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Sähköalojen ammattiliitto ry:n jäsenvakuutus
Tuoteseloste 1.1.2013–31.12.2015

Vapaa-ajan matkustajavakuutus
Vakuutetut

Vakuutettuina ovat liiton jäsenet. Vakuutettuina ovat myös vakuute-
tun mukana matkustavat alle 18-vuotiaat omat lapset sekä vakuute-
tun kanssa samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset.

Vakuutettuina ovat yllämainitut henkilöt, joilla on vakinainen asun-
to Suomessa ja jotka pääasiallisesti oleskelevat täällä. Tämä tarkoittaa,
että jäsenellä on vakituinen osoite Suomessa ja että hän oleskelee yli
puolet vuodesta Suomessa.

Vakuutettuina eivät ole oppilasjäsenet eivätkä pysyvällä eläkkeellä
olevat eläkeläisjäsenet.

Vakuutusturva on sidottu liiton jäsenyyteen. Jos jäsen eroaa tai erote-
taan liitosta, vakuutusturva päättyy välittömästi.

Voimassaolo

Vakuutus on voimassa Suomesta ulkomaille tehtävillä vapaa-ajan
matkoilla sekä vapaa-ajalla tehtävillä kotimaanmatkoilla. Suomessa
vakuutettu ei ole matkalla, kun hän on asunnollaan, työpaikallaan,
opiskelupaikallaan, vapaa-ajan asunnollaan, matkalla edellä maini-
tusta paikasta toiseen tai jos matkakohde on linnuntietä alle 50 kilo-
metrin etäisyydellä edellä mainituista paikoista.

Vakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta matkan alkamisesta.

Vakuutus ei ole voimassa kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa eikä
ehdoissa erikseen poisrajatuissa urheilulajeissa tai harrastuksissa.

Matkasairaus ja matkatapaturma

Matkustajavakuutuksesta korvataanmatkan aikana alkaneen äkillisen
sairauden tai sattuneen tapaturman aiheuttamat hoitokulut ilman
ylärajaa. Vakuutuksesta korvataan myös Turvan hyväksymä vakavas-
ti loukkaantuneen tai sairastuneen vakuutetun kuljetus kotimaahan.
Matkasairauden hoitokuluja korvataan enintään 90 päivää hoidon al-
kamisesta ja matkatapaturman hoitokuluja enintään kolme vuotta ta-
paturman sattumisesta.

Matkasairaus on odottamaton ja äkillinen lääkärinhoitoa vaatinut sai-
raus, joka lääketieteellisen kokemuksen mukaan on saanut alkunsa
matkan aikana. Matkasairaudeksi ei katsota sairautta, jonka oireita
on ilmennyt ennen matkan alkamista tai jonka tutkimukset ovat ol-
leet kesken ennen matkalle lähtöä, vaikka sairaus todetaan matkan
aikana. Matkustajavakuutuksesta korvataan kuitenkin myös ennen
matkaa olleen sairauden äkillisen ja odottamattoman pahenemisen
ensiapuluonteisen hoidon kuluja matkakohteessa, mutta ei muita va-
kuutusehdoissa mainittuja kustannuksia, kuten esimerkiksi sairaan-
kuljetusta takaisin Suomeen.

Matkatapaturma on matkalla sattunut äkillinen ja ulkoinen tapah-
tuma, josta aiheutuu ruumiinvamma vakuutetun sitä tahtomatta.
Matkatapaturmana pidetään myös hukkumista, kaasumyrkytystä,
lämpöhalvausta, auringonpistosta, paleltumista sekä huomattavas-
ta paineen vaihtelusta syntynyttä vammaa, ellei vakuutettu ole itse
näitä aiheuttanut. Myös äkillisen liikkeen tai voimanponnistuksen ai-
heuttama lihaksen tai jänteen venähdysvamma matkalla katsotaan
matkatapaturmaksi, ellei sen syynä ole vakuutetun sairaus tai ruu-
miinvika. Lisäksi edellytetään, että lääkärinhoito on aloitettu 14 vuo-
rokauden kuluessa vammautumisesta.

Täydellinen luettelo korvattavista ja korvauksen ulkopuolelle jäävistä
hoitokuluista on vakuutusehdoissa.

Matkan peruuntuminen, keskeytyminen ja
matkalta myöhästyminen

Matkan peruuntumisella tarkoitetaan matkalle lähdön estymistä.
Matkan keskeytymisellä tarkoitetaan alkaneen matkan muuttumis-
ta. Matkan peruuntuminen tai keskeytyminen korvataan, kun niiden
syynä on vakuutetun tai lähiomaisen odottamaton sairastuminen, ta-
paturma tai kuolema. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perus-
tein. Peruuntumisen tai keskeytymisen syynä voi olla myös vakuute-
tun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistunut merkittävä vahinko,
joka edellyttää läsnäoloa vahinkopaikalla.

Vakuutettu myöhästyy matkalta, jos hän ei ehdi etukäteen varaaman-
sa lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkan tai jatkoyhteyden alkamis-
paikkaan meno- tai paluumatkalla. Myöhästyminen korvataan, jos
sen syynä on vakuutetun matkallaan käyttämää yleistä kulkuneuvoa
kohdannut sääeste, luonnonmullistus, tekninen vika, liikennevahinko
tai rikollinen teko tai jos vakuutetun matkallaan käyttämä yksityinen
kulkuneuvo joutuu liikennevahinkoon.

Matkustajavakuutuksen lähiomaiset

Matkustajavakuutuksessa lähiomaisella tarkoitetaan seuraavia hen-
kilöitä:

• avio- tai avopuoliso

• vakuutetun omat ja hänen avio- tai avopuolisonsa
lapset ja lastenlapset

• vakuutetun kanssa samassa taloudessa vakinaisesti asuvat
muut kuin omat lapset

• vakuutetun omat ja hänen avio- tai avopuolisonsa vanhemmat,
otto- ja isovanhemmat sekä sisarukset ja sisaruspuolet

• miniät ja vävyt

• yksi matkakumppani, jonka kanssa vakuutettu
on kahdestaan varannut matkan

Matkavakuutuskortti ja apu ongelmatilanteissa

Jäsenkortti, joka toimii myös matkavakuutuskorttina, on postitettu
vakuutuksen piiriin kuuluville jäsenille. Kortti kannattaa pitää matkal-
la mukana ja esittää hoitolaitoksessa. Näin hoitolaitos voi todeta, että
asiakkaalla on voimassaoleva matkavakuutus ja että hoidoille löytyy
maksaja.

Turva tekee yhteistyötä Tanskassa sijaitsevan kansainvälisen hälytys-
keskuksen SOS-Internationalin kanssa, joka auttaa matkailijoita ulko-
mailla sattuneissa sairaus-, onnettomuus- ja kuolemantapauksissa.
SOS:iin voi ottaa yhteyttä myös muissa kuin hätätapauksissa. Se voi
esimerkiksi neuvoa lähimmän luotettavan lääkäriaseman sijainnin tai
auttaa, jos hoitolaitos ei suostu lähettämään laskua Turvaan. Hälytys-
keskus päivystää ympäri vuorokauden ja palvelee myös suomen kie-
lellä. Myös Suomen edustustoista voi pyytää apua hätätilanteissa.

Matkatavarat

Jäsenvakuutus ei sisällä matkatavaravakuutusta. Oma kotivakuutus
saattaa kattaa myös matkatavaroille sattuvat vahingot.

Lisätietoja
Jäsenvakuutuksen tarkempi sisältö ja vakuutuksessa olevat rajoituk-
set ovat vakuutusehdoissa. Ne löytyvät Sähköliitolle räätälöidyiltä
Turvan palvelusivuilta www.turva.fi/sahkoliitto. Vakuutusehdot saa
myös Turvan toimipaikoista tai pyytämällä palvelunumerosta 01019
5110.

Sähköliitto on ottanut jäsenilleen myös Liittoturvavakuutuksen jär-
jestötehtäviin. Lisätietoa tästä vakuutuksesta Turvan palvelusivuilla
www.turva.fi/sahkoliitto.

Parasta palvelua
EPSI Rating tutkii vuosittain suomalais-
ten vakuutusyhtiöiden asiakastyytyväi-
syyttä. Olemme olleet jo neljä kertaa pe-
räkkäin sijalla 1. Emme aio kuitenkaan
ylpistyä, vaan aiomme olla luottamuksen
arvoisia huomennakin. Jatkamme rehdil-
lä ja reilulla linjallamme.
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Juhlaillallisen yhteydessä esite-

tään musikaali, joka kertoo sähkö-

miesten kesäretkeilypäivistä ja Säh-

köliiton perustamisesta.

Sähkömiehet perheineen kokoon-

tuivat 60 vuotta sitten Ouluun ke-

säretkeilypäiville ja päättivät siellä

kutsua koolle myöhemmin syksyl-

lä oman liiton perustavan kokouk-

sen 30.10.1955 Tampereelle. Tätä

tapahtumaa juhlistetaan loppusyk-

syn edustajistossa. Sitä ennen nau-

titaan Oulun Volttipäivistä ja sen

tasokkaasta ohjelmasta. Toivotan-

kin kaikki sähköliittolaiset perhei-

neen ja seuralaisineen tervetulleek-

si Ouluun!

Aurinkoista kesää ja lomaa!

Martti alakoski

Sähköliiton puheenjohtaja
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aineistot 17.8. mennessä.

sÄHkÖJoHto

Mielenkiintoista odottelua
EduskuntavaaliEn lopputulos

ja työväenpuolueiden huono me-

nestys oli palkansaajille ja ay-liik-

keelle pettymys. Porvarihallituksen

linjauksia odotellaan hieman huo-

lestuneina.

Vaalivoittaja ja hallitus-

tunnustelija Juha Sipilä ta-

voitteli kunnianhimoises-

ti yhteiskuntasopimusta en-

nätyslyhyessä ajassa. Siksi-

kin yritys oli tuhoon tuomittu

jo aikataulullisesti, kun ote-

taan huomioon mitä siinä olisi pi-

tänyt sopia. Yhteiskuntasopimus-

keskusteluun osallistuivat niin mo-

net tahot, että palkansaajia edusta-

vana aivan hirvitti.

Useista keskustelutahoista riip-

pumatta koko sopimusluonnos oli

sisällöltään täysin työmarkkinarat-

kaisu. Ay-liikkeen olisi pitänyt luo-

pua lähes kaikista merkittävistä

saavutuksistaan jäsentensä etuja

myyden, ilman mitään merkittäviä

kompensaatioita.

Tuntuvin ja varmaankin eniten

vastustusta herättävä asia oli työ-

ajan lisäys sadalla tunnilla, eli pek-

kaset pois ilman kompensaatio-

ta. Ei todella ollut kysymys mistään

yhteiskuntasopimuksesta, vaan

kaikki olisi revitty työntekijäin sel-

känahasta ilman muiden tahojen

talkoisiin osallistumista.
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”YhtEiskuntasopimuksEn”

kariutuminen ei tarkoittane sitä, et-

teivätkö kaikki siihen kootut asi-

at tulisi jatkossakin tämän halli-

tusneuvotteluja käyneen ja heistä

muodostuvan ”kolmen ässän” hal-

lituksen toimesta useasti esiin. Toi-

vottavaa on, että uusi hallitus kun-

nioittaa paria merkittävää perus-

asiaa.

Työelämää ja ansiosidonnais-

ta sosiaaliturvaa koskevat asiat val-

mistellaan kolmikantaisesti yhteis-

työssä työmarkkinaosapuolten kans-

sa ja työehtoja kehitetään sopimus-

ten yleissitovuuden puitteissa.

Yleissitovat työehtosopimukset

turvaavat työntekijöille vähimmäis-

työehdot ja saman toimialan yrityk-

sille neutraalit kilpailuolosuhteet

yrityksen koosta riippumatta. Pa-

himmillaan ajaudumme hallituksen

kanssa ”käsirysyyn”, annas katsoa!

Palkansaajaliike valmistautuu

neuvottelemaan työllisyys- ja kas-

vusopimuksen kolmannen eli optio-

vuoden palkankorotuksesta. Neu-

vottelutulos pitää syntyä kesäkuun

15 päivään mennessä. Varmaan ke-

nelläkään ei ole kovin suuret pal-

kankorotukset mielessä viimeaikais-

ten keskustelujen jälkeen. Mieles-

täni olisi kuitenkin tärkeää säilyttää

palkansaajien ostovoima,

jotta pitäisimme kotimark-

kinarattaat pyörimässä.

sähköliitto järjesti pe-

rinteeksi muodostuneen

luottamushenkilöseminaa-

rin Tampereella Puistotor-

nissa. Osanottajia tilaisuudessa oli

yli kaksisataa ja tilaisuus oli onnis-

tunut. Erityisen tyytyväisiä kuuli-

jat olivat lakimiehemme mira Snell-

mannin läpikäymiin oikeusjuttui-

hin, jotka kuulemma konkreettises-

ti osoittivat, miksi kannattaa kuu-

lua Sähköliittoon.

sähköalojEn ammattiliitto täyt-

tää 30. lokakuuta 60 vuotta, jo-

ten vietämme juhlavuotta. Se nä-

kyy parhaiten liittolehti VASAMAS-

SA, jossa esiintyy juhlalogo liiton

historiaa käsittelevien juttujen yh-

teydessä.

Sähköliiton juhlavuoden Voltti-

päivät vietetään Oulussa 8.-9.8.

2015. Tähän tapahtumaan on eri-

tyisesti panostettu, eikä pelkästään

neljän järjestävän osaston toimesta.

Myös liiton taloudellinen panos on

merkittävä.

”mielestäni olisi kuitenkin
tärkeää säilyttää palkansaajien

ostovoima, jotta pitäisimme koti-
markkinarattaat pyörimässä.

Aurinkoista kes
ää!
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Oulussa tavata
an!
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Imatrankosken kupeesta on läh-
tenyt laadukkaita terästuotteita
maailmalle jo sata vuotta. Juhla-

vuottaan viettävä, koneenrakennuste-
rästä valmistava Ovakon terästehdas
Imatralla on selvinnyt viime aikojen
taantumasta, tuotanto toimii ja vien-
ti vetää. Yrityksen menestys heijastuu
myös työntekijöiden oloihin.
Ovako on kansaivälinen konserni,

joka valmistaa kierrätysteräksestä au-
to- ja konepajateollisuuden tarpeisiin
tankoja, putkia, renkaita ja puolival-
miita komponentteja. Viime vuonna
yhtiön liikevaihto oli 862 miljoonaa
euroa ja henkilöstömäärä lähes 3000.
Yksi yhtiön 11 tuotantolaitoksesta toi-
mii Imatralla, jossa työntekijöitä on
noin 600.

Nykyisellä paikallaan lähellä Ve-
näjän rajaa toimiva Ovakon puna-
tiilinen tehdas on seissyt vuodesta
1937, mutta Imatran tehtaan juuret
ulottuvat tasan sadan vuoden taak-
se, jolloin Vuoksenniskalla käynnis-
tyi ruotsalaisomisteinen terästehdas
nimellä Elektrometallurga Ab. Ta-
pausta juhlistetaan 2. kesäkuuta. Sil-
loin Ovakon tehtalla on avoimet ovet
ja yleisö voi tutustua tehtaaseen kello
14-18. Sen jälkeen mahtava Imatran-
koski kuohuu vapaana puolen tun-
nin ajan.

Osaava henkilöstö
avainasemassa
Suotuisa vuosi on tuonut Imatran
tehtaalle uutta henkilökuntaa. Viime
kesäkuusta lähtien yhtiöön on pal-
kattu yli 40 uutta työntekijää. Yksi tu-
lokkaista on 24-vuotias sähköasenta-
ja Petri Eerola, joka on iloisesti yllät-
tynyt tehdassähkärin toimenkuvasta.
– Työ terästehtaalla on ollut yllät-

tävän mukavaa ja monipuolista, mi-

tä en opiskeluaikanani olisi uskonut.
Aiempi asennustyö talotekniikka-
puolella oli minusta nykyiseen ver-
rattuna aika simppeliä ja yksitoik-
koista, nuori mies kuittaa eikä paljoa
piittaa ison tehtaan melusta, pölystä
tai kuumuudesta.
Isona plussana hän pitää hyvää työ-

porukkaa ja opastusta, jota hän on
saanut kokeneemmilta kollegoilta.
Erityiskiitokset hän antaa sähköasen-
tajien pääluottamusmiehelle Tuu-
la Putolle, joka työopastuksen lisäk-
si muisti värvätä nuorukaisen liitty-
mään paikallisen ammattiosaston jä-
seneksi.

UUtta virtaa
ammattiOsastOOnkin
Imatran Sähköalan ammattiosaston
puheenjohtajuuttakin hoiteleva Put-
to nauraa, että hän voi kouluttaa nuo-
resta ja näppärästä Eerolasta osastol-
le vaikka tulevan puheenjohtajan.
– Kyllä vähän täytyy vielä opiskella

ammattiyhdistysasioita, vaikka esiin-

sata vuotta tiukkaa terästä

TeksT i ja kuvaT: riitta kallio

tymiskokemusta onkin jonkun verran,
toppuuttelee musikaalinen ja urhei-
lullinen Eerola, joka sivutyönään ve-
tää karaokekeikkoja.
Hän kertoo, että liki vuoden jatku-

nut pesti Ovakolla on myös opetta-
nut paljon sähkötekniikasta. Vanhim-
mat koneet tehtaalla ovat yli 30-vuoti-

– Trendi on, eTTä
TapaTurmaTaa-
juus on laskenuT
ja Turvallisuus-
ilmoiTusTaajuus
kasvanuT
huimasTi. ehkä
asennekasvaTus
on TehonnuT.

satavuotias Ovako avaa ovensa yleisölle

2. kesäkuuta. sähköliiton työympäristö-

johtokunta tutustui Ovakon imatran

tehtaaseen työsuojeluvaltuutettu

Mika klemolinin ja pääluottamusmies

Tuula Puton johdolla jo hieman ennakkoon.
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sähkösanomia

aita yksilöitä, joissa on omat niksinsä
muistettavana.
– Ehkä parasta tässä työssä on se, et-

tä joka päivä voi nähdä oman työnsä
merkityksen. On hienoa oppia uusia
asioita ja kokea itsensä tarpeelliseksi
tässä tuotannossa. Motivaatio kasvaa
kun vähitellen annetaan lisää vastuu-
ta, Eerola pohtii.

työsUOjelUssa riittää tehtävää
Varsinkin uusien työntekijöiden työ-
turvallisuudessa riittää haastetta isos-
sa tehtaassa, jossa vaaranpaikkoja riit-
tää. Työsuojeluvaltuutettu Mika Kle-
molin kertoo, että kuumia terästanko-
ja osataan varoa tuotantolinjoilla.
– Palovammoja sattuu todella har-

Pahimpia ongelmien ja ammattitautien ai-

heuttajia työpaikoilla ovat melu, huonot

työasennot, kemialliset tekijät sekä pölyt.

Työsuojelukysely toteutettiin neljännen ker-

ran Teknologiateollisuus ry:n, Metallityövä-

en Liitto ry:n sekä Ammattiliitto Pro:n kans-

sa. Yleisesti tapaturmataajuus on laskenut

edelliseen, vuoden 2011 kyselyyn verrattaes-

sa. Sekä lyhyeen että vähintään neljän päi-

vän poissaoloon johtaneiden tapaturmien taa-

juus on laskenut alle 250 hengen työpaikoil-

la. Yli 250 hengen työpaikoilla yli neljän päi-

vän poissaoloon johtaneiden tapaturmien taa-

juus on kuitenkin kasvanut.

Melu vaikuttaa korvan lisäksi moniin fysio-

logisiin toimintoihin kuten sydämen lyöntiti-

heyteen, verenpaineeseen ja hengitystihey-

teen. Melu voi olla myös yleisesti häiritsevää

ja vaikuttaa keskittymiskykyyn ja uneen. Kuu-

lovaurio syntyy yleensä vähitellen, mutta 85

dB:n ja sitä voimakkaampi tasainen melu ai-

heuttaa nopeastikin kuulovaurioita.

Huonot työasennot koetaan melun jälkeen

merkittävimmäksi työsuojeluongelmaksi. Huo-

not työasennot aiheuttavat tuki- ja liikunta-

elimistön vaivoja. Raskas työ, nostot ja siirrot

taas kuormittavat sydän- ja verenkiertoelimis-

töä. Tuki- ja liikuntaelisairaudet ovat yleisin

työkyvyttömyyttä aiheuttava tekijä.

Pöly, veto, kuiva tai tunkkainen ilma ovat

yleisimpiä sisäilmaongelmien aiheuttajia työ-

paikoilla. Huono sisäilma haittaa viihtymistä.

Pahimmillaan sisäilman epäpuhtaudet aiheut-

tavat terveydellisiä haittoja ja työperäisiä sai-

rauksia. Työpaikan koneellinen ilmanvaihto ja

kohdepoistot on pidettävä toimintakunnossa.

Jokaisella työpaikalla tulee vaarojen arvioin-

nissa huomioida myös kemikaalien terveysvaa-

ra, palo- ja räjähdysvaara sekä ympäristövaara.

Tapaturmapoissaolottomien työpaikkojen

osuus on kasvanut selvästi aikaisemmista ky-

selyistä. 56 prosentilla työpaikoista tapatur-

mapoissaolojen osuus on enimmillään 0,1

prosenttia säännöllisestä teoreettisesta työ-

ajasta. Kyselyyn osallistuneissa pienissä yri-

tyksissä näyttäisi turvallinen työkulttuuri ole-

van paremmin omaksuttu.

Työturvallisuus on keino, jolla yritykset voi-

vat kehittää paitsi työympäristöä, myös tuotta-

vuutta ja kilpailukykyä.

Työturvallisuus parantunut – melu,
ergonomia ja ilmanvaihto haasteina edelleen

Kansalaisaloite nollatuntisopimusten kiel-

tämiseksi on kerännyt vaadittavat 50 000 al-

lekirjoitusta, jotta aloite etenisi eduskuntaan.

Aloite pääsee eduskunnan käsittelyyn syksyllä.

Kampanja jatkuu silti vielä. Tavoitteena on

kerätä 83 000 nimeä.

– Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan

83 000 ihmistä työskentelee nollatuntisopi-

muksilla, eli odottaa lisätunteja ja on käytän-

nössä jatkuvalla koeajalla. Yleisen työajan pi-

dentämisen sijaan voidaan nopeasti varmis-

taa kymmenille tuhansille työntekijöille lisä-

tunteja kieltämällä nollatuntisopimukset, sa-

noo kansalaislakialoitteen vireille laittaman

Operaatio Vakiduunin edustaja Mika Koleh-

mainen.

Fingridin kaapelipäätteellä Porvoon Niku-

vikenissä sattui 15. toukokuuta sähkötapa-

turma, jossa yksi Fingridin työntekijä louk-

kaantui vakavasti. Hänet toimitettiin sairaala-

hoitoon. Tapauksen onnettomuustutkinta on

käynnistetty.

Sähköasentaja loukkaantui myös huhtikuun

lopulla Siilinjärven Kuuslahdessa. Asenta-

ja sai sähköiskun kiivetessään tolppaan. Mies

roikkui turvavaljaiden varassa ja oli tajuissaan

koko ajan. Paikalle hälytettiin nopeasti apua

ja asentaja saatiin pienen nosturin avulla alas.

Poliisi tutkii asiaa työtapaturmana.

Yli 50 000 vastustaa nollatuntisopimuksia

Sähkötapaturmia Porvoossa ja Siilinjärvellä

TVO:n ydinvoimalaitoksen vuosihuollot al-

koivat 3. toukokuuta, jolloin Olkiluoto 1 irro-

tettiin valtakunnan sähköverkosta. Olkiluoto

2:n huoltoseisokki alkoi 17. toukokuuta.

OL1:llä oli tänä vuonna vuorossa noin yh-

deksän vuorokautta kestävä polttoaineenvaih-

toseisokki. Polttoaineenvaihdon lisäksi tehtiin

huoltoja, korjauksia ja testauksia sekä vaih-

dettiin syöttövesilinjassa sekoituskohta.

OL2:lla tehtiinn noin 15 vuorokautta kestä-

vä huoltoseisokki. Polttoaineenvaihdon lisäksi

merkittävimpiä töitä olivat pienjännitekoneis-

tojen vaihto kahdessa osajärjestelmässä sekä

syöttövesijärjestelmän molempien sekoitus-

kohtien uusinnat. OL2:n vuosihuolto valmistu-

nee kesäkuun alussa.

TVO:n oman väen lisäksi vuosihuoltoihin

osallistuu alihankkijoiden työntekijöitä, enim-

millään noin 800 henkilöä.

Olkiluodon ydinvoimalaitos pidetään jatku-

vasti uudenveroisena laitosyksiköillä vuorotte-

levien polttoaineenvaihto- ja huoltoseisokki-

en avulla.

Vuosihuolloissa noudatetaan jokaiselle lait-

teelle ja komponentille määritettyä tarkkaa

huolto- ja vaihtoaikataulua. Hyvällä ennak-

kosuunnittelulla pyritään estämään turvalli-

suudelle tai tuotannolle tärkeiden laitteiden

ja niiden osien vikaantuminen vaihtamalla ne

vaihto-ohjelman mukaisesti. Näiden lisäksi

laitosyksiköillä tehdään mittavia modernisoin-

ti- ja kunnossapitohankkeita noin viiden vuo-

den välein.

Vuosihuollot käynnissä Olkiluodossa

Petri eerola, Tuula Putto ja Mika klemolin arvostavat työpaikkaansa perinteisessä terästehtaassa.

vanha terästehdas on haasteellinen työpaikka. Melu, pöly ja kuumuus koettelevat työntekijöitä.

voin. Se sijaan liukastumiset ja kom-
pastumiset ovat turhan yleisiä. Viime
vuonna meillä oli yli 800 poissaolo-
päivää työtapaturmista aiheutuneiden
sairaslomien takia. Myös vapaa-ajan
turmia on paljon, Klemolin selittää.
Pitkän uran Ovakolla tehnyt Klemo-

lin kertoo innostuneensa työsuojelu-
asioita toden teolla, kun hänelle itsel-
leen sattui paha kolari painavan rau-
tatangon kanssa. Nyt parantuneella
jalalla ympäri tehdasta ravaava mies
vahtii työntekijöiden turvallisuusasi-
oita kahdeksan tuntia päivässä.
– Trendi on, että tapaturmataa-

juus on laskenut ja turvallisuusilmoi-
tustaajuus kasvanut huimasti. Ehkä
asennekasvatus on tehonnut.
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Jo perinteeksi muodostunut Säh-
köliiton keväinen luottamushen-
kilöseminaari keräsi taas yli 200

ammattiyhdistysaktiivia koolle Tam-
pereelle ajankohtaisten asioiden pa-
riin. Monipuolinen ohjelma ja onnis-
tunut tapahtumapaikka keräsivät pis-
teitä osallistujilta, jotka pääsivät tuo-
reeltaan antamaan palautetta semi-
naarin annista. Lähes kaikki vastaajat
toivoivat, että jatkossakin luottamus-
henkilöseminaari järjestetään Tampe-
reella.
Tällä kertaa luottamusmiehet ja työ-

suojeluvaltuutetut saivat kokoontua
historian havinaa tihkuvassa ympäris-
tössä, kun kokouspaikkana oli upeas-
ti saneerattu vanha työväentalo ja sen
juhlasali Konsu. Paikka oli tilaisuu-
delle uusi ja toiveidenmukaan keskel-
lä kaupunkia.

seminaari sisältö
toiveiden mukaan
Kaksipäiväisen tilaisuuden sisältöön
oli satsattu aikaisempien tilaisuuksi-
en palautteiden ja toiveiden mukai-
sesti. Ohjelmassa oli ajankohtaistie-
toa, työympäristöasioita, sopimusala-
kohtaisia seminaareja ja nuorisotieto-
utta.

luottamushenkilöseminaari
keräsi pisteet tampereelle

Seminaarissa paneuduttiin myös
keskusjärjestöjen jäsenhankintakam-
panjaan, jota liiton omat syksyllä täy-
sipainoisesti käynnistyvä hankkeet
tukevat. Kokemuksia projektista kä-
vi kertomassa järjestöpäällikkö Ei-
ja Harjula SAK:sta. Yllätysohjelmasta
vastasi stand up -koomikko Riku Suo-
kas, jonka miehiset mietteet herätteli-
vät salin raikuvaan nauruun.

liiton juhlavuosi
satsaa jäsenhankintaan
Myös puheenjohtaja Martti Alakos-

ki muistutteli jäsenhankintakampan-
jan tärkeydestä liiton 60-vuotisjuhlan
kynnyksellä.
– Liitossa on yli 36 000 jäsentä, mut-

ta eläkeläisten ja opiskelijajäsenten
määrä on kasvanut. Nyt kaivataan eri-
tyisesti maksavia sopimusalajäseniä.
Positiivista on, että liiton kulut kate-
taan nyt jäsenmaksutuotoilla.
Liittosihteeri Hannu Luukkonen

puolestaan vakuutti, että liiton ja työt-
tömyyskassan talous on vakaalla poh-
jalla korkeahkoista työttömyysluvuis-
ta huolimatta. Varsinkin liiton työtais-

telukassalla on merkittävä omaisuus.
Myös potentiaalisia jäseniä on sähkö-
alalla runsaasti.
Uudesta keskusjärjestöhankkees-

ta kertonut neuvottelupäällikkö Tero
Heiniluoma korosti puolestaan luot-
tamushenkilöiden merkitystä jäsen-
hankinnassa.
Nuorisoasiamies Juha Jumisko va-

lotti liiton nuorisoasioita ja muistut-
ti, että liitossa on lähes 6000 oppilas-
jäsentä.
– Haaste on oppilasjäsenten sitout-

tamisessa liittoon siinä vaiheessa kun
nuoret siirtyvät työelämään.
Seminaarin juontanut tuore työeh-

toasiamies Jari Kiviluoma toivoi, et-
tä ammattiosastot yrittäisivät entistä
aktiivisemmin saada nuoria mukaan
myös osastotoimintaan.
Liiton lakimies Mira Snellman ker-

toi luottamushenkilöille viimeaikais-
ta oikeuskäytännöistä, joissa monel-
le sähköliittolaiselle oli saatu lakitu-
van kautta oikeutta ja jopa kunnon ki-
purahoja.
Erinomaisen juhlaillallisen jälkeen

moni seminaarilainen poistui lähis-
tön tanssiruokaloihin, joiden parke-
teilla oli hyvä verrytellä pitkän päivän
jälkeen. Siitä huolimatta moni saapui
seuraavan aamun ohjattuun aamulii-
kuntaankin ennen sopimusalakohtai-
sia tapaamisia ja puheenjohtajan yh-
teenvetoa.TeksT i ja kuvaT: Riitta kalliO

konsun juhlasali oli hyvä

seminaarin pitopaikka.

Neuvottelupäällikkö Tero Heiniluoma veti paneelikeskustelua, jossa johtokuntien puheenjohtajat Timo airas,

Heikki aitanurmi, Tuula Putto ja jorma Tiuraniemi puntaroivat luottamushenkilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia.
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Matti Keränen

alueluottamusmies, osasto 039 pj,

relacom Finland Oy, Vantaa

1. Kesä menee remonttihommis-

sa. Kesäpaikkana oleva vanha oma-

kotitalo kaipaa kunnostusta. Ehkä

teemme myös pienen matkan etelän

suuntaan.

2. Meillä luottamusmiehen ja työ-

suojeluvaltuutetun yhteistyö pelaa

hyvin. Työnjako on selkeä, mutta toi-

selta saa aina tarvittaessa tukea, jos

tulee tilanteita, missä sitä kaivataan.

3. Työntekijöiden oikeuksista on pi-

dettävä huolta. Esimerkiksi työttö-

myyskorvausten kestosta ei pidä tin-

kiä.

Matti Granö

työsuojeluvaltuutettu, Vaskiluodon

Voima Oy, Vaasa

1. Loma sujuu kotimaan matkai-

lun merkeissä. Tarkoitus on autoilla,

vaellella ja meloa järvillä itäisessä ja

pohjoisessa Suomessa.

2. Aika vähän meillä on mitään yh-

teistä, mutta tarvittaessa saan apua

luottamusmieheltä.

3. Maltti on valttia. Toivon, että saa-

daan aikaan tasapuoliset ratkaisut

koskien esimerkiksi työttömyystur-

vaa ja perintöveroasioita.

JOOnas KirJaVainen

Pääluottamusmies, Caverion suomi Oy,

rovaniemi

1. Kesä menee mökkeilyn merkeis-

sä Joutsijärvellä. Tuttavia tapaillaan

myös Porvoon ja Lohjan suunnilla.

2. Meillä on luottamushenkilöt mu-

kana joka viikon alun palaverissa,

jossa katsellaan tulevia työmaita.

Hyvä yhteistyökuvio on jatkunut jo

kolmisen vuotta.

3. Nuorten työllisyys pitää nyt ot-

taa etusijalle. Itsekin teen työtä mo-

nien ammattiin oppijoiden kans-

sa ja näen, kuinka huolestuttava ti-

lanne on.

Janne MartiKainen

työsuojeluvaltuutettu, are Oy, Kuopio

1. Lomalla huilataan ja veneillään

vaimon kanssa Kallavedellä ja Sai-

maalla.

2. Luottamushenkilöiden tuki toisil-

leen on tärkeää, varsinkin, kun on

paljon hankalia asioita.

3. Toivon, että työehtosopimus-

ten yleissitovuutta ei lähdetä purka-

maan minkään liittojen osalta. Myös-

kään palkansaajien ostovoimaa ei

saa riistää.

antti esKelinen

Pääluottamusmies, amplit Oy, Vantaa

1. Perheen kanssa on tarkoitus ve-

neillä Saimaalla. Tottakai pitää käy-

dä myös Linnanmäellä ja Kaarnie-

messä, jossa lapset viihtyvät hyvin.

2. Yhteistyö sujuu hyvin. Olemme

viikoittain vähintään puhelinyhtey-

dessä. Usein ratkotaan yhdessä käy-

tännön pulmatilanteita työmailla.

3. Ainakin nollatyösopimukset pitää

lopettaa.

Riihimäeltä kotoisin oleva Val-
lius työskentelee Are Oy:ssä
Hyvinkäällä. Hän on osasto

013, Hyvinkään Sähköalantyönteki-
jäin ammattiosasto ry:n jäsen.
Noin neljänkymmenen henkilön

pääluottamusmies aloitti Arella mar-
raskuussa 2013. Toimenkuvaan kuu-
luvat kaikki kiinteistöhuoltopuolen
alle tuhannen voltin sähköasennus-
työt. Kohteet ovat toimistoja ja teolli-
suuskiinteistöjä.
Valliuksen pääluottamusmiehen

pesti Arella alkoi huhtikuussa 2014,
mutta tätä ennen hän toimi EMC Talo-
tekniikan varaluottamusmiehenä.

Työt sähköasentajana hän aloitti
Launossähkö Oy:ssä vuonna 2000.

Fiilis on kaikella tavalla hyvä
– Nyt on pikkaisen polvet notkeana,
mutta olen satakymmenenprosentti-
sesti pestissä mukana ja teen kaikke-
ni liiton asian eteenpäin viemiseksi,
olivat häkeltyneen vuoden luottamus-
henkilön ensimmäiset sanat työväen-
talon juhlasalin lavalla, kun hän kävi
pokkaamassa itselleen arvokkaan tit-
telin ja 500 euron matkalahjakortin.
Seuraavana aamuna Vallius kertoo

fiiliksen olevan kaikella tavalla hyvä.
Hän kiittää kaikkia äänestäneitä luot-
tamuksesta ja virnistää, että äänet me-
nivät oikeaan osoitteeseen.
Voiton Vallius arvelee perustuvan

puhtaasti siihen, miten hän esiintyi
edellisenä päivänä seminaarin juon-
tajan Jari Kiviluoman tentissä.

– Esiintymislavalla jännitti, mutta
aika harvoin olen mennyt hiljaiseksi,
joten luotin, että hyvin menee.

ensin työt, sitten huvi
Palkinto, matkalahjakortti on voimas-
sa vuoteen 2017, joten Valliuksella ei
ole kiire käyttää sitä.
– Katsotaan tämän pestin jälkeen,

jos kävisin Kroatiassa hengähtämäs-
sä, hän mietiskelee.
Vapaa-ajallaan ay-aktiivi toimii Hy-

vinkään Sähköalantyöntekijäin halli-
tuksessa ja Aren asentajayhdistykses-
sä. Lisäksi hän käy kuntosalilla, pelaa
sulkapalloa ja kalastaa.
Kroatian hienot maisemat ovat kiin-

nostaneet häntä kauan. Siellä ei vain
ole vielä tullut käytyä.
– Siellä on rantaa, vuoristoa ja hie-

not kalastusmahdollisuudet kirkasve-
tisissä joissa. Ohjelma riippuu tosin

Mika Valliuksesta
sähköliiton vuoden
luottamushenkilö
Sähköasentaja ja pääluottamusmies Mika Vallius, 33, on valittu
Sähköliiton vuoden luottamushenkilöksi. Vuoden luottamushenkilöstä
äänestettiin luottamushenkilöseminaarissa Tampereella.

siitä, kenen kanssa olen matkassa. Et-
tä fillaroidaanko viinitilalle vai kalas-
telenko vain, sinkkumies maalailee.

äänestysprosentti 92
Vuoden luottamushenkilön valitsi-
vat äänestämällä Sähköliiton jäsenet,
jotka olivat läsnä seminaarissa. Ää-
niä annettiin yhteensä 157 eli uurnal-
la kävi huikeat 92 prosenttia äänioike-
utetuista.
Mika Vallius sai 68 ääntä. Are Oy

Turun sähköasentaja ja pääluotta-
musmiesHannuRauma, 56, jäi hope-
alle 61 äänellä. Kolmas ehdokas, lah-
telainen Anssi Tarvainen ei päässyt
paikalle luottamushenkilöseminaa-
riin. 28-vuotias Sähköneliö Oy:n säh-
köasentaja ja pääluottamusmies sai
26 ääntä.
Vaalissa jätettiin kaksi tyhjää ään-

tä.

Kysyimme luottamushenkilöseminaarilaisilta kolme kysymystä elämän eri alueilta: Miten vietät kesälomasi, kuinka
työpaikallasi sujuu luottamushenkilöiden yhteistyö ja millaisia terveisiä lähetät uudelle eduskunnalle ja hallitukselle?Gallup

TeksT i ja kuva: JOnna heiniluOma

TeksT i ja kuvaT: Riitta kalliO
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Valkoinen moottoripyörätakki
lentää penkin selkänojalle,
muutama määrätietoinen as-

kel lavalle, ja sähköasentaja on muut-
tunut ikuisuusopiskelijaksi, joka
muistelee mennyttä.

– Isän mielestä porsas oli ensim-
mäisen vuoden humanistiopiskelijal-
le välttämätön. Se pelkäsi, että rupe-
an kasvissyöjäksi ja unohdan mistä
olen tullut, niin kuin olen yrittänytkin
unohtaa. Oli vähän vaikea pitää pos-
sua soluasunnossa.
– No mitä sä teit sille?
– No mitä niille nyt tehdään, syötiin

Marttisen kanssa. Sen jälkeen kyllä
siirryin kasvisruokaan.
On keväinen iltapäivä Kymijoen

rannalla. Sähköasentaja Janne Pa-
linille on myönnetty kuukausi taka-
perin SAK:n kulttuuriapuraha näyt-
tämötaiteisiin. Kierrämme Palinin
kanssa autolla Kouvolaa ja Palin ker-
too teatterikipinän syttymisestä. Pyö-
rähdämme Mikä?-harrastajateatteris-
sa, ajamme lyhytelokuvan kuvauspai-
kan ohi ja päädymme Kuusankoskita-
lolle Kymijoen rantaan,missä teatteri-

Sähköasentaja Janne Palin pitää

eniten pienistä lavoista. Mikä?-teatterissa

katsoja voi nähdä jokaisen hikikarpalon

näyttelijän ohimolla, sillä sali on

olohuoneen kokoinen.

Talkootyöllä kohti ensi-iltaa

–TyökavereisTa jokuseT on käyneeT
kaTTomassa näyTelmiä, ja ne puidaan
läpi Työpaikan kahvipöydässä.

harrastajat kokoontuvat ja järjestävät
näytöksiään.
Pöllähdämme keskelle Tuomas

Kyrön Mielensäpahoittaja-näytelmän
harjoituksia. Kuusankoskiteatteri on
päättänyt tehdä suositusta näytelmäs-
tä oman versioinnin loppukesän ul-
koilmanäytöksiin. Näytelmästä uu-
puu Mielensäpahoittajan poika, ja Pa-
lin pääsee näyttämään taitonsa. Muu-
tama vilkaisu plariin eli käsikirjoi-
tukseen ja Palin astuu lavalle ikui-
suusopiskelijan ryppy kasvoillaan.
Kohtauksen jälkeen vastanäyttelijä
Tanja Tuomi vaatii Palinia ottamaan
roolin.
– Näin nämä roolit aina menevät.

Päädyin tekemään Ei kiitoksen samal-
la tavalla. Miespääosa jättäytyi silloin
pois ja hyppäsin kesken harjoitusten
mukaan. Onneksi hyppäsin, sillä tyk-
käsin siitä tosi paljon, Palin huikkaa
lavalta.

Prosessinhoitajasta
sähkäriksi
– En ole koskaan ajatellut, että tekisin
teatteria työkseni. Pidän työstäni säh-

köasentajana ja teatteri on hyvää vas-
tapainoa sille, Palin kertoo Kuusan-
koskitalon kahviossa.
– Ammattinäyttelijöiltä vaaditaan

myös laulutaitoa, eikä laulaminen su-
ju minulta yhtään, mies jatkaa naura-
en.
Janne Palin työskentelee Polar 2000

Oy:ssä sähköasentajana. Yhtiö tekee
teollisuus- ja julkisrakennusten säh-
kötöitä. Viime kuukaudet Palin on
viettänyt Kymin UPM:n sellutehtaal-
la. Vaikka sähköalantutkinto on löyty-
nyt takataskusta parikymmentä vuot-
ta, Palin löysi sähkötyöt vasta nelisen
vuotta sitten, kun alanvaihto kolkutte-
li ovea.
– Automaatioasentajan tutkinto mi-

nulta löytyy ammattikouluajoilta.
Päätin sitten elvyttää sen ja kävin li-
säksi sähköasentajan tutkinnon. En
ole aiemmin ollut sähköalalla, vaik-
ka tutkinto olikin. Toimin vielä muu-
tama vuosi sitten prosessinhoitajana
paperitehtaalla, Palin kertoo ja jatkaa.
– Entinen ammatti vesi- ja kemikaa-

liosaston prosessinhoitajana on nyky-
ään valttia sähköasentajana, sillä pa-
peri- ja sellutehtaan prosessit ja nii-
den vaikutukset ovat helpompi hah-
mottaa.

työkaverit ja
äiti kriitikkoina
Työpaikan kahvipöytäkeskusteluis-

sa Palin on saanut reippaalla otteella
palautetta teatteriharrastuksestaan.
– Työkavereista jokuset on käyneet

kattomassa näytelmiä, ja ne puidaan
läpi työpaikan kahvipöydässä. Pa-
laute on suoraa ja joskus sieltä tulee,
että hitto mitä kuraa. Palaute on pa-
lautetta ja olen mielissäni siitä, että
esitykset herättävät tunteita.
Toisinaan kommenttia teatterihar-

rastuksesta tulee myös ennen ensi-
iltaa.
– Kun teatterin harjoituskausi

on meneillään, niin teen toisinaan
myös töissä mielikuvaharjoituksia.
Joskus työkaverit ovat katsoneet vä-
hän kummissaan yksinpuheluani ja
olen joutunut sanomaan, että käyn
tässä vaan reploja läpi.
Parasta teatterissa on Palinin mie-

lestä se, että hän pääsee asettamaan
itsensä täysin erilaiseen rooliin kuin
mitä hän arjessa on. Palin kertoo, et-
tä lavalle astumisessa voittaa joka
kerta itsensä ja tunne on koukuttava.
– Olen jännittäjä arjessa, mutta la-

valla rentoudun ja annan näytelmän
viedä. Teatterista olen saanut paljon
varmuutta kaikkeen olemiseen ja
elämiseen, Palin kertoo.
Toisinaan roolit kuumottavat pos-

kia, vaikka esiintyminen ei jännittäi-
si.
– Näyttelin viime talvena Ei kii-

tos -näytelmässä velton aviomiehen

TekST i Ja kuva: JEMINA MICHELSSON
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roolin. Oli niin roisia tekstiä, että täy-
tyi kieltää äitiä tulemasta katsomaan
esitystä. Tuli se silti ja sanoi, ettei se
ollut niin paha, Palin nauraa.

kulisseista
näyttämölle
Harrastajateatteriin Palin löysi tiensä
viisi vuotta sitten, eikä sen jälkeen ole
harkinnutmuita harrastuksia. Alkuun
Palinin piti toimia yhden Mikä?-teat-
terissa esitetyn näytelmän valo- ja ää-
nivastaavana. Pian tie kuitenkin kulki
kulisseista lavalle.
– Olin Mikä?-teatterissa vuoden

2010 syksyllä ääni- ja -valomiehenä ja
sieltä yksi näyttelijä–ohjaaja bongasi
mielenkiintoni teatteriin. Teatteri ve-
ti mukaansa, ja sillä linjalla olen edel-
leen.
Palin on esiintynyt nyt kolmesti ke-

säteatterissa. Kesäteatteri vaatii osal-
listujiltaan ison panoksen, sillä kaik-
ki tehdään talkoovoimin. Lisäksi Pa-
lin on esiintynyt Kuusankosken te-
atterissa ja Mikä? -teatterissa, mistä
kaikki alkoi.
– Tosi usein kysytään, mitä saan ke-

sän näytöksistä. Sanon siihen, että ko-
kemuksia ja uusia ystäviä, Palin ker-
too.
Huomattuaan Vasamassa mainok-

sen kulttuuriapurahahaun päättymi-
sestä, päätti Palin täyttää hakemuk-
sen.
– Apurahalla aion ostaa uuden läp-

pärin, jolla saan ajettua ulos ääniä te-
atterissa, Palin kertoo tyytyväisenä.

Pienet lavat
haltuun
Vaikka jatkossakin teatteri tulee ole-
maan Palinille vain harrastus, hän
haaveilee pääsevänsä joskus avusta-
jaksi ammattilaisteatteriin.
– Olisi kiva päästä näytelmän avus-

tajaksi, niin näkisi, miten ammattilai-
set asiat tekevät, ja miten se eroaa täs-
tä.
Muuten Palin pitää pienistä lavoista

ja sanoo, että pieni tila on haastavam-
pi kuin iso areena. Pienessä tilassa
isot elkeet näyttävät hölmön teatraali-
silta, kun taas pienet eleet ovat valttia.
– Mikä?-teatterissa yleisö on aivan

varpaiden juuressa ja jokainen sil-
mänmuljaus välittyy heti katsojalle.
Suuret elkeet pitää muuttaa pieniksi,
mutta merkitseviksi liikkeiksi. Pienet
teatterit ovat enemmän mun juttu, se
on vaikeampaa, mutta palkitsevam-
paa.
Intiimin tunnelman korostamisesta

huolimatta Palin ei pidä liian synkäs-
tä teatterista.
– Pitää olla asiaa ja tartuntapintaa,

mutta ei saa mennä liian syvälle ja
synkäksi, Palin pohtii.
Kysyn josko mies itse kirjoittaa tai

haaveilee kirjoittavansa näytelmän.
– Ehkä tulevaisuudessa, jos on ai-

kaa. Aina pitää olla jotain tekeillä, Pa-
lin myhäilee.

Kaoottinen liikenne, erilainen

bakteerikanta, tarttuvat taudit...

Matkalla voi sattua mitä vain. Ja

sattuukin: joka päivä yksi suoma-

lainen sairastuu ja viisi suoma-

laista joutuu rikoksen uhriksi ul-

komailla.

Sähköliitto on ottanut jäsenil-

leen Turvasta jäsenvakuutuksen,

joka sisältää matkustajavakuu-

tuksen vapaa-ajan matkoille. Ota

jäsenkorttisi mukaan matkalle,

sillä se toimii myös matkavakuu-

tuskorttina.

Sähköliiton jäsenvakuutukses-

sa ovat vakuutettuna myös mu-

kana matkustavat alle 18-vuoti-

aat omat ja samassa taloudessa

asuvat lapset. Vakuutettuna ovat

liiton jäsenet. Eläkeläis- ja oppi-

lasjäsenet eivät kuulu vakuutuk-

seen, mutta he saavat Turvan jat-

kuvista ja määräaikaisista mat-

kustajavakuutuksista 20 %:n li-

säalennuksen.

Vakuutus on voimassa yhtä-

jaksoisesti enintään 45 vuoro-

kautta matkan alkamisesta. Yli-

meneville matkapäiville kannat-

taa ottaa Turvasta määräaikainen

matkustajavakuutus. Vakuutus ei

ole voimassa ehdoissa erikseen

poisrajatuissa urheilulajeissa tai

harrastuksissa.

”Olin kavereideni kanssa lo-

malla Rodoksella, kun toisena lo-

mapäivänä vasen olkapääni tuli

niin kipeäksi, ettei käsi nous-

sut ja pukeminenkin oli yhtä tus-

kaa. Oppaan tilaama lääkäri saa-

pui hotellihuoneeseeni, tutki ol-

kapääni ja kysyi, onko minulla

vakuutusta. Annoin liittoni jäsen-

kortin, joka toimii myös matka-

vakuutuskorttina. Lääkäri kertoi,

että kaikki hoituu, sillä hän ottai-

si yhteyttä Turvaan. Lääkäri kävi

sen jälkeen joka aamu antamas-

sa kipupiikin, muita lääkkeitä

sekä ohjeita miten toimia käden

kanssa. Hoito oli todella hyvää,

joten pystyin jatkamaan lomaa-

ni. Todellinen yllätys oli se, kun

Turvasta soitettiin minulle, kysel-

tiin vointiani ja toivoteltiin hyvää

lomaa. Hyvästä hoidosta johtuen

kyseinen reissu on edelleen mat-

koistani mieliinpainuvin ja loma-

ni onnistunut. Matkustelen edel-

leen - aina on liittoni jäsenkortti

mukanani.”

Muista ottaa matkalle mukaan

jäsenkorttisi, joka on myös mat-

kavakuutuskortti. Näin hoita-

va laitos voi todeta, että sinulla

on voimassa oleva matkavakuu-

tus ja että hoidoille löytyy mak-

saja. Matkavakuutuskortti ei kui-

tenkaan ole maksukortti, joten

on hyvä varautua siihen, että ku-

lut joutuu maksamaan ensin itse

ja hakemaan korvausta myöhem-

min vakuutusyhtiöstä. Jos joudut

itse maksamaan hoitokulut, säi-

lytä kuitit ja lähetä ne vahinkoil-

moituksen mukana Turvaan.

Mitä vakuutuksesta

korvataan?

Vakuutus korvaa matkan aikana

alkaneen äkillisen sairauden tai

sattuneen tapaturman aiheutta-

mia hoitokuluja. Näitä ovat esi-

merkiksi lääkärinpalkkiot, tut-

kimuskulut ja lääkärin määrää-

mät lääkkeet. Ennen matkan al-

kua ollut sairaus ei ole vakuutus-

ehtojen tarkoittama matkasaira-

us. Tällaiseen sairauteen liittyen

korvataan ainoastaan ensiapuhoi-

to matkakohteessa.

Vakuutuksesta korvataan myös

matkan peruuntumisen tai kes-

keytymisen kuluja, mikäli se joh-

tuu äkillisestä sairaudesta tai ta-

paturmasta. Matkan peruuntumi-

nen tarkoittaa sitä, että matkal-

le lähtö estyy. Matkan keskeyty-

misellä tarkoitetaan jo alkaneen

matkan muuttumista. Lisäksi

korvataan matkalta myöhästymi-

sestä aiheutuvia kuluja vakuutus-

ehdoissa mainituissa tilanteissa.

Matkan peruuntumisesta ja

keskeytymisestä korvataan ku-

luja, joista matkan järjestäjä ei

lain tai matkaehtojen mukaan

ole vastuussa. Näitä kuluja voivat

olla esimerkiksi matka- tai majoi-

tuskulut.

”Olin varannut kotimaasta lo-

mamökin ja varausmaksukin oli

jo maksettuna, kun juuri ennen

lomaa mieheni sai vakavan sai-

rauskohtauksen ja hänet vietiin

sairaalaan. Jouduin peruman lo-

mamökin viime tingassa, joten

varausmaksua emme saaneet ta-

kaisin. Minulla oli kuitenkin liit-

toni kautta matkustajavakuutus

Turvassa, joten sain osuuteni va-

rausmaksusta takaisin vakuutuk-

sen kautta.”

Myöhästymisen vuoksi kor-

vataan tarpeelliset ylimääräiset

matka- ja majoituskulut, jotka ai-

heutuvat matkan jatkamisesta al-

kuperäiseen määränpäähän, ja

joita matkanjärjestäjä ei korvaa.

Matkalta myöhästyminen tarkoit-

taa sitä, että matkustaja ei ehdi

lento-, laiva-, juna- tai linja-auto-

matkan alkamispaikkaan tai etu-

käteen hankitun jatkoyhteyden

alkamispaikkaan vakuutuseh-

doissa mainituista syistä johtu-

en. Vakuutetun tulee lähteä mat-

kalle riittävän ajoissa vallitsevat

olosuhteet huomioon ottaen.

Matkatavarat on

vakuutettava erikseen

Jäsenvakuutukseen ei sisäl-

ly matkatavaravakuutusta, jo-

ten matkatavarat on vakuutetta-

va erikseen. Sähköliiton jäsenet

saavat erityisetuna Turvan jatku-

vista ja määräaikaisista matkata-

varavakuutuksista 20 %:n lisä-

alennuksen. Huomaathan, että

matkatavarat saattavat jo sisäl-

tyä normaaliin kotivakuutukseesi.

Kun otat laajan tason kotivakuu-

tuksen Turvasta, korvaa se myös

ulkomaan matkoilla mukana ole-

ville matkatavaroille aiheutuneita

vahinkoja 4 500 euroon asti.

sos auttaa apua

tarvitsevia Matkaajia

SOS International on pohjois-

maisten vakuutusyhtiöiden omis-

tama kansainvälinen ”hälytyskes-

kus”, josta voit saada apua, jos

sairastut ja tarvitset lääkäriä tai

sairaalahoitoa. SOS:issa on ym-

pärivuorokautinen päivystys suo-

men kielellä ja siellä tunnetaan

myös Sähköliiton vakuutus.

SOS:iin voi ottaa yhteyttä

myös muissa kuin hätätapauksis-

sa. He voivat esimerkiksi neuvoa

lähimmän luotettavan lääkäriase-

man sijainnin.

SOS:n asiantuntijat selvittävät

tapaustasi ja pyytävät tarvittaes-

sa avuksi SOS:n yhteyslääkärin.

SOS keskustelee tarvittaessa hoi-

tavan lääkärin kanssa ja välittää

potilaan hoidon kannalta tärkeät

tiedot hoitolaitokselle. Jos hoito-

laitos ei hyväksy matkavakuutus-

korttiasi eikä suostu lähettämään

laskua Turvaan, voit pyytää hoito-

laitosta soittamaan SOS:iin.

Lisätietoja

jäsenvakuutuksesta

Vakuutusehdot ja korvauksen-

hakuohjeet löytyvät Turvan teke-

miltä palvelusivuilta www.turva.

fi/sahkoliitto. Tutustu vakuutus-

ehtoihin ja vakuutuksessa ole-

viin rajoituksiin ennen matkal-

le lähtöä.

Lisätietoja vakuutuksesta

saat Turvan toimipaikoista, asia-

miehiltä tai palvelunumeros-

ta 01019 5110. Toimipaikkojen

yhteystiedot ja lisätietoja Turvas-

ta löydät osoitteesta turva.fi.

Jäsenkortti mukaan matkalle!
TekST i : JANICA LAMbErG / turvA
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SähköaSennuS

Yksilökilpailuna suoritettavan sähköasennuksen SM-tehtävä

oli jaettu kolmeen erilliseen osioon. Jokaisena kilpailupäivä-

nä suoritettiin yksi osio:

Päivä 1 - Sähköverkon rakennuSoSio

Tehtävänä oli koota kokoonpanokuvan mukainen kaapelija-

kokaappi sekä kytkeä ja kiinnittää siihen kaavioiden mukai-

set kaapelilähdöt. Kohteelle tehtiin käyttöönottotarkastus.

Kaapelilähdöt ja kaapelit merkittiin ohjeiden mukaisesti.

Päivä 2 - kiinteiStöjen SähköaSennuSoSio

Tehtävänä oli tehdä piirustusten mukainen sähköasennus

sekä kytkeä ja kiinnittää siihen tasopiirustuksessa esitetyt

kalusteet. Kohteelle tehtiin käyttöönottotarkastus ja laadit-

tiin erillinen mittauspöytäkirja sekä annettiin käytönopastus.

Päivä 3 - tietojärjeStelmien aSennuSoSio

Edellisen päivän asennukseen lisättiin tietojärjestelmäosio,

jolle suorittiin käyttöönottomittaus ja työn dokumentointi.

Suorituksen arvioinnin painotus: sähkö- ja työturvallisuus

20 %, asennuksen toimivuus 15 %, asennuksen siisteys,

ulkonäkö ja mittatarkkuus 15 %, suunnitelmien noudatta-

minen 10 %, dokumentointi 15 %, asiakkaan opastaminen

5 %, työskentelytavat ja -tekniikat 20 %. Yhteensä 100 %.

Taitaja-tapahtumassa 51 000 kävijää
Nuorten ammattitaidon SM-kilpailusta sekä Taita-
ja9- ja TaitajaPLUS-kilpailuista koostuva Taitaja-ta-
pahtuma järjestettiin tänä vuonna Turussa. Kolmi-
päiväinen tapahtuma houkutteli paikalle ennätys-
yleisön, 51 000 kävijää. Suurimpana kävijäryhmä-
nä olivat ammatinvalintaansa pohtivat peruskoulun
seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaiset.

Jokavuotisen tapahtuman tavoite on tehdä tunne-
tuksi ammatillista koulutusta, edistää työelämän ja
ammatillisen koulutuksen yhteistyötä, parantaa eri
ammattien ja ammattitaidon tunnettuutta ja arvos-
tusta, esitellä ammatinvalintamahdollisuuksia sekä
kannustaa nuoria kehittämään itseään ammatilli-
sesti.

Taitajan ytimenä on nuorten ammattitaidon SM-kil-
pailu kilpailuvuonna 20 vuotta täyttäville ja sitä
nuoremmille eri ammattialojen opiskelijoille. Taitaja9
on leikkimielinen kädentaitojen joukkuekilpailu yh-
deksäsluokkalaisille. TaitajaPLUS puolestaan on am-
mattitaitokilpailu erityistä tukea tarvitseville opiske-
lijoille.

Sähköasennuksen SM-finalistit yhteiskuvassa. Eturivin toinen

vasemmalta on kisan pronssimitalisti Miika Korhonen Kainuun

ammattiopistosta. Hopealle kilpaili Samu Pakarinen Savon

ammatti- ja aikuisopistosta. Pakarinen on kuvassa kolmas

vasemmalta. Neljäs oikealta, Oulun seudun ammattiopiston

Esko Kela vei kilpailun voiton.

Taitaja2015 Turun messu-
keskuksessa ja HK-areenalla
Taitaja2015 Turun messu-
keskuksessa ja HK-areenalla

ESIMERKKI
TEHTÄVÄSTÄTEKST I JA KUVAT: JOnna heiniluOma

– Ei voi kuin ihailla, kuinka nuoret kaverit niin kylmän viileästi keskittyvät tekemään omaa tehtäväänsä rauhallisella, ammattimaisella otteella, vaikka ym-

pärillä on valtava meteli, yleisö tarkkailee ja kommentoi kädenmitan päässä ja aikarajatkin ovat todella tiukat, Sähköliiton teollisuuden työehtoasiamies ja

Skills Finland ry:n Teollisuus 2 -lajiperheen ohjausryhmän jäsen Mikko Korpinen totesi messuhulinan yllättämänä.
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205 tietokoneet ja verkot
1. Minh Truong, Turku,

Turun ammatti-instituutti
2. JoonaS VanhaTapio, rovaniemi,

rovaniemen koulutuskuntayhtymä
3. JohannES haapaMäKi, Mynämäki,

Turun ammatti-instituutti

406 SähköaSennuS
1. ESKo KEla, oulu,

oulun seudun ammattiopisto
2. SaMu paKarinEn, Kuopio,

Savon ammatti- ja aikuisopisto
3. MiiKa KorhonEn, Sotkamo,

Kainuun ammattiopisto

601 automaatioaSennuS
1. JESSE lESKinEn, Varkaus,

Savon ammatti- ja aikuisopisto
2. SaMu lahTi, huittinen,

Sataedu
3. olli KallioKoSKi, Kalajoki,

Keski-pohjanmaan ammattiopisto

602 elektroniikka
1. EEro hYppänEn, Kouvola,

Kouvolan seudun ammattiopisto
2. JaaKKo liuKKo, oulu,

oulun seudun ammattiopisto
3. EETu KoSKElainEn, Kouvola,

Kouvolan seudun ammattiopisto

606 mekatroniikka
1. MiiKKa luKuMiES, Tarvasjoki ja

Tan Truong, Turku,
Turun ammatti-instituutti

2. TuoMo huuSKo, liperi ja
MiKa laaKKonEn, polvijärvi,
pohjois-Karjalan ammattiopisto

3. MarTin FinnE, Markby ja
MiKaEl Sund, närpes,
optima

automaatioasennuksen SM-kilpailussa tehtävänä oli vesipro-

sessin ohjaus lisäämällä siihen taajuusmuuttaja rikkoutuneen

tilalle, vesiprosessiin tarvittavien pumppujen ohjaaminen lo-

giikkaohjelman avulla sekä ohjauksen muutostyön säätö ja

konfigurointi. nesteen virtauksen altaassa ja laitteistossa piti

siis olla hallittua, mitattavaa ja tekstiviestillä ohjailtavissa.

– Vaikea kisa, kaikki on vielä aivan kesken, kommentoi

olli kalliokoski tunnelmia kesken kilpailun. loppujen lopuksi

pronssille päässyt Keski-pohjanmaan ammattiopiston kolmos-

luokkalainen suhtautuu tässä vaiheessa sijoitusmahdollisuuk-

siinsa nöyrällä asenteella.

Finaalissa kilpailee myös pikkuveli lasse. Toisen vuoden

opiskelijana hän ei myönnä vielä edes tavoittelevansa voittoa.

Kokemus on pääasia.

Halu oppia uutta

Kalajoelta kotoisin olevat Kalliokosket valitsivat alakseen auto-

maatioasennuksen, koska niin ovat tehneet isä ja isoveljetkin.

– automaatioasennus vaikutti mielenkiintoiselta. Saa olla

tekemisissä sähkön kanssa ja ala kehittyy huimaa vauhtia. Yh-

tään ei tiedä, mitä kaikkea yllättävää on vielä tulossa. uutta

mielenkiintoista opittavaa tulee koko ajan, veljekset luettelevat

ja toteavat sitten:

– hienointa on, kun osaa pistää erilaisia laitteita toimimaan.

Elektroniikan lajialueella tunnelma on tiivis. Kilpailijat suun-

nittelevat ja valmistavat piirilevyjä aurinkopaneelia varten. Kol-

men päivän aikana yleisön ja tuomarien tarkkojen silmien alla

ensin luonnostellaan, sitten ohjelmoidaan ja sitten sorvataan

piirilevyjä.

Ennakkosuosikkeja ei ole. Mikä tahansa on mahdollista. Kil-

pailija, joka suoriutuu virheittä ohjelmoinnista saattaa kompas-

tua sorvin ääressä. Zach Bailey hymyilee silti.

– Tänään oli loistava päivä. Sain huippupisteet, toteaa vie-

raskilpailija siivotessaan jälkiään toisen kilpailupäivän päät-

teeksi. Bailey on kotoisin iso-Britanniasta ja nyt Turussa tree-

naamassa MM-kilpailuja varten.

MM-kiSojen kenraaliHarjoituS

Vieraskilpailijat eivät varsinaisesti kilpaile suomalaisia opiskeli-

joita vastaan, mutta he saavat työstään arvioinnit. Turun Taita-

ja2015-kilpailu toimii heille kenraaliharjoituksena ammattitai-

don maailmanmestaruuskilpailua varten.

MM-kisat, WorldSkills-kilpailut järjestetään joka toinen vuo-

si. Kilpailuissa ammattiin opiskelevat alle 23-vuotiaat nuoret

mittelevät oman lajinsa paremmuudesta.

Tänä vuonna elokuussa São paulossa ammattitaidon maa-

ilmanmestaruutta tavoittelee yli 1 000 nuorta noin 60 maas-

ta. Kilpailulajeja on yli 45. Suomen 36-henkinen maajoukkue

Team Finland osallistuu niistä 31:een.

Sähköasentaja matti heleniusta jännittää ihan vietävästi. aidan

takana hänen poikansa aleksi helenius suorittaa asiakastukeen

tullutta visaista tehtävää Tietokoneet ja verkot -lajissa. Tietoko-

neessa on kymmenen vikaa, jotka ”Mr. Carl Customer ” haluaa

kuntoon ennen vartin päästä alkavaa kokoustaan.

herra Customerin mukaan hänen koneensa näytölle aukenee

mustia laatikoita, netti on rikki ja uusi hiirikin on asentamatta.

Tietoturva-asiatkin pitäisi varmistaa. Turun ammatti-instituutis-

sa opiskeleva aleksi helenius keskustelee head settiinsä suju-

vasti englannin kielellä ja korjaa vikoja, minkä kerkiää.

– on kiva kuulla pojan puhuvan englantia, isä Matti toteaa

selvästi ylpeänä.

Matti Helenius jännittää poikansa Aleksin suoritusta Tietokoneet

ja verkot -lajissa.

Vieraskilpailija Zach Bailey saapui messukeskukseen Iso-Britanniasta.

Lajina on elektroniikka.

Olli (vas.) ja Lasse Kalliokoski edustivat SM-finaalissa Keski-Pohjanmaan

ammattiopiston Kokkolan ammattikampusta.

”tietokoneessani
on vikaa”

Bailey matkalla
Brasiliaan

isän ja isoveljien
jalanjäljissä

Kilpailun tuomari Ville Torvinen on automaatioasennuksen Suomen mestari

vuodelta 2010. Ensimmäisen kilpailupäivän mehunpastörointitehtävä oli

hänen käsialaansa.

TAITAJA2015 TULOKSET

Onnittelut!Onnittelut!Onnittelut!SAK:n Lounais-Suomen toiminta-alueen tiiminvetäjä Outi Rannikko ja Säh-

köliiton nuorisoasiamies Juha Jumisko vastailivat kysymyksiin, kuten ”Miksi

liittoon pitäisi kuulua?”.
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SAK:n, STTK:n ja Akavan palvelu on saanut

joka kesä satoja yhteydenottoja. Puhelimesta tai

netin kautta voi pyytää apua esimerkiksi palkkoi-

hin, työvuoroihin tai työsopimuksen laatimiseen

liittyviin asioihin.

Kesäduunarineuvoja Rina Knape muistuttaa, että

työsopimus kannattaa tehdä aina kirjallisena.

– Ennen kuin allekirjoitat sopimuksen, lue teks-

ti ja käy läpi siinä mainitut työehdot sekä työnte-

kijän oikeudet ja velvollisuudet. Tarkista etenkin

luvattujen työtuntien määrä. Epäselvät kohdat on

hyvä selvittää ennen sopimuksen allekirjoittamis-

ta, Knape jatkaa.

Palkkaerittelyn tai muun vastaavan tositteen

kanssa tulee olla tarkkana. Lomakorvausta on

maksettava muutaman tunnin pituisesta työsuh-

teesta.

– Tarkista, että palkkatiedot ovat oikein, ja si-

nulle on maksettu kaikki ilta-, viikonloppu- ja yli-

työkorvaukset. Huolehdi kesätyön loputtua, että

saat oikeat lomakorvaukset, Knape huomauttaa.

Myös kesätyöntekijälle kuuluu aina perehdytys

työtehtäviin ja työhön. Perehdytys parantaa työtur-

vallisuutta ja vähentää työtapaturmariskiä.

Kesäduunari-info aukesi 4. toukokuuta ja on

avoinna perjantaihin 28. elokuuta saakka. Palve-

lu on toiminut tähän mennessä jo kymmenenä ke-

sänä.

Neuvoja voi kysyä numerosta 0800 179 279

ja osoitteesta www.kesaduunari.fi. Keskuste-

lua käydään myös Facebookissa osoit-

teessa www.facebook.com/kesaduuna-

ri ja Twitterissä https://twitter.com/ke-

saduunari.

Puhelinpalvelu on avoinna maa-

nantaista perjantaihin kello

9–15. Neuvontaa saa suomek-

si, ruotsiksi ja englanniksi. Pal-

veluun voi soittaa nimettömä-

nä.

kesäduunari-info auttaa taas
nuoria kesätyöasioissa
palkansaajakeskusjärjestöjen yhteinen kesäduunari-info neuvoo jälleen nuoria kesä-
työsuhteisiin liittyvissä asioissa. Maksuttomaan kesäduunari-infoon voivat ottaa yh-
teyttä nuorten lisäksi myös vanhemmat sekä työnantajat.

TesTaa
kuinka monenTähden asenTaJa oleT!Testaa tietosi työturvallisuudesta ifin jasähköliiton sähköturvallisuusvisassa!Pelaa visaa ja osallistu 500 euronarvoisen k-ryhmän lahjakortin,sekä viiden design-sammutus-peitteen arvontaan.Peli osoitteessa:www.sahkoliitto.fi
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Mitä tehdä, jos työpaikalla kaikki ei ole kunnossa? Miten asi-

at saataisiin järjestykseen? Liitytään tietysti Sähköliittoon,

perustetaan työhuonekunta ja valitaan työpaikalle oma luot-

tamusmies.

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 ehdokas-

asetteluun 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:

"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.

Tillsammans får vi
ordning på arbetsplatsen!

organisera
din arbetsplats:

www.sahkoliitto.fi > Svenskspråkiga sidor > ORGANISERA DIN ARBETSPLATS!

anslutning
som medlem:

Järjestä
työpaikkasi:
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ABB-Welcome-ovipuhelinjärjestelmä soveltuu niin pientaloihin kuin suuriin kerrostaloihinkin.
Ovipuhelimen 2-johdinjärjestelmän ansiosta asennustyö ja käyttöönotto on vaivatonta. Sisä- ja
ulkoyksiköt ovat valmiiksi koottuja, ja malleja on saatavissa sekä uppo- että pinta-asennukseen.
Ulkoyksiköt ovat testatusti laadukkaat, ja kestävät niin Suomen sääolosuhteita (-40 °C, IP55 sade-
suojalla) kuin ilkivaltaakin (luokitus IK07). Sisäyksiköksi on valittavissa luuri tai näyttö videoyhteydellä.
Tuotteiden muotoilu ja väri sopii IMPRESSIVO®-kalusteisiin. www.abb.fi/asennustuotteet

ABB-Welcome.
Ovipuhelinjärjestelmä kerros-
ja pientaloihin.

ABB Oy
PL 16, 06101 Porvoo
Puh. 010 22 11

KISAMUOTO: PB HCP, miehet keltainen tee,

naiset punainen tee

SARJAT:

1. Sähköliiton jäsenet, liiton henkilökunta

(myös oppilasjäsenet ja eläkeläiset)

2. Sähköliiton ammattiosastojen välinen jouk-

kuekisa 3-jäsenisellä joukkueella (Joukku-

eessa vähintään 2 osaston jäsentä, yksi voi

olla osastolaisen perheenjäsen. Joukkueen

tulos lasketaan henkilökohtaisista tuloksista.)

3. Sarja jäsenten ja liiton henkilökunnan per-

heenjäsenille

KILPAILUMAKSU:

55 e sis. väliaikatarjoilu & lounas kisan jälkeen

45 e ilman lounasta

Huom! 40 ensimmäiselle ilmoittautuneelle 3

Sähköliiton logolla varustettua palloa.

ILMOITTAUTUMINEN:

10.7. klo 19.00 mennessä, caddiemaster@

golfpirkkala.fi tai puh. 010 292 6900

Muista ilmoittaa osaston numero ilmoittautu-

essasi!

PALKINNOT:

1. Sähköliiton mestaruudesta, kiertopalkinto

2. Sähköliiton joukkuekisasta, kiertopalkinto

3. Henkilökohtaiset sarjat, kolme parasta

4. Lähemmäksi lippua

5. Pisin draivi

6. Lisäksi arvontapalkintoja

TIEDUSTELUT:

Kalevi Björkbacka, puh. 050 575 9577

bjorkbacka@tpnet.fi

Mikko Korpinen, puh. 050 67 592

mikko.korpinen@sahkoliitto.fi

Sähköliittolaisten
golf-mestaruuskisat

KU
VA:

JO
nna

heiniluOm
a

@Golf Pirkkala,
Vaittintie 95,
33690 Pirkkala

17.7.
klo 10.30
alkaen
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KÄRKIMIES

Haista home!
Tarkoitus ei ole haistatella teil-

le hyvät lukijat vaan muistut-

taa siitä, että homeiset työpai-

kat ovat edelleen valtava ongel-

ma Suomessa. Ne ovat riesa sekä

niissä työskenteleville että asiak-

kaille: lapsille, koululaisille, poti-

laille. Julkisten rakennusten kun-

to ja sisäilma ovat jatkuva pu-

heenaihe työpaikoilla ja kodeis-

sa. Ratkaisua ei tunnu löytyvän,

asiaa vain pallotellaan ja vähätel-

lään. Kaikkein heikoimmalle jou-

tuneet työtekijät jäävät käytännös-

sä tyhjän päälle, kun kukaan ei

ota vastuuta.

Homerakennusten korjaami-

nen on suuri urakka niin ta-

loudellisesti kuin työmääränäkin.

Vielä hurjempi siitä tulee, jos kor-

jattu rakennus alkaa parin vuoden

päästä olla uudelleen homeessa.

Oma lukunsa ovat uudisrakennuk-

set, jotka muutaman käyttövuoden

jälkeen ovat homepesiä ja sienien

kasvualustoja.

Mutta rakentamisen laadun

ihmettely sikseen. Ihmetellä

paremminkin sopii niiden ihmis-

ten tarinoita ja kohtaloita, jotka

joutuvat työskentelemään, oleske-

lemaan ja asioimaan sairastutta-

vissa tiloissa. Työntekijöiden pitää

käydä monia raskaita taisteluja

todistaakseen homealtistuksen-

sa. Suurinta osaa homesairauk-

sista ei Suomessakaan voida to-

dentaa ammattitaudeiksi, vaikka

maallikko saattaisi kuvitella, että

työskentely sairastuttavassa il-

massa siihen oikeuttaisi. Ja vaik-

ka työturvallisuuslaki edellyttää,

että työnantajan on huolehdittava

työntekijän turvallisuudesta ja ter-

veydestä työssä.

Tapaturmalain uudistusta on

väännetty seitsemisen vuot-

ta. Uudistukseen liittyy merkittä-

viä työnantaja- ja työntekijäpuolen

intressejä. Yksi työntekijäpuolen

tavoitteista oli, että homesairau-

det olisi tunnustettu nykyistä hel-

pommin ammattitaudiksi. Ammat-

titauti on sairaus, joka todennä-

köisesti on pääasiallisesti aiheu-

tunut fysikaalisesta, kemiallises-

ta tai biologisesta tekijästä työssä.

Sairauden syy-yhteys työn sisältä-

mään, laissa määriteltyyn altista-

vaan tekijään pitää voida osoittaa

riittävällä todennäköisyydellä. Ho-

mesairauksissa se vain on nykyisin

lähes mahdotonta.

Homeesta sairastuneiden ase-

ma ei tapaturmalainsäädän-

nön uudistuksessa kohentunut.

Siksi työntekijäpuoli on esittä-

nyt lainsäädäntöä työpaikan vaih-

doksen tuesta niille, jotka eivät

omaan työpaikkaansa ja työhönsä

enää kykene. Valtio olisikin valmis

rahoittamaan työpaikan vaihdok-

sia. Kuntaliitto ja Kuntatyönan-

tajat kuitenkin haraavat vastaan,

vaikka ongelma nimenomaan kos-

kee kuntia. Kuntaliitto ja Kunta-

työnantajat vaativat rahoitusta ho-

metilojen korjaamiseen. Mutta en-

nen kuin se savotta on ohi, moni

arvokas työntekijä on terveytensä

menettänyt ja taloudellisesti tyh-

jän päällä. Eihän tämä voi olla oi-

kein, Kuntaliitto ja Kuntatyönan-

tajat?

Katse kääntyy nyt myös uu-

teen hallitukseen ja eduskun-

taan. Lainsäädäntöä on korjattava

niin, että homeen sairastuttamat

työntekijät saavat ansaitseman-

sa avun. Myös ennaltaehkäisyyn

kannattaa satsata. Homevaurioi-

den korjaaminen ja läpimätien ti-

lojen korvaaminen uusilla, terveil-

lä taloilla on juuri sitä työllistävää

elvytystä, jota nyt tarvitaan. Plus-

sana on vielä työntekijöiden ja asi-

akkaiden parempi terveys. Säästöä

sekin. Ja inhimillistä.

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

JARKKO ELORANTA

Puheenjohtaja, JHL

KU
VA:

em
m
i
kalliO

Porukassa on lämpimämpää. Cityrusakot menestyvät Tampereen keskustan pihoilla ja puistoissa, vaikka liikenne joskus kantaa verottaakin.
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Ilmoittaudutapahtumiinosoitteessawww.volttipaivat.fiKulttuuria, ostosmahdollisuuksia ja luontoa; tiedettä, taidetta
ja teknologiaa; merta, maaseutua ja kaupunkia. Tätä kaikkea
tarjoaa Oulu, liki 200 000 asukkaan sympaattinen kotikau-
punki ja Skandinavian pohjoisten alueiden suurin keskus.
Ikivanhasta terva- ja lohikaupan keskuksesta alkunsa saanut
Oulu sijaitsee Pohjanlahden rannalla, Oulujoen suistossa.
Kuningas Kaarle IX teki Oulusta kaupungin vuonna 1605.
Elokuussa 2015 Oulu on Sähköliiton Volttipäivien tapah-
tumapaikka, missä tapaavat kaikenikäiset sähköliittolaiset
perheineen.

NallikariN hiekat kutsuvat

Volttipäivien päivätapahtumien näyttämönä on kuuluisa
Hietasaaren Nallikari. Tilaisuuden infopiste sijaitsee siellä
Sokos Hotel Edenissä. Volttipäivien iltaohjelma puolestaan

järjestetään keskustan Radisson Blu -hotellissa. Liput oste-
taan ja tapahtumiin ilmoittaudutaan sivulla www.volttipaivat.
fi. Liput noudetaan Volttipäivien infopisteestä. Majoitustilaa
sähköliittolaisille on varattu Sokos Hotel Edenistä, Nallikari
Campingilta ja Radisson Blusta. Majoitus varataan suoraan
majoituspalveluiden tarjoajilta.

NähdääN piaN!

Volttipäivien järjestelyistä vastaavat osasto 001 eli Oulun
Sähkötyöntekijäin Ammattiosasto N:o 1 ry, 003 Muhoksen
Sähkötyöntekijät ry, 079 Haukiputaan Sähköalantyöntekijät
ry sekä 167 Tietoliikenne- ja informaatiotekniikka osasto 167
ry. Kaikki neljä alueella toimivaa ammattiosastoa toivottavat
volttipäivävieraat lämpimästi tervetulleeksi. Nähdään elo-
kuussa!

TerveTuloa ouluun

Ohjelma
PerjantaI 7.8. 18.30 Texas hold ’em pokeriturnaus (10 €) • 19.00 Juha Tapion konsertti (28,50 €)

lauantaI 8.8. 9.00 Salibandyturnaus • 10.00 Volttipäivien avaus ja paneelikeskustelu
11.00–16.00 Kisailua Edenin ympäristössä • 13.00 Onkikilpailu • 15.00 Eläkeläistapaaminen

Motoristitapaaminen • 19.00 Iltajuhla (40 €) Lentävän Poron teatteri,
Mikael Konttinen & Nelinpeli, DJ, bilekaraoke ym. ym.

SunnuntaI 9.8. 10.00–11.30 Opastettu kiertoajelu pienoisjunalla

Volttipäivien iltajuhlassa nähtävä Säh-

köliiton historiasta kertova musikaali-

komedia on rovaniemeläisen Lentävän Po-

ron Teatterin käsialaa. Illan aikana kolmessa

eri pätkässä tarjoiltava esitys sekoittaa fak-

taa ja fiktiota.

– Mutkia oiotaan varmasti ja meidän ta-

pauksessa vähän Lapin lisääkin on luvassa,

LPT:n taiteellinen johtaja ja esityksen tuot-

taja Jussi Olavi Jokinen lupaa.

Esityksen käsikirjoittaja-ohjaaja Jon-

ne suopajärvi on lukenut kannesta kanteen

Sähköliiton 50-vuotishistoriikin, erkki va-

saran 1008-sivuisen Virtaa viisi vuosikym-

mentä -historiakirjan. Sieltä hän on poimi-

nut parhaat palat menneisyyden käänne-

kohdista.

– Tätä päivää ei silti ole unohdettu ja

ehkä vähän tiiraillaan tulevaisuuttakin, Jo-

kinen vihjaa.

muSIIkkIa äIjIlle

Teatteriporukalle on tär-

keää, että sen esityksis-

sä on sisältöä. Sanot-

tava halutaan tuoda esiin komedian, viih-

teen ja musiikin keinoin. LPT:n hovisäveltä-

jä antti lindholm huolehtii, että Volttipäi-

villä kuullaan niin vanhoja tuttuja kuin ti-

laisuutta varten sävellettyjä ja sanoitettuja

juttuja.

– Nyt moni järjestöaktiivi säikähtää, että

tulossa on musikaalihömppää ja baletti-

hiippailua, Jokinen hätkähtää. Mutta pel-

ko on turha.

– Repertoaarissa on kaikkea työväenmu-

siikista hevipotpureihin ja räpistä tangoon –

myös äijämäistä ohjelmistoa on tulossa.

Show on hyvällä maulla tehtyä laadukasta

huumoria joka makuun, Jokinen kiteyttää.

POrO On POP POhjOIS-SuOmeSSa

Ensiesiintyminen improvisaatioryhmä Lentä-

vällä Porolla oli Tampereen Teatterikesässä

vuonna 2010.

– Nimessä on viittaus kanadalaiseen Loo-

se Moose Theatre Companyyn, jota on kiit-

täminen improvisaatioteatterin maailman-

laajuisen suosion leviämisestä. Poro käy pa-

remmin Pohjois-Suomeen ja lentäminen tu-

lee siitä, kun ponnistamme täältä vauh-

tia keikoille ympäri valtakuntaa, Jokinen se-

littää.

2012 porot rakensivat 500 kuormalavas-

ta pop up -kesäteatterin rovaniemeläisen

parkkihallin katolle. Siitä lähti kehittymään

ajatus omasta teatterista. Tunnettuutta

tuli pikku hiljaa.

Kekkonen – synty-

mästä kuolemattomuu-

teen osoittautui hitik-

si Lapin alueella. Sa-

moin Antti, antti tuiskun elämäntarinan

ympärille kiedottu musikaalikomedia, jon-

ka Anttina loisti Voice of Finlandista tut-

tu heikki Mäkäräinen. Huhtikuussa 2015

LPT juhli seitsemättä ensi-iltaansa kari vää-

näsen ohjaaman Metsäjätti-näytelmän mer-

keissä.

tärkeIntä hyvä meInInkI

Parasta Jokisesta on, kun esitys saadaan

yleisön eteen.

– Volttipäiviltä odotan ja toivon tietenkin,

että yleisö nauttii. Tavoitteena on, että on-

nistuisimme luomaan hyvää yhteishenkeä,

hän sanoo.

Hän toivoo voivansa välittää sitä samaa

fiilistä ja voimaa joka pienissä ihmisissä pii-

lee, kun he asettuvat yhdessä samaan riviin

taistelemaan oikeuksiensa puolesta.

– Juuri tällaista myönteistä meininkiä

olen tunnistanut Sähköliiton toiminnasta

syksyllä alkaneen yhteisen projektin kulues-

sa, Jokinen mainitsee.

– Tärkeää on olla pienen ihmisen puolel-

la.

Lentävän Poron Teatterin volttipäiväkeikka

ei ole yleismaailmallinen komediapläjäys.

Se on sähköliittolaisille räätälöity juttu.

Jussi Olavi Jokisesta on tärkeää, että esitys

koskettaa, naurattaa ja viihdyttää juuri

niitä ihmisiä, joille se on tehty.

lentävän Poron teatteri esittää:
SähkölIItOn hIStOrIaa kOmedIan SävelIn

Toripolliisi: Kaksimetrinen pronssipatsas on
kuvanveistäjä Kaarlo Mikkosen käsialaa. Se

on seissyt Oulun kauppatorilla vuodesta 1987. In-
noituksensa patsas sai toripoliiseista, jotka vuosina
1934–1979 valvoivat alueen yleistä järjestystä.

Oulun Kärpät: Kärpät voitti huhtikuussa
jääkiekon Suomen mestaruuden, kun vain

17-vuotias Sebastian Aho ujutti ratkaisumaalin
Juha Metsolan jalkojen välistä verkkoon. Voitto
Tampereen Tapparasta tuli seitsemännessä loppuot-
telussa toisen jatkoerän maalilla 2–1.

Rössypottu: Paikallinen perinneherkku on
rössystä eli veripaltusta sekä perunoista ja

sianlihasta valmistettu keitto.

Rotuaari: Tulee ranskan kielen jalkakäytävää
tarkoittavasta sanasta trottoir. Kirkkokadulla

Oulun keskustassa sijaitseva kävelykatu on vuodel-
ta 1987. Kirkkokadulla testattiin kävelykatuideaa jo
60-luvulla, mutta kauppiaiden vastustuksen vuoksi
kokeilu lopetettiin.

Oulu–suomi-sanakirja

huOm!
Pokeriturnaukseen,

konserttiin, iltajuhlaan
ja kiertoajeluun tarjolla
rajallinen määrä lippuja.

Osta omasi pian!
www.volttipaivat.fi

TEKST I : JOnna heiniluOma

Ku
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Sähköliitto
pantiin alulle
retkeilypäivillä

60
vuotta

seinäjoen volttipäivillä sähköliittolaiset kilvoittelivat saappaanheiton jalossa taidossa.

Takavuosien totiset urheilukisat ovat vaihtuneet leikkimielisiksi kisailuiksi.
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TeksT i ja kuvaT: Riitta kallio / P i iRROs : JUkka oJala

Jos tuntuu, että Sähköliitossa ovat
Volttipäivät (aiemmin kesä- tai
talvipäivät) arvossaan, sii-

hen on hyvä syy. Koko liiton
60-vuotinen historia juon-
taa juurensa ammatti-
osastojen järjestämiin
retkeilypäiviin. Tä-
nä vuonna muiste-
taan erityisesti kesäl-
lä 1955 pidettyjä Ou-
lun retkeilypäiviä, jos-
sa silloiset sähköosas-
tojen jäsenet puuhasivat oman liiton
perustamista, Oulun osasto 001 etu-
nenässä.
Ensimmäinen Sähköliitto perustet-

tiin jo vuonna 1907 Helsingissä. Silloi-
seen lyhytaikaiseksi jääneeseen liit-
toon kuului ensisijaisesti pääkaupun-
kiseudulla vaikuttavia monttöörejä
mutta esimerkiksi myös Oulun silloi-
nen sähköosasto. Pienen piirin yhdis-
tys sulautui parissa vuodessa Metalli-
työväenliiton osastoksi. Ajan saatossa
valtakunnan muillekin kolkille perus-
tettiin sähköosastoja, jotka saivat toi-
mia isomman liiton suojeluksessa.
Ajan mittaan vähemmistönä olo al-

koi kismittää ammattiylpeää poruk-
kaa, joka koki tulevansa syrjityksi var-
sinkin palkka-asioissa. Sähköalan
vaativuutta ei kunnioitettu riittävästi
Metallin varhaisissa palkkataulukois-
sa, ja turhautumista purettiin sähkö-
miehet yhteen kokoavilla retkeilypäi-
villä eri puolilla Suomea.

Sähköalan työehtoSopimuS 1946
”Sähköalan ensimmäinen valtakun-
nallinen työehtosopimus syntyi vas-
ta sotien jälkeen keväällä 1946. Viiti-
sen vuotta myöhemmin tilanne oli kui-
tenkin edelleen se, että maan sähkö-
miehistä vain 20-30 prosenttia kuului
ammattiliittoihin, suurin osa Metalli-
liittoon. Tämän liiton edelleen jatku-
nut kylmäkiskoinen suhtautuminen
sähkötyöntekijöihin vahvisti viimeksi
mainittujen pyrkimystä irtautua Me-
tallista. Oulussa keskusteltiin jo vuo-
den 1950 metallilakon aikana oman
ammattiosaston perustamisesta säh-
kömiehille, mutta toteutumisen as-
teelle suunnitelma eteni vasta parisen
vuotta myöhemmin.”
Näin kirjoitti Oulun Sähkötyönteki-

jäin Ammattiosasto N:o 1 ry:n histo-
rian kirjoittanut Lauri Järvinen kak-
si vuotta sitten julkaistun teoksen esi-
puheessa.
Oulun osasto perustettiin virallises-

ti 26.4.1953. Saman vuoden lopulla
Metalliliiton järjestämillä sähkömies-
ten retkeilypäivillä Helsingissä oulu-
laiset sähköosaston aktiivit Sulo När-
vänen ja Johan Niemelä kävivät esit-
tämässä näkemyksensä oman liiton
perustamismahdollisuuksista. Esitys
ei saanut kannatusta, mutta oululai-
set jatkoivat sinnikkäästi työtään lii-
ton perustamiseksi. Myös seuraavana
vuonna Lahden retkeilypäivillä asi-
aa ajettiin eteenpäin virkistystapah-
tuman verhossa. Lahden työväenta-
lon kokouksessa paikalla oli 110 säh-
kötyöntekijää eri puolilta maata.

oulun retkeilypäivät
Kesäkuussa 1955 vietettiin retkeily-

päiviä Oulussa. Nyt aika oli kypsä, ja
hotelli Arinaan kokoontuneet 78 säh-
kömiestä 16 eri paikkakunnalta päät-
tivät, että sähkötyöntekijäin oma liit-
to perustetaan syksyllä Tampereella.
Liitonperustamista koskevassa pää-

töksessään Oulun kokousväki julisti,
että ”kaikkia sähköaloilla työskentele-
viä kehoitetaan järjestäytymään paik-
kakunnilla toimivien ammattiosasto-
jen ja yhdistysten kautta tai perusta-
maan järjestöjä niille paikkakunnille,
joissa sellaisia ei vielä ole”.
Niinpä 13. lokakuuta Helsingin Sa-

nomista ja Suomen Sosialidemokraa-
tista oli luettavissa kokouskutsu:
”Suomen Sähkötyöntekijäin Am-

mattiliiton perustava kokous pidetään
Tampereella lokakuun 30. päivänä
kello 13 Hotelli Emmauksen huoneis-
toissa. Sähköosastot, jotka kannatta-
vat omaa liittoa, lähettäkää valtuutet-
tu edustaja kokoukseen.”

Ja niin Emmauksen tietä asteli pai-
kalle 53 sähkötyöntekijää 16 paikka-
kunnalta eri puolilta maata – kuten

kesällä Oulussa oli sovittu. Liiton
perustamisen jälkeen miehet va-

litsivat imatralaisen puhe-
linasentajan Erkki Pohjo-
laisen ensimmäiseksi pu-
heenjohtajaksi, Sulo När-
väsen toiseksi puheen-
johtajaksi, joutsenolaisen
Unto Sutisen sihteeriksi
ja lappeenrantalaisen Vil-

ho Pekkasen taloudenhoi-
tajaksi.

retkeilypäiviStä volttipäivikSi
Itsenäinen liitto halusi tehdä pesä-
eroa aiempaan ja alkoi nimittää ret-
keilypäiviä kesä- tai talvipäiviksi. Päi-
vien ohjelma sisälsi kautta vuosikym-
menten urheilua ja kulttuuria. Ai-
na mukaan mahtui myös juhlavampi

osio ja usein nähtiin
myös poliittista vä-
riä vähintäänkin kul-

loisenkin juhlapuhujan
muodossa. Monesti päiviä

vietettiin paikkakunnan matkai-
lunähtävyyksien kupeessa tai niihin
tehtiin retkiä.
Talvipäivien veto alkoi hiipua läm-

pimien talvien myötä, kun lumi tup-
pasi sulamaan suksien alle ja sohjoi-
set pilkkijäät karkottivat osanottajat
aiemmin niin suosituista kilpailuis-
ta. Viisi vuotta sitten talvipäivät saivat
väistyä Volttipäivien tieltä.
Vuosien saatossa osastolippujen lie-

hutus on jäänyt vähemmälle samoin
kuin totisin urheilumeininki. Viime
vuosien volttipäivät on pidetty rento-
henkisten jokamieskisojen merkeis-
sä. Myös perheiden mukanaoloa on
pyritty korostamaan. Poliittinen pol-
jento on kesytetty ja päivien paneeli-
keskusteluissa ovat entistä useammat
näkemykset edustettuina.
Yksi asia on pysynyt samana 60

vuotta. Kulloinkin järjestelyvuorossa
olevat ammattiosastot ovat pyrkineet
toteuttamaan virkistyspäivät vielä pa-
remmin kuin aiemmat osastot. Ja nyt
on siis tulossa kaikkien aikojen Voltti-
päivät, jonne kannattaa taatusti suun-
nistaa kauempaakin.

Viime Vuosien VolttipäiVät
on pidetty rentohenkisten
jokamieskisojen merkeissä.

Olipa sitten kyseessä retkeily-, kesä- tai volttipäivät, tärkeintä on ollut rento yhdessäolo ja ajatustenvaihto ammattitoverien kesken. siinä sivussa on edistetty va-

kavampiakin asioita.

Retkeilypäivien paras lobbaustulos: suomen sähköalantyöntekijäin

Liiton perustava kokous, jossa puhetta johti kaarlo julku (vas.).

kokouksen oli kutsunut koolle vieruskaveri sulo Närvänen (oik.).

kuva: sähköliiton arkisto.
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Työnantajan on ilmoitettava siirretyn

loman ajankohta kahta viikkoa tai,

jos tämä ei ole mahdollista, viimeis-

tään viikkoa ennen loman alkamista.

Vuosilomapalkka

Työntekijällä on oikeus saada vuosilo-

mansa ajalta vähintään säännönmu-

kainen tai keskimääräinen palkkan-

sa. Palkkaan kuuluvat luontoisedut

on vuosiloman aikana annettava vä-

hentämättöminä. Luontoisedut, jot-

ka eivät ole työntekijän käytettävis-

sä vuosiloman aikana, korvataan ra-

halla.

Työntekijällä, jonka palkka on so-

vittu viikolta tai sitä pidemmältä ajal-

ta (esimerkiksi kuukausipalkkainen

työntekijä), on oikeus saada tämä

palkkansa myös vuosiloman ajalta.

Muun kuin viikko- tai kuukausipal-

kalla työskentelevän sellaisen työnte-

kijän vuosilomapalkka, joka sopimuk-

sen mukaan työskentelee vähintään

14 päivänä kalenterikuukaudessa,

lasketaan kertomalla hänen keskipäi-

väpalkkansa lomapäivien määrän pe-

rusteella määräytyvällä kertoimel-

la. Työehtosopimuksissa on yleensä

vuosilomapalkan laskemisesta omia

määräyksiä.

Vuosilomapalkka on vuosilomalain

mukaan maksettava ennen loman tai

sen osan alkamista. Enintään kuu-

den päivän pituiselta lomajaksolta lo-

mapalkka saadaan kuitenkin maksaa

työsuhteessa tavanmukaisesti nouda-

tettavana palkanmaksupäivänä.

lomakorVaus

työsuhteen päättyessä

Työsuhteen päättyessä työntekijäl-

lä on oikeus saada vuosiloman sijas-

ta lomakorvaus siltä ajalta, jolta hän

siihen mennessä ei ole saanut lomaa

tai lomakorvausta. Lomakorvauksen

määrä vastaa vuosilomapalkkaa.

Jos työntekijälle on työsuhteen en-

simmäiseltä ja viimeiseltä kuukau-

delta kertynyt yhteensä 14 työssäolo-

päivää tai sen veroista aikaa eikä hän

ole näiltä kuukausilta saanut lomaa

tai lomakorvausta, nämä kuukaudet

luetaan lomakorvausta määrättäessä

yhdeksi täydeksi lomanmääräytymis-

kuukaudeksi.

lomaraha

Lomarahasta/lomaltapaluurahas-

ta ei ole säännöksiä vuosilomalais-

sa, vaan siitä sovitaan työehtosopi-

muksissa. Lomaraha/lomaltapaluura-

ha on useimmiten 50 % lomapalkas-

ta (ks. oma työehtosopimus). Loma-

rahan maksaminen voi työehtosopi-

musmääräysten puuttuessa perustua

myös yrityksessä noudatettuun käy-

täntöön.

Kesäloma annetaan lomakau-

den aikana työnantajan vähintään

kuukautta ennen loman alkamis-

ta määräämänä ajankohtana tai yh-

dessä sovittuna ajankohtana. Kesä-

loma tulee antaa yhdenjaksoisena.

Jos työn käynnissä pitämiseksi on

välttämätöntä, voidaan kuitenkin 12

arkipäivää ylittävä osa lomasta ja-

kaa erillään pidettäväksi yhdessä tai

useammassa osassa. Vuosiloman ja-

kaminen on kuitenkin poikkeus ja

mahdollista vain aivan viimesijaise-

na keinona.

Työnantaja ei saa ilman työnte-

kijän suostumusta määrätä vuosilo-

maa alkavaksi työntekijän vapaapäi-

vänä, jos tämä johtaa lomapäivien

vähenemiseen. Lomaa ei saa myös-

kään ilman työntekijän suostumus-

ta määrätä työntekijän äitiys- eikä

isyysvapaan ajaksi.

Ennen loman ajankohdan mää-

räämistä työnantajan on varattava

työntekijälle tilaisuus esittää mieli-

piteensä loman ajankohdasta. Hen-

kilökohtainen kuuleminen voidaan

hoitaa esimerkiksi lomatoivelistaa

kierrättämällä.

Työnantajan on mahdollisuuksi-

en mukaan otettava huomioon työn-

tekijöiden esitykset ja noudatetta-

va tasapuolisuutta lomien sijoitta-

misessa.

Vuosiloman ajankohdasta

sopiminen työntekijän

ja työnantajan kesken

Työnantaja ja työntekijä saavat so-

pia vuosiloman sijoittamisesta ajan-

jaksolle, joka alkaa sen kalenteri-

vuoden alusta, jolle lomakausi si-

joittuu, ja joka päättyy seuraavana

vuonna ennen lomakauden alkua.

Lisäksi saadaan sopia 12 arkipäivää

ylittävän lomanosan pitämisestä vii-

meistään vuoden kuluessa lomakau-

den päättymisestä.

Esimerkiksi lomanmääräytymis-

vuonna 1.4.2014 - 31.3.2015 an-

saittu loma voidaan sopia annetta-

vaksi 1.1.2015 - 30.4.2016. Li-

säksi saadaan sopia, että 12 arki-

päivää ylittävä lomanosa pidetään

30.9.2016 mennessä.

Työnantaja ja työntekijä saavat

sopia 24 arkipäivää ylittävän vuosi-

loman osan pitämisestä lyhennet-

tynä työaikana. Sopimus on tehtä-

vä kirjallisesti ja voidaan tehdä vain

työntekijän aloitteesta.

Vuosiloman ansainta

ja pituus

Työntekijä ansaitsee lomaa kaksi

ja puoli arkipäivää kultakin täydel-

tä lomanmääräytymiskuukaudelta.

Jos työsuhde on lomanmääräytymis-

vuoden (1.4. - 31.3.) loppuun men-

nessä jatkunut yhdenjaksoisesti alle

vuoden, työntekijällä on kuitenkin

oikeus saada lomaa vain kaksi arki-

päivää kultakin täydeltä lomanmää-

räytymiskuukaudelta. Jos työsuhde

on alkanut huhtikuussa myöhemmin

kuin 1.4. mutta viimeistään ensim-

mäisenä mahdollisena työpäivänä,

työsuhteen on työneuvoston ratkai-

sukäytännössä katsottu jatkuneen

lomanmääräytymisvuoden loppuun

mennessä täyden vuoden.

Loman pituutta laskettaessa päi-

vän osa pyöristetään täyteen loma-

päivään.

Pääsääntöisesti täytenä loman-

määräytymiskuukautena pidetään

kalenterikuukautta, jolloin työnteki-

jälle on kertynyt vähintään 14 työs-

säolopäivää tai työssäolon verois-

ta päivää. Vuosilomalain mukaan

työssäolon veroisena aikana pide-

tään palkallisten poissaolojen lisäksi

muun muassa äitiys-, erityisäitiys-,

isyys- tai vanhempainvapaasta joh-

tuvia poissaoloja, sekä pakottavista

perhesyistä johtuvia poissaoloja ja

poissaoloja tilapäisen hoitovapaan

johdosta. Myös esimerkiksi sairau-

desta tai lomautuksesta johtuvat

poissaolot katsotaan osittain työssä-

olon veroisiksi päiviksi laissa määri-

tellyiltä enimmäisajoilta.

Mikäli työntekijä työskentelee työ-

sopimuksensa perusteella niin har-

voina päivinä, ettei työntekijälle ker-

ry kalenterikuukaudessa 14 työpäi-

vää, täytenä lomanmääräytymiskuu-

kautena pidetään tällöin kalenteri-

kuukautta, jolloin työntekijälle on

kertynyt vähintään 35 työtuntia tai

työssäolon veroista tuntia.

Vuosilomalain ansainta-

sääntöjen ulkopuolella

oleVien oikeus

saada Vapaata

Työntekijällä, joka ei kuulu loman

ansaintasääntöjen piiriin, on työ-

suhteen kestäessä oikeus halutes-

saan saada vapaata kaksi arkipäivää

kultakin kalenterikuukaudelta, jon-

ka aikana hän on ollut työsuhtees-

sa. Tällaisen työntekijän on ilmoitet-

tava halustaan käyttää vapaata en-

nen lomakauden (2.5.) alkua. Va-

paan ajalta maksetaan lomakorvaus-

ta 9 prosenttia tai 11,5 prosenttia

lomanmääräytymisvuoden palkasta.

Jos työntekijä on estynyt tekemästä

työtä äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai

vanhempainvapaan vuoksi, lomakor-

vauksen perusteena olevaan palk-

kaan lisätään poissaolon ajalta saa-

matta jäänyt palkka.

Työntekijällä, joka on tehnyt sa-

malle työnantajalle työtä työsopi-

muslain 1 luvun 5 §:ssä tarkoite-

tuin tavoin toistuvien määräaikais-

ten työsopimusten perusteella, on

halutessaan oikeus saada vapaata

vuosilomalain säännösten perusteel-

la määräytyvää lomaa vastaava aika

siltä osin kuin lomaa ei ole pidetty.

työkyVyttömyys laki-

sääteisen Vuosiloman

alkaessa ja aikana

Jos työntekijä on vuosilomansa tai

sen osan alkaessa tai aikana syn-

nytyksen, sairauden tai tapaturman

vuoksi työkyvytön, loma on työnte-

kijän pyynnöstä siirrettävä myöhem-

pään ajankohtaan. Työntekijällä on

pyynnöstään oikeus loman tai sen

osan siirtämiseen myös, jos tiede-

tään, että työntekijä joutuu lomansa

aikana sellaiseen sairaanhoitoon tai

muuhun siihen rinnastettavaan hoi-

toon, jonka aikana hän on työkyvy-

tön. Vuosilomasta siirtyy se osa, jon-

ka ajan työntekijä on työkyvytön.

Loma ei työkyvyttömyystapauksis-

sa siirry automaattisesti, vaan työn-

tekijän on pyydettävä loman siirtoa

nimenomaisesti. Lomansiirtopyyn-

nön lisäksi työntekijän on työnanta-

jan pyynnöstä esitettävä selvitys työ-

kyvyttömyydestään. Menettelyjen

osalta noudatetaan työehtosopimus-

ten määräyksiä ja työpaikalla olevia

käytäntöjä. Siltä osin, kun vuosilo-

ma siirretään, työntekijä on sairaus-

lomalla ja työnantaja maksaa saira-

usajan palkkaa sovellettavan työeh-

tosopimuksen mukaan.

Siirretty kesäloma on annettava

lomakautena. Jos tämä ei ole mah-

dollista, kesäloma voidaan antaa

vielä saman kalenterivuoden aikana.

ku
va:

JOnna
heiniluOm

a

Lomakausi alkaa
2.5.2015 ja päät

tyy 30.9.2015

Vuosiloma on työllä ansaittu

TeksT i : mira snellman
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22.-26.6. YHDESSÄ KESÄLLÄ, PERHEKURSSI
22.-26.6. ENGLANNIN PERUSTEET
22.-26.6. MUSIIKKIKURSSI

27.-28.6. KESÄINEN TANSSIKURSSI
27.-28.6. KUVANKÄSITTELY
27.-28.6. SUUNNISTUS
27.-28.6. MINDFULNESS

29.6.-3.7.YHDESSÄ KESÄLLÄ, PERHEKURSSI
29.6.-3.7. LUOVA KUVAILMAISU
29.6.-3.7. LUONTO- JA ERÄTAIDOT

22.6.-3.7. KILJAVAN KESÄLUKIO
(kurssit ovat lukion korvaavia kursseja,
katso aineet ja hinnat nettisivuiltamme)

Lisää kursseista nettisivuiltammewww.kio.fi

KILJAVAN KESÄ 2015

Kiljavan kesän harrastekursseilla iloa,
huvia ja hyötyä kaiken ikäisille.

Kesäkurssien hinnat (ei lukion)
2 pv ja 5 pv kursseille täysihoidolla majoitus 2 hh
SAK:n liittojen jäsen 60 € / 132 €
perheenjäsen 120 € / 236 €
muut 165 € / 374 €

Lapset - 50% (4-13 v.) perheen jäsenen hinnasta,
hinta lisävuoteella, alle 4 v. maksutta.

Lisätietoja:
www.kio.fi, kurssit@kio.fi tai (09) 276 251 (vaihde)

Ilmoittautumiset:
viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua
yllä olevien yhteystietojen kautta.

Kotorannantie 49, 05250 Kiljava (Nurmijärvi) p. 09 276251

Kuka olet?
– Olen Vesa Lindfors, lah-
telainen, toisen polven säh-

köasentaja. Nykyinen työnantajani
on Are Oy, jonka palveluksessa olen
työskennellyt jo 20 vuotta.
Mistä tulet?
– Olen kotoisin Lahdesta. Perhee-

seeni kuuluu vaimo ja kolme lasta.
Mistä sinut tunnetaan?
– Olen Lahden ammattiosaston

nro 059 puheenjohtaja, edustajis-
ton jäsen ja luottamusmies Are Oy:n
Lahden kiinteistöpalvelussa.
50 vuottasi pähkinänkuoressa?
– Olen ollut noin 30 vuotta työelä-

mässä. Olen viettänyt aivan tavallis-
ta elämää perheen, työn ja harras-
tusten parissa sekä ammattiyhdis-
tystoiminnassa.

Mistä saat virtaa?
– Vapaa-ajasta ja harrastuksista.

Talvisin pelaan lentopalloa ja kesäi-
sin jalkapalloa. Myös mökkeily on
verraton virtalähde.
Mikä tekee sinut iloiseksi/onnel-

liseksi?
– Työnteko! On onnekasta, ettei

tarvitse olla työttömänä. Iloa ja onnea
antavat myös luonnollisesti terveys,
perhe ja ystävät.
Mikä ottaa päähän?
– Se, että Suomessa on paljon ihmi-

siä, jotka käyvät kyllä töissä, mutta ei-
vät tule sillä palkalla toimeen. Tämän
lisäksi minua huolestuttaa erityisesti
nuorison vaikeus työllistyä.
Miten juhlit merkkipäivääsi?
– Kotona sukulaisten ja ystävien

kanssa.
Mitä on suunnitelmissasi juhlan

jälkeen?
– Arki tulee pyörimään varmaankin

samaan vanhaan malliin, mutta tule-
vaisuudessa olisi mukava päästä mat-
kustelemaan ja puuhastelemaan van-
hojen amerikkalaisten autojen paris-
sa.
Terveisiä Vasaman lukijoille!
– Toivotan hyvää kesää kaikille Va-

saman lukijoille! Lisäksi toivoisin, et-
tä nuoretkin saataisiin kiinnostumaan
Sähköliiton toiminnasta, jotta saatai-
siin yhdessä kehitettyä Sähköliittoa
vielä parempaan suuntaan.

Ay- ja
palloilumies

VESA
LINDFORS
50 v.

8.6.2015
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Jäsenrekisterin puhelinpäivystys 03 252 0303, arkisin kello 9.00–11.00 ja 14.00–15.00 (paitsi 29.6.–31.7. klo 10–11)
Postitusosoite: Sähköliitto, jäsenrekisteri, PL 747, 33101 TAMPERE
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi ja jasenrekisteri@sahkoliitto.fiJÄSENPALVELUT

KoonnuT: Jonna Heiniluoma

Kivijalkamyymälöissä saat www.jasenedut.fi-alennukset tällä kortilla. Leikkaa irti.

&

Sähköliiton sopimusala- ja oppilasjäsenet saa-

vat jäsenetuna lakineuvontaa myös muissa kuin

työsuhdeasioissa. Maksutonta asianajajan puhe-

linneuvontaa antaa Asianajotoimisto Kasanen &

Vuorinen Oy. Neuvontaa annetaan maanantais-

ta perjantaihin kello 9–15 numerosta 040 809

9900. Heinäkuussa palvelussa on kesätauko.

Neuvonnan piiriin kuuluvat Sähköliiton jäsen-

ten yksityiselämään liittyvät oikeudelliset asiat,

kuten perintö-, testamentti-, ja perheoikeudel-

liset asiat, avoparien oikeudelliset asiat, perin-

tö- ja lahjaverotus, huoneenvuokra- ja asunto-

osakeyhtiöasiat, kiinteän ja irtaimen omaisuu-

den kaupat, vahingonkorvausasiat sekä pankki-

ja vakuutusasiat.

Neuvonta ei koske asiakirjojen tutkimista ja

laatimista.

Soita asianajajalle:
040 809 9900 ma–pe kello 9.00–15.00

(Puhelinneuvontaa annetaan vain tästä numerosta.)

Maksutonta
puhelinneuvontaa
perheen lakiasioissa

HEINÄKUUSSA PALVE-LUSSA ON KESÄTAUKO!

29.6.–31.7. liiton toimisto on suljettu. Heinäkuussa jäsenrekisterin puhelinpäivystysnumero 03 252 0303

vastaa arkisin kello 10.00–11.00. Suosi kesällä sähköpostia: jasenrekisteri@sahkoliitto.fi. Toimisto aukeaa

jälleen 3.8., jolloin puhelinpäivystyskin alkaa toimia normaalisti arkisin kello 9.00–11.00 ja 14.00–15.00.

Edunvalvontaosasto päivystää 29.6.–31.7. numerossa 03 252 0240 toimistoaikana.

Näin tilaat kalenterin verkkopalvelun kautta
Jos olet sopimusalajäsen, tilaa vuoden 2016 taskukalenteri painamalla sivun
www.sahkoliitto.fi oikeasta laidasta löytyvän Sähköliiton verkkopalvelut -laa-
tikon linkkiä Kalenteri- ja lehtitilaukset. Saat näkyviin verkkopalvelun ohjeet.
Toimi niiden mukaan.

Jos et ole koskaan kirjautunut työttömyyskassan, jäsenrekisterin tai Voi-

mavirran verkkopalveluihin, käyttäjätunnus on jäsennumerosi ja salasana

on postinumerosi.

Jos kirjautuminen ei onnistu, lähetä itsellesi uusi salasana kohdasta ”Jos

olet unohtanut salasanasi, klikkaa tästä”. Jos puhelinnumerosi ja sähkö-

postiosoitteesi ovat jäsenrekisterin tiedoissa oikein, saat uuden salasanan

matkapuhelimeesi tai sähköpostiisi välittömästi.

Näin tilaat Vasaman
tekstiviestillä
Jos olet Sähköliiton eläkeläisjäsen, voit tilata Vasaman

vaihtoehtoisesti matkapuhelimella.

1. Kirjoita tekstiviestiin sanat Sähkö ja Vasama sekä

numeroina oma jäsennumerosi. Jäsennumerosi löydät

jäsenkortistasi. Erota sanat ja jäsennumerosi toisistaan

välilyönnillä.

Esim. Sähkö Vasama 000000 (Korvaa esimerkin nu-

mero 000000 omalla jäsennumerollasi.)

2. Lähetä viesti numeroon 13145.

3. Onnistuneesta tilauksesta saat kuittauksen

tekstiviestinä.

Näin tilaat Vasaman
verkkopalvelun kautta
Jos olet Sähköliiton eläkeläisjäsen, saat Vasaman ti-

laamalla sen. Paina sivun www.sahkoliitto.fi oikeasta

laidasta löytyvän Sähköliiton verkkopalvelut -laatikon

linkkiä Kalenteri- ja lehtitilaukset. Saat näkyviin verk-

kopalvelun ohjeet. Toimi niiden mukaan.

Jos et ole koskaan kirjautunut työttömyyskassan, jä-

senrekisterin tai Voimavirran verkkopalveluihin, käyt-

täjätunnus on jäsennumerosi ja salasana on postinu-

merosi.

Jos kirjautuminen ei onnistu, lähetä itsellesi uusi

salasana kohdasta ”Jos olet unohtanut salasana-

si, klikkaa tästä”. Jos puhelinnumerosi ja sähköpos-

tiosoitteesi ovat jäsenrekisterin tiedoissa oikein, saat

uuden salasanan matkapuhelimeesi tai sähköpostii-

si välittömästi.

Tilaa jäsenkalenteri ja eläkeläisten Vasama elokuussa

Sopimusalajäsenille tarkoitetun 2016-taskukalenterin ja
eläkeläisille tarkoitetun Vasaman tilaukset on tehtävä 3.8.–
31.10. joko Sähköliiton verkkopalvelussa tai tekstiviestillä.

Jos olet sopimusalajäsen, voit tilata vuoden 2016 kalenterin vaihtoehtoi-

sesti matkapuhelimella.

1. Kirjoita tekstiviestiin sanat Sähkö ja kalenteri sekä numeroina oma,

henkilökohtainen jäsennumerosi. Jäsennumerosi löydät jäsenkortistasi.

Erota sanat ja jäsennumerosi toisistaan välilyönnillä.

Esim. Sähkö kalenteri 000000 (Korvaa esimerkin numero 000000 omal-

la jäsennumerollasi.)

2. Lähetä viesti numeroon 13145.

3. Onnistuneesta tilauksesta saat pian tekstiviestin

”Tilauksenne on vastaanotettu. T: Sähköliitto”.

Näin tilaat kalenterin tek
stiviestillä

www.jasenedut.fi tarkoittaa satoja etuja!
Sähköliitto tarjoaa jäsenilleen Jäsenedut.fi-palvelun veloituksettoman käyt-

töoikeuden. Palvelun kautta saat satoja erilaisia jäsenetuja verkkokaupoista

ja kivijalkamyymälöistä. Palveluun pitää rekisteröityä, koska alennukset saa

vain ammattiliittoon kuuluva tai hänen perheenjäsenensä. Rekisteritietoja ei

luovuteta kolmansille osapuolille. Tilaa rekisteröitymisen yhteydessä uutiskir-

je, niin saat joka kuukausi tiedot uusista eduista sähköpostiisi.

Kesäajan
päiVysTyKseT
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LUE JA TÄYTÄHUOLELLISESTI!
KUN KesädUUNi alKaa

MUUta oppilasjäseNyytesi

varsiNaiseKsi jäseNyydeKsi

Kun aloitat kesätyön, muuta oppilas-

jäsenyytesi liiton varsinaisen, mak-

savan jäsenen sopimusalajäsenyy-

deksi. Näin liityt myös työttömyys-

kassan jäseneksi ja alat kartuttaa

työttömyyskassan maksaman ansi-

osidonnaisen työttömyyspäivärahan

saamiseksi vaadittavaa työssäoloeh-

toa. Varsinaisena jäsenenä pääset

kiinni kaikkiin jäsenetuihin.

tee MUUtos loMaKKeella

Täytä vieressä oleva lomake tai hoi-

da homma www.sahkoliitto.fissä etu-

sivun vasemmassa reunassa olevan

Liity jäseneksi -linkin kautta.

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 lomakkeeseen omat ja työnanta-

jasi tiedot, laita rasti ruutuun ”Mak-

san itse jäsenmaksun” ja lähetä liit-

tymisilmoitus Sähköliittoon.

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 nettilomakkeesta yksi paperi-

kappale ja toimita se palkanlasken-

taan, jotta jäsenmaksuperintä läh-

tee 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.

WWW.saHKoliitto.Fi/NUoret

Sähköliiton verkkokaupasta voit ostaa Sähköliiton logolla varustettuja

tuotteita. Tuotteet on mahdollista tilata myös ammattiosaston omalla

logolla. Verkkokaupan kotisivulta löytyy ohjeistus, kuinka toimitaan,

jos ammattiosasto haluaa tilata oman näköisiään tuotteita.

www.sahkoliitto.fi

Pidä tietosi
ajan tasalla!
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TYÖTTÖMYYSKASSA
Koonnut: Jonna Heiniluoma

Puhelinpäivystys arkisin klo 9.00-11.00, puh. 03 252 0300 (paitsi 29.6.–31.7. klo 10–11).
toimisto avoinna arkisin klo 9.00–15.00 (paitsi 29.6.–31.7. toimisto suljettu)
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

• 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.

Kun henkilö jää työttömäksi, ansio-

päivärahahakemus käsitellään 2–3

viikossa. Tämän jälkeen hakemuk-

set käsitellään pääsääntöisesti auto-

maattisesti ja hakija saa etuuden ti-

lilleen noin viikon kuluessa hake-

muksen saapumisesta. Osa-aikatyön

ajalta ansiopäivärahahakemukset kä-

sitellään reilussa 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

KATSo TYÖTTÖMYYSpäivärAhA-
hAKeMuSTen KäSiTTelYAiKA SivulTA
www.SAhKoliiTTo.fi/TYoTToMYYSKASSA

Ota käyttöön tekstiviestipalvelu
Kun sinulle on jo maksettu ansiopäivärahaa ja lähetät jatkohakemukset verk-

kopalvelun kautta, ota käyttöön tekstiviestipalvelu. Saat ilmaisen viestin päi-

värahasi maksupäivästä matkapuhelimeesi välittömästi, kun kassa on käsi-

tellyt hakemuksesi. Tieto on sinulla reippaasti nopeammin kuin postitse lä-

hetettävällä maksuilmoituksella.

1) Kirjaudu työttömyyskassan verkkopalveluun.

2) Valitse Omat tiedot.

3) Valitse Päivitä yhteystietojasi.

4) Tarkasta, että matkapuhelinnumerosi on oikein ja rastita kohta

Tieto maksupäivästä lähetetään tekstiviestillä.

ajaNtasaista mutta ilmaista!

Valittuasi maksupäivästä ilmoittamisen tekstiviestinä ei kassa enää postita

sinulle maksuilmoituksia eikä jatkohakemuslomakkeita. Tekstiviesti korvaa

siis postitse lähetettävän maksuilmoituksen kokonaan.

Maksuilmoitus on kokonaisuudessaan nähtävissäsi työttömyyskassan verk-

kopalvelussa ja jatkohakemuksetkin teet näppärästi netissä.

Verkkopalvelun kautta lähetetty jatkohakemus on perillä kassassa saman

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

kemuksesi käsittelyä.

Juhannusviikon maksupäivät
ovat 17.6. ja 18.6.

Suojaamaton sähköposti ei ole tieto-

turvallinen tapa lähettää salassapi-

dettäviä tietoja työttömyyskassaan.

Lähetä palkkatodistukset, lääkärin-

todistukset ym. selvitykset postitse.

Älä lähetä työttömyyskassaan kän-

nykällä tai kameralla otettuja kuvia

asiakirjoista. Emme pysty käsittele-

mään niitä tietojärjestelmässämme.

Älä lähetä työttömyyskassaan alku-

peräisiä asiakirjoja, emme palau-

ta niitä.

Heinäkuussa muutos
puhelinpäivystysaikoihin

Jos haluat opiskelun välisten työsuhteiden kerryttävän työttö-

myyskassan työssäoloehtoon laskettavaa työssäoloaikaa, voit

aloittaa jäsenmaksun maksamisen jo opiskeluaikaisen palkka-

työn perusteella.

Jos aloitat jäsenmaksun maksamisen opiskeluaikaisesta palk-

katyöstä, sinun on täytettävä uusi, varsinaisen jäsenen liitty-

misilmoitus tai jäsenmaksun perintäsopimus, joka löytyy

tämän lehden sivulta 15.

Varsinainen sopimusalajäsenyys voi alkaa sen jälkeen, kun

työllistyt sähköalalle ja täytät varsinaisen jäsenen liittymis-

ilmoituksen tai jäsenmaksun perintäsopimuksen.

29.6.–31.7. työttömyyskassan toimisto on suljettu, mutta etuuskäsittelijät ovat töissä ja antavat puhelinneuvontaa

numerossa 03 252 0300 arkisin kello 10.00–11.00. Toimisto aukeaa 3.8., jolloin puhelinpäivystyskin alkaa toimia

jälleen normaalisti.

oletko Sähköliiton
opiskelijajäsen?
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nimi:

osoite:

Lähetä vastauksesi 14.8. 2015 mennessä: Sähköliitto, Vasama-lehti, PL 747, 33101 tampere. oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.

Opiskele verkossa oman aikataulusi mukaan ja suorita

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN
ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto.

Valmistava koulutus alkaa 31.8.2015.
Koulutuksen kesto on noin 1½ vuotta.

Hinta 350 € sisältäen OPH:n tutkintomaksun 58 €.

TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Artukaistentie 13, 20240 Turku • www.turunakk.fi • info@turunakk.fi

OPISKELE JOUSTAVASTI VERKOSSA

Lisätiedot ja haku
turunakk.fi/sahko
tai
Turo Lähteenmäki
puh. 040 714 1881

?
?

? ?
?

?
? ?? ?Voltti-ViSA

1. minkä vuoksi edward ”eddie”

eagan (1897–1967) on erikoinen

urheilija olympiahistoriassa?

2. mikä yhtye esitti alun perin

pmmp:nkin esittämän pikkuveli-

hittikappaleen?

3. minkä lajin nopeusennätys

säveltäjä lasse mårtensonilla on

vuodelta 1955?

4. mikä kappale alkaa sanoilla:

syyttömänä syntymään, sattui hän,

tähän maahan pohjoiseen ja

kylmään?

5. mikä uudistus tuli olutpulloon

1976?

6. minkä lajin toi juuso Walhsten

suomeen?

7. minkäa mukaan amerikka on

saanut nimensä

8. vuonna 1947 sattui ns.

roswellin tapaus. mitä silloin

väitetään tapahtuneen?

9. mitä gemmologit tutkivat?

10. mitä maata pol pot hallitsi?

1. Hän on voittanut kultaa sekä kesä-

että talviolympialaisissa. Nyrkkely

(Antwerpen 1920) ja rattikelkka-

joukkue (Lake Placid 1932)

2. Noitalinna Huraa

3. Morsetuksen

4. Murheellisten laulujen maa (Eppu

Normaali)

5. Kruunukorkki

6. Ringeten

7. Italialaisen löytöretkeilijän

Amerigo Vespuccin mukaan

8. Ufon maahansyöksyn

9. Jalokiviä

10. Kamputsea

VASTAUKSET
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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

Arvoisa lukija, otsikko on totta vaikka tällä hetkellä epäily vuonna 2002 käyttöön ote-

tusta palkkatavasta on suurta. Kaikki alalla jo ennen tuota uudistusta työskennelleet var-

maan muistavat vanhan palkkatavan ongelmat ja epäkohdat. Monet nimittivät aikaisem-

paa palkkatapaa pärstäkerroinpalkkaukseksi.

Vuonna 2002 sovitun ja samana vuonna vaativuusluokituksen sekä 2003 henkilön pä-

tevyyden arvioinnin osalta käyttöönotetusta palkkatavasta osalta tuo pärstäkerroin on käy-

tännössä poistettu. Nykyinen palkkatapa on selkeä, johdonmukainen ja perustuu henki-

lön työtehtävään ja tehtävän osaamiseen. Lisäksi henkilön osaamisesta saatavia pisteitä

voidaan tarkastella siten, että pääluottamusmies näkee, onko maksettu palkka henkilölle

oikea. Tähän tarkasteluun liittyy matemaattinen työkalu, johon perustuen pääluottamus-

mies voi kertoa kysyjälle suoraan sen palkan suuruuden sentilleen, joka henkilölle kuu-

luu maksaa juuri sillä hetkellä, kun kysyjä kysymyksen tekee.

Toki pääluottamusmies tarvitsee yhtiön työntekijöiltä valtakirjan, jonka perusteella

työnantajan on tiedot luovutettava pääluottamusmiehelle. Tuon valtakirjan tarve perus-

tuu työntekijän yksityisyyden suojaa koskevaan lainsäädäntöön. Alan työntekijä, huolehdi

osaltasi, että olet valtakirjan antanut yhtiön pääluottamusmiehelle! Valtakirjan vastineek-

si saat tietää, oletko oikealla palkalla.

Valtaosassa Suomen työpaikoista eletään juuri nyt sumussa ja mutupohjalla. Vaadi

pääluottamusmieheltäsi tietoa ja käsitelkää työhuonekunnassa / ammattiosastossa toi-

menpiteet, joilla palkka-asiat saadaan oikealle mallille!

Asia on tärkeä, sillä tiedän, että palkkavääristymän takia palkkoja jää saamatta useita

kymmeniä tuhansia, jopa enemmänkin, jokaisena vuotena, jokaisella työpaikalla.

Hyvä tessin toimivuus on jokaisen velvollisuus ja oikeus.

Vääristymän korjaaminen perustuu työsopimuslain 2. lukuun, jossa työnantajille on

annettu velvoite kohdella työntekijöitä tasapuolisesti.

Energia-, ICT- ja verkostoalan johtokunta on käsitellyt asiaa 6.5.2015 kokouksessaan.

Lisätietoja voi pyytää allekirjoittaneelta ja sopimusalan työehtoasiamiehiltä.

Keväisin terveisin

MARKKU MäKINEN

Sähköliiton energia-, ICT- ja verkostoalan johtokunnan jäsen markku.makinen@vv.fi

Maailman paras aika-
palkkatapa Energia,
ICT- ja Verkostoalalla

LUKIJAN ÄÄNI
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Vuoden 2017 volttipäiväjärjes-
telyt ovat vielä alkuvaiheis-
saan, mutta hotellikiintiöt on

jo kysytty, onhan kyseessä haluttu se-
sonkiaika. Mukaan kysytään myös
muita Sähköliiton Rovaniemen osas-
toja. Ohjelman suunnittelu on työn al-
la.
Talvisten Volttipäivien tapahtuma-

paikkoina ovat näillä näkymin aina-
kin jääravintolakokonaisuus Lumi-
maa sekä Villa Willamo. Kemijoen
rannalla Villa Willamossa kivenhei-
ton päässä Rovaniemen keskustasta
pidettiin 004:n kevätkokouskin.
– Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja on

luvannut tilan Volttipäiville, 004:n
puheenjohtaja Martti Myllykangas
toteaa ja kertoo eversti Oiva Willa-
mon rakennuttaneen huvilan vuon-
na 1951 itsensä ja puolisonsa kirjailija
Annikki Kariniemen asuttavaksi. Ke-
mijoki Oy pakkolunasti tilan raken-
nuksineen 27.3.1961.

VahVempi kuusikymppinen
Tänään VillaWillamon tuvassa takka-

Oulun jälkeen kutsuu talven ihmemaa

VolttipäiVät 2017
roVaniemellä
Kemijoen Energia-alan
työntekijät ry. os. 004:n
kevätkokouksen asialistalla
oli mukavia uutisia:
kunhan tämän kesän Oulun
Volttipäivät on vietetty,
saavat sähköliittolaiset
kokoontua seuraavan
kerran Volttipäiville
vaihteeksi talvisissa
merkeissä. Osasto 004
järjestää Volttipäivät
Rovaniemellä 25.–26.3.2017.

TeksT i ja kuVaT: JOnna heiniluOma

004:n kevätkokoukseen osallistui liki 20 henkilöä. Lappilaiseen osastoon kuuluu sähköasentajien lisäksi sukeltajia,

laitoshoitajia, siivoojia, asentajia, hitsaajia, kirvesmiehiä ja autonkuljettajia.

PilKKiKilPailun tuloKset 1. MARKKU MäeNALANeN, 696 g 2. TOIVO PUSKA, 390 g 3. ARI eRONeN, 354 g 4. JAAKKO TIURANIeMI, 222 g 5. RISTO TIURANIeMI, 208 g

6. JOUKO KOVALA, 156 g 7. JUKKA MATTANeN, 144 g 8. PeTRI KäYRä, 142 g 9. MARKKU SIeKKINeN, 124 g 10. MARTTI MYLLYKANGAS, 96 g 11. JORMA TIURANIeMI, 30 g
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tulen lämmössä kokoontuu parikym-
mentä henkilöä. 60-vuotiaan ammat-
tiosastonsa tarjoaman syntymäpäivä-
kakun ääreen on saapunut osaston jä-
seniä ympäri Lappia. Energia-alan ja
vesivoima-ammattilaisten osastossa
ammattinimikkeitä on laajasti. Säh-
köasentajien lisäksi löytyy sukeltajia,
laitoshoitajia, siivoojia, asentajia, hit-
saajia, kirvesmiehiä ja autonkuljetta-
jia.
Paikalla on myös Sähköliiton neu-

vottelupäällikkö Tero Heiniluoma ja
Iijoen Sähköalantyöntekijäin ammat-
tiosasto 081:n puheenjohtaja Jukka
Mattanen. Mattasen toi paikalle osas-
to 081:n yhdistäminen ammattiosasto
004:ään.
– Fuusio on erittäin hyvä asia. Kun

työnantaja on valtaosalla jäsenistä
kuitenkin sama, niin nyt pystymme
paremmin valvomaan energia-alan
tessejä, Mattanen toteaa.
– Mitä suurempi osasto on, sitä vah-

vempi edunvalvoja se on ja sitä pa-
remmat mahdollisuudet sillä on tarjo-
ta etuja ja järjestää tapahtumia jäsenil-
leen, täydentää Heiniluoma.

yksi kuudesta
sähköliiton perustajasta

Petäjäskoskella 17.5.1955 perustettu
osasto 004 on yksi kuudesta osastosta,
jotka lokakuun lopussa 1955 perusti-
vat Sähköliiton. Liiton perustamiskir-

004, kemijoen energia-alan työntekijät ry
• Perustettu: 17.5.1955

• Parisataa jäsentä. Suurin työnantaja Caverion Industria Oy

• Puheenjohta: Martti Myllykangas, 040 739 2034

• Sihteeri: Ilkka Laitinen, 040 530 3557

• Osaston pääasiallisena tarkoituksena on valvoa työehtosopimusten noudattamista

ja järjestää jäsenille vapaa-ajan toimintaa ja koulutusta

• https://osasto004-sahkoliitto-fi.directo.fi

jaa allekirjoittamassa olivat 004:n pu-
heenjohtaja Kaarlo Julku Petäjäskos-
kelta ja sihteeri Kalevi Henttonen Ke-
mijoelta.
Muut allekirjoittajat tulivat Veitsi-

luodosta, Oulusta, Hämeenlinnasta,
Haminasta jaMuhokselta. Liiton alku-
paukauksen rahoitus, 200 000 mark-
kaa, tuli Petäjäskosken, Oulun, Veitsi-
luodon jaMuhoksen osastoilta. Kaarlo
Julkusta tuli ensimmäisen kokouksen
puheenjohtaja sekä ensimmäisen val-
tuuston puheenjohtaja ja Kalevi Hent-
tosesta ensimmäisen liittotoimikun-
nan jäsen.
Sähköliiton ensimmäiset työtaiste-

lut käytiin 004:n Petäjäskosken ja Pirt-
tikosken voimalaitostyömailla. Lak-
koilun avittamana Sähköliitto sai so-
vittua Voimalaitosrakentajain Liiton
kanssa palkankorotuksista. Vuoden

Kemijoen energia-
alan työnteKijät
ry os. 004
60 v. 17.5.2015

osastot toimivat 27.8.2015 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan
maanantaihin 17.8.2015 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti lomakkeella:
www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/osastot-toimivat/ilmoita-tapahtumasta

018 hämeenlinnan sähkö-

työntekijät ry

Teemme kesäteatterimatkan Sap-

peeseen to 6.8.2015. Näytös «Ke-

säkissat» alkaa klo 19.00. Leh-

don bussin reitti: Turengin la-ase-

ma klo 16.30, Tervakosken la-ase-

ma 16.50, Hml Wetterhoff 17.15

ja perillä Sappeessa 18.30. Mat-

kan hinta 20 € (myös avecit) tulee

suorittaa osaston tilille F139 5680

0020 1979 80, 15.6. mennessä,

samoin ilmoittautumiset ja tieduste-

lut rauno.vuorinen@kolumbus.fi tai

p. 040 522 3628. Tervetuloa viih-

tymään!

Sähköliittolaisten Golf-mesta-

ruuskisat järjestetään Pirkkalassa

17.7.2015. Osasto 018 kerää mu-

kaan joukkuetta, mikäli golf on la-

jisi ota yhteyttä Jari Korpelaan p.

040 506 3076.

Lisätietoa Vasamassa ja liiton si-

vuilla.

036 kuopion sähköalan-

työntekijät ry

Osasto on varannut lippuja Kuopi-

on viinijuhlille lauantaille 4.7.2015.

Lippuun sisältyy myös paikka ra-

vintolatelttaan. Sitovat ilmoittautu-

miset / lisätiedot 15.6. mennessä

osaston sähköpostiin tai Jarno Lem-

metylle p. 040 300 6677.

057 etelä-pohjanmaan sähköalan-

työntekijäin osasto ry

Osasto 057 lähtee Volttipäiville Ou-

luun 8. - 9.8.2015 puolisoiden

kanssa. Osastomme maksaa yhteis-

kuljetuksen junalla, majoituksen Ra-

disson Blu hotellissa 2 hh. Illallis-

kortit sekä osallistumismaksut la-

jeihin tositteita vastaan. Lisätietoa

sekä lajeihin ilmoittautumiset osoit-

teessa www.volttipaivat.fi. Avecin

omavastuu 40 €, jäsenillä ei oma-

vastuuta. Sitovat ilmoittautumiset

sihteerille sähköpostilla osoitteeseen

hannu.holso@are.fi

074 kuusankosken sähkömiehet ry

/ eläkeläiset

Kuusankosken Sähkömiehet os. 74

eläkejaoston kesäkuun kokous on

keskiviikkona 3.6.2015 klo 13.00

Kettumäen palvelukeskuksessa.

Kahvitarjoilu. - Tervetuloa!

100 järvenpään sähköalan-

työntekijät ry

Teatteri-ilta perjantaina 2.10.2015

klo 19.00 Järvenpäätalo, Hallintoka-

tu 4, Järvenpää / Kellariteatteri. Ilk-

ka Heiskasen tragikoominen näytel-

mä ”Lyhyt leninki” (kesto n. 1 tun-

ti). Koko näytös varattu (100 paik-

kaa) sähkömiehille + avecit. Ilmoit-

tautumiset sihteerille p. 044 425

2552. Vapaa pääsy, 2 lippua / jä-

sen.

106 savon sähköalantyöntekijät ry

Kesäretki Tallinnaan pe 31.7. - su

2.8.2015. Matkan hinta jäsenel-

le 20 € ja avec 250 €. Lähtö Iisal-

mesta. Meriton Spa hotelli Tallinnan

keskustassa. Kylpylän vapaa käyttö.

Laivalla buffet-ruokailu mennessä

ja tullessa. Lisätietoja ja ilmoittau-

tumiset 12.6. mennessä Heikki Hä-

mäläiselle p. 044 793 8652.

136 hämeen sähkömiehet ry

Osasto on varannut lippuja Pyy-

nikin kesäteatteriin (Tampere)

”Avioliittosimulaattori”-näytökseen

lauantaina 1.8.2015 klo 14.00.

Lippuja voi varata (jäsen + avec) nu-

merosta 040 552 6190 / Olavi Mat-

tila tai olavi.mattila@pp.inet.fi.

144 Varkauden seudun

asennussähkömiehet ry

Osaston rantaonkikisat 7.8.2015

klo 17.00 alkaen Kolpan majalla.

Tervetuloa!

pilkkikilpailun tulokset

154 pogostan sähköalan-

työntekijät ry

Pidettiin perinteiset pilkkikilpai-

lut lauantaina 11.4.2015 Tervaruu-

killa. Keli oli tuulinen ja jäätilanne

oli hyvä. Jäätä oli 40 senttiä. Tulok-

set: 1. Usko Virtanen 980 g, 2. Irja

Korhonen 580 g, 3. Niilo Hiltunen

520 g, 4. Sulo Korhonen 200 g, 5.

Tuula Kuronen 160 g, 6. Anja Hil-

tunen 240 g, 7. Yrjö Kuronen 123

g, 8. Santtu Haapalainen 120 g, 9.

Hannu Tiittanen 80 g, 10. Ville Pal-

viainen 30 g, 11. Markku Palviainen

20 g. Palkinnot jaettiin ja makka-

rat paistettiin. Kiitoksia osanotosta!

- Markku Palviainen

Sähköliiton osastot alueittain

löydät osoitteesta:

www.sahkoliitto.fi/sahkoliitto/

organisaatio/osastot_alueittain

1959 helmikuussa Sähköliitto solmi
asennus- ja puhelinalojen lisäksi voi-
malaitos- ja sähkönjakelualaa kos-
kevan sopimuksen Voimalaitosten
Työnantajaliiton kanssa.
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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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ELLEDNINGEN

Intressanta väntans tider
Utgången i riksdagsvalet och

arbetarpartiernas dåliga framgång

var en besvikelse för löntagarna

och fackföreningsrörelsen. Vi in-

väntar lite ängsligt den borgerliga

regeringens linjedragningar.

Valsegraren och regeringsson-

deraren Juha Sipilä försökte am-

bitiöst nog åstadkomma ett sam-

hällsfördrag på rekordkort tid.

Därför var försöket dömt att miss-

lyckas, redan tidtabellsmässigt,

när man beaktar vad som borde

ha avtalats. Det var så många in-

tressenter som deltog i diskussio-

nen om samhällsfördraget att man

som representant för löntagarna

blev alldeles förskräckt.

Trots flera diskussionsinstanser

var hela fördragsutkastet en full-

ständig arbetsmarknadslösning till

sitt innehåll. Fackföreningsrörel-

sen borde ha avstått från nästan

alla större, tidigare uppnådda re-

sultat, sälja sina medlemmars för-

måner utan några större kompen-

sationer. Den mest kännbara frå-

gan som säkert rönte det störs-

ta motståndet var en förlängd ar-

betstid med hundra timmar, dvs.

pekkasdagarna bort utan kompen-

sation. Det gällde verkligen inte

något samhällsfördrag, utan allt

skulle tas från arbetarna utan att

övriga instanser skulle ha delta-

git i talkot.

Även om «samhällsfördraget»

strandade betyder det ändå att

alla frågor som där samlades in

ofta kommer att tas upp i den re-

gering som nu förhandlas fram

och bildas av de tre största parti-

erna. Det är önskvärt att den nya

regeringen respekterar några vikti-

ga grundfrågor.

Frågor som gäller arbetslivet

och det inkomstrelaterade soci-

alskyddet bereds i trepartssamar-

bete med arbetsmarknadsparter-

na, och

arbetsvillkoren utvecklas inom

ramen för de allmänt bindan-

de avtalen. De allmänt bindande

kollektivavtalen tryggar minimi-

arbetsvillkoren för arbetstagarna

och neutrala konkurrensförhållan-

den för företag i samma bransch

oavsett företagets storlek. I värsta

fall råkar vi i ”handgemäng” med

regeringen, vänta bara!

Löntagarorganisationerna för-

bereder sig på att förhandla om

det tredje årets, dvs. optionsårets

löneförhöjning enligt sysselsätt-

nings- och tillväxtavtalet. För-

handlingsresultatet ska vara klart

senast den 15 juni. Efter de se-

naste diskussionerna är det säkert

ingen som när förhoppningar om

några större löneförhöjningar. Jag

anser ändå att det vore viktigt att

bevara löntagarnas köpkraft för att

vi ska kunna hålla den inhemska

marknadens hjul rullande.

elektrikerförbUndet ord-

nade sitt numera traditionsenliga

seminarium för förtroendevalda i

Puistotorni i Tammerfors. Mer än

tvåhundra personer deltog i semi-

nariet som var riktigt lyckat. Del-

tagarna var speciellt intresserade

av vår jurist Mira Snellmans före-

drag om rättstvister som helt kon-

kret visade varför det lönar sig att

höra till Elektrikerförbundet.

elbranschernas fackförbund

fyller 60 år den 30 oktober. Det

betyder att vi nu är inne på ett ju-

bileumsår. Det syns bäst i för-

bundstidningen VASAMA som pry-

der artiklar om förbundets historia

med en jubileumslogotyp.

Jubileumsårets Voltdagar firas

i Uleåborg 8−9.8.2015. Förbun-

det satsar extra mycket på evene-

manget i år, det är inte bara de

fyra avdelningarna som står för

programmet. Förbundets ekono-

miska satsning är även betydan-

de. I anslutning till festmidda-

gen förevisas en musikal som be-

rättar om elektrikernas sommarut-

färd och om när Elektrikerförbun-

det grundades. Elektrikerna med

familjer samlades för 60 år sedan

till en sommarutfärd i Uleåborg,

och beslutade där att sammankal-

la ett konstituerande möte i syf-

te att grunda ett eget förbund se-

nare på hösten, dvs. den 30 okto-

ber 1955 i Tammerfors. Händel-

sen firas på representantskapets

stämma på senhösten. Dessförin-

nan firas Voltdagarna i Uleåborg

med ett högklassigt program. Jag

önskar alla förbundsmedlemmar

med familjer och följeslagare väl-

komna till Uleåborg!

Och samtidigt önskar jag er alla

en solig sommar och semester!

Martti alakoski
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Kesäetusi Teboililla

*Alennuksen saa liiton jäsenkortilla Teboil-huoltamoilta ja –auto-
maattiasemilta lukuun ottamatta Teboil Express –automaattiasemia.
Alennus jäsenkortilla on normaalisti 2,1 snt/litra.

polttoaineesta*

-2,5snt/l

Erityisetu voimassa
1.6.-31.8.2015
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Pohjois-Euroopan johtava turva- ja ammattijalkinevalmistaja
Sievin Jalkine Oy • Korhosenkatu 24, 85310 Sievi As.
Puh. (08) 488 11 • Fax (08) 488 1200 • info@sievi.com • www.sievi.com

SIEVIVIPER
UUTUUS!
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Uusi dynaaminen Sievi Viper on vastaus tinkimättömään tarpeeseen turvallisuudesta ja designista. Lähes saumattoman rakenteensa ansioista

virtaviivainen Sievi Viper on erittäin kestävä ja käytössä mukava, varma ammattilaisen valinta. Päällismateriaali on hengittävää ja vettä hylkivää mikro-

kuitua. Hengittävyyttä lisää ilmava 3D-dry-vuori. Sievi Viper on varustettu kevyellä komposiitti- tai alumiinivarvassuojalla. Saat sen myös teräksisellä

naulaanastumissuojalla, joka antaa parhaan mahdollisen suojan teräviä esineitä vastaan. Kaksivärisellä ja kaksikerroksisella termoplastisella polyure-

taanipohjalla varustettu Sievi Viper antaa parhaan mahdollisen mekaanisen kulutuskestävyyden ja joustourien ansiosta jalkine taipuu optimaalisesti

tehden askeleesta rullaavan. Pohja on erinomaisen iskunvaimennuksen takaavaa FlexStep®-materiaalia. Askel nousee keveästi koko työpäivän ajan!

AMMATTILAISEN TUNNISTAA VARUSTEISTAAN – LAATU RATKAISEE

Sievi Viper 2+ S3
43-52137-312-92M
35-38 EN ISO 20345: S3 SRC
43-52137-313-92M
39-47 EN ISO 20345: S3 SRC

CTC Sievi Viper 3 S3
44-52171-302-92M
36-38 EN ISO 20345: S3 SRC
44-52171-303-92M
39-47 EN ISO 20345: S3 SRC

Al Sievi Viper High+ S3
43-52121-312-92M
35-38 EN ISO 20345: S3 SRC
43-52121-313-92M
39-47 EN ISO 20345: S3 SRC

CTC

CTC Sievi Viper 1+ S1
43-52124-112-92M
35-38 EN ISO 20345: S1 SRC
43-52124-113-92M
39-47 EN ISO 20345: S1 SRC




