustelun vetänyt

neuvottelupäällikkö Tero Heiniluo-

ma.

SuOMeN keHiTTyMiSeN

AvAiNTekiJä

Alkajaisiksi Pekka Haavisto piti kat-

tavan esityksen omasta vastuualu-

eestaan, valtion omistajaohjauksesta.

– Valtion omistuksella on Suomes-

sa yli sadan vuoden historia, hän to-

tesi.

Valtion harjoittama yrittäjätoi-

minta sai alkunsa elinkeino- ja yh-

teiskuntapoliittisista tarpeista. Sil-

Onko pääomalla
isänmaata? On
– ainakin valtion
omistajaohjauksesta
vastaavan ministeri
Pekka Haaviston
mielestä.

lä voitiin kehittää alueita, jotka ei-

vät kiinnostaneet muita rahoittajia ja

laajentaa teollisuuden osaamispohjaa

siellä missä osaamista ei ollut.

Valtion omistuksella rakennettiin

liikenneväyliä ja asuntoja sekä luotiin

työpaikkoja ja omavaraisuutta. Sik-

si sen rooli Suomen teollistamisessa

ja kansantalouden kehittämisessä on

keskeinen.

ykSiTyiSTäMiNeN

MieTiTyTTää

Kun infrastruktuuri, kuten tieverkos-

tot ja taloudellisen toiminnan perus-

rakenne oli luotu eikä omavaraisuus

enää vaatinut valtion täyttä ohjaus-

ta, valtion omistamien laitosten ja

liikelaitosten asema alkoi muuttua.

1980-luvulla niitä alettiin yhtiöittää

ja pian myös yksityistää.

– Käsitys, että valtio vain myy, ei

Teksti ja kuvat: JONNA HeiNiluOMA

Istumassa vasemmalla Niilo Ojala ja keskellä Jorma Tiuraniemi.

pidä täysin paikkaansa, totesi Haa-

visto ja lisäsi, ettei valtio edes voi

myydä yhtiöitään kertaheitolla. Se

notkauttaisi pörssikursseja.

– Valtio on viime aikoina osta-

nut esimerkiksi Talvivaaran Kaivos-

osakeyhtiötä, Outokumpua, Metsoa,

Aker Arcticia ja Gasumia, hän luet-

teli.

Nyt valtiolla on osakeomistuk-

sia yli viidessäkymmenessä yhti-

össä. Valtioenemmistöisiä yhtiötä,

joissa sillä on enemmistö äänival-

lasta, on reilu kolmekymmentä. Val-

tion osakkuusyhtiöitä, joissa valtion

omistusosuus yhtiön osakekannas-

ta ja omistuksen tuottama äänivalta

ovat vähemmän kuin 50,1 prosenttia

on kymmenkunta. Omistamansa So-

lidiumin kautta valtio on omistajana

12 yhtiössä.

OMiSTAJAPOliTiikkA

ON rAAMieN SOrvAAMiSTA

Eduskunta säätää valtion omistuk-

sen rajat. Millaiseen suuntaan tule-

vaisuutta muovataan, on omistaja-

politiikkaa.

– Omistajapolitiikan valmistelu

ja toimeenpano sekä yhtiöiden omis-

Kunniavieraat Pekka Haavisto ja Matti

Ahde taustallaan Martti Alakoski

ja paneelikeskustelun vetänyt Tero

Heiniluoma.

Voltti-päivät

neelissa
ivätivätivätivät

Matti aHde
”stubbinismista”: Ei ole helppoa,
kun suurin osa suomalaisista

poliitikoista haluaa luopua valtion
omistuksesta. On negatiivista, että rahat,
jotka kaivostoiminnasta syntyvät,
menevät ulkomaille. Rautatieverkos-
toon pitäisi panostaa: Ei malmia
kumipyörille, vaan kuljetetaan

se rautateitse.

JorMa tiuranieMi
itä-Lapista ja Soklin kaivoksesta:
Jos työtä ei ole, työikäinen väki
joutuu hakeutumaan muualle työn
perässä. Uudet kaivokset luovat

toimeliaisuutta myös kaivosalan ulko-
puolelle. Onko valtio valmis osallistu-
maan liikenneyhteyksien rakentami-
seen avattavalle kaivokselle?
Rautatietä tarvitaan sen
jälkeen myös Venäjälle.

tttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Pekka HaaviSto
talvivaarasta: Olisi tärkeää
ottaa käyttöön oma ympäristö-

viranomainen ELY-järjestelmän sisällä.
Lisäksi käytössä pitäisi olla paras
kansainvälinen osaaminen. Ei kaikki
viisaus ole Suomessa. Joskus
luotamme liikaa siihen, että
osaamme kaiken itse.
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tajaohjaus on valtioneuvoston kans-

lian omistajaohjausosaston tehtävä.

Siellä tätä työtä tekee eero Heliövaa-

ran johtamana yhteensä 18 ihmistä,

Haavisto esitteli.

Omistajapolitiikan lähtökohta-

na on hallitusohjelma. Omistajapoli-

tiikan ja omistajaohjauksen keskei-

set tavoitteet löytyvät valtioneuvos-

ton periaatepäätöksistä, talouspoliit-

tisen ministerivaliokunnan kannan-

otoista ja omistajapolitiikasta vas-

tuullisen ministeriön suosituksista.

Ne ovat kaikki julkisia.

HAluAMMe eTTä

yHTiöTvAurASTuvAT

Omistajapolitiikassa yhtiöt on jaettu

kolmeen kategoriaan: kaupallisin pe-

rustein toimiviin, strategisin perus-

tein toimiviin ja yhtiöihin, joilla on

valtion niille osoittama erityistehtä-

vä.

Kaupallisesti toimivissa yhtiöis-

sä tavoitteena on paras taloudelli-

nen tulos. Kannattavuus on tavoit-

teena myös erityistehtäväyhtiöissä.

Jälkimmäisissä tulosta tosin arvioi-

daan myös sen perusteella, miten yh-

tiö täyttää tehtävänsä.

– Arvoina vaakakupissa painavat

sellaiset asiat kuin ympäristövastuu,

vastuu työntekijöistä, ihmisoikeudet

ja verojalanjälki, Haavisto mainitsi ja

painotti, että ainoa tapa selvitä on si-

joittaa vastuullisiin yrityksiin. ■

KeskiaukeamallaVoltti-päivät

Martti aLakoSki valtion
vastuusta: Ay-liikkeen kannalta

valtion omistajapolitiikka tulee esiin
eniten omistajamuutoksien ja sanee-
rauksien yhteydessä. Esimerkiksi metsä-
teollisuuden puolella oltiin pitkään
käsityksessä, että työ on turvattu. Kun
mielikuva murenee, jää vain kysymys,
miksei valtio voi käyttää ääni-
valtaa omistamissaan

yhtiöissä.

niiLo oJaLa kainuun
elvyttämisestä: Ei yhtiön arvo ole
se mikä se pörssissä on. Kainuussa

puhuttavat alueen matkailu- ja virkistys-
käyttö sekä Talvivaaran jatkuminen tai
loppuminen. Myös Rautaruukin myynti
SSAB:lle ja omistajien miljoonaosingot
herättävät keskustelua. Omistaja-
politiikassa ei pitäisi etsiä
tuottavimpia sijoituksia,

vaan työtä.

ttttttttttttttt

tttttttttttt

VR:n kivimiehet täyttävät tä-nä vuonna 100 vuotta.
Merkkivuoden juhlistamiseksi
Palvelualojen työnantajat PALTA
ry ja VR Track Oy ovat panneet
pystyyn rautatiealan sähköasen-
tajia koskevan, tämän hetken
tietojen mukaan kuusiviikkoisen
työsulun. Työsulku tarkoittaa si-
tä, että työnantaja estää työnte-
kijää tekemästä työsopimuksen
mukaista työtään ja kieltäytyy
samalla maksamasta työnteki-
jälle palkkaa.

kiskoliikenteen Sähkö-, Tietolii-
kenne- ja Turvalaiteammattilai-
set ry (ammattiosasto 177) kyl-
lästyi keväällä odottamaan, että
sen VR Track Oy:n palvelukses-
sa työskenteleviä jäseniä koske-
vat ongelmat ratkeaisivat neu-
votteluteitse. VR Track Oy saa
noudattaa sähköasentajienkin
työsuhteissa rautatiealan työ-
ehtosopimusta, jossa Sähköliit-
to ei ole osapuolena. Kun työeh-
tosopimukseen tehtiin matkan
varrella heikennyksiä ilman et-
tä sähköasentajilla olisi ollut
mahdollisuutta saada ääntään
kuuluviin, ammattiosasto ryhtyi
loppukesästä toimiin neuvottelu-
aseman saamiseksi.

ammattiosasto julisti VR Track
Oy:tä koskevan ylityökiellon ja
pani sähköasentajat kesä-heinä-
kuussa kahteen eri lakkoon, jot-
ka kestivät yhteensä puolitois-

ta viikkoa. Ammattiosasto teki
ennakkoilmoituksen myöhem-
mistäkin lakoista, mutta päätti
sittemmin peruuttaa ne. Työnan-
tajapuoli reagoi kuitenkin rajulla
tavalla; se päätti aloittaa kolme
viikkoa kestävän työsulun 31.7.–
21.8. Heti työsulun alettua PAL-
TA ilmoitti toisesta kolmen viikon
työsulusta ajalle 22.8–11.9.

• • •
nämä työtaistelutoimenpiteet
eivät ole työehtosopimuslain
vastaisia, eikä työtuomioistuin
voi tuomita niiden perusteel-
la maksettavaksi hyvityssakkoa,
koska osapuolet eivät ole kes-
kenään työehtosopimussuhtees-
sa. Tällaisia työrauhavelvollisuu-
den ulkopuolella toteutettavia
työnseisauksia koskee työriitala-
ki. Sen mukaan työnseisaukses-
ta on annettava ennakkoilmoi-
tus. Työnseisausta ei saa panna
toimeen ilmoituksessa mainit-
tua aikaisemmin tai laajempa-
na eikä sitä saa ilman vasta-
puolen lupaa myöskään siirtää
myöhemmäksi tai rajoittaa sup-
peammaksi kuin ilmoituksessa
on mainittu.

ammattiosasto 177 noudatti
työriitalakia. Sen sijaan VR Track
Oy:n joissakin toimipisteissä työ-
sulkua pyrittiin laajentamaan.
Sähköasentajille jaettiin allekir-
joitettavaksi paperi, jossa heil-

le luvattiin oikeus työhön vain,
jos asentaja ei ole Sähköliiton
minkään ammattiosaston jäsen.
Jossain edellytettiin jopa työttö-
myyskassasta eroamista. Työsul-
kua koskevassa ennakkoilmoi-
tuksessa työsulku oli kuitenkin
rajattu yksinomaan ammatti-
osaston 177 jäseniin. Kysymyk-
sessä on poliisiasia, mutta ai-
nakaan tässä vaiheessa ei ole
syytä lähteä tekemään rikos-
ilmoituksia, koska ne heiken-
täisivät entisestään mahdolli-
suuksia saada sähköasentajien
asemaan parannuksia neuvot-
teluteitse.

• • •
työnantaja on ilmoittanut, et-
tä työsulku päättyy, jos am-
mattiosasto 177 ilmoittaa
hyväksyvänsä rautatiealan työ-
ehtosopimuksen noudattamisen
ja jos ammattiosasto 177 takaa,
että se tai mikään muukaan am-
mattiosasto ei enää ryhdy työ-
taistelutoimenpiteisiin. Työnan-
tajapuoli on asettanut työsulun
päättämisehdot sellaisiksi, ettei
ammattiosasto voi niitä edes ha-
lutessaan noudattaa. Noudatet-
tava työehtosopimus määräytyy
työehtosopimuslain perusteel-
la, eikä ammattiosaston hyväk-
symisilmoituksella ole laillista
merkitystä. Ammattiosastolla ei
ole mahdollisuutta tehdä sito-
via lupauksia muiden ammat-

tiosastojen puolesta, koska oi-
keusjärjestyksemme ei tunne
mahdollisuutta tehdä sitovia so-
pimuksia kolmansien puolesta.
Ammattiosasto on siis ahtaassa
raossa; toisaalta työnantaja yl-
läpitää työsulkua, joka nävertää
sen jäsenten säästöjä, ja toisaal-
ta työsulun lopetusehdot ovat
mahdottomat toteuttaa. Väis-
tämättä herääkin kysymys, on-
ko työnantajapuolen todellinen
tarkoitus kaataa koko ammatti-
osasto. Jos näin olisi, voitaisiin
saman tien kysyä, onko tavoite
oikeusjärjestyksemme mukaan
oikeutettu.

kysymyksenalaiseksi voidaan
asettaa sekin, onko ainakin toi-
nen, 22.8. alkavaksi ilmoitettu
työsulku enää missään suhtees-
sa ammattiosaston työtaistelu-
toimenpiteiden sille aiheuttami-
en vahinkojen määrään. Koska
ammattiosasto ilmoitti jo 25.7.
lopettavansa ylityökiellon ja pe-
ruuttavansa suunnittelemansa
lakot, kuinka voitaisiin vielä kuu-
kautta myöhemmin väittää, et-
tä työnantajan on tarpeen aloit-
taa uusi kolmen viikon työsulku?
Missä ovat ne työtaistelu-uhat,
joita työsululla ehkäistään? Nä-
mä seikat ovat olennaisia, jos
myöhemmin joudutaan pohti-
maan, onko työnantaja velvolli-
nen maksamaan sähköasenta-
jille vahingonkorvausta hyvän
tavan vastaisen työsulun takia.

VR tykittää työsululla

KÄRKIMIES
TERO HEINILUOMA
Sähköliiton neuvottelupäällikkö

Koko järjestökenttä on sukupolvenvaihdoksen vuoksi haasteiden edessä. Yhteiskunnan
muuttuessa toisten järjestöjen merkitys ja vetovoima pienenee ja toisten suurenee. Van-

hat totutut toimintatavat eivät välttämättä toimi lainkaan uusien toimijoiden kanssa. Jär-
jestöjen ja yhdistysten on pyrittävä muuttumaan vastaamaan paremmin ihmisten tarpeita
ja kykyä sitoutua toimintaan. Ihmiset eivät enää halua sitoutua toimintaan pitkäjänteisesti,
kuten järjestökentässä on aiemmin totuttu. Järjestön maine on entistä tärkeämpää ihmisil-
le, jotka ovat yhteydessä järjestöön tai mukana järjestön toiminnassa. Tutkimukset kertovat,
että ay-liike kuuluu selkeästi niiden järjestöjen joukkoon, joiden odotetaan tulevaisuudessa
menettävän vetovoimaansa. Jos mitään ei tehdä, niin myös Sähköliitossa kiinnostus liiton
hallintopaikkoihin ja ammattiosastojen toimintakyky hiipuu entisestään.

Edustajistokausi on kohta puolivälissä ja ryhmät alkavat vähitellen suunnittelemaan jo
tulevia vuoden 2016 edustajistovaaleja. Nyt on hyvä aika pysähtyä keskustelemaan ja sel-
vittämään jäsenistön todellinen tahtotila Sähköliiton ryhmätoiminnan jatkamisen tarpeelli-
suudesta ja mielekkyydestä.

Mihin Sähköliitossa tarvitaan erillisiä ryhmiä? Sähköliitossa toimii kaksi vaaliliittoa eli
ryhmää, Sähköliiton Edunvalvonnantekijät ja Sähköistenalojen Ammattilaiset. Sähköliitto on
ainut ammattiliitto, jonka molemmat ryhmät ovat irtisanoutuneet puoluepoliittisista sitou-
muksista. Ryhmissä toimii joitain eri puoluekirjojen omaavia henkilöitä, mutta se ei kuiten-
kaan tee ryhmistä mihinkään puoluekantaan sitoutuneita. Sähköliiton ryhmät ovat mieles-
täni poikkeuksellisia myös siksi, ettei niiden tavoitteissa ja toimintatavoissakaan ole juuri
eroavaisuuksia. Ainut merkittävä ero on se, että Sähköliiton edunvalvonnantekijät toimivat
SAK:ssa SDP:n puoluepoliittisessa ryhmässä.

Ryhmätoiminta ei ole muuta kuin kätevä keino hallita organisaatiota. Se ei palvele jäse-
nistöä, vaan lähinnä enemmistöryhmän ydinjoukkoa, joka voi halutessaan esim. hallita hen-
kilövalintoja ja viestintää, sekä päättää asioita etukäteen ennen kokouksia. Sähköliitto on
aivan tavallinen rekisteröity yhdistys, jota voidaan hallita myös ilman jakautumista mei-
hin ja muihin.

Ammattiliiton hallintatavasta ilman ryhmiä on hyviä kokemuksia Rakennusliitossa. Ra-

kennusliitto valmistautuu järjestäytymään ensi kevään liittokokousvaaleihinsa vuoden 2011
vaalien tapaan ilman ryhmiä, niin että kaikki ehdokkaat ovat tervetulleita samalle listalle.
Olen kuullut useilta Rakennusliiton nuorilta ja hallintoon kuuluvilta vain positiivisia näke-
myksiä ryhmättömästä toimintatavasta. Kokouksiin asiat on tuotu kaikille yhtä aikaa ilman
ryhmäkokouksia, jolloin kaikki näkemykset asioihin on huomioitu paremmin. Kokoukset eivät
ole venyneet ylipitkiksi, vaikka asioita ei ole etukäteen päätetty ryhmissä ennen kokouksia.
Myös Rakennusliiton aluejärjestöjen ja ammattiosastojen aktiiveista suuri enemmistö näkee
sisäisistä ryhmistä luopumisen edunvalvontavoimaa ja yhtenäisyyttä vahvistavana tekijä-
nä. Kun vaalit on järjestetty ilman ryhmiä, on myös vältytty liiton työntekijöitä kuormittaval-
ta vaalityöltä. Vaalityöhön aiemmin käytetty merkittävä määrä rahaa, aikaa ja energiaa on
voitu käyttää mm. edunvalvontaan, sekä liiton kehittämiseen. Vuoden 2011 vaaleissaan Ra-
kennusliitto onnistui myös muuttamaan vuoden 2007 äänestysaktiivisuuden laskun nousuk-
si. Tämäkin kertoo, että vaalitavan valinta oli onnistunut.

Sähköliitossa käytetään myös merkittävä määrä resursseja vaalityöhön. Näkisin että re-
surssit tulisi kohdistaa mieluummin edunvalvontatyöhön, sekä liiton ja ammattiosastojen
toimintaedellytyksien kehittämiseen. Edellisissä vaaleissa ehdokasmäärät ja äänestysaktii-
visuus putosivat merkittävästi. Pelkään, että Sähköliiton jatkaessa nykyisellä mallilla pyrki-
en jakamaan ehdokkaat useampaan vaaliliittoon, tulee ehdokkaiden määrä ja äänestysak-
tiivisuus edelleen laskemaan.

Toivon että Sähköliiton johdossa ryhdytään tekemään tosissaan töitä sen eteen, että
Sähköliittokin saadaan mahdollisimman yhtenäiseksi. Sähköliiton sisällä riittää haasteita
myös ilman tarpeetonta vastakkainasettelua. Vähintä mitä voidaan tehdä, on selvittää re-
hellisesti ja riittävän kattavasti jäsenistön mielipide ryhmätoiminnan tarpeellisuudesta.

Maailma muuttuu, meidänkin kannattaa.

Tapio Heikkinen
Ammattiosaston 001 pj.
Jäsenpalveluasiain johtokunnan vpj

U LUKIJAN ÄÄNI

Sähköliiton tulevaisuus vetovoimaisena ammattiliittona
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Sähköturvallisuuden Edistämis-

keskuksen toimitusjohtajak-

si keväällä valittu Timo Kek-

konen haluaa löytää uusia toiminta-

tapoja STEKin toimintaan. Hän myös

uskoo yhdistyksen parantuneiden re-

surssien auttavan asiassa.

Miltei ensitöikseen Timo Kekko-

nen käynnistikin STEKissä strategia-

työn, jossa toimitusjohtaja yhdessä

yhdistyksen 11 jäsenjärjestön kanssa

alkoi ideoida uusia painopisteitä.

– Teemme tietysti sellaisia asioi-

ta, joita jäsenjärjestömme haluavat,

Kekkonen sanoo ja korostaa erityises-

ti STEKin hallituksen merkitystä uu-

distuksissa.

STEKin hallituksen puheenjohta-

jana toimii tätä nykyä Sähköliiton pu-

heenjohtaja Martti Alakoski. Mies-

ten yhteistyö on alkanut hyvässä hen-

gessä ja kumpikin on tyytyväinen asi-

oiden sujumiseen.

– Kun hallituksen jäsenet ovat

oman tehtävänsä ohessa STEKin luot-

tamustehtävässä, haasteena on kii-

reisten kaverien ajankäyttö. Kun asi-

at valmistelee hyvin, puheenjohtajalta

on helppo saada täysi tuki, Kekkonen

on jo ehtinyt panna merkille.

”SähKönKäyTTö KoSKeTTAA

KoKoyhTeiSKunTAA”

Martti Alakoski on puolestaan ha-

vainnut, että Timo Kekkosella on ava-

ran näkemyksen lisäksi tukenaan

mittava verkosto.

– Kekkosen suomalaisen elinkei-

noelämän ja järjestökentän tuntemus

sekä hyvät yhteiskuntasuhteet ovat

eduksi STEKin toimitusjohta-

jalle, Alakoski arvioi.

– Kekkosen tehtävä STE-

Kin ensimmäisenä toimitus-

johtajana on aluksi terävöit-

tää STEK ry:n roolia ja luoda sille uu-

si strategia. Monipuolisen taustansa

ansiosta hänellä on hyvät edellytyk-

set edistää yhdistyksen tavoitteita.

Timo Kekkonen kertoo kiinnostu-

neensa STEKin avoinna olleesta joh-

totehtävästä erityisesti sen mielen-

kiintoisen ja haastavan tehtäväken-

tän vuoksi.

– Sähkönkäyttö koskettaa koko yh-

teiskuntaa – elinkeinoelämästä yksit-

täiseen kuluttajaan asti.

Kekkonen uskoo hänen aiemmasta

oppilaitosyhteistyökokemuksestaan

olevan hyötyä tehtävässä.

energiATehoKKuuS

jA -TurvAlliSuuS

Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja-

na viime vuosina toiminut Timo Kek-

konen (57) on koulutukseltaan materi-

aalitekniikan diplomi-insinööri.

– Energiatehokkuuteen ja -turval-

lisuuteen liittyvät asiat kiinnosta-

vat minua. Sähköalalla ja STEKillä on

rooli ja mahdollisuus levittää tietoa

tekniikan hyvistä käytännöistä.

Kekkonen on aiemmin työsken-

nellyt myös KTM:ssä, jossa hänen

vastuullaan oli muun muassa Tuke-

sin (nykyinen Turvallisuus- ja kemi-

kaalivirasto) ohjaus ja seuranta.

– Nopeasti muuttuva tekniikka,

sähkön käytön lisääntyminen ja jär-

jestelmien monimutkaistuminen tuo

mukanaan uusia turvallisuusriske-

jä, jotka on hyvä tiedostaa ja enna-

koida.

Kekkonen arvioi, että usein tur-

vallisuudessa on kyse tiedon lisäksi

käyttäjien asenteista.

– Sen takia pidänkin tärkeänä,

että Stek jatkaa työtä myös asenne-

kasvatuksen parissa erityisesti las-

ten ja nuorten parissa, hän korostaa.

Uransa aikana myös Suomen

EU-edustustossa Brysselissä tutki-

muspolitiikan parissa työskennellyt

Kekkonen on erittäin kielitaitoinen

mies, joka jo koulupoikana sai jos-

kus toimia tulkkina isoisälleen, pre-

sidentti urho Kekkoselle. ■

Kekkonen kaipaa uusia
tuulia sähköalalle

Timo Kekkosen

kesä kului

uuteen tehtävään

perehtyessä, mutta

myös purjehdus-

harrastukselle

löytyi hieman

aikaa. Pyreneitten

paimenkoira Roope

toimi laivakoirana jo

viidettä vuotta.

Sähkönkäyttö
koskettaa koko
yhteiskuntaa –
elinkeinoelämästä
yksittäiseen
kuluttajaan asti

Tehtävä STEKissä

Teksti: riiTTA KAllio
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Brasilian ja Rio de Janeiron kuuluisalla Maracanan jalkapalloken-

tällä kesäkuussa pelattu Espanja-Chile jalkapallon maailmanmes-

taruuskisojen karsintaottelu oli punaisen värin juhlaa, kun kummankin

joukkueen nimikkoväri oli sama. 76 000 katsojaa kannusti pelaajia, tun-

nelma oli kihelmöivän jännittynyt ja silti mahtava tapahtuma sujui il-

man häiriöitä.

Näin kuvailee ''kerran elämässä'' -reissuaan vapaaherran päiviä viet-

tävä Keijo rimmistö, Sähköliitosta hiljattain eläköitynyt toimitsija ja

pitkän linjan sähkömies, joka reissasi kavereineen katsomaan jalkapal-

lon mm-kisoja Brasiliaan. Upeiden pelikokemusten lisäksi miehet näki-

vät muun muassa mahtavan Sokeritoppavuoren ja Cobacabanan kullan-

hohtoisen hiekkarannan.

Rimmistö pani merkille, että suurkaupungin julkinen liikenne näyt-

ti toimivan hyvin. Ay-konkari arvosti myös Brasilian eläkejärjestelmän

lähtökohtaa, jonka mukaan eläkeikä määräytyy työuran perusteella.

– Eläkkeelle pääsee 35 työvuoden jälkeen. Perusidea on minusta oikea!

ku
ukauden

KuvaKuva

Kiireinen neuvottelusyksy alkaa
olla käsillä. Neuvotteluista voi jo

etukäteen ennustaa haastavia. Ta-
louden yleinen tilanne on kehno, ja
STUL:n tuoreen tutkimuksen mu-
kaan sähköurakoitsijoiden tulostaso
on heikentynyt. Sähköistysalan työt-
tömyysaste kesäkuun lopussa oli 11
prosenttia.
Sähköistysalan johtokunta käsitte-

li jo ennen kesälomia ammattiosas-
toilta tulleita neuvotteluesityksiä.
Alan neuvotteluihin on valmistaudut-
tu myös työehtosopimuksessa so-
vittujen työryhmien tekemän työn
kautta. Toivottavasti tästä työstä löy-
tyy neuvotteluihin sellainen henki ja
asenne, jolla sähköistysalaa viedään

yhdessä eteenpäin!
Sähköliiton vahvuus neuvotteluis-

sa on aina ollut vahva kentän jäsen-
ten edustus. Tämä on ehkä tärkein
työkalumme jäsendemokratian to-
teutumisessa. Suora vaikuttaminen
neuvotteluissa liiton tärkeimmässä
tehtävässä on jäsenistön etu ja neu-
vottelutoimintamme vahvuus. Vah-
valla yhteistyöllä vastaamme tulevai-
suuden haasteisiin.

•••

Neuvotteluissa Sähköliitto aikoo
nostaa esille alalla yleistyvän työvoi-
makustannusten polkemisen, jota
tehdään kiertämällä vastuita. Liitto
on jo aiemmin paheksunut erityisesti

vuokratyövoiman käytön yhteydessä
esiin nousevia ongelmia.
Vuokratyöyritykset kiertävät säh-

köalan ammattitaitovaatimuksiin liit-
tyviä lakisääteisiä koulutuksia lait-
tamalla työsuhteen ehdoksi, että
työntekijällä on tarvittavat koulu-
tukset voimassa. Työttömän työn-
hakijan on itse kustannettava nä-
mä koulutukset. Kurssien käyminen
voi maksaa satoja euroja, mikä on
työttömälle työnhakijalle merkittävä
summa ja jopa työllistymisen este.

•••

Erityisesti pääkaupunkiseudulla
vuokratyöyritykset markkinoivat pal-
veluksiaan matalalla laskutushin-

nalla. Maksetaanko näillä hinnoilla
työehtosopimuksen mukaiset korva-
ukset? – Enpä usko!
Kovan kilpailun puristuksessakin

toivoisin, että yritykset olisivat kau-
konäköisempiä ja miettisivä, mit-
kä ratkaisut ovat kannattavia ja työn
tuottavuutta tukevia.
Syksyn neuvotteluihin oman

mausteensa tuo myös taannoinen
työmaasopimuksen sitovuutta kos-
kenut kiista, joka Sähköliiton näkö-
kulmasta pitäisi olla jo takanapäin.
Elämme sopimisyhteiskunnassa.

Työehtosopimuksella asioista sovi-
taan valtakunnallisesti tai päätetään
paikallisen sopimisen mekanis-
meista.

Työnantajapuolelle sopiminen tun-
tuu tarkoittavan vain neuvotteluvel-
voitetta. Jostakin syystä työnjohto-oi-
keutta halutaan ylikorostaa. Samalla
heitetään sivuun kärkimiesten vah-
va osaaminen ja yhdessä tekemisen
mahdollisuus. Vuoropuhelun kehit-
täminen määräämisen asemesta on
kaikkien etu.

Jari Ollila

Sähköistysalan sopimusvastaava

KOETINKYNÄ

Sähköistysala valmistautuu neuvotteluihin

Kuva:KEiJo
RiM
M
iSTö
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Voltti-päivätätätätät ttttttttttttttttt

Lakeudenpuiston riskeimmäksi mie-

heksi osoittautui kaapelinvedon ja

saappaanheiton voittanut Marko

Kerola Rovaniemeltä (vasemmalla).

Voltti-isäntä Jani Mäki-Maunus

veti pisteet kotiin volttipäivien

onnistuneista järjestelyistä (yllä).

1. Lakeudenpuiston kisat olivat täyn-

nä aurinkoa ja hauskaa yhdessäoloa.

2. Ilmanuoli-kilpailun voittaja Markku

Arvola kunnostautui myös kaapelin-

vedossa.

3. Osasto 136:n seniori Hannu Hile

on Sähköliiton uusin sökömestari.

4. Petri Yli-Somero narrasi tottuneesti

Kyrkösjärven ahvenia.

5. – Pyöräily on helpompaa, totesi

Jari Ollila pudottuaan mekaanisen

härän satulasta. Haastekisan voittoi-

san isäntäjoukkueen Juha Koskelan

rodeoratsastus kesti lähes minuutin.

6. Olkiluodon työntekijöiden luotta-

musmies Jani Malila ratsasti rodeo-

kisan voittoon lapsuuden opeilla.
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Kyllä Pohjanmaa opettaa! Säh-

köliiton toimiston joukkue

otti murskatappion Voltti-

päivien isänniltä sonnirodeon jalos-

sa taidossa. Lakeudenpuiston hurjin

haaste, mekaaninen härkä heitti sil-

ti kovimmankin miehen selästään al-

ta minuutin.

Voltti-isäntien voitokas joukkue,

Jani Mäki-Maunus, Olli Hanhikos-

ki ja Juha Koskela, kuitenkin ketkui-

li mylvivän sonnin selässä yhteensä

kunniakkaat kaksi minuuttia ja seit-

semän sekuntia siinä missä toimiston

herrat Jari Ollila, Tero Heiniluoma ja

Ari Kähkönen lensivät kanveesiin 33

sekunnissa.

– Ei silti oltu salaa harjoiteltu etu-

käteen, vakuutti volttitoimikunnan

nokkamies Jani Mäki-Maunus, joka

oli hyvillä mielin paitsi joukkueen-

sa voitosta myös koko lähes 200 kä-

vijää keränneen tapahtuman onnistu-

misesta.

Miehistä otettiin mittaa Seinäjoen vauhdikkailla volttipäivillä

Komiat kemut Lakeudenpuistossa

Taidolla ja tasapainolla rodeomesta-

riksi ratsasti mekaanisen härän se-

lässä Jani Malila, TVO:n käytönhoi-

taja ja työntekijöiden tuore pääluotta-

musmies Eurajoelta.

– Mekaanisen härän selässä en ole

aiemmin ollut, mutta lapsena Niva-

lassa tuli kokeiltua livenä mullikan

selässä. Tämä oli rauhallisempaa me-

noa, rodeomestari nauraa.

Naisten sarjan kaksoisvoittaja,

Kirsi Pajala Salosta päihitti kilpasis-

konsa komeasti kiskaisemalla kaape-

lia 76 kiloa ja puhaltamalla ilmanuo-

lella 29 pistettä. Miesten ilmanuo-

len mestariksi puhalsi Haukiputaan

Markku Arvola 37 pisteen suorituk-

sellaan.

Saappanheiton naisten sarjan pi-

simmän kaaren, 16,5 metriä, viskasi

Tuija Haara. Heittokäsi oli kunnossa

myös Markku Tihumäellä, joka kerä-

si frisbee-golfista 48 pistettä.

Sökön sadan dollarin voittopotin

nappasi kangasalalainen sökömestari

Hannu Hile, jolla on takanaan pitkä

harjoitus korttien parissa.

Muissa lajeissa isännät olivat koh-

teliaampia ja antoivat voittomitalit

kauempaa tulleille. Lakeuden kisas-

sa ylivoimaisesti raavaimmaksi mie-

heksi osoittautui Rovaniemen Marko

Kerola. Kaapelivedossa mies kiskaisi

huikeat 120 kiloa ja saappaanheitossa

mestari räväytti 38,25 metrin kaaren.

SitkeySkin palkittiin

Seinäjoen volttipäiväisännät uhosivat

etukäteen, että tulossa on tavallis-

ta komiammat kemut. Se ei ollut tur-

haa puhetta, sillä elokuun alun tapah-

tuman kaikki palaset loksahtivat pai-

koilleen kuin rasvattuna. Aurinkoisen

Lakeudenpuiston kisat käytiin leppoi-

sissa tunnelmissa, kuulumisia vaih-

dettiin raikkaiden virvokkeiden äärel-

lä ja iltajuhlan sähkömies-koomikko-

basisti Ville Saarenketo näppäili yh-

teisiä nauruhermoja riemastuttavalla

esityksellään.

– Kaikki riennot ja kaupungin pal-

velut olivat näppärästi käden ulottu-

villa hotelli Lakeuden kupeessa, kiitte-

li päivien järjestelyissä mukana ollut

liiton kurssisihteeri Tiina Mäkkylä.

Jopa Mallaskosken panimokierros

oli passelin kävelymatkan päässä

volttipäivien hermokeskuksesta, ho-

telli Lakeudesta. Runsaan osanoton

kerännyt kierros johdatti kävijät olu-

envalmistuksen lähteille ja mieluisiin

maistiaisiin. Ainoastaan Kyrkösjär-

vellä pidetty kalastuskisa olisi vaa-

tinut autokyytiä paikan päälle. Mut-

ta ilmankin pärjäsi, todisti Mikkelin

mies.

– Kartanluku meni sen verran pie-

leen, että tulin kävelleeksi vielä kilo-

metrin ohikin kalastuspaikasta, Reijo

Mikkanen tunnusti.

Komean lenkin 30 asteen helteessä

reppunsa kanssa taivaltanut Mikka-

nen sai lopulta aiheellisesti sitkeys-

palkinnon suorituksestaan, kun ka-

laakin kertyi punnittavaksi asti.

taidolla, ei tuurilla

Volttipäivien muka leikkimielisten

kisojen lajit houkuttelivat osallistu-

maan, mutta helpon näköisten kilpai-

lujen voittoon ei tuurilla selvinnyt.

tttttttttttttttttttttttttttttttttt

Teksti: riitta kallio | Kuvat: eMMi kallio

”Ristus, mikä nyt on,

kun ei aharista mistään!”

 v w

x y

z
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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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JÄSENPALVELUT Jäsenrekisterin puhelinpäivystys 03 252 0303, arkisin kello 9.00–11.00 ja 14.00–15.00
Postitusosoite: Sähköliitto, jäsenrekisteri, PL 747, 33101 TAMPERE
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi ja jasenrekisteri@sahkoliitto.fiKoonnut: Jonna Heiniluoma

JÄSENMAKSUVAPAIDEN ILMOITTAMINEN

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

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

Lähetä ilmoituksesi Sähköliittoon alareunassa olevalla osoitteella.

Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus

Puhelin Matkapuhelin Sähköposti

JÄSENMAKSUVAPAIDEN SYY JA VAPAUTUMISAIKA

Alkamispäivämäärä Päättymispäivämäärä

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

Kelan/vakuutusyhtiön sairauspäiväraha

Vakuutusyhtiön tapaturmapäiväraha

Kelan/vakuutusyhtiön kuntoutusraha

Äitiys-/isyyspäiväraha

Vanhempainraha

Hoitovapaa/kotihoidontuki

Omaishoitaja

Palkaton virkavapaa/oma loma

Asevelvollisuus

Opiskelu

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

Kuntoutustuki/määräaikainen eläke
Merkitse aika ja toimita kopio eläkepäätöksestä

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

Muu syy, mikä

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Päiväys Allekirjoitus

Osoite
PL 747 (Aleksanterinkatu 15)
33101 Tampere

Puhelin
03 252 0111

Faksi
03 252 0210

www.sahkoliitto.fi

FI53 5731 7920 0237 36 OKOYFIHH

Lomakenumero SL/02.06

&

&

Muista ilmoittaa syksyllä
jäsenrekisteriin opiskelusi
jatkumisesta, jotta sinulle
voidaan myöntää jäsenmak-
suvapautus seuraavan luku-
vuoden ajaksi!

Jos liityit kesätyön alkaessa var-

sinaiseksi jäseneksi ja jatkat nyt

opiskelua, ilmoita asiasta jäsen-

rekisteriin, jotta opiskeluaika voi-

daan merkitä jäsenmaksuvapaaksi.

Näin varmistat, että jäsenyytesi py-

syy voimassa ja pystyt jatkossakin

kerryttämään kesätöillä ansiosi-

donnaiseen työttömyyspäivärahaan

vaadittavaa työssäoloehtoaikaa.

 Pyydä oppilaitokseltasi erillinen

todistus opiskeluajasta.

 Täytä tällä sivulla oleva lomake.

 Lähetä paperit osoitteeseen

Sähköliitto, Jäsenrekisteri,

PL 747, 33101 Tampere.

Voit ilmoittaa tiedon jäsenmaksu-

vapautusajasta myös sähköpostilla,

jasenrekisteri@sahkoliitto.fi

tai verkkopalvelussa, www.sahko-

liitto.fi > klikkaa oikean palstan

linkkiä Jäsenrekisteri.

Kesätyöntekijä, muista ilmoittaa
opiskelujesi jatkumisesta!

www.sahkoliitto.fi/nuoret
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Kuka olet?

– Olen Junnilan Mika,

töissä tietoliikenneasenta-

jana Olkiluodossa Teollisuuden Voi-

malla. Osastoni on 035 Rauman Säh-

köalantyöntekijät, jossa olen puheen-

johtajana. Lisäksi toimin Sähköliiton

hallituksessa, Energia-ICT-Verkosto-

alan johtokunnassa, SAK.n valtuus-

tossa ja Ilmarisen palkansaajien neu-

vottelukunnassa.

Mistä tulet?

– Olen lähtöisin Säkylästä, jos-

ta muutin 1984 Raumalle ja urheilun

kautta nykyiselle työnantajalle. Ny-

kyisin asun Eurassa.

Mistä sinut tunnetaan?

– Varmaankin siitä, että olen saa-

nut olla monessa asiassa mukana.

Entisenä urheilijana olen mielestäni

melkoisen suulas toiminnan mies!

50 vuottasi pähkinänkuoressa?

– Lapsuus ja nuoruus menivät vah-

vasti urheilun merkeissä.

Valmistuin 1982 sähköasentajak-

si Peipohjan ammattikoulusta ja jat-

SähköaSennuStekniikkapäivä
16.9. Oulu 17.9. kuOpiO 18.9. JyväSkylä

23.9. lahti 24.9. tampere 25.9. turku

1.10. kOuvOla 2.10. helSinki

Sähköasennustekniikkapäivä on tarkoitettu sähköasennuk-
sia suunnitteleville, urakoiville ja kunnossapitäville sähkö-
alan ammattilaisille.

Sähköasennustekniikkapäivän aikana käsitellään ajankohtaisia sähköasen-
nusten turvallisuuteen, turvallisiin työskentelytapoihin ja ajankohtaisiin
säädösmuutoksiin liittyviä asioita.Tänä vuonna aiheina ovat muun muassa
sähkölaitteistojen lämpökuvaus, jakokeskukset, poistumisvalaistus ja sähkö-
asennusstandardien tulkinnat.

Kurssin tavoitteena on auttaa sähköalan ammattilaista ylläpitämään ja kehit-
tämään ammattitaitoaan sähköturvallisuuteen ja sähköasennusten teknisiin
vaatimuksiin liittyvissä asioissa.

Kurssin hinta 415 e / jäsenhinta 260 e + alv.
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tilaa
Internet: www.sahkoinfo.fi/kirjat
Sähköposti: tilaukset@sahkoinfo.fi
Puhelin: 09 5476 1422

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

Sekä kurssien että kirjojen jäsenhinnat koskevat STUL:n ja sen jäsenjärjestöjen
jäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia. Toimituskulut 8,90 e / lähetys.

Lähtökohtana oli luoda ensim-
mäinen laatuaan oleva yleis-
kaapelointi- ja antennijärjestel-
mien testauksia ja tarkastuksia
käsittelevä opas, jonka sisältö
olisi hyvin käytännönläheistä ja
helposti omaksuttavaa.

Oppaassa keskitytään yleiskaape-
loinnin parikaapelointien ja optisten
kaapelointien sekä antennikaape-
lointien testauksiin ja tarkastuksiin
nimenomaisesti asentajan tai testauk-
sia ja tarkastuksia suorittavan henkilön
näkökulmasta.

Kirjan ohjeiden mukaisesti toimimalla
varmistetaan laadukas ja aukoton
tarkastustyö sekä totuudenmukaiset
testaustulokset kiinteistöiden yleiskaa-
pelointi- ja antennijärjestelmistä.

A5, 100 sivua. 6/2014.

Hinta 32,00 e /
jäsenhinta 24,00 e + alv.

yleiskaapeloinTi- ja
anTennijärjesTelmien
TesTaukseT jaTarkasTukseT

Uusi
julkaisu!

koin siitä heti syksyllä pu-

helinasentajan jatkokou-

lutukseen. Pääsin Veh-

maan puhelinlaitoksel-

le töihin, jossa olin vain

muutaman kuukauden.

Pelasin Rauman Lukossa

jääkiekkoa ja matka harjoituk-

siin oli turhan pitkä. Sitten Lukon

avustuksella minulle tarjottiin työ-

paikkaa Olkiluodosta ydinvoimalai-

tokselta, jossa olen työskennellyt nyt

yli 30 vuotta.

Mieleeni on jäänyt erityisesti vuo-

si 1984, jolloin pääsin Rauman Lukon

joukkueeseen. Samaan aikaan ajoit-

tuu työpaikan saanti Olkiluodosta.

Mistä saat virtaa?

– Liikunta on aina antanut minul-

le hyvän olon tunteen ja sen ansiosta

olen varmaan myös pysynyt terveenä.

Koti ja perhe ovat olleet minulle tär-

keitä. Kun nämä asiat ovat kunnossa,

jaksaa paljon paremmin.

Mikä ottaa päähän?

– Niin työpaikalla kuin muual-

lakin tuntuu olevan ainainen vali-

tus asioista, kuitenkaan harva puut-

tuu ongelmiin. Olemmeko me ihmiset

muuttuneet sellaisiksi, että kaikki pi-

täisi tuoda valmiina eteen?

Miten juhlit merkkipäivääsi?

– En juhlinut merkkipäivääni,

mutta lähipiirissä pidettiin pienet

kesäpirskeet. Myöhemmin syksyllä

rakkaan kanssa on suunnitteilla lo-

mamatka.

16.7.2014
MIKA

JUNNILA
50v.

Pelimies
miehen ikään

Mitä on suunnitelmissasi juh-

lan jälkeen?

– Annan aikaa enemmän itselle-

ni. Toisaalta edunvalvontaan pitää

panostaa vielä tehokkaammin näinä

vaikeina aikoina, kun varsinkin har-

maa talous tuottaa päänvaivaa.

Terveisiä Vasaman lukijoille!

– Puuttukaa epäkohtiin työpai-

koilla ja kysykää apua liiton toimit-

sijoilta heti kun asiat ovat tapetilla! ■

Teksti: Minnaliisa aalTo | Kuva: RiiTTa Kallio



Vuorotteluvapaalle jäävälle asete-
taan yläikäraja, joka on tällä hetkellä
60 vuotta. Ikäraja on sidottu työelä-
kelainsäädäntöön. Yläikäraja ei kos-
ke ennen vuotta 1957 syntyneitä.
Vuorotteluvapaan sijaiseksi pal-

kattavan täytyy olla työttömänä yh-
denjaksoisesti tai osissa vähintään
90 kalenteripäivää ennen työsuh-
detta. Työttömyyden kesto lasketaan
vuorotteluvapaan alkamista edeltä-
neiden 14 kuukauden ajalta.
Työttömyysehto ei koske alle

30-vuotiaita työttömiä työnhakijoi-
ta, joiden ammatti- tai korkeakoulu-
tutkinnon suorittamisesta on kulu-

TYÖTTÖMYYSKASSA TIEDOTTAA
Koonnut: Jonna Heiniluoma

Työttömyyskassan puhelinpäivystys: 03 252 0300, arkisin klo 9.00–11.00
Hakemusten postitusosoite: Sähköalojen työttömyyskassa, PL 774, 33101 TAMPERE
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa ja ttkassa@sahkoliitto.fi

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

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

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

X

X

Jos Joudut työttömäksi
tai lomautetuksi

täytä hakemus huolelli
sesti

– se NoPeuttaa maksami
sta.

X

X

X

ota käyttöön tekstiviestipalvelu
Kun sinulle on jo maksettu ansiopäivärahaa ja lähetät jatkohakemukset verk-
kopalvelun kautta, ota käyttöön tekstiviestipalvelu. Saat ilmaisen viestin päi-
värahasi maksupäivästä matkapuhelimeesi välittömästi, kun kassa on kä-
sitellyt hakemuksesi. Tieto on sinulla reippaasti nopeammin kuin postitse
lähetettävällä maksuilmoituksella.

1) Kirjaudu työttömyyskassan verkkopalveluun.
2) Valitse Omat tiedot.
3) Valitse Päivitä yhteystietojasi.
4) Tarkasta, että matkapuhelinnumerosi on oikein ja rastita kohta Tieto
maksupäivästä lähetetään tekstiviestillä.

Ajantasaista mutta ilmaista!

Valittuasi maksupäivästä ilmoittamisen tekstiviestinä ei kassa enää postita
sinulle maksuilmoituksia eikä jatkohakemuslomakkeita. Tekstiviesti korvaa
siis postitse lähetettävän maksuilmoituksen kokonaan.
Maksuilmoitus on kokonaisuudessaan nähtävissäsi työttömyyskassan

verkkopalvelussa ja jatkohakemuksetkin teet näppärästi netissä.
Verkkopalvelun kautta lähetetty jatkohakemus on perillä kassassa saman

tien, säästät postimaksut eikä edes persoonallinen käsiala voi hidastaa ha-
kemuksesi käsittelyä.

lomautettu, ilmoita vuosilomasi
työttömyyskassalle hakemuksessasi
Liitä hakemuksen mukaan vuosiloma-ajan palkkaa koskeva palkkatodistus
tai palkkalaskelma. Varmista omasta TE-toimistostasi, kuinka sinun pitää
menetellä, jotta työnhakusi pysyy siellä voimassa vuosilomasi ajan.

ILMOITTAUDU TYÖ- JA ELINKEINO-TOIMISTOON
TYÖNHAKIJAKSI TÄYTTÄMÄLLÄ SÄHKÖINEN
ILMOITTAUTUMISLOMAKE OSOITTEESSA
WWW.TE-PALVELUT.FI

Jos maksat itse jäsenmaksusi, tarkasta, että ne on maksettu työttömyyden
alkuun saakka. Tarkasta, että olet maksanut jäsenmaksun kaikesta enna-
konpidätyksen alaisesta palkkatulostasi. Päivärahan maksaminen viivästyy,
elleivät jäsenmaksut ole kunnossa.

nut enintään vuosi. Yhden päivän
työttömyys riittää myös, jos sijainen
on vuorotteluvapaan alkaessa alle
25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Vuorottelukorvaus

pysyy ennallaan

Vuorotteluvapaan kesto nousee
100−360 kalenteripäivään. Vapaan
saa edelleen käyttää, miten halu-
aa. Jatkossakin uudelle vuorotte-
luvapaalle voi jäädä oltuaan viisi
vuotta töissä.
Myös vuorotteluvapaasta mak-

settava korvaus säilyy ennallaan.
Vuorottelukorvauksen suuruus on

työhistorian pituudesta riippuen jo-
ko 70 prosenttia tai 80 prosenttia
siitä työttömyyspäivärahasta, johon
henkilöllä olisi oikeus työttömäksi
jäädessään.

Elokuussa sovitut

vanhoilla ehdoilla

Lakimuutokset eivät koske sijais-
ta eivätkä vuorotteluvapaalle jää-
vää työntekijää, jos vuorotteluva-
paasta on sovittu ennen syyskuun
2014 alkua ja jos vuorotteluvapaa
alkaa vuoden 2014 loppuun men-
nessä. Näissä tapauksissa vuorot-
teluvapaan ehdot määräytyvät sopi-

muksen tekohetken lainsäädännön
mukaisesti.

Tavoitteena työssä

jaksamisen edistäminen

Lainmuutosten vaikutuksia arvioi-
daan kahden vuoden kuluttua lain
voimaantulosta yhdessä työnanta-
ja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa.
Vuorotteluvapaajärjestelmä tuli

voimaan vuoden 1996 alusta. Sen
tavoitteena on edistää työnteki-
jän työssä jaksamista ja työttömän
työnhakijan työllistymistä.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriö

Vuorotteluvapaan ehdot muuttuvat 1.9.2014
Vuorotteluvapaalle voi jat-

kossa päästä 16 vuoden

työhistorian jälkeen ny-

kyisen 10 vuoden sijasta.

Vuorotteluvapaalta ei voi

enää jäädä suoraan van-

huuseläkkeelle. Laki on

vahvistettu elokuun alus-

sa ja muutokset tulevat

voimaan 1.9.2014.

Hakemusten tulee olla työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa sii-
tä ajankohdasta, josta lukien etuutta haetaan. Hakuaika koskee kaikkia työt-
tömyyskassan maksamia etuuksia.

TE-TOIMISTON ANTAMIA

OHJEITA ON NOUDATETTAVA,

KOSKA PÄIVÄRAHAN

MAKSAMINEN SAATTAA

MUUTEN KATKETA.
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MISSÄ TILANTEESSA VOIN SAADA ANSIOPÄIVÄ-
RAHAA? MITEN ANSIOPÄIVÄRAHA LASKETAAN?
NÄIHIN JA MONIIN MUIHIN KYSYMYKSIIN LÖYDÄT
VASTAUKSEN SIVULTA WWW.SAHKOLIITTO.FI/
TYOTTOMYYSKASSA/ANSIOPAIVARAHA.
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KURSSIT

Kurssin Kohderyhmä: Luottamusmiesten perus- tai vastaavan kurssin
käyneet tai muutoin perustiedot luottamusmiestoiminnasta hankkineet
luottamusmiehet, varaluottamusmiehet, ammattiosastojen puheenjohtajat tai
työpaikka- ja/tai ammattiyhdistystoiminnasta kiinnostuneet.

Kurssintavoitteena on:
Laajentaa ja syventää luottamusmiehen toimintaa sekä työelämää ja sen
pelisääntöjä koskevia taitoja. Antaa valmiuksia osallistua työyhteisön
kehittämiseen tietoisina ja vastuullisina työntekijöitten edustajina. Kehittää
osallistujien viestintä- ja vuorovaikutustaitoja vaikuttamisen välineiksi.

Kurssin avainsisältöjä ovat:
• Kokemukset luottamusmiestoiminnasta
• Toiminnasta oppiminen
• Työsopimuslain keskeiset pykälät
• Yhteistoimintalain keskeiset pykälät
• Työehtosopimuksen säädökset
• Luottamusmiehen vaikuttaminen ja viestintä
• Välitehtävä omalla työpaikalla
• Luottamusmies neuvottelijana
• Luottamusmiehen työsuojeluyhteistoiminta
• Luottamusmiehen rooli kehittäjänä
• Luottamusmiehen arvostus ja merkitys
• Omien taitojen arviointi ja jatko-opinnot

Lisäksi kurssilla on yksi liitonpäivä molemmilla jaksoilla, jolloin paikalla on
työehtoasiamies ja lakimies liitosta.

Työnantaja maksaa kurssille osallistuvalle palkan kurssin ajalta sekä
ateriakorvauksen 24,25 € opistolle. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy
majoitus, opetus ja jaettava materiaali. Matkakulut korvataan, vain mikäli niitä
syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä, vain
auton kuljettajalle 0,23 euroa/km.

Mikäli tarvitset majoitusta jo sunnuntaista ilmoita siitä etukäteen Kiljavan
opistolle. Sähköliitto maksaa majoituksesi.

Lähetä kurssihakemus, mielellään noin neljä viikkoa ennen kurssin alkamista,
osoitteella: sähköliitto, koulutusyksikkö, Pl 747, 33101 tampere AMMATTIOSASTON TALOUDENHOITO

11.–12.10.2014 Sähköliiton koulutustilat, Tampere

Järjestämme kaikille ammattiosaston taloudenhoidosta vastaaville sekä
toimikuntien jäsenille ja muille asiasta kiinnostuneille kurssin ammattiosaston
taloudenhoidosta.

Kurssilla Käsitellään mm.:
• kirjanpitoa
• taloudensuunnittelua ja talousarviota
• toiminnansuunnittelua ja toimintasuunnitelmaa
• hallituksen jäsenten vastuuta
• taloudenhoitajan tehtäviä
• tilikauden aikaista kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja sen tunnuslukujen tulkintaa
• toiminnan vai tilintarkastus?
• toiminnantarkastajan tehtävät ja vastuu

Kurssi on maksuton kaikille Sähköliiton jäsenille ja lisäksi korvaamme majoituksen,
matkakulut (mikäli niitä syntyy), ohjelmaan merkityt ruokailut, opetuksen ja jaettavan
materiaalin.

Ilmoittaudu mukaan 26.9.2014 mennessä
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

Tutustu myös muuhun Sähköliiton
koulutustarjontaan www.sahkoliitto.fi

LUOTTAMUSMIESTEN JATKOKURSSI
I-osa 22.9.–26.9. 2014 ja II-osa 27.–31.10. 2014

Kiljavan Opisto, Nurmijärvi
Kurssin Kohderyhmä:
Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille sekä
ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille,
joita kiinnostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen
työntekijöitten oikeuksia kehittämällä.

Kurssintavoite:
on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen oppiminen.Tavoitteena on myös, että
tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat
selviytymistä työpaikalla.

Kurssin avainsisältöjä ovat:
• luottamusmieheksi kehittyminen
• luottamusmiehen tehtävät ja yhteistyökumppanit
• luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet
• työoikeuden perusteet, mm. työsopimuslaki, yhteistoimintalaki
• työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu
• paikallinen sopiminen ja yhteistoimintamenettely
• vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta
• luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen
(24,60 €/päivä) opistolle. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus kahden
hengen huoneissa, opetus ja jaettava materiaali sekä matkakulut, vain mikäli niitä
syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain
auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Mikäli tarvitset majoitusta jo sunnuntaista ilmoita siitä etukäteen Kiljavan opistolle.
Sähköliitto maksaa majoituksesi.

Lähetä kurssihakemuslomake osoitteella:
sähköliitto, Pl 747, 33101 tampere tai tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
27.10. –31.10. 2014 Kiljavan Opisto, Nurmijärvi

Sähköliiton järjestämä kurssi on tarkoitettu kaikille talotekniikka-alan
sähköasennustoimialan jäsenille, jotka ovat käyneet urakkalaskennan kurssin.

Kurssilla käsitellään mm.:
• Ulwin-ohjelman läpikäyntiä
• Tehtävien laskemista
Kurssille osallistuminen edellyttää tietokoneen käytön hallintaa.
Mukaan voidaan ottaa 20 ensiksi ilmoittautunutta.

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

Ilmoittaudu 7.11.2014 mennessä tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

ULWIN-URAKKALASKENTAKURSSI
22.–23.11.2014 TSL:n atk-luokka, Mikkeli
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TYÖEHTOSOPIMUSKOULUTUSTA
ENERGIA-, ICT- JA VERKOSTOALALLE

13.–14.9.2014 Hotelli Cumulus, Koskikatu, Tampere

Sähköliitto järjestää energia-, ICT- ja verkostoalan koulutustilaisuuden.
Tilaisuudessa käsitellään alan työehtosopimusta (Sähköalan TES). Tilaisuus on
tarkoitettu alan jäsenille.

tilaisuudessa Perehdytään:
• alan työehtosopimukseen
• palkkausjärjestelmän periaatteisiin
• paikallisen sopimisen neuvottelutoimintaan

Kouluttajana toimii sopimusvastaava Juha Lujanen.

Sähköliitto tarjoaa osanottajille majoituksen kahden hengen
huoneissa ja ohjelmaan merkityt ruokailut. Liitto korvaa
matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen
taksojen mukaan, omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle
0,23 € / km.

Ilmoittautumiset 29.8.2014 mennessä
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi
tai 050 409 8469.

NUORISOKURSSI
27.–28.9.2014 Sähköliiton koulutustilat, Tampere

Vietämme viikonlopun perehtyen Sähköliittoon, sen nuorisotoimintaan ja
edunvalvontaan.

aiheina:
• Mikä on se SAK? ja sen nuorisotoiminta?
• Mikä oikein on Sähköliitto? ja se edunvalvonta?
• Tule kertomaan omat ideasi Sähköliiton nuorisotoiminnalle ja tulevaisuudelle
• Turvan tarjoamat jäsenedut
• muutkin jäsenedut…

tilaisuudessa muKana ovat:
• Tero Heiniluoma, Sähköliiton neuvottelupäällikkö
• Tatu Tuomela, SAK:n nuorisosihteeri
• Juha Jumisko, Sähköliiton nuorisoasiamies
• Kati Iharanta,Vakuutusyhtiö Turva

Illan vietämme yhdessä rennon yhdessäolon ja ruokailun parissa.

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

Ilmoittaudu mukaan 12.9.2014 mennessä
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

työehtosopimus tutuksi
-kurssi painottuu
työehtosopimustekstien
perusteelliseen käsittelyyn

urakkamääräykset
-kurssi painottuu
urakkatyömääräysten
selvittämiseen
ja kärkimiehen
velvollisuuksien hallintaan

urakkatöiden
laskeminen -kurssi
painottuu
työehtosopimusten
mukaisten
urakkatöiden
laskemiseen

Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistysalan ja talotekniikka-alan
sähköasennustoimialan jäsenille. Henkilökohtainen tieto työehtosopimusmääräyksistä
antaa parhaat edellytykset hyvän edunvalvonnan hoitamiseen.

Tarkoituksena on käydä ensin Tes tutuksi -kurssi sen jälkeen Urakkamääräykset-kurssi
ja viimeisenä Urakkatöiden laskeminen -kurssi.

Ilmoittaudu mukaan kurssille sähköpostilla
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

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

SÄHKÖISTYSALAN JA TALOTEKNIIKKA-
ALAN TES-KURSSIT 2014

27. - 28.9.2014
Sokos Hotel Alexandra,
Jyväskylä
hakuaika päättyy
12.9.2014

4. - 5.10.2014
Sokos Hotel Alexandra,
Jyväskylä
hakuaika päättyy
19.9.2014

8. - 9.11.2014
Sokos Hotel Alexandra,
Jyväskylä
hakuaika päättyy
24.10.2014

Sähköliitto järjestää koulutustilaisuuden kaikille työmaavalvontaa tekeville
sähköistysalan ja talotekniikka-alan ammattiosastoille. Toivomme jokaisen
ammattiosaston lähettävän tilaisuuteen työmaavalvonnassa mukana olevia jäseniä.

tilaisuudessa käsitellään:
• Työmaavalvonnan tavoitteita
• Työmaavalvonnan suunnittelua
• Työmaavalvonnan toteutusta
• Työmaavalvonnan jälkihoitoa

Kouluttajina toimivat sähköistysalan ja talotekniikka-alan sopimusvastaava Jari
Ollila ja työehtoasiamies Ari Kähkönen.

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

Ilmoittaudu mukaan 26.9.2014 mennessä
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

www.sahkoliitto.fi > Sähköliiton kurssit

KURSSI TYÖMAAVALVONNASTA
18.10.2014 Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio

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

Kurssilla käsitellään:
• Tapaturmantorjuntaa sähköaloilla
• Hätätyötä ja yksintyöskentelyä
• Muutostilanteiden hallintaa
• Työhyvinvointia ja työssä jaksamista
• Työsuojelutoimintaa yrityksissä
• Sähköliiton ajankohtaisia asioita

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

Ajankohtaispäiville tulee ilmoittautua viimeistään 17.10.2014
Pirjo lintuselle 050 366 2196 taitiina mäkkylälle 050 409 8469,
sähköpostitse pirjo.lintunen@sahkoliitto.fi tai tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

TYÖYMPÄRISTÖN AJANKOHTAISPÄIVÄT
31.10.–1.11.2014 Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä

Sähköalojen työSuojelun ajankohtaiSpäivä.
korkealla työSkentelyn turvalliSuuS.
15.10.2014 Rantasipi Sveitsi, Hyvinkää
Työturvallisuuskeskus TTK järjestää sähköalojen työsuojelun ajankohtaispäivän lokakuussa Hyvinkäällä.
Saat tietoa esimerkiksi sähkö- ja energia-alan työturvallisuudesta, korkealla työskentelystä,
henkilösuojaimista ja pylvästyöskentelystä. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 15.9.

Kurssin vetäjä: Jukka Mäkeläinen, jukka.makelainen@ttk.fi, 040 584 7076
Kurssisihteeri: Anitta Eskola-Tapiovaara, anitta.eskola-tapiovaara@ttk.fi, 09 6162 6217
Hinta: 185 EUR + ALV 24%
Samasta yrityksestä joka viides osallistuja maksutta. Alle 50 palkansaajan yrityksille 25 %:n
alennus toisesta osallistujasta alkaen. Hintaan sisältyy kurssimateriaali sekä lounaat ja kahvit.
Osallistumismaksu laskutetaan jälkikäteen.

Ilmoittautuminen: http://ttk.etapahtuma.fi, palvelutunnus ID2703

lisätietoa: www.ttk.fi/koulutus

 

Sähköliitto ja Teknologiateollisuus ry järjestävät yhdessä teknologiateollisuuden
sähköalan ajankohtaispäivät.

Ilmoittautuminen 10.10.2014 mennessä, kurssisihteeri tiina mäkkylä, 050 409
8469 tai tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN
SÄHKÖALAN AJANKOHTAISPÄIVÄT

24.–25.10.2014 Hotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna
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-Normaalisti kokous pidetään
joka kuun ensimmäinen

maanantai Savonlinnan linja-auto-
aseman kolmannessa kerrokses-
sa. Toimistolla meillä päivystyskin
pidetään aina maanantaisin viidel-
tä. Nyt varattiin vähän parempi ti-
la kauden päättäjäisiä varten, am-
mattiosaston puheenjohtaja Tatu
Lehtosaari toteaa. Hän on ollut pu-
heenjohtaja viitisentoista vuotta.
Eilisen teeren poikia eivät ole

muutkaan osaston aktiivijäsenet.
Nuorimmat käyvät viidenkymme-
nen parempaa puolta.
– Saas nähdä, mistä saadaan

jatkajia, Lehtosaari huokaa. Nuori-
soa on kyllä kysytty mukaan työpai-
koilta, mutta niillä tuntuu aina ole-
van muita menoja.
– Nuorison värväämiseen pa-

ras konsti taitaa olla kädestä kiin-
ni ottaminen ja tapahtumaan tuon-
ti, huomauttaa osaston sihteeri ja
nuorisoasiamiesMarkku Valjakka.

Nuoret myötämielellä

Jaakko Pöllänen, joka 30-vuotiaa-
na edustaa jäsenistön nuorta pol-
vea, kertoo sähköalan nuorten

suhtautuvan melko positiivises-
ti ammattiyhdistystoimintaan. Vas-
tausta kysymykseen, miten heidät
saisi houkuteltua mukaan ay-toi-
mintaan, ei silti hänelläkään ole.
– Kyllä sellainen vastaus olisi

Nobelin arvoinen, Markku Valjakka
heittää väliin.
Pöllänen jatkaa, ettei moni nuo-

ri tule ajatelleeksi, kuinka työelä-
mässä voi tulla eteen muitakin on-
gelmia kuin töiden loppuminen tai
lomautus.
– Nuoren pitäisi kuulua liittoon,

koska liitolta saa tukea mahdolli-
siin ongelmiin työnantajan kans-
sa. Työttömyyskassan jäsenyys aut-
taa taloudellisesti, jos työt loppuvat
tai joutuu lomautetuksi – ja tieten-
kin tärkeimpänä tulee muistaa, et-
tä liitto neuvottelee työehdoistam-
me, Pöllänen perustelee.
– Nuoren kannattaa liittyä Säh-

köliittoon, koska se on nuorekas ja
nopeasti jäsenen asioita ajava liit-
to, Valjakka puolestaan mainostaa.

Yhden ja kahden miehen firmoja

077:n jäsenet tulevat maantieteelli-
sesti laajalta alueelta, johon kuulu-
vat Savonlinna ja lähipitäjät.
– Punkaharju ja Kerimäki kuu-

luvat nykyään kaupunkiin mut-
ta sitten on Sulkava, Rantasalmi,
Enonkoski ja muut, puheenjohtaja
Lehtosaari luettelee.
Alueen asennusporukka on ja-

kautunut pikkuruisiin parin mie-
hen yrityksiin. Caverionin, Sioman
ja UPM:n kaltaiset isot työnantajat
ovat nykypäivänä käyneet vähiin.
Uutta teollisuuttakaan ei ole näkö-
piirissä. Työt ovat kiven alla.
Lehtosaari arvelee, että syy ete-

läsavolaisen nuorison passiivisuu-
teen ay-asioissa löytyy juuri tästä.

– Ei ole ongelmia. Kun oli paljon
töitä, oli ongelmiakin.

Itänaapurin tonttijano sammunut

Työkseen Tatu Lehtosaari asen-
taa Sähköasennusliike Virtaveljet
Oy:ssä etupäässä kesämökkien uu-
disrakennuksilla ja saneerauksissa.
– Firman kokoonpano on veljek-

set ja mie. Se on oikein hyvä paik-
ka, ei voi moittia.
Ja mikäpäs on asennellessa ny-

kypäivän kesämökkejä kaikilla her-
kuilla, kun taustalla soi linnun laulu
ja silmiään voi lepuuttaa mökki-
rannassa Saimaan aalloilla. Upe-
an maiseman yllä väijyy tosin tum-
ma pilvi:
– Itänaapurin tontin- ja mökin-

ostoinnostus on nyt selvästi hiljen-
tynyt. Tähän asti hommaa on ollut,
mutta miten tästä eteenpäin. Sitä-
pä ei tiijä koskaan.

Laulavat sähkärit

Ei auta itku markkinoilla. Työelä-
män vastapainoksi ammattiosas-
to järjestää jäsenilleen monenlaista
mukavaa tekemistä.
Savonlinna on kuuluisa laulus-

taan, siispä Savonlinnan ja Lähi-
ympäristön Sähkömiehistäkin löy-
tyy kovia laulajia. TSL:n puuhamies,
ammattiosaston entinen puheen-
johtaja Hannu Luostarinen, laulat-
taja-trubaduuriMatti Muhonen ja
Valjakka ovat jo vuosikausia järjes-
täneet laulumiehille tapahtumia.

Tänäkin kesänä kajautetaan kolme-
na iltana komeat sävelet Savonlin-
nan kaupungintalon pihalla.
Syksyn ohjelmistoon kuuluu puo-

lestaan jokavuotinen teatteriretki.
Musiikkiteemalla mennään nyt kat-
somaan musikaalia Kuopion täysre-
montoituun kaupunginteatteriin.

Jumppaa kropalle

ja pääkopalle

Savonlinnan ja Lähiympäristön
Sähkömiehet osallistuvat vuosittain
Sulkavan soutuihin. Kirkkoveneellä
treenataan ennen kisaa kolmesti.
Näin on aina päästy tavoitteeseen.
– Tavoite on päästä maaliin asti.

Sitkeydellä. Lahjattomat harjoitte-
lee, Valjakka velmuilee.
Ammattiosasto on vahvasti mu-

kana jäsentensä sulkapallo- ja kei-
lausharrastuksissa. Harjoittaapa
joku maratonjuoksuakin. Kesäl-
lä järjestetään onkikisat ja talvel-
la pilkkikilpailut. Ruumiinkulttuu-
ria siis piisaa, mutta asiallista asiaa
unohtamatta. Osasto järjestää ura-
kanlaskentakursseja ja tietenkin
tarjoaa avun ja neuvot työsuhde-
asioissa.

Niin se nuoriso…

Vaan palataanpa nuorisokysymyk-
seen. Nuorisosihteeri Valjakka ker-
too, että toimintaa on kyllä yritet-
ty järjestää.
– Tulokset ovat olleet melko

heikkoja. Muutama nuori käy yh-

Kokousväki vasemmalta oikealle: Jarno Nokelainen, Hannu Luostarinen, Kalle Lappeteläinen,

Jaakko Pöllänen (edessä), Esko Leppänen, Seppo Räisänen, Jori Seppänen,Vesa Kuparinen ja Esko

Pöllänen.

Näin Etelä-Savossa:

Miten nuoret mukaan
on Nobelin arvoinen kysymys
Osasto 077, Savonlinnan

ja Lähiympäristön

Sähkömiehet ry

kokoontui kesän

korvalla summaamaan

tunnelmia saunottelun,

poreammeeseen

pulahtelun ja hyvän ruoan

merkeissä.

25.9.2014 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan maa-

nantaihin 15.9.2014 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti lomakkeella:

www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/osastot-toimivat/ilmoita-tapahtumasta
OSASTOT TOIMIVAT

dessä tai kahdessa osastokokouk-
sessa, mutta pysyvyys puuttuu, Val-
jakka sanoo.
Periksi ei silti anneta. Ammatti-

osasto muistaa nuorisoa esimer-
kiksi stipendeillä. Ammattikoulun
viimeisen luokan opettaja saa päät-
tää, kuka stipendin milloinkin saa.
– Tutustutaanhan me toki töis-

sä työharjoittelijoihin, mutta emme
tunne kaikkia opiskelijoita. Opet-
taja tietää opiskelijoidensa työta-
vat ja taidot parhaiten, Lehtosaa-
ri toteaa.

Oppilasjäsenestä

täysjäseneksi

Stipendien jakamisen lisäksi am-
mattiosasto lähestyy nuoria rek-
rytointitapahtumissa yhteistyössä
paikallisjärjestön kanssa.
– Rekrytapahtumissa tapaa nuo-

ria ja saa heidät liittymään oppilas-
jäseniksi. Oman työpaikan uudet
tulevat värvätyksi, mutta lopuista ei
tiedä, Valjakka sanoo.
Valjakan kollega, automaatio-

asentaja Jaakko Pöllänen liittyi am-
mattiosastoon alkuvuodesta 2011,
kun aloitti nykyisessä työpaikas-
saan UPM Savonlinnan vaneriteh-
taalla. Sitä ennen hän kuului toi-
seen ammattiosastoon.
– Mielestäni on selkeintä kuulua

oman alueen osastoon, Pöllänen
toteaa. Päätökseen vaikutti myös
se, että kaikki muut asentajat työ-
paikalla kuuluvat osastoon. ■

Teksti ja kuvat: JONNA HEINILUOMA

077:n sihteeri ja vt. nuorisosihteeri Markku Valjakka,

puheenjohtaja Tatu Lehtosaari sekä taloudenhoitaja Jouko

Karttunen.

Työelämässä voi tulla
eteen muitakin ongelmia
kuin töiden loppuminen
tai lomautus. Liitolta
niihin saa tukea.
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004 Kemijoen Energia-alan
työntekijät ry
Kemijoen sähkötyöntekijät os. 004
järjestää Kemijoen voimatyönteki-
jöiden kanssa ongintakilpailut Wil-
lamolla lauantaina 6.9.2014. klo
14.00. Kilpailut käydään haaste-
kilpailuna johon on kutsuttu Iijoen
sähkötyöntekijät os. 081 jäsenet
mukaan. Tilaisuus aloitetaan osas-
tojen yhteisellä yleisellä kokouksel-
la klo 12.00. Tarjolla kahvia, pullaa
ja purtavaa sekä kilpailun jälkeen
mahdollisuus saunoa (omat juomat
mukaan). Tiedustelut ja ilmoittau-
tumiset sähköpostin kautta mart-
ti.myllykangas@caverion.fi tai jor-
ma.tiuraniemi@caverion.fi tai jukka.
mattanen@caverion.fi, Iijoki os.
081. Tervetuloa Sähköliittolaiset ja
Voimatyöntekijät viettämään syys-
kuista lauantaita Villa Willamolle
osoitteeseen Ranuantie! Hyvät ja
runsaat palkinnot.

011 Tampereen Seudun Sähkö-
alantyöntekijät ry / eläkeläiset
Veteraanijaosto kokoontuu maa-
nantaina 22.9. klo 14.00 osaston
toimistolla, Näsilinnankatu 33 b A.
Tervetuloa!

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Olemme varanneet lippuja Sami
Hedbergin Kokovartalomies 3:een
17.9. klo 18.00. Ilmoittautumiset
5.9. mennessä rauno.vuorinen@
kolumbus.fi tai p. 040 522 3628.
Jäsenet seuralaisineen ovat terve-
tulleita. Omavastuuosuus 10 €/hlö
tulee suorittaa osaston tilille 5.9.
mennessä: FI39 5680 0020 1979
80, viitenumero 8400.

022 Lappeenrannan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston mato-onkikilpailut pide-
tään kanavansuun länsirannalla
lauantaina 6.9.2014 kello 10.00
-13.00 Läntinen kanavatie (nro 9
jälkeen oikealle). Kilpailun jälkeen
tarjolla virvokkeita. Lisätietoja To-
ni Mustola p. 040 501 3192 tai Ari
Hakuli p. 040 354 8985. Tervetu-
loa! - Virkistystoimikunta

025 Loviisan Sähköalantyönteki-
jäin Ammattiosasto ry
Loviisan Sähköalantyöntekijäin Am-
mattiosasto ry nro 025 järjestää jä-
senille seuralaisineen pikkujoulu-
matkan Tallinnaan 29.11.2014.
Viking XPRS lähtee lauantaina Hel-
singin Katajanokalta. Yöpyminen,
buffetillallinen ja aamiainen Sokos

Hotel Virussa. Matkan hinta on 30
€/hlö sisältäen bussikuljetukset,
ruokailut ja majoituksen. Ilmoittau-
tumiset (nimi+syntymäaika) ja mak-
su osaston tilille 10.10. mennessä.
Ilmoittautumisia ottaa vastaan
Veera Jalkanen, e-mail: veera.
jalkanen@fortum.com tai
p. 010 455 3731.

043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry
Osaston seuraavat kokoukset:
11.9. ja 9.10. sekä 13.11. syysko-
kous alk. klo 18.00. Paikkana rak-
san toimisto Sibeliusbulevardi 36,
Porvoo. Tervetuloa!

100 Järvenpään
Sähköalantyöntekijät ry
Tallinnaan M/S Silja Europalla 21. -
22.11.2104. Lähtö Länsisatamasta
pe klo 18.30 (liput jaetaan klo 18).
Paluu la klo 16.00. Sis. buffet-illal-
linen + aamiainen, majoitus 2 hh
hyteissä, varattu 35 kpl (70 hlö), jä-
sen 0 €, avec 90 €. Ilmoittautumi-
nen viim. 20.10.2014 sihteerille p.
044 425 2552 tai 045 632 8758,
jarvenpaan.sahko100@elisanet.fi.

Sähköliiton osastot alueittain löy-
dät osoitteesta: www.sahkoliitto.
fi/sahkoliitto/organisaatio/osas-
tot_alueittain

OSASTOT TOIMIVAT
Koonnut: Anne-Marie Paasonen

Ristikon oikein ratkaisseiden kesken arvotun yllätyspalkinnon voitti
Heikki Keskisaari Lappeenrannasta. Onnittelut voittajalle!

Kesäristikon ratkaisu
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Elektrifieringsbranschen för-bereder sig inför höstens kol-
lektivavtalsförhandlingar. Avtals-
branschens direktion har kartlagt
målsättningarna som beretts i ar-
betsgrupper tillsammans med re-
presentanter för arbetsgivarsidan.
Grupparbetet har framskridit i en
konstruktiv anda. Det underlättar
behandlingen vid själva förhand-
lingsbordet. Tuffa förhandling-
ar utlovas också om andra frågor
än om entreprenad- och tidlöner
som behandlats i arbetsgrupper-
na. Förhandlingarna börjar troligt-
vis i september.

  

Arbetsmarknadscentralorgani-
sationerna måste finna en ge-
mensam syn på och ett förslag
till pensionslösning före hösten.
Knäckfrågan blir sannolikt den ne-
dre gränsen för en flexibel pen-
sionsålder. Pensionslösningen
och diskussionen gäller väldigt
mycket mer än bara en höjning
av pensionsålderns nedre gräns.
Kalkylerna utvisar att vi inte kom-
mer att uppnå en genomsnitt-

lig pensioneringsålder på 62,4 år
fram till år 2025.
Det finländska samhällets pro-

blem har blivit uppsägningar av
äldre arbetstagare, vilket betyder
att det inte längre finns arbetsta-
gare på arbetsplatserna som när-
mar sig ens den nuvarande nedre
gränsen för pensionsåldern. Detta
faktum påvisar att en höjning av
pensionsålderns nedre gräns inte
ger önskat resultat. Det skulle ba-
ra öka kostnadstrycket i en annan
riktning, dvs. på stödsystemet för
arbetslösa.
Jag anser det vara viktigare att

uppmärksamma längden på den
yrkesaktiva tiden än på att hö-
ja pensionsålderns nedre gräns.
Personer som utför tungt fysiskt
arbete vet hur omöjligt det är att
ens tänka sig att arbeta längre
än till den nuvarande pensionsål-
derns nedre gräns.

  

Strejkvarningen som utfärdades
av Elektrikerförbundets avdelning
177, spårtrafikarbetarnas organi-
sation Kiskoliikenteen sähkö-, tie-

toliikenne- ja turvalaiteammattilai-
set ry i början av sommaren höjde
temperaturen ytterligare i det
sommarvarma Finland. Bakgrun-
den till strejkvarningen var infor-
mationen om förbundsstyrelsens
beslut i maj. Styrelsen medde-
lade att ”förhandlingar som be-
gärts av fackavdelningen har förts
och avslutats utan resultat, och
att förbundet anser att det inte är
lämpligt att besluta om strejk mot
ett kollektivavtal som ett annat
FFC-fackförbund ingått.”
Trots detta fattade avdelning-

ens styrelse ett beslut om en
strejk som förbundet inte inledde.
Det strängaste av avdelningens
krav var att Elektrikerförbundet
skulle få självständig avtalsrätt
angående arbetsvillkoren för med-
lemmarna i avdelning 177. Riks-
förlikningsmannens vikarie kall-
lade parterna till sig, men blev
efter det första sammanträdet
tvungen att konstatera att parter-
na stod långt ifrån varandra.
Efter flera diskussioner, sam-

manträden och två olika strejk-
veckor återkallade avdelningens

styrelse den redan avtalade, ut-
vidgade strejkåtgärden samt över-
tidsförbudet. Men denna informa-
tion om beslutet räckte emellertid
inte för arbetsgivaren, som inled-
de en egen lockout riktad till med-
lemmarna i avdelning 177. Ar-
betsgivarens lockout förlängdes
ytterligare med en treveckorspe-
riod.
Arbetsgivaren använder tunga

vapen på ett ifrågasatt sätt efter-
som arbetstagarna inte längre har
några krav. De har ändå inte gått
med på arbetsgivarens krav att
skriftligen garantera arbetsfred
fram till avtalsperiodens slut, till
januari 2017.
Medlemmarna i Elektrikerför-

bundets avdelning är inte bundna
till arbetsfred eftersom förbundet
inte är avtalspart i arbetsvillkoren
för dem. Strejkerna som avdel-
ningen organiserat och vars an-
mälningstider avdelningen iaktta-
git har alltså varit lagliga.
I offentligheten har man velat

stämpla konflikten som en orga-
nisationsstrid mellan fackförbun-
den. Det är den inte. Förbundet
för den offentliga sektorn och Väl-
färdsområdena JHL, som förhand-
lat sig fram till det avtal som till-
lämpas på medlemmarna i den

aktuella avdelningen, har visserli-
gen inte gjort det möjligt för Elek-
trikerförbundet att i någon form
ansluta sig till det kollektivavtal
som tillämpas på Elektrikerför-
bundets medlemmar. Detta har
emellertid inte lett till någon strid
mellan förbunden, vilket framgick
av styrelsens beslut.
Vad kan detta leda till och vad

är resultatet? Helt klart är at ar-
betsgivarens agerande syftar till
att splittra avdelningen. Det inne-
bär att de medlemmar som omfat-
tas av lockaouten skriver ut sig ur
avdelningen. En förargligt svår si-
tuation med tanke på avdelning-
ens medlemmar. Vem av oss arbe-
tande personer kan klara sig i sex
veckor utan lön eller annan ersätt-
ning? Elektrikerförbundets styrel-
se behandlar detta strejkläge för-
sta gången den 4 september.

  

Ett stort tack till avdelning 057 i
Etelä-Pohjanmaan Sähköalantyön-
tekijät för de utmärkt välorganise-
rade Voltdagarna i Seinäjoki! Efter
den soliga och vackra sommaren
är det en glädje att återvända till
jobbet.

MARTTI ALAKoSKI
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Häftig höst att vänta
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27-vuotta nopeaa ja varmaa
sähkötarv ikekauppaa
27-vuotta nopeaa ja varmaa
sähkötarv ikekauppaa

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

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

lisäksi löydät hinnastosta keskuskomponentit, agrikaatit, sähkömoottorit hallinta- ja

ohjauslaitteineen sekä asentajien työkaluja ja mittareita.

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

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

Märkien, pölyisten tai syövyttäviä aineita sisältävien tilojen loistevalaisimet.

Tukeva runko korroosiovapaata lujaa muovia. RST-teräs pikasalvoin

kiinnittyvä kupu akryyliä. Valaisin toimitetaan valmiiksi kasattuna.

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

Kirkkaan valkeat GE teholoisteputket. Värilämpötila 4000 K 840.

Vaihtamalla teholoisteputket vakioloisteputkien tilalle valoteho paranee 15-20%.

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

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

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

Hinnat ALV 0%
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Sähköliittolaisten oma golf-ki-

sa käytiin 18. heinäkuuta Pirk-

kalan golf-kentällä. Mukana oli

yli 20 sähköliiton jäsentä, liiton työn-

tekijää tai perheenjäsentä.

Historian ensimmäinen sähköliit-

tolaisten nimikkokisa pelattiin lois-

Kolme vuotta golfia harrastanut Mikko

Raivio sai ensimmäisen kiinnityksen

Sähköliiton golf-mestaruuden

kiertopalkintoon. Seniorigolfari ja

tapahtuman toinen järjestäjä Asser

Rissanen pelasi hyväksi kakkoseksi.

# Pelaaja Seura Slope out In Tulos CBA +/- EGA
1 Raivio Mikko HSG 10 15 20 35 0.0 Kyllä
2 Rissanen Asser GPi 19 17 18 35 0.0 Kyllä
3 Rantala Lauri AGN 9 18 14 32 0.1 Kyllä
4 Törmä Joonas TawG 26 18 13 31 0.0 Kyllä
5 Lyly Lauri GPi 16 14 16 30 0.1 Kyllä
6 Ahde Matti HaGK 10 16 13 29 0.1 Kyllä
7 Hirvonen Lasse KGoLF 13 18 9 27 0.1 Kyllä
8 Iivanainen Pentti VGC 22 12 14 26 0.1 Kyllä
9 Räisänen Ari PBG 24 14 11 25 0.1 Ei
10 Pöysä Pertti MG 17 14 10 24 0.1 Kyllä
11 Nyrhinen Markku KuGo 22 14 10 24 0.1 Kyllä
12 Zharkevich Valeri VGC 36 11 13 24 0.2 Ei
13 Paavola Kari KG 41 12 12 24 0.0 Kyllä
14 Vilppu Teemu AGN 9 12 11 23 0.1 Kyllä
15 Björkbacka Kalevi GPi 24 14 8 22 0.1 Kyllä
16 Pöyry Jorma MG 21 11 10 21 0.1 Kyllä
17 Nurmi Kari VGH 23 12 6 18 0.1 Kyllä
18 Ylisiurunen Anitta NRG 27 6 9 15 0.1 Ei
19 Korpinen Mikko TawG 39 10 3 13 0.2 Kyllä

Pisin draivi:Markus Nyrhinen, 250 metriä
Lähimmäs lippua:Markku Nyrhinen 1.92metriä
Paras scratch:Mikko Raivio 84
osastojen välinen kilpailu: osasto 11, 109 pistettä

Sähköliittolaisten golf-
mestaruus Mikko Raiviolle

Teksti ja kuvat: Riitta kallio

tavassa kesäsäässä ja hienoissa olo-

suhteissa. Kirkkaimman mitalin vei

Tampereen sähkötyöntekijöiden am-

mattiosasto 011:n Mikko Raivio Val-

keakoskelta. Tamperelaiset voittivat

myös osastojen välisen joukkuekilpai-

lun.

– Tarkoitus on tehdä tästä jokake-

säinen tapahtuma golfaaville sähkö-

liittolaisille. Ensi kesän kisapäiväksi

sovittiin jo 17.7., lupaa kisan puuha-

mies kalevi Björkbacka.

Hän odottaa entistä runsaampaa

osanottoa varsinkin joukkuekisaan.

Nyt täysilukuisia joukkueita oli saa-

tu mukaan vain kolmesta osastosta.

Osallistujien kommentit sähkö-

liittolaisten ensimmäisestä nimik-

ko-golfkisasta olivat erittäin myön-

teisiä.

– Kaunis maisema ja sopivan haas-

tava kenttä, loistavat tarjoilut ja hyvät

palkinnot, myhäili nuorimies, joka oli

tyytyväinen myös osallistumismak-

sun pienuuteen.

55 eurolla sähköliittolaiset saivat

peliajan lisäksi kukin kolme golfpal-

loa, väliaikatarjoilut ja tasokkaan lou-

naan golf-klubin palkitussa Bufferi-

ravintolassa. ■

Markus Nyrhinen löi kisan

pisimmän draivin, 250 metriä.

Muutamalla perheenjäsenellä vahvistettu sähköliittolainen golfporukka viihtyi Pirkkala
n tyylikkä

ällä golfk
lubil

la jälk
ipel

in merk
eis

sä.
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Asentajien suosikki numero 1!
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Tee aloite ja ota pikajousi-
liittimet käyttöön!
Pikajousitekniikalla (Push-in)
varustettujen tuotteiden kytke-

minen on nopeaa, kevyttä ja helppoa.
ohuetkin johtimet kiinnittyvät varmasti
ja ilman työkaluja. Johdin irrotetaan
helposti painamalla lukituksen vapau-
tuspainiketta ruuvitaltalla tai esimer-
kiksi kuulakärkikynällä.

hyödynnämme pikajousitekniikkaa
muun muassa rivi-, piirikortti- ja
M12-liittimissä, ylijännitesuojissa,
PLC-releissä sekä automaation
i/o-järjestelmissä.

Lisätietoa (09) 350 9020,
myynti@phoenixcontact.com tai
www.phoenixcontact.fi

Kun haluat olla
nopein!




