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Pelaa Ifin ja Sähköliiton turvallisuusvisaa 7.6. mennessä.
Arvomme osallistuneiden kesken 500 euron K-ryhmän lahja-
kortin ja Design-sammutuspeittoja. Visan löydät osoitteesta
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VASAMA 4
Kannen kuvassa:
Erkki Niemistö ja Vesa Kujala
Kuva: Emmi Kallio

Julkaisija:

Sähköalojen ammattiliitto ry

Elbranschernas

fackförbund rf.

Postiosoite: PL 747

33101 Tampere

Puhelin: 03 252 0111

Faksi: 03 252 0210

Sähköpostiosoite:

vasamalehti@sahkoliitto.fi

etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi

Päätoimittaja: Martti Alakoski

Vastaava toimittaja: Riitta Kallio

Toimittaja: Jonna Heiniluoma

Ulkoasu ja taitto: Jari Mattila

Palkansaajalehdet –

Löntagartidningar

PALE ry:n jäsen

Noudatamme Julkisen sanan neu-

voston määrittelemää hyvää journa-

listista tapaa.

Painopaikka: Sanomala, Vantaa

Ilmoitushinnat tekstisivulla:

Mustavalko

2,25 €/pmm

Neliväri-ilmoitukset

3,00 €/pmm

Työpaikkailmoitukset ja

ammattiosastot -50 %

Mainostoimistoalennus -15 %

Ilmoitusmyynti:

Ekamedia/Tmi Emmi Kallio

Kalevanpuistotie 21 B 56

33500 Tampere

Puhelin: 044 344 4414

emmi.kallio@ekamedia.net

Lehden tilaushinta:

30 €/vsk kotimaa

40 €/vsk ulkomaat

Sähköalojen

ammattiliiton

jäSenlehti.

Perustettu 1957

lehti ilmestyy

10 kertaa vuodessa.

Seuraava Vasama ilmestyy

28.5.2015

aineistot 18.5. mennessä.

SÄHKÖJOHTO

Työttömyysturvasta ja erityisesti an-

sioturvasta on kevään aikana kes-

kusteltu paljon ja esitetty mielipitei-

tä, kuinka järjestelmää pitäisi muut-

taa ja miten järjestelmän toimeen-

pano pitäisi hoitaa. Keskustelut liit-

tyivät eduskuntavaaleihin ja tietysti

myös pitkään jatkuneeseen työttö-

myyteen sekä lisääntyneisiin työttö-

myysturvamenoihin.

Uusi eduskunta on valittu, mut-

ta heti ei ole odotetta-

vissa muutoksia työttö-

myysturvaan. Sen jäl-

keen, kun uusi halli-

tus on muodostettu ja

hallitusohjelman stra-

tegisista tavoitteista on

päätetty, voidaan odot-

taa toimeenpanosuunnitelmaa, joka

voi tuoda muutoksia työttömyystur-

vaan tai järjestelmään. Käytännössä

muutoksia tulisi aikaisintaan vuon-

na 2016.

Suomen Keskusta lienee tämän leh-

den ilmestyessä vaalivoittaja. Kes-

kusta on esittänyt työttömyysturvaan

liittyviä muutoksia, joita ovat perus-

tulokokeilu, ansioturvan maksami-

nen yrittäjäksi ryhtyvälle, indeksien

jäädytys ja kahden miljardin säästöt.

Myös melkein kaikilta muilta puolu-

eilta sekä myös yksittäisiltä henki-

löiltä löytyy esityksiä ja mielipiteitä

siitä, miten työttömyysturvaa pitäisi

muuttaa. Muun muassa kestoa pitäi-

si lyhentää, työnteon kannattavuutta

lisätä suojaosaa korottamalla ja lisä-

päivät poistaa.

Suurimpia muutostarpeita esi-

tettiin Ansioturvareformi-raportissa,

joka julkaistiin Sitrassa tammikuus-

sa. Raportissa pidettiin ongelmana

sitä, että merkittävä osa työttömyys-

vakuutusmaksun maksajista ei saa

vastinetta maksulleen, koska he ei-

vät kuulu työt-

tömyyskassan

eivätkä saa an-

siopäivärahaa.

Työttömyysva-

kuutusrahasto

kuitenkin tilit-

tää työttömyys-

kassaan kuulumattomien palkansaa-

jien työttömyysvakuutusmaksun Ke-

lalle peruspäivärahan rahoitusta var-

ten. Lisäksi jokaisella työntekijällä

on mahdollisuus halutessaan liittyä

työttömyyskassaan, joten ongel-

maa ei voida pitää kuitenkaan kovin

suurta ryhmää koskevana. Selvityk-

sessä esitetään myös työttömyystur-

van rahoitus- ja järjestämisvastuuta

valtiolle, eli käytännössä toimeenpa-

non siirtämistä Kelan hoidettavaksi.

Monenlaisten paineiden ja kasva-

neiden kustannusten vuoksi voidaan

olla varmoja siitä, että järjestelmää

tullaan muuttamaan enemmän tai

vähemmän tulevien vuosien aikana.

Työttömyysvakuutusrahasto vel-

kaantuu pelkästään tämän vuoden

aikana 700 miljoonaa euroa. Kun

kaikki rahoituspuskurit on käytetty,

vakuutusmaksujen korottaminen vai-

kuttaisi työantajamaksuihin ja työn-

tekijämaksuihin, jolloin työllistämis-

mahdollisuudet osaltaan heikentyisi-

vät ja kuluttajien ostovoima alenisi.

Työttömyysturvajärjestelmän ke-

hittäminen on myös työttömyyskas-

san näkökulmasta toivottavaa, sil-

lä esimerkiksi monimutkaista lain-

säädäntöä pitäisi yksinkertaistaa ja

selkeyttää. Työttömyyskassat voisi-

vat ottaa myös uusia työttömyystur-

van maksamiseen liittyviä tehtäviä

hoitaakseen TE- toimistoilta. Työt-

tömäksi jäävän henkilön ei tarvitsi-

si selvittää samoja asioita sekä työt-

tömyysetuuden maksajalle että TE-

toimistolle. Tällöin TE- toimistojen

resurssit riittäisivät paremmin työt-

tömien palveluiden järjestämiseen.

Työttömät toivottavasti työllistyisi-

vät, jos työllistymisedellytyksiä pys-

tyttäisiin laajemmin kartoittamaan

ja hankkimaan esimerkiksi tarvitta-

vaa jatkokoulutusta.

Työttömyyskassat hoitavat ansio-

turvajärjestelmän asiantuntevasti ja

kohtuullisilla hallintokuluilla. Työt-

tömyyskassat ovat pystyneet kasva-

neenkin työttömyyden aikana pitä-

mään käsittelyajat lyhyinä. Esimer-

kiksi uudet hakemukset käsitellään

keskimäärin kahden viikon kulues-

sa. Työttömyyskassat pyrkivät myös

vaikuttamaan lainsäädännön kehit-

tämistyöhön Työttömyyskassojen Yh-

teisjärjestön sekä keskusjärjestöyh-

teistyön kautta. Työttömyyskassojen

kautta saadaan päättäjille tietoa sii-

tä, mikä on työttömyysjärjestelmän

todellisuus sekä työttömän että työt-

tömyysturvan käsittelytyötä teke-

vän näkökulmasta. Varsinkin pienen

työttömyyskassan vahvuus on myös

se, että olemme lähellä jäseniä ja

pystymme viestittämään jäsenille

tärkeitä asioita eteenpäin.

TarJa OJala
Kassanjohtaja

”Työttömyyskassat
hoitavat ansio-

turvajärjestelmän
asiantuntevasti ja
kohtuullisilla hallinto-
kustannuksilla.

Kotkan sähköalantyöntekijäin puheenjohta-
ja, liittovaltuuston puheenjohtaja, Kymen pii-
rin Urpo Kaipiainen ja Kotkan osaston sihteeri
Martti Eriksson kättelemässä Sähköliiton logon
alla. Lisää teollisuuden sopimusalan historiasta
s. 7–8.

K
uva:
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0

Turun työmaat
Sähkösanomat
Sähköliitto 60 vuotta: Teollisuus
Kaikki hyvin töissä?
Veneen sähköt kuntoon
Kuukauden kuva & Kärkimies
Terve hirsikoulu täynnä tekniikkaa
lappia sähköistyy vauhdilla
Jäsenpalvelut
Järjestä työpaikkasi
Työttömyyskassa
Kurssit
Elledningen
ristikon ratkaisu
Osastot toimivat
Virittäydy Volttipäiville

Työttömyysturva muutoksessa
– uhka vai mahdollisuus?

60
vuotta
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Riitta Kallio

Telakkayhtiö Meyer on päät-
tänyt hankkia Turun telakan
kokonaan omistukseensa.

Meyer Werft on omistanut tela-
kasta 70 prosenttia ja Suomen valtio
Teollisuussijoituksen kautta 30 pro-
senttia.
Telakan sähköliittolaisten pääluot-

tamusmies ja kunnossapito-osaston
työsuojeluasiamies Kari Vinnari nä-
kee ostouutisen työntekijöiden kan-
nalta myönteisenä.
– Valtion oli alun perinkin tarkoi-

tus toimia Turun telakan omistajana
vain rajoitetun ajan. Minusta on vain
hyvä asia, että Meyer on näin nope-
asti päättänyt käyttää osto-optiotaan
ja hankkia Turun telakan kokonaan
omistukseensa.

Työntekijät tyytyväisiä
uuteen omistajaan

Perheyritys satsaa tosissaan
Kari Vinnarin kokemuksen mukaan
Meyerin perheyritys on hyvä omis-
taja telakan aiempiin omistajiin ver-
rattuna. Vahvistunut tilauskanta on
mahdollistanut myös uusien työnteki-
jöiden rekrytointeja, joita myös tulta-
neen tekemään lisää lomien jälkeen.
– Kyllä täällä nyt katsellaan tule-

vaisuuteen luottavaisesti muutaman
huonon vuoden jälkeen. Kaikista mer-
keistä päätellen uusi omistaja aikoo
laittaa telakan täyteen iskuun nope-
aan tahtiin tulevaisuutta ajatellen.
Turun telakan tilauskanta näyttää

hyvältä. Toukokuussa sieltä valmis-
tuu TUI-varustamon risteilijä Mein
Shiff 4. ja tulevana vuonna Mein Shiff
5. Lisäksi telakalla on esisopimuk-

sia useammasta risteilijästä, joten ti-
lausvihko näyttäisi olevan täynnä ai-
nakin vuoteen 2019 asti, mahdolli-
sesti pitempäänkin.
Vinnari muistuttaa, että ennen Tu-

run telakan hankkimista Meyerilla
oli telakkatoimintaa vain Saksassa.
Turussa on mahdollisuus rakentaa
suurempia risteilijöitä kuin yhtiön
Ems-joen suulla sijaitsevalla Papen-

burgin telakalla tai Rostockissa, joka
on keskittynyt lähinnä jokilaivoihin.

turku täydentää
Meyerin telakoita
– Sijoittaminen Turkuun oli yhtiöl-
lemme iso strateginen linjavalinta, jo-
ta harkitsimme tarkkaan. Hyvä yhteis-
työ Suomen valtion kanssa teki ratkai-
summe mahdolliseksi. Toivon, että

T e K s T I : r i i t t a K a L L i O

KaiKisTa merKeisTä pääTellen uusi
omisTaja aiKoo laiTTaa TelaKan TäyTeen
isKuun nopeaan TahTiin TulevaisuuTTa
ajaTellen.

Turun telakka myötätuulessa

Ku
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Edellisessä Vasamassa esiteltiin sähkölii-

ton jäseninä olevia kansanedustajaehdokkaita.

Esko Saastamoisen, Antti Knuuttilan ja Rei-

jo Nummikarin lisäksi löytyi vielä neljäs ehdo-

kas, jolla on Sähköliiton jäsenyys. Piraattipuo-

lueesta oli Akaassa ehdolla 34-vuotias käämi-

jä Hannele Rehuttu.

Työkseen hän tekee sähkölaitteiden kää-

mitysten uusimista. Hän harrastaa käsitöitä,

maanviljelystä, puutarhanhoitoa, autoja ja tie-

totekniikkaa.

Rehuttu kertoo päässeensä tutustumaan

hieman myös järjestötoimintaan ja politiik-

kaan.

– Olen ollut mukana perustamassa Toija-

laan Mielenterveysyhdistyksen paikallisosas-

toa. Toimin Pirkanmaan Seta ry:n hallitukses-

sa ja myös Akaan kaupungin keskusvaalilauta-

kunnan varajäsenenä. Olen osallistunut kansa-

laisaktivismiin ihmisoikeuksien puolesta.

Rehuttu on Piraattipuolueen Pirkanmaan

piiriyhdistyksen hallituksen jäsen.

– Olen ollut ehdokkaana kunnallisvaaleissa,

nyt eduskuntavaaleissa. Tavoitteenani on edis-

tää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, seksuaali-

ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia, sanan-

vapautta, yksityisyydensuojaa, yksilönvapaut-

ta ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Kanna-

tan vastikkeetonta perustuloa. Vastustan Suo-

men asutuksen keskittymistä kasvukeskuksiin

ja maaseudun autioitumista. Lisäksi vastustan

tarpeetonta kansalaisten valvontaa ja kieltola-

keja. Kyllä me osaamme täällä elää ilmankin,

että kaikki on joko kiellettyä tai pakollista.

Piraattipuolueessakin kansanedustajaehdokas

Eduskuntavaalien alla Sdp:n puheenjohtaja,

valtiovarainministeri Antti Rinne ja Sähkölii-

ton puheenjohtaja Martti Alakoski kannustivat

palkansaajia äänestysaktiivisuuteen. Tämän

lehden painoon mennessä ei ollut vielä tietoa

vaalituloksesta, mutta kumpikin toivoi dema-

reiden jatkavan hallituksessa, jossa valtiova-

rainministerin salkku tulee olemaan painavim-

masta päästä.

– Ennusteiden mukaan keskusta on vaali-

voittaja, joka valitsee hallituskumppaneiksi de-

marit ja sen lisäksi perussuomalaiset, Alakos-

ki ennakoi.

Hän muistuttaa, että keskustalla on hy-

viä kokemuksia punamultayhteistyöstä. Vaikka

seuraavan hallituksen todennäköinen päämi-

nisteri, yrittäjätaustainen keskustan puheen-

johtaja Juha Sipilä on lähellä kokoomusta esi-

merkiksi verolinjauksissaan, valtaosa keskus-

tan puolueväestä tekee mieluummin yhteistyö-

tä demareiden kanssa.

Alakoski arvioi myös, että kokoomus ei edes

halua jatkaa hallituksessa SDP:n kanssa.

– Veikkaan, että hallitus saadaan kasaan

aika nopeasti tänä keväänä, ja hallitusohjel-

masta tulee aika lyhyt strategia.

Kuinka puheenjohtajien vaaliveikkausten käy?

Kuva:RIITTA
KALLIO
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Pääluottamusmies Kari Vinnari näkee omistajara-

kenteen muutoksen myönteisenä asiana. Tilauskan-

nan vahvistuessa telakalle voidaan pitkästä aikaa

rekrytoida myös uusia työntekijöitä.

päätöksemme ostaa loputkin telakas-
ta nähdään luottamuksenosoituksena
Turun telakkaan ja sitoutumisena sen
pitkäaikaiseen menestykseen, Meyer
Turku Oy:n toimitusjohtaja Jan Mey-
er totesi tiedotteessaan.
Meyer Werft on telakkayhtiö, jol-

la on yli 200 vuoden kokemus laivan-
rakennustoiminnasta. Nykyään Mey-
er on risteilyaluksiin erikoistunut lai-
vanrakennustelakka, joka omistaa
Turun telakan lisäksi kaksi telakkaa
Pohjois-Saksassa. Yhtiö on edelleen
perheomisteinen. Meyer-konsernin
vuoden 2013 liikevaihto oli noin 1,3
miljardia euroa.

SAK:n kulttuurirahaston apurahoja myön-

netään tänä vuonna 27 hakijalle, joista neljä

on ryhmiä. Suurin apuraha on suuruudeltaan

1 000 euroa ja pienin 200 euroa. Sähköliitto-

laisista apurahamittelöissä parhaiten menes-

tyi kouvolalainen Janne Palin, joka harrastaa

näyttämötaiteita.

Liiton laulajat Helsingistä sai 800 euron

apurahan. Kuorossa on mukana myös Sähkö-

liiton jäsen.

Hakijat saivat eniten apurahoja musiikki-,

valokuvaus- ja kirjallisuusharrastuksiin. Lisäk-

si avustuksia myönnettiin muun muassa näyt-

tämötaiteisiin, graffititaiteeseen, soitinraken-

tamiseen, lasitaiteeseen ja teetaiteeseen.

Kaiken kaikkiaan apurahoja jaetaan yh-

teensä 15 000 euroa. Hakijoita oli tänä vuon-

na 153.

SAK:n kulttuurirahasto on Kansan Sivistys-

rahaston erikoisrahasto. Se tukee ammattiliit-

tojen jäsenten sivistys- ja kulttuuripyrkimyk-

siä, yhteiskunnallista tutkimusta ja työelämän

kehittämishankkeita.

SAK:n apuraha näyttämötaiteilijalle ja laulajalle

Sähköliitto tarjoaa jäsenilleen maksuton-

ta asianajajan puhelinneuvontaa muissa kuin

työsuhdeasioissa. Jäsenetu koskee sopimus-

ala- ja oppilasjäseniä. Neuvontaa antaa Asian-

ajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy.

Neuvonnan piiriin kuuluvat Sähköliiton jä-

senten yksityiselämään liittyvät oikeudelli-

set asiat, kuten perintö-, testamentti-, ja per-

heoikeudelliset asiat, avoparien oikeudelliset

asiat, perintö- ja lahjaverotus, huoneenvuok-

ra- ja asunto-osakeyhtiöasiat, kiinteän ja irtai-

men omaisuuden kaupat, vahingonkorvausasi-

at sekä pankki- ja vakuutusasiat. Neuvonta ei

koske asiakirjojen tutkimista ja laatimista.

Palvelu on heinäkuussa kesätauolla.

Asianajaja neuvoo maanantaista perjantai-

hin kello 9.00–15.00. Neuvontaa saa ainoas-

taan numerosta 040 809 9900.

Neuvontaa tarjolla perheen lakiasioissa

Ku
va
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sähKösanomia

Sähköliiton golfarit perheineen tai osasto-

joukkueineen ottavat mittaa toisistaan liittoki-

sassa 17. heinäkuuta Pirkkalan kentällä. Kil-

pailussa on kolme sarjaa ja ilmoittautua voi

10.7. mennessä: caddiemaster@golfpirkka-

la.fi.

Lisätietoja kisasta voi kysellä Kalevi Björk-

backalta, puh. 050 575 9577.

Lähde sähköliittolaisten golf-kisaan!
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Sotaveteraani Arvo Kiviranta ei
puhu sota-ajoista, mutta hänen
poikansa Hannu tietää isän ol-

leen mukana Röhön taisteluissa. Toi-
nen asia, mistä isä on kertonut on, että
rauhan tultua sotilaille tarjottiin kon-
jakit. Mutta isä ei ottanut. Silti konja-
kit eivät koskaan menneet hukkaan.
Ottajia löytyi aina.
Liekö väkijuomien välttelyssä pit-

kän iän salaisuus? Arvo Kiviranta ei
myöskään ollut tupakan perään. Pa-
heiden sijaan piirimestaritason yleis-
urheilija juoksi huvikseen ja pyöräili
työmatkat sekä piti mielen terässä ke-
hittämällä sähköromuille uutta käyt-
töä.

Silloin työt
opittiin tekemällä
Arvo Kiviranta ihastui vaimoonsa Ir-
maan 40-luvulla Viipurissa. Kun Vii-
purista tuli lähtö, he asettuivat Kot-
kaan. Irma pääsi töihin Matkahuol-
toon ja Arvo oppipojaksi Ahlströmin
Karhulan tehtaalle. 1954 syntyi poika
Hannu ja 1955 valmistui vaaleankel-
lertäväksi rapattu rintamamiestalo.
19.2.1956 Kiviranta liittyi Kotkan Säh-
köalantyöntekijäin Ammattiosastoon,
koska liittoon kuuluminen oli itses-
täänselvyys. Kolme vuotta myöhem-
min syntyi tytärMarketta.
A. Ahlström Osakeyhtiö oli elämän

kantava voima. Kunnon vanhan ajan
yhtiö, joka pyöritti niin lasitehdasta,
lasivillatehdasta, rautaruukkia, vali-
moa, konepajaa, sahaa kuin paperi-
tehdastakin, tarjosi leivän tuhansil-
le ihmisille. Ajan kuvaan kuului, että
patruuna piti huolen omistaan. Teh-
das rakensi työntekijöilleen vuok-
ra-asunnot yhteissaunoineen ja mui-
ne palvelulaitoksineen. Tehtaan säh-
köasentajalle siis riitti tekemistä: oli
se sitten öljylamppujen vaihtamista
sähkölampuiksi tai tehtaan huolto- ja

kunnossapitotöitä unohtamatta ”sote-
vaa” eli sotakorvauksien valmistusta.

leluja malliverStaalta
Tehdas näkyi vahvasti työntekijöiden-
sä kotielämässä. Kiviranta näyttää va-
lokuva-albumista kuvia itse tehdystä
polkuautosta ja potkukelkasta. Myös
jalkalamppu on sorvattu tehtaan mal-
liverstaalla. Kun tavaraa ei saanut
kaupasta, oli pakko tehdä itse. Se oli
talon tapa.
1950–60-luvulla Kiviranta ajeli ko-

mealla Vanguardilla. Ahlströmillä oli
oma autokorjaamo, jossa oli monen
auton tallit rasvamonttuineen. Siellä
Vanguardkin huollettiin ja apua sai ai-
na muilta työntekijöiltä – niiltä, jotka
paikkakunnan ensimmäisiä autoja os-
telivat. Yhteisöllisyys kukoisti.
Työkaverinsa tehtaan seppä Topi

Laitisen kanssa Kiviranta kunnosti
vanhasta 13metriä pitkästä ja 4metriä
leveästä proomusta kalastusveneen.
Yhdessä he kävivät lohisiimoilla aina
Venäjän rajalla asti.
Ahlströmin ylijäämämuuntajasta

Kiviranta puolestaan keksi muokata
vempaimen, jolla saattoi sulattaa jää-

Hoivakodissa Kotkan Karhulassa juodaan näinä päivinä
hyvät syntymäpäiväkahvit, kun teollisuuden sähkötöitä
sähkökorjaamolla ikänsä tehnyt Arvo Kiviranta täyttää
sata vuotta. Noihin vuosiin on mahtunut talvi- ja jatkosota,
muutto Viipurista Kotkaan, perheen perustaminen, oman
talon rakentaminen, vuosikymmenien uurastus A. Ahlström
Osakeyhtiön Karhulan tehtaalla ja paljon muuta.

60
vuotta

Kotkan osaston
perustajajäsen
kunnosti veneet ja
sulatti jäiset putket

tyneet vesiputket. Nelikymmenkiloi-
nen muuntaja kainalossa hän kiersi
naapuruston maataloja, pari tuntia oi-
kosulkua putkeen ja johtovesi virtasi
taas. Naapurit olivat tyytyväisiä.

ajoi autoa päälle
90-vuotiaana
– Täällä on nyt hyvä, toteaa Kiviran-
ta tänään huoneessaan Karhuvuoriko-
dissa. Muistisairauden vuoksi tahti on
verkkainen, mutta vielä kolme vuot-
ta takaperin hän asui omillaan osak-
keessa ja mökkeili Virolahdella. Mat-
kat mökille taittuivat autoillen yli yh-
deksänkymppiseksi.
Nyt päällimmäisenä ovat pienet asi-

at: karamellien tarjoaminen kyläilijöil-
le ja hoivakodin yhteislaulutilaisuuk-
siin osallistuminen. Mieltä ilahdutta-
vat myös jälkipolvet, kaksi tyttärenty-
tärtä, näiden tytär ja poika sekä kolme
pojanpoikaa ja yksi pojanpojanpoika.
Näin keväällä mieli tekisi silti ko-

vasti takaisin mökille maalle järven
rannalle. Sinne Kiviranta muutti, kun
jäi eläkkeelle Ahlströmiltä ja siellä eli
periaatteella, etteivät sähköasentajan
työt lopu niin kauan kuin sähköä on.

– Sähkötöitä olen ikäni tehnyt ja kiire on ollut aina. Vaan nyt on hyvä, kun ei ole kiirettä enää mitään, totesi Kiviranta

satavuotispäivänsä kynnyksellä. Kuva: Jonna Heiniluoma

Kivirantojen perhe kotona 50-vuotisjuhlassa. Potretissa äiti Irma,

lapset Marketta ja Hannu sekä päivänsankari isä Arvo.

Kuva: Kivirannan albumista

Kiviranta kunnosti vanhasta proomusta työkaverinsa kanssa kalastusveneen

ja kävi lohisiimoilla aina Venäjän rajalla asti.

Kuva: Kivirannan albumista

Pajarakennus, jossa Kiviranta aloitti uransa Ahlströmillä. Myös Kotkan

osaston nykyinen puheenjohtaja Esa Sakki työskenteli tässä rakennuksessa

70-luvulla. Kuva: Mediatehdas Dakar Oy

...eivät sähKö-
asentajan työt
lopu niin Kauan
Kuin sähKöä on...

TEKST IT: JOnna HeiniluOma

arvo
Kiviranta
100 v.
21.4.2015



VA S AM A 4 / 2 0 1 5 7

Halu omien työehtojen puolustamiseen itsenäisessä liitossa johti Sähköliiton syntyyn

Teollisuuden miehet perustivat Sähköliiton
Yhteen hiileen puhaltamisen

meininki ja tiivis yhteistyö ammat-

tialan sisällä olivat lähtökohtana,

kun teollisuuden sähköasentajat eri

puolilla Suomea alkoivat tosissaan

suunnitella oman liiton perusta-

mista. Sähköliitto perustettiin, kos-

ka kaikilla teollisuuden aloilla alkoi

tuntua, etteivät rinnakkaisliitot hoi-

da sähköalan ihmisten asioita.

Liiton ensimmäiset toimihenkilöt

tulivat teollisuudesta. Viestit teh-

taiden välillä kulkivat lankapuheli-

milla ja kirjeitse. ”Levittäkää sano-

maa” oli tyypillinen viesti.

OsastOlta apu

työtaistelutilanteessa

Aluksi liiton säännöissä oli, että

työhuonekunta voidaan perustaa,

jos työpaikalla on vähintään 20

sähköalan työntekijää. Esimerkik-

si Kotkassa työhuonekuntia perus-

tettiin tarkoituksella pienemmille-

kin työpaikoille. Tämä mahdollis-

ti osaston jäsenmäärän nopean kas-

vun, mikä puolestaan kasvatti osas-

ton varoja. Niitä voitiin käyttää työ-

taisteluissa jäsenten hyväksi.

Teollisuuden sektori oli lakko-

herkkää. Lakot olivat pitkiä ja ta-

loudellisesti raskaita. Lakkoavus-

tuksia kerättiin työntekijöiltä, jotka

eivät olleet lakossa. Siitä lähti idea

työtaistelukassasta, jonka ansios-

ta sähkömiehillä olisi mahdollisuus

ajaa etuaan taloudellisesta riskistä

huolimatta.

Työtaistelukassa perustettiin

osittain ylimääräisen valtuuston ko-

kouksessa 1958 ja varsinaisesti

vuonna 1961.

sähkömiesten erityis-

Osaaminen huOmiOitava

Teollisuuden miesten oivalluksia oli

myös elektroniikkalisän saaminen.

Yleisenä ongelmana oli, että työn-

antaja sovelsi samaa palkkausjär-

jestelmää sekä Sähkö- että rinna-

kaisliittoon kuuluviin työntekijöihin.

Silti työnantajallakin oli tarve huo-

mioida sähköalan erityispiirteet.

Imatran Kaukopään tehtaan mie-

het suunnittelivat paikallisesti työn-

antajan kanssa elektroniikkalisän,

joka kirjattiin työehtosopimukseen

vuonna 1975. Tekstikohta päivitet-

tiin 1988–89 sen päivän tekniikan

tasolle ja on edelleen voimassa.

yli sadan hengen

sähköOsastOt

Teollisuuden sopimusalojen jäsen-

määrä alkoi vähentyä 90-luvulla.

Siinä missä historian alun tehtai-

den sähköosastoilla miesvahvuus

saattoi olla reilusti yli sata henkeä,

nyt tuli muotiin huollon ja kunnos-

sapidon ulkoistaminen. Työtäkin

oli luonnollisesti vähemmän. Siinä

missä vanhan liiton sähkömiehet

tekivät kaiken erikoistyökalujen-

sa suunnittelusta ja valmistukses-

ta kaapelihyllyjen rakentamiseen ja

maalaukseen itse, nyt kaikkea saat-

toi tilata ulkopuolisilta.

Suomalainen teollisuus muut-

taa muotoaan. Teollisuuden histo-

riaa kirjoitetaan silti myös jatkos-

sa. Kemianteollisuus on nyt vientia-

lojen vahva kasvaja ja metsäteolli-

suudessa on lupaavia innovaatioita.

Tehtailla tarvitaan sähköalan päte-

viä osaajia niin nyt kuin tulevaisuu-

dessakin.

Jutun asiantuntijana toimi Helge Hak-

karainen, joka aloitti sähköasentajan

uransa 1960-luvun lopulla Kotkassa

sähkölaitoksella ja sitten keskussai-

raalassa. Sittemmin hän työskente-

li kuukautta vaille 25 vuotta Enso-

Gutzeitin Kotkan tehtaalla. Sähköliiton

teollisuuden ja erityisalojen työehto-

asiamiehen tehtävässä hän oli 1989–

2011. Kuva: Jonna Heiniluoma

Kotkan sähköalantyöntekijäin am-

mattiosasto 020:n eläkeläisjaostolla

pyyhkii hyvin. Ydinryhmä kokoontuu

Kotkassa on vireää eläkeläistoimintaa

Janatuinen ja Pohju työväentalon edessä. Kesän -68 liittokokous päätti talon rakentamises-

ta, jotta siihen sijoittuvien liikkeiden ja toimistojen maksamilla vuokrilla voitaisiin kartuttaa

työtaistelukassan varoja. Talo valmistui elokuussa -69. Kuva: Jonna Heiniluoma

Osaston toimikunta työväentalon saunaosastolla, jota vuokrattiin kokouskäyttöön. Eturivissä

Urpo Kaipiainen (vas.), Esko Pohju, Urho Vuorma ja Martti Eriksson. Kuva: os. nro 020

Pääluottamusmies Kusti Velin (vas.), Kotkan osaston rahastonhoitaja Heikki Reiman,

puheenjohtaja Urpo Kaipiainen ja sihteeri Reino Parjanen vuonna 1958. Kuva: os. nro 020

osaston toimistolla, Kotkan työväen-

talolla joka kuukauden toinen maa-

nantai. Toukokuun puolivälistä syys-

kuun puoliväliin pidetään ansaittu

kesäloma.

– Keitämme kahvit ja soitam-

me suuta. Sitten pidetään arpajai-

set. Yleensä paikalla on kymmenen

henkilöä, eläkeläisten puheenjohtaja

Mauri Janatuinen, 80, kuvailee. Voi-

malaitoksen varastomiehenä uran-

sa tehnyt Janatuinen vitsailee ole-

vansa osaston jäsenenä vielä kovin

tuore. Hän on liittynyt Sähköliit-

toon vuonna 1973.

Vieressä Haminan osaston pe-

rustajajäsen, Heikki Reiman, 81

esittelee mustavalkoisia valoku-

via osastotapahtumista vuosien ta-

kaa. Hän on liittynyt Sähköliit-

toon jo tavallaan ennen sen perus-

tamista. Suomen Sähköalantyönte-

kijäin Liitto SSTL:hän perustettiin

30.10.1955. Vaan Reimanpa kai-

vaa esiin Haminan seudun vahva-

ja heikkovirtatyöntekijäin yhdistys

ry:n jäsenkirjan numero 31. Kirja-

seen on juhlallisesti käsin kirjoitet-

tu: ”Kotkassa sähköasentaja Heikki

Reimanille 23.5.1955”.

Kotkan ammattiosasto perustet-

tiin vasta 19.2.1956. Metalliliit-

toon kuuluneet asentajat perustivat

ammattiosaston heti, kun Sähkö-

liiton säännöt saatiin rekisteröityä

yhdistysrekisteriin.

– Perustamiskokouksessa Kar-

hulan Sammolla osastoon kirjattiin

51 jäsentä. Jäsenmäärä kasvoi no-

peasti niin, että huhtikuun puolivä-

lissä ylitettiin jo 200 jäsenen raja,

muistelee Kotkan osaston perusta-

jajäsen Esko Pohju, 87. Hän toimi

yleissähkömiehenä teollisuudessa

A. Ahlström Osakeyhtiöllä. Liittoon

liittymispäiväksi hänelle on merkit-

ty 19.2.1956.

Reiman ja 50-luvun jäsenkirja, johon merkittiin osastolle tilitetyt jäsenmaksut sekä

vastaavasti esimerkiksi osaston sairauskassasta jäsenelle maksetut summat.

Kuva: Jonna Heiniluoma

60
vuotta
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Sähköliittolaiset
voivat hyvin

”Omistautumiseen
sisältyy
merkityksellisyys,
innOkkuus,
inspiraatiO ja
ylpeys.”

erikoistutkija, psykologi kaisa kir-

ves on kartoittanut sähköliittolai-

sen työhyvinvointia työskennelles-

sään Tampereen yliopistolla.

Sähköliittolaiset viihtyvät työssään ja kokevat työn imua, mikä näkyy tarmokkuutena ja tyytyväisyytenä.
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Tutkijalla on asiasta luotetta-
vaa tietoa, sillä viime syksynä
tehdyssä kyselyssä 673 sähkö-

liittolaista kertoi oman näkemyksen-
sä työhyvinvoinnistaan. Kaikkiaan
Kirves lähetti 3239 sähköpostikutsua
osallistua tutkimukseen. 21 prosenttia
vastasi kyselyyn. Heistä miehiä oli 96
prosenttia ja heidän keski-ikänsä oli
46 vuotta.
Lähes 90 prosentilla oli ammatilli-

nen toisen asteen koulutus ja parisuh-
teessa eli 79 prosenttia. Kyselyyn osal-
listuneet olivat eri puolilta Suomea.
Peräti 80 prosenttia vastaajista oli

vakituisessa työsuhteessa. Määräai-
kaisia oli vain kuusi prosenttia ja työt-
tömänä 11 prosenttia vastaajista.

Työn imussa
Tutkimus paljasti myös, että sähkö-
alalla työskentelevät olivat varsin mo-
tivoituneita työhönsä. Lähes 70 pro-
senttia vastanneista kertoi kokevansa
työn imua jopa viikottain.
– Ehkä tässä kuitenkin lähinnä tut-

kittiin tarmokkuutta, Kaisa Kirves
täsmentää ja määrittelee työn imun
myönteiseksi tunne- ja motivaatioti-
laksi, jota luonnehtivat tarmokkuuden
lisäksi myös uppoutuminen ja omis-
tautuminen.
Kirves erittelee tarmokkuuden ulot-

tuvuuksiksi energisyyden, halun pa-
nostaa työhön ja sinnikkyyden vaike-
uksia kohdatessa.
– Omistautumiseen taas sisältyy

merkityksellisyys, innokkuus, inspi-
raatio ja ylpeys. Uppoutuminen puo-
lestaan on keskittyneisyyttä, paneu-
tumista, nopeaa ajankulkua ja irrot-
tautumisen vaikeutta.

Työ Tuo TyyTyväisyyTTä
Kaisa Kirveen tutkimus kertoo myös,
että sähköisillä aloilla työskentelevät
ovat valtaosin tyytyväisiä työhönsä,
joka kymmenes on jopa erittäin tyy-
tyväinen.
– Kun 73,6 prosenttia vastaajista on

tyytyväisiä työhönsä, se kertoo, että
alalla vallitsee normaalia tasoa ole-
va työtyytyväisyys, määrälliseen tut-
kimukseen erikoistunut tutkijatohto-
ri sanoo.
Hänen tutkimuksensa perusteella

valtaosalla sähköliittolaisista esiin-
tyy stressioireita harvoin. 28,6 pro-
senttia tuntee stressioireita noin ker-
ran kuussa ja vain 5,4 prosenttia vii-
kottain.

ElämänkokEmus Tuo voimaa
Kaisa Kirves kertoo havainneensa,
että erot eri työntekijöiden kokemus-
ten välillä selittyvät monesti erilaisil-
la henkilöhistorioilla.
– Henkilökohtaiset voimavarat

ovat ihmisen persoonallisuuteen liit-
tyviä ominaisuuksia, jotka lisäävät
henkilön joustavuutta toimia ympä-
ristössään. Kokemukset muovaavat
persoonallisuutta.
Tutkija painottaa myös elämänhal-

lintakykyä ja itsetuntoa, jotka näyttä-
vät olevan tutkituilla hyvällä tolalla.
Peräti 79 tutkimuksen vastaajista ar-
vioi oman itsetuntonsa hyväksi ja yli
60 prosenttia koki elämänhallintaky-
kynsä hyväksi tai jopa erittäin hyväk-
si.
– Yksilöllisten voimavarojen eri-

laisuuden vuoksi samanlainen työ-
ympäristö voi johtaa erilaisiin hyvin-
vointiseurauksiin, Kaisa Kirves sum-
mailee.

T e k S T i j a k U V a T : r i i t t a K a L L i O

Keskimääräinen kokonaiseläke viime

vuonna oli 1 588 euroa kuukaudes-

sa. Tiedot perustuvat Eläketurvakeskuk-

sen ja Kelan tilastotietoihin vuoden 2014

lopussa.

Kokonaiseläkkeen luvut kuvaavat Suo-

messa asuvia, työeläkettä tai kansanelä-

kettä saavia eläkeläisiä. Tähän tarkaste-

luun eivät kuulu osa-aikaeläkettä tai pelk-

kää perhe-eläkettä saavat.

Miehen kokonaiseläke 1 803 eu-

roa, naisen 1 411 euroa

Miehet saavat keskimäärin suurempia

eläkkeitä kuin naiset. Miesten keskieläke

vuonna 2014 oli 1 803 euroa kuukaudes-

sa, naisten 1 411 euroa.

Naisten eläke oli 78 prosenttia miesten

keskieläkkeestä. Kymmenen vuotta sitten

(2004) naisten eläke-euro oli 77 senttiä ja

20 vuotta sitten (1994) 73 senttiä.

Miesten ja naisten väliset palkkaerot se-

littävät naisten työeläkkeiden matalampaa

tasoa. Ansiotason lisäksi työuran pituus

vaikuttaa sukupuolten väliseen eroon. Jou-

kossa on myös naisia, jotka eivät ole olleet

lainkaan työelämässä tai heille kertynyt

työeläke on jäänyt pieneksi. Tällöin eläke

muodostuu pääosin Kelan kansaneläkkees-

tä ja takuueläkkeestä.

suoMessa 1,5 Miljoonaa

eläkkeensaajaa

Yhä useamman suomalaisen ostovoima pe-

rustuu eläkkeeseen. Jo yli neljännes Suo-

messa asuvista saa jotakin eläkettä: van-

huuseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä, per-

he-eläkettä tai osa-aikaeläkettä.

Eläkettä saa yhteensä 1,5 miljoonaa

henkilöä. Suomesta maksettiin ulkomaille

eläkettä 61 000 henkilölle.

Lakisääteisiä eläkkeitä maksettiin vuon-

na 2014 yhteensä noin 27,5 miljardia eu-

roa, joista työeläkkeitä 24,4 miljardia eu-

roa.

Vuonna 2014 työeläkettä sai 1 422

000 henkilöä. Heistä suurin osa, 1 184

000 henkilöä, oli vanhuuseläkeläisiä. Työ-

kyvyttömyyseläkettä saavien joukko 173

000 on edelleen jatkanut vähentymistään

edellisvuodesta (183 000). Osa-aikaelä-

kettä sai 16 000 henkilöä.

Keskieläke 1 588
euroa kuukaudessa

–Sähköliiton jäsenet voivat
työssään keskimääräisesti
hyvin, Työterveyslaitoksen
erikoistutkija Kaisa Kirves
paljasti puhuessaan
Työympäristön
ajankohtaispäivillä
Tampereella maaliskuun
lopulla. Varalan kurssille
osallistui parikymmentä
työsuojelusta kiinnostunutta.

Työtapaturmassa vammautunut Sami Hottinen kävi kertomassa anna-vaimonsa kanssa, miten elämä ja tulevai-

suus voi muuttua hetkessä. Mieluisaa sähköasennustyötä tehnyt Sami joutuu nyt opiskelemaan toiseen ammattiin

jalan kivuliaan hermovaurion takia.

Tutkija laittoi Työympäristön ajankohtaispäiville saapuneet luottamushenkilöt analysoimaan seinille kiinnitettyjä ku-

via. iloista koskenlaskukuvaa arvioinut joukkue näki heti yhteistyön konkreettisen merkityksen.
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Sähköturvallisuuden edistämiskeskus

STEK ry on julkaissut uudistetun painok-

sen Sähkö ja vene -oppaasta. Opas on suun-

nattu tavalliselle veneilijälle, joka haluaa sy-

ventää ymmärrystään veneen sähköjärjestel-

män toimivuudesta, mutta laajuutensa vuoksi

se on hyödyllinen myös esimerkiksi veneenra-

kentajille ja -korjaajille. Oppaassa käsitellään

hyvin yleistajuisessa muodossa veneen säh-

kölaitteita ja niiden häiriöitä, veneen akkuja

sekä korroosiota ja ukkossuojausta.

Oppaan on toimittanut yli-insinööri Heikki

Silván, jota on uudistetussa painoksessa avus-

tanut käytännönläheisesti veneiden korjaami-

seen ja huoltoon perehtynyt venealan yrittä-

jä Juha Tähti.

– Veneissä käytettävien sähkölaitteiden kir-

jo on lyhyessä ajassa monipuolistunut ja nii-

den lukumäärä kasvanut merkittävästi, STE-

Kin toimitusjohtaja Timo Kekkonen sanoo.

Uusi tekniikka tuo veneilijöille paljon uusia

mahdollisuuksia, mutta samalla uudet laitteet

ja teknologiat asettavat veneiden sähköjärjes-

telmille vaatimuksia, jotka olisi hyvä tuntea.

Edellisen, vuonna 2010 julkaistun painoksen

jälkeen on myös veneilyä koskevat direktiivit,

standardit ja ohjeet muuttuneet ja täydenty-

neet. Myös STEKin verkkosivujen Veneilijälle-

osiosta löytyy tietoa.

Oppaan julkaisu ajoitettiin veneilykauden

alkuun. Oppaan tueksi on vielä syksyllä tu-

lossa koulutusmateriaali, jonka avulla erilai-

sissa veneilyn tai merenkulun tehtävissä toi-

mivat kouluttajat voivat liittää koulutukseen-

sa vaivattomasti myös osion veneen sähköjär-

jestelmistä. Kuten opas, myös koulutusmateri-

aali on ilmainen ja valmistuttuaan ladattavissa

STEKin verkkosivujen Veneilijälle-osiosta.

Veneen sähköjärjestelmän perusteet
haltuun veneilykauden alkajaisiksi

STEKin toimitusjohtaja on itsekin innokas veneilijä.
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Teollisuuden sähköalojen työnteki-

jät ry, osasto 182 vietti virkistyspäi-

vää 11. huhtikuuta. Päivä sujui hie-

nossa auringonpaisteessa Pornaisis-

sa maastokuorma-autosafarin mer-

keissä.

Safarin ohjelmaan kuului ajelua

metsän siimeksessä ajoittain vaati-

valla polulla, jolla jalkamiehenkin

olisi ollut vaikea kulkea. Kalustona

olivat KrAZ ja Proto Sisu maasto-

kuorma-autot. Miehet pääsivät myös

testaamaan ATS-59-tykinvetäjää.

Kuvassa takarivissä Kimmo Sand-

ström, Jarkko Vuori, Aarne Zitting,

Santeri Jukarainen, Heikki Kaner-

va ja Paavo Kinnaslampi. Alarivis-

sä Raimo Lindholm, Jarmo Sironen,

Petri Hakala, Timo Karppinen, Jor-

ma Rantanen, Jyri Laitinen, Ilkka

Naski, Petri Laitinen, Tuomo Nur-

mikivi, Erkki Hanski ja Kari Kos-

kinen. Taustalla Mil-Safarin kalus-

toon kuuluva T-55M-taistelupans-

sarivaunu.

Kuvan ja tiedot tapahtumasta vä-

litti Consilium Marine Oy:n navi-

gointielektroniikan huoltoasentaja ja

suunnittelijana työskentelevä osas-

ton sihteeri Jarkko Vuori.

Vasama julkaisee jokaisessa numerossaan lukijoidensa lähettämiä kuvia. Sähköliiton täyttäessä tänä vuonna 60 vuotta, toivomme erityisesti, että lähetätte meille kuvia liiton jäsenistä sähköalan töissä tai tempauksissa vuosien
varrella, esimerkiksi työhuonekuntien tai osastojen tapahtumista. Mitä vauhdikkaampi kuva, sitä parempi! Aktiivisuus palkitaan yllätyspalkinnoilla, joten lähetä meille kuvasi sähköpostilla osoitteeseen: vasamalehti@sahkoliitto.fi

KUUKAUDEN
KUVA

Suomessa on juuri äänestetty

eduskuntavaaleissa ja uudet

kansanedustajat valittu. Eri poliit-

tiset puolueet esittävät erilaisia

ratkaisumalleja työmarkkinoiden

kehittämiseksi. Yksi vakiintunut

teema on työehdoista sopimisen

siirtäminen yhä enemmän paikalli-

selle tasolle. Paikallista sopimista

tarjotaan lääkkeeksi työmarkkinoi-

den joustavuuden lisäämiseksi ja

yritysten erilaisten tarpeiden huo-

mioon ottamiseksi.

Työoikeudessa on vahva työn-

tekijän suojelun periaate. Osa

lainsäädännöstä on pakottavaa oi-

keutta, josta ei voi sopia toisin.

Myös Euroopan tasolla työnteki-

jöiden oikeuksien suojelu on ollut

esillä. EU-tuomioistuin antoi tänä

keväänä merkittävän tuomion lä-

hetettyjen työntekijöiden oikeuksi-

en ja suomalaisen yleissitovan työ-

ehtosopimusjärjestelmän puolesta.

Paikallisesta sopimisesta kes-

kusteltaessa unohdetaan, tai

tarkoituksellisesti sivuutetaan, mi-

ten isosta asiasta on kysymys.

Pääluottamusmiehen allekirjoitta-

ma paikallinen sopimus voi oike-

usvaikutuksiltaan olla normaalisi-

tovan työehtosopimuksen osa, joka

asettuu työoikeudellisessa etusija-

järjestyksessä seuraavaksi heti pa-

kottavan lainsäädännön jälkeen.

Pääluottamusmiehen tekemä pai-

kallinen sopimus sitoo kaikkia nii-

tä työntekijöitä, joita hän edustaa.

Paikallisten osapuolten työoike-

udellinen tuntemus on vaih-

televaa. Isoissa yrityksissä on vah-

va organisaatio, jossa on myös lai-

nopillista osaamista. Työntekijöi-

tä edustava pääluottamusmies

joutuu näissä tilanteissa helpos-

ti epäedulliseen asemaan. Paikal-

lisen sopimisen edellytyksenä tu-

lisi aina olla tasapuolinen tunte-

mus sovittavista asioista. Joskus

esiintyy jopa sitä, että paikallis-

ta sopimusta koskeva esitys kirja-

taan luottamukselliseksi. Muiden

työehdoista sopiminen ei ole kos-

kaan luottamuksellista tietoa. Ai-

toon paikalliseen sopimiseen si-

sältyy se, että molemmilla osapuo-

lilla on mahdollisuus kysyä asian-

tuntevaa apua.

Työoikeudellisen merkittävyy-

den lisäksi on tärkeää tarkas-

tella, mitä sopiminen merkitsee.

Sopimisella tarkoitetaan vapaaeh-

toista tahdonmuodostusta. Työn-

antaja vetoaa helposti työsuhteen

lojaliteettiperiaatteeseen ja on sitä

mieltä, että työntekijällä on työ-

suhteeseen liittyvä velvollisuus so-

pia työnantajan esittämän edun

mukaisesti. Lojaliteettiperiaate on

kuitenkin työsuhteessa molem-

minpuolinen. Myös työnantajan on

otettava huomioon sopimuskump-

panin etu.

Paikallisesta sopimisesta kes-

kusteltaessa on syytä kysyä,

millaiset sopimisen edellytykset

paikallisella tasolla ovat. Paikal-

lisen sopimisen haaste on liiketa-

loudellisten tavoitteiden ja työsuh-

teiden ehtojen suora vastakkain-

asettelu. Kilpailukykyä haetaan

työsuhteiden ehtojen kautta. Pai-

kallisessa neuvottelussa vastak-

kain ovat usein työnantajan edus-

taja ja pääluottamusmies. Neuvot-

telun osapuolten on haastavaa, el-

lei jopa mahdotonta, irrottautua

työsuhteen rooleista sopimusosa-

puoliksi.

Usein liikkeen- ja työnjohto-

oikeutta käytetään painos-

tuskeinona epätasapainoisen so-

pimuksen aikaansaamiseksi. On

myös aiheellista kysyä, onko mo-

lempien osapuolten sopimukses-

sa saama etu tasapainossa? Työn-

antaja voi vaatia konkreettista työ-

ehdoista toisin sopimista ja antaa

vastineeksi vähemmän konkreetti-

sia lupauksia työstä. Hyvin usein

paikallisen sopimuksen konkreet-

tinen etu jää vain työnantajalle.

Paikallisen neuvottelukulttuurin

kehittäminen olisi ensimmäinen

edellytys, jos paikallista sopimista

haluttaisiin edistää.

Myös paikalliset osapuolet

ovat osa työmarkkinajärjes-

telmää. Pääluottamusmies edus-

taa työpaikalla omaa ammattiosas-

toaan ja liittoa, joka solmii alal-

le työehtosopimuksen. Paikallisen

sopimuksen merkittävien oikeus-

vaikutusten vuoksi on luonnollis-

ta, että paikallista sopimista pitää

valvoa. Niin houkuttelevalta kuin

toisen osapuolen alistaminen kuu-

lostaakin, se tuottaa ongelmia. So-

pimukset syntyvät aina sopimalla,

myös paikallisella tasolla.

Jari Ollila

sopimusvastaava

KÄRKIMIES

Paikallisen sopimisen kuuma peruna
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- Isolla työmaalla tuppaa aina olemaan teknisiä ongelmia. Hyvällä ennakkosuunnittelulla ja

aikataulutuksella monista haasteista selviää vähemmällä, Veikko Tervola tuumii.

Homevapaa koulu
iijoen kupeeseen

Muutamat väliseinät paneloidaan lisä-äänieritystä varten. Näiden seinien sähköasennukset ovat myös helpompia tehdä.

”ENsi syksystä
alkaEN pitäisi
sähkömiEhillä olla
töitä riittävästi.”
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Pudasjärven kuntakeskukseen,
Iijoen kupeeseen nousee maa-
ilman suurin hirsikoulu noin

800 oppilaalle. Kun koulukampuksen
pinta-ala on noin 9700 kerrosneliötä,
kevätauringossa loistaa lähes 30 ki-
lometriä puhdasta hirttä. Tyylikkääs-
ti salvotut hirsiseinät kätkevät sisäl-
leen mahtavan määrän uutta tekniik-
kaa, joka ei saa rumentaa rakennusten
kaunista puupintaa.
– Tänne tulee varmaan sata kilomet-

riä kaapelia, joka piilotetaan rakentei-
siin, sanoo Are Talo Oy:n sähköistys-
urakan nokkamiehenä ahertava Veik-
ko Tervola.
Helmikuulta asti sähkötöitä alkuun

laitellut Tervola on saanut olla liki
pääsiäiseen asti koko ison työmaan ai-
noa sähköasentaja, jonka tärkeimpiä
tehtäviä on ennakoida, miten moni-
naiset sähköasennukset tehdään hir-
sirakenteiden ehdoilla, tehokkaasti

mutta huomaamattomasti. Myös mo-
net materiaalit ja tarvikkeet ovat kär-
kimiehen huolena.
– Tavanomaisen rakennussähkön

lisäksi tänne vedetään saman verran
heikkovirtaa atk-laitteita varten. Näin
laajalla ja erikoisella työmaalla täytyy
aika tarkasti etukäteen miettiä, miten
asennukset tehdään rakenteissa, Ter-
vola tuumii.

SiSäilmaongelmat kuriin
Sisäilmaongelmaisia kouluja on Suo-
messa arviota tuhat. Pudasjärven kun-
ta päätti omalta osaltaan torjua home-
ongelmia ottamalla käyttöön paikka-
kunnan oman Kontiotuotteen hirsi-
rakennusosaamisen. Rakentamisen
pääurakoitsijaksi valittiin Lemmin-
käinen. Are osti Lemminkäisen Talo-
tekniikan viime kesänä, joten nyt säh-
köurakkaa tehdään Aren haalareissa.
Lemminkäinen vastaa paitsi hirsi-

koulukampuksen suunnittelusta ja
toteutuksesta myös sen seuraavan 25

vuoden hoidosta, ylläpidosta, käyt-
täjäpalveluista sekä perusparannu-
sinvestoinneista elinkaarimallin mu-
kaan. Hankkeen kokonaisarvo mer-
kitsee Lemminkäiselle yli 40 miljoo-
naa euroa. Investointivaiheen osuus
on noin 23 miljoonaa.
Oulusta Kuusamoon johtavan valta-

tien kupeeseen keskelle Pudasjärven
taajamaa nousevan koulukeskuksen
sähkösuunnittelusta vastaa Sweco-
talotekniikka, jonka erityisosaamis-
ta ovat myös av- ja turvasuunnittelu.
Suunnitelmissa tähdätään energiata-
loudelliseen, toimivaan ja tehokkaa-
seen toimintaympäristöön. Valaistus-
ratkaisut ovat osa koulurakennusten
modernia sisustusta ja tietoverkkojär-
jestelmät on suunniteltu helposti käy-
tettäväksi. Reilun vuoden puserruk-
sen jälkeen sähköiset järjestelmät ja-
lostuvat suunnitelmista toteutukseen.

ValmiSta keSällä 2016
Kiimingissä asuva Veikko Tervola

kulki aluksi päivittäin 75 kilomet-
rin työmatkan omalla autollaan. Kun
sähköistystyömaan miehitys kasvoi,
kärkimies hakeutui vuokra-asun-
toon lähemmäksi työpaikkaansa.
Kesäksi 2016 valmistuva kohde

teettänee nokkamiehellä töitä niin
tiiviisti, että hän aikoo lykätä pitem-
piä vuosilomiaan pidettäväksi vas-
ta koulukampuksen valmistumisen
jälkeen. Se ei kuitenkaanmiestä har-
mita.
– Hyvä vain, kun on tämä iso työ-

maa, sillä toistaiseksi rakentaminen
täälläpäin on aika hiljaista. Ensi syk-
systä alkaen pitäisi kyllä sähkömie-
hillä olla töitä riittävästi.
Ennen kuin sähköistystyömaalla

alkoi todella tapahtua, kokenut kär-
kimieskin pääsi muutamaksi tunnik-
si koulun penkkiin. Aren aluepääl-
likkö Jouni Riikola opasti miehiään
tulkitsemaan 3D-piirustuksia, joiden
avulla suunnitelmat välittyvät asen-
tajille.

Neljästä kookkaasta hirsirakennuksesta koostuva koulukampus on salvottu nelinkertaisesta liimahirrestä,

joka ei tarvitse lisälämpöeristettä pintaansa.

Lemmikäisen pääurakoima

Pudasjärven hirsikoulukampus

houkuttelee kiinnostuneita ympäri

maailmaa. Lemminkäinen vastaa

paitsi hirsikoulukampuksen

suunnittelusta ja toteutuksesta myös

sen seuraavan 25 vuoden hoidosta,

ylläpidosta, käyttäjäpalveluista

sekä perusparannusinvestoinneista

elinkaarimallin mukaan.

Aluepäällikkö Jouni Riikola

tutkaili sähköpiirustuksia kärkimies

Veikko Tervolan kanssa.

TeksTI: RIITTA KALLIO / kUVAT: EMMI KALLIO
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”Meillä on pyritty
pitäMään porukassa
kaikenikäisiä.”

Aika harvalla työmaalla sähkö-
asentajat purkavat katosta ja
seinistä 750 valaisinta, kun-

nostavat ne ja laittavat takaisin pai-
koilleen. Niin tehdään kuitenkin nyt
Rovaniemen Lappia-talolla. Raken-
nusperintölain nojalla suojellussa ar-
vorakennuksessa pyritään säilyttä-
mään kaikki alkuperäiset Alvar Aal-
lon suunnittelemat elementit vaikka
koko rakennus remontoidaan puolen-
toista vuoden aikana kellarista katol-
le.
– Tämä on aika erilainen työmaa,

tiivistää EMC-Talotekniikka Oy:n kär-
kimies, sähköasentaja Vesa Kujala,
joka on pääsiäisen alla saanut val-
miiksi 13-miehisen porukkansa kans-
sa talossa sijaitsevan musiikkiopiston
sähköremontin.
Laajan talon muissa osissa remont-

ti jatkuu vielä kuukausia. Erityisesti
talon kolme näyttämöä ja uusi maan-
alainen lavastamo työllistävät niin
sähköasentajia kuin muitakin raken-
nusammattilaisia. Valtavasta sähkö-
kaapelien määrästä voi vain aavistella
millainen määrä uutta tekniikkaa pii-
lotetaan pintojen alle.

Sähkö Sytyttää
revontuletkin
Lappia-talo rakennettiin 70-luvun al-
kupuolella teatteriksi ja konferenssi-
taloksi. Nyt taloa remontoidaan vas-
taamaan paremmin nykypäivän tar-
peita. Vaikka talotekniikka, sähkö-
järjestelmät ja teatterin esitystekniik-
ka uusitaan, akustiikkaa parannetaan
ja pinnat puleerataan, remontti teh-
dään varjellen alkuperäistä arkkiteh-
tuuria. Syksyllä uusittuun taloon tu-
lijat näkevät tutut marmorilattiat ja
entistä ehommat puupinnat, jotka on
kunnostettu pieteetillä. Museoviras-
to ja Alvar Aalto Museo pitävät osal-
taan silmällä, että saneeraus tehdään
alkuperäistä suunnitelmaa kunnioit-
taen.
Työmaan vastaava mestari Jarmo

Posio kertoo, että lähes 20 miljoonan
remontti toteutetaan Rovaniemen
kaupungin tilaliikelaitoksen omana
hankkeena. Laitos toimii itse tilaaja-
na, rakennuttajana ja päätoteuttaja-
na. Se on myös kilpailuttanut talon
kymmenet urakkatyöt, joista sähkö-
urakka on kolmanneksi suurin. Myös
ikkunoita korjataan ja talon tunturi-
en silhuetteja muistuttava katto uu-
sitaan. Sähköurakkakin huipentuu
katolle, jonne syttyvät uudet näyttä-

lappia-talon remontissa
varjellaan aallon arkkitehtuuria

TEKSTi: RiiTTa Kallio / KuVAT: emmi Kallio

vät ”ledi-revontulet”, jotka valaisevat
myös talon julkisivun.
– Jokainen asia on pitänyt kilpailut-

taa, kun julkisesta toimijasta on kyse.
Vähän hidasta ja kankeaahan tällai-
nen on, mutta syksyllä lappilaiset pää-
sevät nauttimaan entistä ehommasta
teatteritalosta, Posio lupaa.

könttäurakka
Vesa Kujalan matkapuhelin pärisee
tiuhaan ja mies sukkuloi otsalampul-
linen kypärä päässään laajan ja sok-
keloisen työmaan eri puolilla opasta-
massa urakkaryhmäänsä, joka koos-
tuu enimmäkseen kokeneista konka-
reista mutta mukana on myös muuta-
mia nuoria sähköasentajanalkuja.
– Tässä työmaassa riittää haastetta,

ja erityisesti kärkimiehelle. Aikatau-
luttaminen on vaikeaa, kun porukkaa
on paljon, Kujala huokaa, mutta tote-
aa, että hänen ryhmänsä on tarvinnut
olla vain yhtenä iltana ylitöissä.
Kärkimies on tyytyväinen, että urak-

kaporukassa onmyös nuoria, alle vuo-
den alalla olleita, jotka harjaantuvat
töihinsä enimmäkseen vanhemman
kollegan työparina.
– Ala uhkaa ukkoutua, kun monet

nuoret jatkavat opintoja ammattikou-
lun jälkeen. Meillä on kyllä pyritty pi-

tämään porukassa kaikenikäisiä, Ku-
jala tuumii.
Hän kertoo, että sähkötyöt tehdään

könttäurakkana. Vaativa kohde palkit-
see asentajat mukavalla keskituntian-
siolla. Entisenä työsuojeluvaltuutettu-
na Kujala myös arvostaa työmaan siis-
teyttä ja turvallisuutta.

1. ja 2. Lappia-talon suojissa toimivan mu-

siikkiopiston viimeisiä asennuksia tehtiin

vauhdilla maaliskuun lopussa, jolloin talon

teatterien remontti oli vauhdikkaimmillaan.

3. Viimeistä työviikkoaan ennen eläkkeelle

jääntiä EMC-talotekniikan leivissä paiskiva

Erkki niemistö sai kärkimies Vesa Kujalal-

ta viimeiset ohjeistukset sähköasennuskoh-

teestaan. Yli 40 vuoden asennusuran tehnyt,

luottamusmiehenä ja osastonsa sihteerinäkin

toiminut niemistö lähettää kiitokset Sähköliit-

toon, ”joka on aina hoitanut tes-asiat hyvin,

ja josta on aina tarvittaessa saanut apua työ-

suhdeasioissa”.

4. Työsuojeluvaltuutettu Sami Paaso (oikealla)

antoi pisteitä Lappia-työmaan siisteydelle ja

turvallisuudelle, joka helpottaa sähköasenta-

jienkin työskentelyä. Aulan suojellut osat on

peitetty vanerilla.

1 3

3 4
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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.fiJäsenpalVelut

KoonnuT: Jonna Heiniluoma
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LUE JA TÄYTÄHUOLELLISESTI!HERÄTYS,
OPPILASJÄSENET!

Kesäduuni alKaa

Muuta oppilasjäsenyytesi

varsinaiseKsi jäsenyydeKsi

Kun aloitat kesätyön - vaikka jo

opiskelusi ensimmäisenä kesänä -

muistathan heti MUUTTAA OPPI-

LASJÄSENYYTESI LIITTYMÄLLÄ

SÄHKÖLIITON VARSINAISEKSI JÄ-

SENEKSI. Tällöin liityt myös työttö-

myyskassan jäseneksi ja alat kartut-

taa työttömyyskassan maksaman an-

siosidonnaisen työttömyyspäivärahan

saamiseksi vaadittavaa työssäoloeh-

toa. Lisäksi varsinaisena jäsenenä

saat matkustajavakuutuksen ja mui-

ta mahtavia etuja.

tseKKaa www.sahKoliitto.fi

Liittyminen onnistuu helpoiten www.

sahkoliitto.fissä etusivun vasemmas-

sa reunassa olevan Liity jäsenek-

si -linkin kautta tai oheisella lomak-

keella.

Jäsenmaksu on 1,4 prosenttia

bruttotulosta ja se maksetaan kai-

kesta opiskelun aikana tehdystä

työstä. Opiskelun aikana tehtävä työ

voi olla minkä tahansa alan työtä.

MaKsanKo itse vai

periiKö työnantaja?

• jos maksat itse jäsenmaksun, täy-

tä netin lomakkeeseen omat ja työn-

antajasi tiedot, laita rasti ruutuun

”Maksan itse jäsenmaksun” ja lähe-

tä liittymisilmoitus Sähköliittoon lo-

makkeen lopussa olevan Lähetä-pai-

nikkeen kautta.

Liittymisilmoituksen saavuttua

saat viitteet jäsenmaksun maksamis-

ta varten.

• jos työnantaja perii jäsenmaksun

suoraan palkastasi, täytä omat ja

työnantajasi tiedot ja laita rasti ruu-

tuun ”Työnantaja perii jäsenmak-

sun”. ENNEN LÄHETTÄMISTÄ tu-

losta yksi paperikappale ja toimi-

ta se palkanlaskentaan, jotta jäsen-

maksuperintä lähtee käyntiin.

Liittymisilmoituksen saavut-

tua meille toimitamme työnantajal-

lesi viitteet jäsenmaksun perimis-

tä varten.

Kesätyö päättyy –

jäsenMaKsuvapautus alKaa

Kesätyön jälkeen sinulle myönne-

tään varsinaisena jäsenenä jäsen-

maksuvapautus seuraavan opiskelu-

lukuvuoden ajaksi, kun ilmoitat lu-

kuvuoden alkamis- ja päättymispäi-

vän jäsenpalveluihin.

Lisätietoa saat Sähköliiton jäsen-

palveluista: jasenrekisteri@sahkoliit-

to.fi tai puh. 03 252 0303 arkisin

klo 9–11 ja 14–15 ja sivulta www.

sahkoliitto.fi.

Opiskelu pidentää työssäoloehdon keräämisaika
kesäduunari-info
avautuu maanantaina 4. toukokuuta.
Maksuton palvelu vastaa nuorten
kesätöihin liittyviin kysymyksiin.

Kysy neuvoja numerosta

0800 179 279

www.kesaduunari.fi
www.facebook.com/kesaduunari

Kun olet työttömyyskassan jäsen saat kerättyä työs-

säoloehtoa. Työssäoloehto on 26 viikkoa ja tarkas-

telujakso on 28 kuukautta. Päätoiminen opiske-

lu kuitenkin pidentää tuota tarkastelujaksoa, ja voit

kerätä 26 työssäoloviikkoa useamman kesän aika-

na, kuitenkin seitsemän vuoden kuluessa.

Jos olet esimerkiksi kolmen vuoden opiskelun ai-

kana kesätöissä yhteensä vähintään 26 viikkoa, si-

nulla on oikeus työttömyyskassan maksamaan työt-

tömyyspäivärahaan heti opiskelusi päättymisen jäl-

keen, mikäli vakituista sähköön liittyvää työtä ei

heti löydy. Muistathan tuolloin ilmoittautua TE-toi-

mistoon työnhakijaksi heti ensimmäisenä työttö-

myyspäivänä!

aaa

UPGREIDAA JÄSENYYS!OPPILASJÄSENENÄ ET OLETYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSEN
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Mitä tehdä, jos työpaikalla kaikki ei ole kunnossa?
Miten asiat saataisiin järjestykseen? Liitytään tietysti
Sähköliittoon, perustetaan työhuonekunta ja valitaan
työpaikalle oma luottamusmies.

TYÖHuoneKunTA
• voidaan perustaa jokaiseen yritykseen, laitokseen,

työhönottopaikkaan tai työpaikkaan, jossa on vähintään
kaksi sähköaloilla työskentelevää henkilöä ja jossa on
valittu pääluottamusmies tai luottamusmies.

• kehittää ja toteuttaa työpaikoilla edunvalvontaa ja toimii
yhdyssiteenä työpaikkojen jäsenten ja ammattiosaston
sekä liiton välillä.

• hoitaa työpaikalla jäsentensä työsuhdeasiat ja
luottamusmiesvalinnat.

• voi tehdä esityksiä työehtosopimukseen ja työlakeihin.
• voi tehdä esityksiä liiton hallitukselle ja edustajistolle.
• huolehtii tiedottamisesta työpaikan jäsenten ja

ammattiosaston sekä liiton välillä.
• asettaa edustajaehdokkaita ammattiosaston hallitukseen

ja jaostoihin sekä vaikuttaa vaalipiirinsä ehdokasasetteluun
edustajiston vaalissa.

• järjestää koulutus- ja virkistystoimintaa.
• tekee jäsenhankintaa työpaikalla.

Luottamusmies
• on työyhteisönsä kunniajäsen, joka valvoo työehto-

sopimuksien noudattamista työpaikallasi.
• huolehtii siitä, että sinua ja työkavereitasi kohdellaan

oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.
• neuvoo ja tukee mahdollisten ongelmatilanteiden sattuessa.

Jos työpaikallasi ei vielä luottamusmiestä ole, ota
yhteyttä omaan ammattiosastoosi tai Sähköliittoon.
Saat neuvot ja avun työhuonekunnan perustamiseen
ja luottamusmiesvalinnan järjestämiseen.

Joko sinunkin työpaikallasi on
sähköliittolainen luottamusmies?

www.sahkoliitto.fi > JÄRJESTÄ TYÖPAIKKASI
tEKSti: Jonna Heiniluoma / PiiRRoKSEt: Jukka oJala

LIITY LIITTOON: JÄRJESTÄ TYÖPAIKKASI:
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TYÖTTÖMYYSKASSA
Koonnut: Jonna Heiniluoma

Puhelinpäivystys arkisin klo 9.00-11.00, puh. 03 252 0300. toimisto avoinna arkisin klo 9.00–15.00
Hakemusten postitusosoite: Sähköalojen työttömyyskassa, PL 774, 33101 tAMPERE
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa ja ttkassa@sahkoliitto.fi

Ilmoittaudu TE-toimistoon työn-

hakijaksi täyttämällä sähköinen il-

moittautumislomake osoitteessa

www.te-palvelut.fi viimeistään en-

simmäisenä työttömyyspäivänä.

Oikeus työttömyysetuuksiin alkaa

aikaisintaan ilmoittautumispäiväs-

tä lukien.

Noudata TE-toimiston antamia

ohjeita, koska päivärahan mak-

saminen saattaa muuten katke-

ta. TE-toimiston antamat lausun-

not sitovat

kassaa, eikä kassa voi maksaa päi-

värahaa, ellei työnhakusi ole voi-

massa.

NäiN haet

aNsiopäivärahaa

Tulosta päivärahahakemus Työttö-

myyskassojen yhteisjärjestön www.

tyj.fi-sivulta kohdasta Lomakkeet.

Sieltä löydät samalla työttömyys-

kassan tarvitseman palkkatodis-

tuslomakkeen.

Täytä ensimmäinen työttömyys-

päivärahahakemus vähintään kah-

delta täydeltä kalenteriviikolta.

Jotta työttömyyskassa voi alkaa

maksaa sinulle päivärahaa, se tar-

vitsee paljon tietoa. Liitä hake-

muksesi mukaan seuraavat doku-

mentit:

Jäljennös irtisanomisilmoi-

tuksesta tai lomautusilmoi-

tuksesta.

Jos olet sivutoiminen yrittäjä

tai esimerkiksi omistat maa-

ta tai metsää, lähetä kassal-

le kopio viimeksi vahviste-

tusta verotuksestasi, eli tällä

hetkellä vuoden 2013

verotuspäätöksestä erittely-

osineen.

Kopio eläkepäätöksestä, jos

saat osa-aika- tai osatyöky-

vyttömyyseläkettä.

Muutosverokortti etuutta

varten, jos olet hakenut ve-

rottajalta uuden verokortin

sosiaalietuutta varten.

Palkkatodistus vähintään

työttömyyttä edeltäneeltä

26 työssäoloviikolta. Todis-

tuksessa pitää näkyä enna-

konpidätyksen alainen tulo

sekä siihen sisältyvät loma-

raha ja lomakorvaus eriteltyi-

nä. Lomarahaa ja lomakorva-

usta ei pidä ilmoittaa yhteis-

summana.

tarkasta

hakemuksesi

ja seN liitteet

Jotta hakemusten käsittely olisi

mahdollisimman nopeaa, laadi ha-

kemuksesi huolellisesti. Tarkasta

se ja sen liitteet.

Kun kyse on työsuhteen päät-

tymisestä, tarkasta että palkkato-

distukseen on merkitty eriteltynä

myös muut mahdolliset ylimääräi-

set palkkiot tai rahaerät, jotka on

maksettu työsuhteen päättyessä.

Muista tarkastaa palkkatodis-

tuksesta, että siihen on merkitty

mahdolliset palkattomat ajanjak-

sot, kuten lomautus, vanhempain-

loma, palkaton virkavapaa tai pal-

katon sairasloma.

Tarkasta myös, että palkkatodis-

tuksessa on palkanlaskijan yhte-

ystiedot. Suhteellisen helppo tapa

toimittaa työttömyyskassalle ker-

ralla kaikki ansiopäivärahan suu-

ruuden laskemisessa tarvitsemam-

me tiedot on pyytää palkanlaskijaa

käyttämään Työttömyyskassojen

yhteisjärjestön www.tyj.fi:stä löyty-

vää palkkatodistuslomaketta, jos-

sa kaikki tarpeellinen on valmiik-

si koottuna.

Jos joudut työttömäksi
tai lomautetuksi

X

X

X

X

X

Työttömyyskassojen yhteisjärjestö on

julkaissut ansioturvajärjestelmästä

infomateriaalin, jonka tarkoitus on

tarjota uusia näkökulmia ja tilastoi-

hin perustuvaa tietoa työttömyystur-

vakeskustelun tueksi. Materiaali löy-

tyy sivulta www.sahkoliitto.fi/tyotto-

myyskassa.

aNsioturva kaNNustaa

työhöN

Työttömyysturvan kannustavuudesta

on käyty kevään aikana laajaa kes-

kustelua. Infomateriaaliin on koot-

tu laskelmia työtulon ja ansiopäi-

värahan yhdistämisestä. Laskelmat

osoittavat, että ansioturvalla työs-

kentely kannattaa. Työ kasvattaa ko-

konaistuloja ja sen avulla voi nollata

500 päivän enimmäisaikalaskurin.

Työskentely onkin yleistä. Joka

neljäs ansiopäivärahan saaja työs-

kenteli osa-aikaisesti jo vuonna

2013, ennen 300 euron suojaosan

käyttöönottoa. Suojaosa on lisännyt

osa-aikatyön tekemistä entisestään.

suuriN osa työttömistä

työllistyy Nopeasti

Finanssivalvonnan tilaston mukaan

vuoden 2013 lopussa 40 % ansio-

päivärahan saajista oli ollut työt-

tömänä alle kolme kuukautta. 60

%:lla saajista työttömyys oli kestä-

nyt alle puoli vuotta.

aNsiopäiväraha

hyödyttää vuosittaiN

300 000 työtöNtä

Ansioturvan piirissä oli vuonna

2013 noin puolet työttömistä. An-

sioturvaa ilman jäävät tällä hetkel-

lä pääasiassa ne henkilöt, jotka ovat

vasta aloittaneet työmarkkinoilla tai

jotka ovat olleet työttömänä yli kak-

si vuotta.

aNsioturva oN tärkeä

pieNi- ja keskituloisille

Ansiopäiväraha lasketaan työttö-

myyttä edeltäneen palkan perusteel-

la niin, että korvaustaso (eli etuus

suhteessa palkkaan) on sitä korke-

ampi, mitä pienemmät henkilön tu-

lot ovat.

Valtaosa ansiopäivärahan saajista

on pieni- tai keskituloisia. 80 % päi-

värahan saajista on ansainnut ennen

työttömyyttä enintään 3 000 euroa

kuukaudessa.

työttömyysturva-

järjestelmäN hyödyt

säilytettävä kehitystyössä

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön

mielestä työttömyysturvajärjestel-

mää on kehitettävä. Samalla on eh-

dottoman tärkeää, että nykyjärjestel-

män toimivia ominaisuuksia ei hävi-

tetä uudistusten mukana.

aNsioturva rahoitetaaN

pääosiN työNaNtajieN ja

palkaNsaajieN maksuilla

Valtio rahoittaa ansioturvaa vain pe-

ruspäivärahan suuruiselta osalta.

Peruspäivärahan ylittävä osa kate-

taan työnantajilta ja palkansaajilta

kerättävillä työttömyysvakuutusmak-

Faktaa ansioturvasta – työkaluja
työttömyysturvakeskusteluun

Vapun maksupäivät ovat ke 29.4. ja to 30.4.
Helatorstain viikolla maksupäivät ovat
normaalit keskiviikko ja perjantai.
• Jos olet lomautettu ja lomautuksesi on alkanut juuri ennen arkipyhiä, tar-

kista oletko oikeutettu arkipyhäkorvaukseen. Voit kysyä asiaa omalta luotta-

musmieheltäsi tai liitosta oman sopimusalasi toimitsijalta. Mikäli olet oikeu-

tettu arkipyhäkorvaukseen, se on ilmoitettava työttömyyskassalle.

• Jos sinut on lomautettu, ilmoita vuosilomasi ajankohta työttömyyskassalle

hakemuksessasi. Liitä hakemuksen mukaan vuosiloma-ajan palkkaa koskeva

palkkatodistus tai palkkalaskelma.

Päivärahahakemusten
käsittelyaika on noin 3 viikkoa
Kun henkilö jää työttömäksi, ansio-

päivärahahakemus käsitellään kes-

kimäärin kolmessa viikossa. Tämän

jälkeen hakemukset käsitellään pää-

sääntöisesti automaattisesti ja haki-

ja saa etuuden tililleen noin viikon

kuluessa hakemuksen saapumises-

ta. Osa-aikatyön ajalta ansiopäivä-

rahahakemukset käsitellään reilus-

sa viikossa.

Hakemukset käsitellään saapu-

misjärjestyksessä. Sivulta www.sah-

koliitto.fi/tyottomyyskassa näkyy

ajantasainen tilanne, minkä viikon

hakemuksia parhaillaan käsitellään.

Pyydämme välttämään käsittelyai-

katilanteen tiedustelua puhelimitse,

koska rauhoitamme etuuskäsitteli-

jöiden työaikaa hakemusten käsitte-

lyyn. Mikäli hakemuksesta puuttuu

tietoja, lisätiedot pyydetään, kun lo-

maketta käsitellään.

Sähköalojen työttömyyskassan toi-

mintakertomus, tilinpäätös ja tilin-

tarkastajien kertomus lausuntoineen

vuodelta 2014 ovat kassan sääntö-

jen 23 § 3 momentin edellyttämällä

tavalla nähtävinä kassan toimistossa

Aleksanterinkatu 15, Tampere.

Asiakirjoihin voi tutustua 8.6.–

12.6.2015 kello 9.00–15.00.

Työttömyyskassan tilit nähtävillä

suilla ja kassan jäsenyysmaksuilla.

Työttömyysvakuutusrahasto tilit-

tää työttömyyskassaan kuulumatto-

mien palkansaajien työttömyysva-

kuutusmaksun Kelalle peruspäivära-

han rahoitusta varten.

Nykyinen rahoitusjärjestelmä, jos-

sa verrattain pieni osa etuusmenois-

ta katetaan työttömyyskassojen jäse-

nyysmaksuilla, tasaa maksurasitet-

ta ja tukee niitä aloja, joilla työttö-

myysriski on suuri.
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KURSSIT

Kurssin kohderyhmä:

Kurssin on tarkoitettu luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille sekä ammattiosas-

tojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille, joita kiinnostaa

työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen työntekijöitten oikeuk-

sia kehittämällä.

Kurssin tavoite:

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

täväkokonaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviytymis-

tä 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 (24,80

€/päivä) opistolle. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus kahden hen-

gen huoneissa, opetus ja jaettava materiaali sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy,

julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kul-

jettajalle 0,23 €/km.

Mikäli tarvitset majoitusta jo sunnuntaista ilmoita siitä etukäteen Kiljavan opistolle.

Sähköliitto maksaa majoituksesi.

Lähetä kurssihakemus, mielellään noin neljä viikkoa ennen kurssin alkamista, osoit-

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

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
7. - 11.9.2015 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kurssin kohderyhmä:

Luottamusmiesten perus- tai vastaavan kurssin käyneet tai muutoin perustiedot luotta-

musmiestoiminnasta hankkineet luottamusmiehet, varaluottamusmiehet, ammattiosas-

tojen puheenjohtajat tai työpaikka- ja/tai ammattiyhdistystoiminnasta kiinnostuneet.

Kurssin tavoitteena on:

Laajentaa ja syventää luottamusmiehen toimintaa sekä työelämää ja sen pelisääntö-

jä koskevia taitoja. Antaa valmiuksia osallistua työyhteisön kehittämiseen tietoisina ja

vastuullisina työntekijöitten edustajina. Kehittää osallistujien viestintä- ja vuorovaiku-

tustaitoja 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 työehto-

asiamies ja lakimies liitosta.

Työnantaja maksaa kurssille osallistuvalle palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen

24,80 € opistolle. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja jaet-

tava materiaali. Matkakulut korvataan, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen

taksojen mukaan tai oman auton käytöstä, vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Mikäli tarvitset majoitusta jo sunnuntaista ilmoita siitä etukäteen Kiljavan opistolle.

Sähköliitto maksaa majoituksesi.

Lähetä kurssihakemus, mielellään noin neljä viikkoa ennen kurssin alkamista, osoit-

teella: Sähköliitto, koulutusyksikkö, PL 747, 33101 Tampere

LUOTTAMUSMIESTEN JATKOKURSSI
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
I-osa 26.10. - 30.10.2015 II-osa 30.11. - 4.12.2015

Kaikkien ammattiosastojen toimihenkilöt kutsutaan yhteiseen tilaisuuteen, jossa käsi-

tellään:

• Sähköliiton ajankohtaisia kuulumisia

• Ideoita ammattiosastojen nuorisotoimintaan

• Ammattiosaston verotusta

• Työtaistelun järjestämistä

• Työmaavalvontaa.

Sähköliitto korvaa majoituksen (2 hengen huoneissa), matkakulut julkisten kulkuneuvojen

taksojen mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km vain mikäli näitä kuluja syntyy.

Ilmoittautumiset 21.8.2015 mennessä tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469

AMMATTIOSASTOT YHDESSÄ
5.-6.9.2015 Ikaalisten kylpylä

Yhteiskunnan ja työelämän muutokset tuovat jatkuvia haasteita luottamustehtävässä

toimiville. Ajan puute ja riittämättömyyden tunne sekä uudenlaisten tehtävien hallin-

taan liittyvä epävarmuus ovat arkipäiväisiä tuntemuksia.

Tällä kurssilla:

• Pysähdytään pohtimaan ”Miten minä itse nyt voin, mitä minulle kuulu?”

• Jaetaan kokemuksia ja saadaan vertaistukea toisilta luottamushenkilöiltä

• Saadaan uutta tietoa mm. aivojen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

• Virkistäydytään kauniissa luontoympäristössä.

Kouluttajana toimii sosiaalipsykologi, työnohjaaja Pipsa Härkönen, TSL

Sähköliitto korvaa majoituksen (2 hengen huoneissa), matkakulut julkisten kulkuneuvojen

taksojen mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km vain mikäli näitä kuluja syntyy.

Ilmoittautumiset 21.8.2015 mennessä tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469

VIRTAA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN
OMAAN JAKSAMISEEN
12.-13.9.2015 Varalan Urheiluopisto, Tampere
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Osallistu kaikille alle 35-vuotiaille tarkoitettuihin alueellisiin nuorisotapahtumiin.

Tilaisuuksissa tutustutaan Sähköliiton ja paikallisten ammattiosastojen

nuorisotoimintaan.

Tapahtumat alkavat perjantaina klo 18.00 ja päättyvät lauantaina noin klo 12.00.

Sähköliitto korvaa majoituksen (ei paikkakunnalla asuville) kahden hengen huoneissa, ruo-

kailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle julkisten

kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä auton kuljettajalle 0,23 €/km.

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

8.–9.5. KUOPIO hakuaika päättyy 24.4.2015

9.–10.10. ROVANIEMI hakuaika päättyy 25.9.2015

ALUEELLISET
NUORISOTAPAHTUMAT

Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja talotekniikka-alan sähköasennustoimi-

alan jäsenille. Henkilökohtainen tieto työehtosopimusmääräyksistä antaa parhaat edelly-

tykset 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.

Liitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen kahden hengen huoneissa, ruokailut

sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle julkisten kul-

kuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä auton kuljettajalle 0,23 €/km.

1. Työehtosopimus tutuksi

-kurssi painottuu työehtoso-

pimustekstien perusteelli-

seen käsittelyyn

26. - 27.9.2015

Hotel Scandic Lahti

hakuaika päättyy

11.9.2015

2. Urakkamääräykset

-kurssi painottuu urakkatyö-

määräysten selvittämiseen

ja kärkimiehen velvollisuuk-

sien hallintaan

3. - 4.10.2015

Hotel Scandic Lahti

hakuaika päättyy

18.9.2015

3. Urakkatöiden laskeminen

-kurssi painottuu työehtoso-

pimusten mukaisten urak-

katöiden laskemiseen

7. - 8.11.2015

Hotel Scandic Lahti

hakuaika päättyy

23.10.2015

SÄHKÖISTYS- JA TALOTEKNIIKKA-
ALAN TES-KURSSIT 2015

Vietämme viikonlopun perehtyen Sähköliittoon, sen nuorisotoimintaan ja edunvalvon-

taan.

Aiheina:

• Mikä oikein on Sähköliitto? ja se edunvalvonta? edut ja palvelut?

• Sähköliiton työsuojelutoiminta

• Ammattiosastosi rooli ja sen tehtävät

• Uusi keskusjärjestöhanke

Tilaisuudessa mukana ovat:

• Jari Kiviluoma, työehtoasiamies, Sähköliitto

• Veijo Korhonen, työympäristöasiamies, Sähköliitto

• Juha Jumisko, nuorisoasiamies, Sähköliitto

Sähköliitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen kahden hengen huoneissa,

ruokailut sekä matkakulut, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa

käytettäessä kuljettajalle 0,23 €/km.

Ilmoittaudu mukaan 11.9.2015 mennessä tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

tai 050 409 8469.

NUORISOKURSSI 26.-27.9.2015
Sähköliiton koulutustilat, Tampere

SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus

Sähkötyöturvalllisuusstandarin SFS 6002 uusi
painos on julkaistu. Standardin säännöt on
tarkistettu ja saatettu ajan tasalle. Kun otat
käyttöön uuden standardin, voit käyttää myös
sen antamia uusia mahdollisuuksia.

Uudet säännöt
– Uudet mahdollisuudet

3. painos, 2015 69 sivua. Hinta 76,80 € (+ alv 24 %)

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Malminkatu 34, PL 130, 00101 Helsinki
Puh. 09 1499 3353, www.sfs.fi, sales@sfs.fi

Hintoihin lisätään alv 24 % ja toimituskulut hinnastomme mukaisesti.
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"Det var nog bra att vi beslöt att få ordning på arbetsplatsen,
alla går omkring med ett leende på läpparna, och jobbet blir gjort!"”Här behövs inga TESSAR! Börja jobba!”

"Stopp, mina herrar! Alla vinner på klara spelregler!
Så fungerar det också i trafiken, eller hur?"

Har Elektrikerförbundet en
förtroendeperson på din arbetsplats?
Vad ska man göra om allt inte är som det ska på arbetsplat-

sen? På vilket sätt kan man åtgärda problem? Givetvis genom

att ansluta sig till Elektrikerförbundet, bilda verkstadsklubbar

och välja en egen förtroendeperson på arbetsplatsen.

En vErkstadsklubb
• kan grundas i varje företag, anläggning, på varje

anställningsplats och arbetsplats där minst två personer

arbetar i elbranschen och där man valt en

huvudförtroendeperson eller förtroendeperson.

• utvecklar och bedriver intressebevakning på

arbetsplatserna, fungerar som länk mellan medlemmarna

på arbetsplatsen, fackavdelningen och förbundet.

• sköter medlemmarnas anställningsärenden och val av

förtroendeperson på arbetsplatsen.

• kan komma med framställningar till kollektivavtal

och arbetslagar.

• kan komma med förslag till föbundets styrelse och

representantskap.

• sköter informationen mellan medlemmarna och

fackavdelningen på arbetsplatsen och förbundet.

• ställer upp kandidater till fackavdelningens styrelse

och sektioner samt påverkar valkretsens

kandidatuppställning i representantskapsvalet.

• ordnar kurser och rekreationsmöjligheter.

• bedriver medlemsvärvning på arbetsplatsen.

En förtroEndEpErson
• är arbetsgemenskapens hedersmedlem som övervakar

tillämpningen av kollektivavtalet på din arbetsplats. Förtro-

endepersonen ser till att du och dina arbetskamrater behand-

las rättvist och jämlikt. Förtroendepersonen ger råd och stöd i

eventuella problemsituationer på arbetsplatsen.

Om det ännu inte finns någon förtroendeperson på din ar-

betsplats kan du kontakta din egen fackavdelning eller Elekt-

rikerförbundet. Du får råd och hjälp med att grunda en

verkstadsklubb och ordna ett förtroendepersonval.

ELLEDNINGEN

Arbetslöshetsskyddet ändras – hot eller möjlighet?
undEr våren har man fört många

diskussioner om arbetslöshets-

skyddet och i synnerhet om ut-

komstskyddet, och det har före-

kommit många åsikter om hur sys-

temet borde ändras och hur sys-

temet borde verkställas. Diskus-

sionerna hör samman med riks-

dagsvalet, och naturligtvis också

med den långvariga arbetslöshe-

ten och de ökade utgifterna för ar-

betslöshet.

Den nya riksdagen har valts,

men vi kan inte vänta oss omedel-

bara förändringar i arbetslöshets-

skyddet. När den nya regeringen

har bildats och man beslutat om

regeringsprogrammets strategiska

målsättningar kan vi vänta oss en

verkställighetsplan som kan med-

föra ändringar i arbetslöshetsskyd-

det eller -systemet. I praktiken

kan vi vänta oss ändringar tidigast

år 2016.

CEntErn torde stå som valseg-

rare när denna tidning utkommer.

Centern har presenterat ändringar

i arbetslöshetsskyddet som består

av ett experiment med basskydd,

utkomstskydd för nya företagare,

frysa index och två miljarders be-

sparingar. Nästan alla andra par-

tier och även enskilda personer

har framlagt förslag och åsikter

om hur arbetslöshetsskyddet skul-

le ändras. Bland annat anser man

att tiden borde förkortas, att det

borde löna sig att jobba utan att

skyddsandelen höjs och att till-

läggsdagarna borde tas bort.

Det största ändringsbehovet

presenterades av gruppen Ansi-

oturvareformi (Utkomstskyddsre-

formen) i sin rapport som public-

erades i Sitra i januari. I rapporten

anses problemet ligga däri att en

stor del av de som betalar sin pre-

mie till arbetslöshetsförsäkring-

en inte får någonting för det ef-

tersom de inte hör till en arbets-

löshetskassa och inte får inkomst-

relaterad dagpeng. För att finan-

siera dagpengen redovisar ändå

arbetslöshetsförsäkringsfonden ar-

betslöshetsförsäkringspremien till

Fpa för de löntagare som inte hör

till en arbetslöshetskassa. Därtill

kan varje anställd om hen så vill

ansluta sig till en arbetslöshets-

kassa, och därför kan problemet

inte anses gälla en särskilt stor

grupp anställda. I rapporten före-

slås även att ansvaret för finansie-

ringen och ordnandet av arbetslös-

hetsskyddet flyttas över på staten,

dvs. i praktiken på Fpa.

grund av många slags påtryck-

ningar och ökade kostnader kan

vi vara säkra på att systemet kom-

mer att ändras mer eller mindre

under de kommande åren. Arbets-

löshetsförsäkringsfondens skuld-

sättning bara under detta år är

700 miljoner euro. När alla fi-

nansieringsbuffertar har utnytt-

jats skulle en höjning av försäk-

ringspremierna påverka arbetsgi-

var- och arbetstagaravgifterna, vil-

ket betyder att sysselsättningsmöj-

ligheterna försvagas och köpkraf-

ten minskar.

En förbättring av arbetslöshets-

skyddssystemet är också önskvärt

ur arbetslöshetskassans perspek-

tiv, för t.ex. den komplicerade lag-

stiftningen borde förenklas och

förtydligas. Arbetslöshetskassor-

na kunde också överta nya uppgif-

ter i anslutning till utbetalning av

arbetslöshetsskyddet, sådana som

TE-byråerna idag tar hand om. En

person som blir arbetslös borde

inte vara tvungen att förklara sam-

ma sak både till arbetslöshetsför-

månens betalare och till TE-byrån.

TE-byråernas resurser kunde där-

igenom räcka bättre till för att or-

ganisera tjänster för de arbetslösa.

Förhoppningsvis skulle de arbets-

lösa få arbete om man kunde kart-

lägga förutsättningarna på breda-

re basis, och skaffa t.ex. nödvän-

dig fortbildning.

arbEtslöshEtskassorna

sköter utkomstskyddet sakkunnigt

och till skäliga administrations-

kostnader. Arbetslöshetskassorna

har även under tider med ökad ar-

betslöshet förmått hålla korta be-

handlingstider, t.ex. nya ansök-

ningar behandlas i snitt inom två

veckor. Arbetslöshetskassorna för-

söker också påverka lagstiftnings-

arbetet genom Arbetslöshetskas-

sornas Samorganisation och cen-

tralorganisationernas samarbete.

Genom arbetslöshetskassorna kan

vi informera beslutsfattarna om

hur arbetslöshetssystemets verk-

lighet ser ut både för den arbets-

lösa och för arbetslöshetsskyddets

handläggare. I synnerhet en liten

arbetslöshetskassas styrka består

i att vi står nära våra medlemmar

och kan vidareförmedla frågor som

är viktiga för våra medlemmar.

tarja ojala

Direktör för kassan

TeXT: jonna heiniluoma / Teckningar: jukka ojala

Tillsammans får vi
ordning på arbetsplatsen!

organisera
din arbetsplats:

www.sahkoliitto.fi > Svenskspråkiga sidor > orGaNISEra DIN arBEtSPlatS!

anslutning
som medlem:
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Edulliset energiaa säästävät LED-ratkaisutEdulliset energiaa säästävät LED-ratkaisut

Uusi LED-valaisin STARLED17 17W 1000Lm,
3000K, Ø 320 mm, h 105 mm, IP20

1-5kpl 28 €/kpl, yli 5 kpl vain 25 €/kpl

PLANEX upotettavat pienois LED-valaisimet.
Ø104 mm. h 39 mm. Asennus 90 mm reikään.

Uppotustilan tarve vain 44 mm, siksi sopii
erityisesti sanerauskohteisiin. -o- 3x2,5 mm²

Valaisimen mukana tulee 15.000 h, 5W, 2800K,
300Lm Gx53-kantainen LED-lamppu.

PLANEX 5 HO väri hopea

PLANEX 5VA väri valkea.

1-9kpl 2380 €/kpl ja yli 9 kpl vain 22 €/kpl

GU5,3 himmennettävä TehoLED-kohdelamppu. 12V AC/DC. 7W. 370 Lm.
3000K lämminvalkea. Ø 50 mm. MR16. 40° Elinikä 25000 h.
Käy normaalin 12 V halogeenin tilalle. Himmennys toimii vain elektronisen
muuntajan ja sen kanssa yhteensopivan säätimen kanssa.

TL KSH 7L40H Takuu 3 vuotta. 1-9kpl 1398 €/kpl, yli 9 kpl vain 1270 €/kpl

GU10 himmennettävä TehoLED kohdelamppu. 230V. Elinikä 25 000 h.
8W, 450 Lm, 3000K lämmin valkea, Ø 50 mm eli PAR16. 40°

TL GU 8L40H Takuu 3 vuotta. 1-9kpl 1380 €/kpl, yli 9 kpl vain 1250 €/kpl
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Joutnant ie 76, 25500 Perniö, puh 02 72 72 00, www.finnparttia.fi

Ristikon oikein ratkaisseiden kesken arvotun palkinnon voitti Pertti Vainikka Vainikkalasta.
Onnittelut voittajalle!

?
?
?
?
?Voltti-ViSA?

vastauksEt

1. Mistä maasta seuraavat koirarodut ovat kotoisin?
a) Akita b) Dobermanni c) Novascotiannoutaja

2. Minkä puoleen puoluejohtajia ovat olleet?
a) V.J. Sukselainen b) Pekka Tarjanne c) Raimo Vistbacka

3.Mitä ovat?
a) barometri b) metronomi c) nanometri

4. Mikä tai mitä ovat seuraavat?
a) resistanssi b) amplitudi c) isolaattori

5. Mistä maista löytyvät seuraavat tulivuoret?
a) Krakatau b) Cotopaxi c) Lakagigar

6. Mitä urheilulajia ja maata edustivat seuraavat olympiavoittajat?
a) Emil Zatopek b) Jean-Claude Killy c) Bob Beamon

7. Mitä ovat?
a) grafologia b) arkeologia c) agronomia

8. Kuka on miespääosasassa seuraavissa lännenelokuvissa?
a) Rio Bravo b) Sheriffi c) Huuliharppukostaja

9. Mistä löytyvät seuraavat saaret?
a) Djurgården b) Själland c) Kihnu

10. a) Kuinka monta tähteä on EU:n lipussa?
b) Mikä on Euroopan hymni?
c) Kuinka monta valtiota kuuluu EU:hun?

1.a)Japanib)Saksac)Kanada2.a)Maalaisliittob)Liberaalinenkansanpuoluec)SMP
eliSuomenMaaseudunPuolue3.a)ilmapuntarib)tahtimittaric)miljardisosametristä
4.a)sähköinenvastusb)värähdyslaajuusc)erotin,laitejokaerottaavirtapiirinosiatoisis-
taan5.a)Indonesiab)Ecuadorc)Islanti6.a)5000mjuoksu,10000mjuoksuja
maratonjuoksu,Tsekkoslovakiab)pujottelujasyöksylasku,Ranskac)pituushyppy,USA
7.a)käsialatutkimusb)muinaistutkimus,muinaistiedec)maataloustiede8.a)JohnWay-
neb)GaryCooperc)CharlesBronson9.a)Tukholma,Ruotsib)Kööpenhamina,Tanska
c)Riianlahti,Viro10.a)12b)LudvigvanBeethoveninOodiilollec)28

RIstIkoN RatkaIsu
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OSASTOT TOIMIVAT 28.5.2015 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan
maanantaihin 18.5.2015 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti lomakkeella:
www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/osastot-toimivat/ilmoita-tapahtumasta

002 Veitsiluodon sähkö- ja auto-

maatiotyöntekijät ry

Ammattiosaston sääntömääräinen

kevätkokous pidetään 29.4.2015

klo 17.00 alkaen ravintola Puis-

topaviljongin tiloissa. Tilaisuudes-

sa ruokatarjoilu. Tervetuloa kaik-

ki vaikuttamaan yhteisiin asioihin!

- Hallitus

011 Tampereen Seudun Sähkö-

alantyöntekijät ry / eläkeläiset

Veteraanijaosto kokoontuu maa-

nantaina 27.4.2015 klo 14.00

osaston toimistolla, Näsilinnanka-

tu 33 b A.

011 Tampereen Seudun

Sähköalantyöntekijät ry

Tampereen seudun sähköalantyön-

tekijät ry:n sääntömääräinen kevät-

kokous 29.4.2015 klo 16.30 osas-

ton toimitiloissa: Näsilinnanka-

tu 33 b A 25. Lisätietoa kotisivuil-

tamme: www.osasto11.com. Pai-

kalla kakkutarjoilu. Tervetuloa!

018 Hämeenlinnan

Sähkötyöntekijät ry

Sappeen kesäteatteri kutsuu meitä

kaikkia 6.8.2015 klo 19.00. Mu-

siikkikomedia ”Kesäkissat” on esi-

tyksen nimi, juoni selviää teatte-

rin kotisivulta www.sappeenkesa-

teatteri.fi. Bussilla mennään, ajo-

reitti Turengin la-asema 16.30,

Tervakoski 16.50, Hml:n Wetter-

hoff 17.15 ja perillä Sappeessa

18.30. Matkan hinta 20 € (myös

avecit) tulee suorittaa osaston ti-

lille FI39 5680 0020 1979 80,

15.6. mennessä. Ilmoittautumi-

set ja tiedustelut ennakkoon, 15.6.

mennessä: rauno.vuorinen@kolum-

bus.fi tai 040 522 3628. Tervetu-

loa mukaan!

Vielä ehdit mukaan riemukkaa-

seen Lätkäpeli-iltaan 9.5.2015

UP-ravintolan saunaosastolle klo

17.00. Pöytälätkän osastomesta-

ruudet jaossa, saunaa, iltapalaa ja

palanpainiketta tarjolla. Ilmoittaudu

27.4. mennessä tatu.aallonvuori@

ssab.com tai 050 505 2279. Pai-

kan löydät Hml:n Raatihuoneenka-

tu 29:stä.

025 Loviisan Sähköalan-

työntekijäin Ammattiosasto ry

Osasto järjestää jäsenille perhei-

neen retken Helsinkiin Linnanmä-

elle lauantaina 13.6.2015. Oma-

vastuun osuus on 10 € / henkilö, si-

sältäen bussikuljetuksen ja rannek-

keen. Bussin tarkempi aikataulu ja

reitti ilmoitetaan lähtijöille ilmoit-

tautumisen päätyttyä. Ilmoittautu-

minen alkaa 23.4. Perilläoloaika on

noin viisi tuntia. Mukaan mahtuu

50 ensimmäiseksi ilmoittautunut-

ta henkilöä ilmoittautumiset 22.5.

mennessä: Markus Backman (mie-

luiten e-mail) markus.backman@

fortum.com tai p. 010 4553 154.

Osasto järjestää matkan Volttipäi-

ville Ouluun 7. - 9.8.2015. Matkan

omavastuu 20 euroa. Mukaan mah-

tuu 50 ensimmäiseksi ilmoittautu-

nutta. Osasto maksaa majoituksen,

linja-autokuljetuksen sekä juhlaillal-

lisen 8.8. Matkaan lähdetään 7.8.

iltapäivällä ja takaisin lähdetään

9.8. puoliltapäivin. Ilmoittautumi-

nen alkaa 23.4. Ilmoittautumiset

5.6. mennessä Markus Backman.

Mieluiten e-mail markus.backman@

fortum.com tai 010 4553 154.

043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry

Osaston seuraava kokous on

7.5.2015 klo 18.00 alkaen Raksan

toimistolla, Sibeliusbulevardi 36.

058 Joensuun

Sähköalantyöntekijät ry

Kevätkokous pidetään Teatteriravin-

tolassa 28.4.2015 klo 18.30. Kä-

siteltävät asiat: Sääntömääräiset- ja

muut esille tulevat asiat. Kokouksen

jälkeen on tarjolla iltapalaa. Tervetu-

loa! - Osaston hallitus

070 Suomenselän

Sähkömiehet ry

Sääntömääräinen kevätkokous Vir-

roilla keskiviikkona 29.4.2015 klo

18.00. Cafe Mila, Virtaintie 35.

Asioina sääntöjen kevätkokouksel-

le määräämät asiat. Keskustellaan

vuoden virkistystoiminnasta alus-

tavasti. Kokouksessa kahvitarjoilu.

Tervetuloa! - Hallitus

073 Kurikan Sähköalojen osasto ry

Osaston sääntömääräinen ke-

vätkokous järjestetään torstaina

7.5.2015 klo 18.00 alkaen. Paik-

kana Hotelli Kauhajoen Krouvi, To-

peeka 30, Kauhajoki. Kokoukses-

sa esillä sääntöjen määräämät asi-

at ja Volttipäivät Oulussa 2015. Ko-

kouksen jälkeen ruokailu. Tervetu-

loa! - Hallitus

074 Kuusankosken Sähkömiehet ry

/ eläkeläiset

Kuusankosken Sähkömiehet os. 74

eläkejaoston toukokuun kokous on

keskiviikkona 6.5.2015 klo 13.00

Kettumäen palvelukeskuksessa.

Kahvitarjoilu Tervetuloa!

Kesämökin kevätsiivoustalkoot on

Lappalalla 13.5.2015 alkaen klo

9.00. Joukolla mukaan!

077 Savonlinnan ja Lähiympäristön

Sähkömiehet ry os. 077

Toukokuun kuukausikokous pidetään

15.5.2015 klo 18.00 alkaen Lajun-

helmi nimisellä mökillä osoitteessa

Rantasalmentie 3463, 58910 Ran-

tasalmi as. Asioina ajankohtaiset

asiat. Kokouksen jälkeen saunotaan.

Tervetuloa! - Hallitus

132 Pietarsaaren sähkötyöväen

ammattiosasto – Jakobtads elekt-

riska arbetares fackavdelning ry

Pietarsaaren sähkötyöväen ammatti-

osasto 132 järjestää kevätkokouksen

perjantaina 24.4.2015 Jugendsalis-

sa klo 18.00. Sauna ja ruokailu ko-

kouksen jälkeen. Ilmoittautumiset p.

0400 543 547 tai 0400 663 271.

Jakobstads elarbetares facka-

vdelning 132 håller vårmöte freda-

gen den 24.4.2015 vid Jugendsalen

klo 18.00. Bastu och mat efteråt.

Anmelningar tel 0400 543 547

eller 0400 663 271.

Sähköliiton osastot alueittain löydät

osoitteesta: www.sahkoliitto.fi/sahko-

liitto/organisaatio/osastot_alueittain

PILKKI-
KILPAILUN
TULOKSIA

001 Oulun Sähkötyöntekijäin

Ammattiosasto N:o 1 ry

Pilkkikilpailu la 28.3.2015 tulok-

set: Kylmästä ja sateisesta sääs-

tä huolimatta, oli Nallikariin tul-

lut noin 25 osanottajaa. Kaik-

ki eivät tosin pilkkineet. Kisa kes-

ti noin kolme tuntia, jonka jälkeen

oli maittava lounas Ravintola Nal-

likarissa. Kiitos kaikille mukana ol-

leille! Tulokset: 1. Pekka Riikola

1.1 kg, 2. Matti Luukinen 437 g,

3. Taisto Virtanen 357 g, 4. Mat-

ti Mänty 349 g, 5. Väinö Ek 246

g, 6. Sami Kämäräinen 242 g, 7.

Jukka Koistinen 182 g, 8. Sam-

po Nevala 180 g, 9. Tommi Jurva-

kainen 165 g, 10. Risto Alaraasak-

ka 98 g, 11. Veeti Paso 90 g, 12.

Lauri Eskola 24 g. Suurin kala pal-

kinto: Matti Mänty 170 g ahven.

058 Joensuun

Sähköalantyöntekijä ry

Pilkkitulokset Koivuniemi

28.3.2015. Miehet: 1. Malinen

Miikka 1855 g, 2. Kuosmanen

Markku 1290 g, 3. Korhonen Rau-

no 985 g, 4. Loukola Vesa 645 g,

5. Määttä Erik 365 g, 6. Oksman

Timo 300 g, 7. Ikonen Ville 250 g,

8. Valjus Osmo 146 g, 9. Heino-

nen Kari 108 g. Naiset: 1. Määt-

tä Mirja 520 g. Nuoret: 1. Valjus

Eetu 50 g. Eläkeläiset: 1. Lauk-

kanen Kari 1025 g, 2. Piirainen

Rami 800 g, 3. Kananen Matti

400 g, 4. Laatikainen Jorma 370

g, 5. Puustinen Sampsa 205 g,

6. Eronen Heikki 175 g. Kiitokset

kaikille kilpailijoille!

077 Savonlinnan ja Lähiympäris-

tön Sähkömiehet ry os. 077

Osaston pilkkikisa pidettiin

7.3.2015 kauniin sään vallitessa

Sylkynjärvellä Kerimäellä. Tiukan

taistelun jälkeen selvisi voittajaksi

Tatu Lehtosaari tuloksella 2850 g,

2. Hannu Kokki 1920 g, 3. Tauno

Karvinen 1660 g, 4. Jori Seppä-

nen 1360 g, 5. Juha Reponen 510

g, 6. Seppo Perälä 420 g, 7. Kal-

le Lappeteläinen 230 g, 8. Vesa

Kuparinen 220 g, 9. Jouko Lavi-

kainen 160 g, 10. Vesa Sihvonen

140 g. (Sihvonen myös vastasi jäi-

den kestävyydestä.) Naisten sarjan

paras oli Eeva Lavikainen tuloksel-

la 360 g.
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Näsijärvi kumahtelee kunni-

oitusta herättävän möreällä

bassolla. Edellisviikon plus-

sakelit ovat muovanneet jään pinnan

petollisen epätasaiseksi ja hyinen

viima puuduttaa posket. Kolme-

toista tummaa hahmoa kyyhöttää

kukin omalla pikku jakkarallaan

pienen välimatkan päässä toisis-

taan, mutta vilusta ei heillä tunnu

olevan tietoakaan.

Pilkillä pärjää, kun on säähän sopi-

vat varusteet. Pilkkijät esittelevät top-

pavaatteitaan ja kertaavat kerrastojaan.

Käsissä on sormettomat hanskat ja ken-

gissä irrotettavat liukuesteet. Kaulassa

roikkuvat jäänaskalit, mutta miehet va-

kuuttavat, ettei niitä tänäänkään tarvita.

Jään paksuus on tässä kohtaa 30 sent-

timetriä.

ToukaT TarkenevaT

Varuste-esittely jatkuu. Reikä tehdään

käsikäyttöisellä kairalla. Vesi kirkaste-

taan sohjokauhalla. Pilkkivapa on kym-

menisen senttiä pitkä ja varsin kevytra-

kenteinen, mutta ilmeisen toimiva ka-

pistus. Avannosta nousee ahven toisen-

sa perään. Ne eivät voi vastustaa kimal-

tavan vieheen ja kiemurtelevan toukan

yhdistelmää. Luitte oikein. Kiemurte-

levan, sillä parisenttiset kärpäsvauvat

vääntelehtivät purkissaan varsin vetrei-

nä. Ne saavat nauttia pilkkihousun tas-

kun lämmöstä ennen kylmää kuole-

maansa.

Vielä tarvitaan styroksinen pilkkipönt-

tö, jonka päällä on lämmin istua ja jon-

ka kyljessä olevasta reiästä voi lappaa

pilkityt kalat sisään jatkojalostusta odot-

tamaan. Kuumaa juotavaakaan ei sovi

unohtaa. Matias Forsströmillä näyttää

olevan termos täynnä kuumaa kaakaota.

varma voiTTaja

Forsström, 11, Ylöjärveltä on osastopil-

keissä tuttu kasvo pappansa, Timo Lauri-

lan kanssa. Normaalisti he narraavat ka-

loja vähintään viidesti talvessa. Nyt ker-

ta on huonojen säiden vuoksi kauden

ensimmäinen.

Pilkkijätiimi ottaa usein retkilleen

puita mukaan. Kun tulee kylmä ja näl-

kä laitetaan pystyyn nuotio ja paiste-

taan makkarat. Tänään tosin on luvas-

sa Tampereen osaston tarjoamaa makka-

raa ja sauna.

– Kilpailuun osallistuminen kannat-

taa, koska tästä saa hyviä palkintoja.

Ensimmäisissä kisoissa olin vaahtosam-

muttimen kokoisena. Silloin en vielä

päässyt palkinnoille, mutta onneksi sain

äidin vanhan pilkkipokaalin ja olin iloi-

nen siitä, Forsström toteaa.

Löydä oman osastosi tapahtumat: www.sahkoliitto.fi > Jäsenpalvelut > Osastot toimivat

Nuorisokin viihtyy
koko perheen
osastotapahtumissa!
Osasto 011, Tampereen Seudun Sähköalantyöntekijät ry järjesti maa-
liskuun lopussa perinteiset pilkkikilpailut Aitolahdessa Ensilässä. Kil-
pailusarjoja oli tänä vuonna kaksi: yleinen ja nuoret.

Teksti ja kuvat: Jonna Heiniluoma

PArhAILLe POkAALIT JA TAVArAPALkInTOJA

1. Antti Mansikkamäki, 8 800 grammaa

2. Martti Koivuluoto, 8 500

3. Timo Kandell, 7 700 – Isoin kala 327

4. Jorma Lahtinen, 6 050

5. Timo Laurila, 3 860

6. Taisto Leppänen, 2 275

7. Seppo Toivonen, 2 080

8. Mauno Kankaanpää, 1 930

9. Reijo Koski, 1 863

10. Petri Yli-Somero, 1 860

11. Ari Näräkkä, 1 800

12. Pekka Peltoniemi, 951

13. Matias Forsström, 198 – Nuorten sarjan voitto

Matias Forsströmille on

kertynyt pilkkikisoista

hyviä palkintoja

pokaaleista dvd-filmeihin

ja pilkkimisvälineisiin.
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Perjantai: Texas hold´em pokeriturnaus

Lauantai: Salibandyturnaus • Volttipäivien avaus ja
paneelikeskustelu • Kisailua Edenin ympäristössä •
Eläkeläistapaaminen • Motoristitapaaminen • Onkikilpailut
Iltajuhla – Musikaali Sähköliiton vaiheista,
Mikael Konttinen yhtyeineen, DJ, bilekaraoke ym. ym.

Sunnuntai: Opastettu kiertoajelu Ouluun pienoisjunalla

-Odotan Oulun Volttipäivien keikalta
energistä ja sähköistä tunnelmaa ja
iloisia ihmisiä, iskelmätähti Mika-

el Konttinen toteaa ja jatkaa, että keikassa on ai-
na parasta, kun pääsee ihmisten kanssa kunnon
vuorovaikutukseen.
– Loistofiilis syntyy siitä, kun saa porukan

tanssimaan, aplodeeraamaan ja hymyilemään.
Sähköalan ammattilaisia Konttinen tietää jon-

kin verran ennestään. Paikallisia sähkömiehiä
on käynyt tekemässä peruspintaremonttia hä-
nenkin helsinkiläisessä paritalossaan.
Oulusta Konttinen tykkää erityisesti. Paikka

on tullut tutuksi serkkutytön perhettä visiteera-
tessa.
– Oulu on tuttu paikka täynnä leppoisia ihmi-

siä ja meren läheisyys tekee kaupungista upean,
Konttinen toteaa.

TV:sTä TuTTu
Tyylikästä popahtavaa ja tanssittavaa iskelmää
tulkitseva Konttinen nousi suuren yleisön tie-
toisuuteen debytoidessaan vuoden 2006 itsenäi-
syyspäivän Linnan juhlissa Kaartin Soittokun-
nan solistina. Tämä esiintyminen herätti levy-
yhtiöiden kiinnostuksen. Ensilevy Tuntematon
tie julkaistiin helmikuussa 2008 samoihin aikoi-
hin, kun Konttinen kokeili onneaan euroviisu-
karsinnoissa. Konttinen pärjäsi hienosti – tosin
Teräsbetoni pärjäsi paremmin.

Konttinen on tuttu niin Tartu mikkiin-,
Kesäillan valssi-, Obladii-, Miss Suomi-,
Uutisvuoto- kuin Kymppitonni-ohjel-
mastakin. Lisäksi hän on vetänyt omaa
Mikaelin naiset -musiikkiohjelmaan-
sa ja toiminut Missikiertue 2011 -ohjel-
man juontajana, Miss Suomi 2011 -finaa-
lin apulaisjuontajana ja Pitkä kuuma kesä
-viihdeohjelman juontajana.

KiireTTä piTää
Vapaa-ajallaan Konttinen säveltää, mutta eh-
tii harrastaa myös juoksua. Parhaillaan hän
valmistautuu kahdeksanteen maratoniinsa.
Sen hän suunnittelee juoksevansa Berliinissä,
jos vain muilta kiireiltään ehtii.
Ammattilentäjäksi kouluttautunut Konttinen

matkailee paljon ja kerää mielellään kokemus-
ten listalle uusia valtioita. Haaveena on päästä
vielä joskus lentämään työkseen ympäri maail-
maa – mieluiten tietenkin sinivalkoisin siivin.
Tällä hetkellä työn alla on kolmas albumiHur-

maavia aamuja, joka julkaistaan tänä vuonna.
Parin viime vuoden ajan työstetty levy on piirua
vaille valmis, mutta tarkka julkaisupäivä ei vielä
ole tiedossa. Levyntekemisestä Konttinen pitää.
– Se on hienoa. Sävelmät ja tekstit, joita levylle

valitaan, ovat aika henkilökohtaista. Ne kumpu-
avat syvältä sisimmästä, Konttinen toteaa pro-
jektin luonteesta.

Joko varasit paikkasi Volttipäivien iltajuhlaan Radisson Blu -hotellissa
lauantaina kello 19.00? Illallista säestää Sähköliiton vaiheista
käsikirjoitettu teatterimusikaali ja DJ. Illan täydellistää Mikael
Konttinen Nelinpeli-yhtyeineen. Näistä juhlista et halua jäädä paitsi!
Ole nopea ja varmista paikkasi!

TEKSTI: jOnna heiniLuOma / KUVA: Lauri Laukkanen

”Odotan innolla
VOlttipäiViäja toivon, että ihmisettulevat sankoin joukoin Ouluunnauttimaan hyvästä seurasta”,tanssien tahdeistavastaava MikaelkOnttinen toteaa.

”LoisTofiiLis synTyy siiTä,
Kun saa poruKan Tanssimaan”

VolttipäiVät
8.–9.8.2015 oulussa

ilmoittaudu
VOLttiPäiVän
tapahtumiin
osoitteessa

www.volttipaivat.fi!




