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K-PLUSSAA IFIN VAKUUTUKSISTA

Henkivakuutus turvaa toimeentulosi, jos jäät yksin pitämään huolta
perheestäsi. Järjestösi neuvotteleman jäsenedun ansiosta saat mielenrauhaa

jo muutamalla eurolla kuussa. Nyt kaikkiin uusiin Primus-henki- ja
-tapaturmavakuutuksiin kuuluu lisäetuna 2000 euron Selviytymisturva,

joka on lisäkorvaus kuoleman tapauksessa. Eiköhän hoideta asia kuntoon
saman tien! Kattavimman vakuutusturvan koko perheelle saat osoitteesta

KUINKA SELVIÄISIT KAIKESTA
jos jäisit yksin?

Primus on tutkitusti Suomen edullisin henkivakuutus (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn tekemä hin-
tavertailu 11/2013). Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

henkivakuutuskuntoon.fi 

2000 €
Nyt 

kaupan päälle

SELVIYTYMISTURVA
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VASAMA 3
Kannen kuvassa Ari Hakala

Kuva: Riitta Kallio

Julkaisija: 

Sähköalojen ammattiliitto ry 

Elbranschernas 

fackförbund rf. 

Postiosoite: PL 747 

33101 Tampere 

Puhelin: 03 252 0111 

Faksi: 03 252 0210 

Sähköpostiosoite: 

vasamalehti@sahkoliitto.fi 

etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi 

Päätoimittaja: Martti Alakoski 

Vastaava toimittaja: Riitta Kallio 

Toimittaja: Jonna Heiniluoma 

Ulkoasu ja taitto: Jari Mattila  

Palkansaajalehdet – 

Löntagartidningar 

PALE ry:n jäsen

Noudatamme Julkisen sanan neu-

voston määrittelemää hyvää journa-

listista tapaa.

Painopaikka: Sanomala, Vantaa

Ilmoitushinnat tekstisivulla: 

Mustavalko 

2,25 €/pmm

Neliväri-ilmoitukset 

3,00 €/pmm

Työpaikkailmoitukset ja 

ammattiosastot -50 % 

Mainostoimistoalennus -15 %

Ilmoitusmyynti: 

Ekamedia/Tmi Emmi Kallio 

Kalevanpuistotie 21 B 56 

33500 Tampere 

Puhelin: 044 344 4414 

emmi.kallio@ekamedia.net 

Lehden tilaushinta: 

30 €/vsk kotimaa 

40 €/vsk ulkomaat 

SÄHKÖALOJEN 

AMMATTILIITON 

JÄSENLEHTI. 

Perustettu 1957 

Lehti ilmestyy 

10 kertaa vuodessa. 

Seuraava Vasama ilmestyy 

21.4.2016

Aineistot 11.4. mennessä.

SÄHKÖJOHTO

Suomen malliin
TÄTÄ kirjoittaessani EK ei vielä 

ole antanut jäsenjärjestöilleen lu-

paa aloittaa alakohtaisia sovelta-

misneuvotteluja. Mitä pidemmälle 

kevättalvea edetään, sitä kireäm-

miksi aikataulut käyvät neuvotte-

luja ajatellen. 

Sähköliiton hallitus hyväksyi 

ehdollisena kilpailukykysopimuk-

sen ja asetti myös tiukat tavoit-

teet sopimusalakohtaisille neu-

votteluille, jos ja sitten kun ne al-

kavat.

TYÖMARKKINAKESKUSJÄR-

JESTÖT saivat aikaan yhteisen 

kannanoton niin sanotusta Suo-

men mallista, jonka SAK:n halli-

tus hyväksyi. Kyseinen kannanotto 

ei sisältynyt Kilpailukykysopimuk-

seen, mutta hallitus toivoi sitä 

työmarkkinaosapuolilta, jotta voi-

si määritellä mahdollisen tulevan 

verohuojennuksen suuruuden.

Ammattiliitto PAM edellytti hal-

litukselta konkreettista ajankoh-

taa ja veronkevennyksen määrää 

arvioidakseen uudelleen kiky-so-

pimuksen hyväksymisen. 

Suomen malli on neljän osa-

alueen kokonaisuus. Maan halli-

tukselle annetun vastauksen mu-

kaan tavoitteena on tehdä palkka-

ratkaisuja, joiden avulla ”tuetaan 

kansainväliselle kilpailulle alttii-

den alojen kilpailukykyä, pitkäjän-

teisesti työllisyyttä, tuottavuuden 

kehitystä sekä julkisen talouden 

tasapainoa.” 

Kannanotossa todetaan myös, 

että valtakunnansovittelijan tu-

lee tukea toiminnassaan Suo-

men mallin toteutumista. Mallin 

valmistelu aloitetaan, jos kilpailu-

kykysopimus tulee voimaan.

MAAN hallitus ei puheillaan ja te-

oillaan ole palkansaajia vakuut-

tanut, sillä kaikessa hiljaisuudes-

sa hallitus on heikentänyt työttö-

myysturvan ja vuorotteluvapaan 

ehtoja. 

Viimeksi eduskunta hyväksyi 

vuosilomalain, merimiesten vuo-

silomalain ja sairausvakuutuslain 

muutokset. 

Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja 

vanhempainvapaan vuosiloma-

kertymää siten, että lomaa kertyy 

vapaan aikana enintään kuuden 

kuukauden ajalta, kun nykyisin lo-

maa kertyy koko ajalta. Lisäksi 

vuosiloman siirtämiseen sairastu-

misen vuoksi tulee kuuden päivän 

omavastuu. 

Työ- ja elinkeinoministeriö on 

lähettänyt lausuntokierrokselle 

työsopimuslain heikennysesityk-

siä. Esitysten läpimeno eduskun-

nassa merkitsisi olennaisia hei-

kennyksiä työsuhteiden ehtoihin.

Taloudellisin tai tuotannollisin 

perustein irtisanotun työntekijän 

takaisinottoaika lyhenisi yhdek-

sästä kuukaudesta neljään kuu-

kauteen. 

Määräaikaisen työsopimuksen 

tekeminen ei edellyttäisi enää pe-

rusteltua syytä, jos työntekijä ei 

ole ollut saman työnantajan pal-

veluksessa määräaikaisen työso-

pimuksen tekemistä edeltäneiden 

kahden vuoden aikana. 

Vuoden aikana määräaikaisia 

työsopimuksia saisi tehdä ilman 

perusteltua syytä kolme kappalet-

ta ja niiden yhteiskesto saisi olla 

enintään vuoden. Myös koeajan 

enimmäisaika kasvaisi esityk-

sen mukaan neljästä kuukaudesta 

kuuteen kuukauteen.

EDUSTAJISTON vaalien viral-

linen ehdokasasettelu alkaa 1. 

huhtikuuta ja jatkuu 10. kesäkuu-

ta saakka. 

Vaaliliitot, joita toistaiseksi on 

kolme, ovat ahkerasti tiedustel-

leet ja houkutelleet osastojen so-

pimusalajäseniä ehdokkaiksi. Toi-

von, että ehdokkaiksi suostuvat 

eivät varauksettomasti usko kaik-

kia lupauksia, mitä ehdokkuut-

ta tarjoavat kertoilevat. Itse us-

kon siihen, että jokainen kykenee 

näkemään ja erottamaan tosiasi-

at toisinaan hyvinkin värittyneiden 

juttujen joukosta. 

Viimeksi edustajiston vaalis-

sa oli noin 500 sopimusalajäsen-

tä ehdokkaina. Nyt ison ehdokas-

määrän saaminen on entistä haas-

teellisempaa. Toivon henkilökoh-

taisesti, että edustajiston jäsenyys 

edelleen kiinnostaa ja mahdol-

lisimman moni asettuisi ehdok-

kaaksi vaaliin!

AURINKOISTA KEVÄTTALVEA!

MARTTI ALAKOSKI

Sähköliiton puheenjohtaja

Neuvottelukierros käyntiin?
Pohjolan asennuskuviot
Konkari innostaa nuoria
Luottamusmieskurssilta tukea
Eläke ansaitaan
Kärkimies
Kuukauden kuva 
Tampereen tuulinen tunneli
Luottamushenkilöseminaari
Jäsenpalvelut
Yleislakosta 60 vuotta
Työttömyyskassa
Kurssit
Osastot toimivat
Asko Karppanen 60 vuotta

4
5
6
7
8

10
11
12
14
15
16
17
18
20
23

”Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt 
lausuntokierrokselle työsopimuslain 
heikennysesityksiä. Esitysten läpimeno 
eduskunnassa merkitsisi olennaisia 
heikennyksiä työsuhteiden ehtoihin.”

Tampereen rakenteilla olevan 

Rantatunnelin molemmissa päissä 

on ilmanvaihtopiippu, joiden kautta 

hoidetaan tunnelin ilmanvaihto. 

Naistenlahdessa oleva sinivalkoinen 

piippu on 41 metriä korkea ja 87 

tonnia painava taideteos ”Sade”.  

Tunnelissa ja siihen liittyvillä 

liikennealueilla työskentelee tätä nykyä 

kolmisenkymmentä sähköasentajaa. 

Lisää keskiaukeamalla.
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Suomen malliin 

Sähköliitto päätti hyväksyä kil-
pailukykysopimuksen ja aloit-
taa alakohtaiset neuvottelut työ-

ehtosopimusten voimassaolon jatka-
misesta vuodella. Liiton hallitus päätti 
asiasta kokouksessaan 4. maaliskuuta. 

– Alakohtaisiin sopimuksiin voidaan 
tehdä muita kuin kustannusvaikuttei-
sia työehtoja koskevia, työelämän laa-
tuun työntekijöiden eduksi vaikutta-
via muutoksia, muistuttaa puheenjoh-
taja Martti Alakoski.

Alakosken mukaan työehtosopimus-
ten jatkamisen edellytyksenä on myös 
se, että kilpailukykysopimuksella kor-
vataan hallituksen valmistelemat pak-
kolait ja että hallitus jättää toteutta-
matta olevat 1,5 miljardin euron lisä-
leikkaukset ja veronkorotukset. 

Sähköliitossa ei myöskään uskota 

Sähköliitto 
hyväksyi 
kilpailukyky-
sopimuksen 
ehdollisesti

kilpailukykysopimusta koskevan neu-
vottelutuloksen 29.2.2016 mukaisen 
vuotuisen työajan pidentämisen 24 
tunnilla lisäävän työpaikkoja. 

– Työajan pidentämisen vaikutus 
on ainakin lyhyellä aikavälillä täy-
sin päinvastainen. Työnantajan TyEL-
maksujen ja työttömyysvakuutusmak-
sujen vaiheittainen siirtäminen vuosi-
na 2017–2020 palkansaajien maksetta-
vaksi vähentää heidän ostovoimaansa, 
Alakoski arvioi.

KILPAILUKYKYSOPIMUS 
PAREMPI KUIN PAKKOLAIT
– Sähköliiton nykyiset työehtosopi-
mukset ovat sisällöltään ja vaikutuk-
siltaan tasapainossa. Kilpailukykyso-
pimuksen ehdot ovat kuitenkin yksi-
puolisesti työnantajien etujen mukai-
set, Alakoski kritisoi.

Hän näkee, että kilpailukykysopi-
musta koskevan neuvottelutuloksen 
syntymiseen ovatkin olennaisesti vai-
kuttaneet maan hallituksen toimet, 
joilla se on kiristänyt palkansaajalii-
kettä sitä pakkolaeilla uhkaamalla. 

– Sähköliitto paheksuu pakkolaki-
en säätämisellä uhkailua, mutta tote-
aa, että kilpailukykysopimuksen eh-
tojen vaikutus sen jäseniin on vähem-
män haitallinen kuin pakkolaeilla voi-
maan saatetut heikennykset.

TARJOUS, JOSTA 
EI OLLUT VARA KIELTÄYTYÄ
Alakosken mielestä kilpailukykyso-
pimuksen hylkääminen olisi merkin-
nyt sitä, että Sähköliitto sopimista edes 
yrittämättä maalaisi jäsenensä nurk-
kaan, josta pois pääseminen edellyt-
täisi raskasta ja jäsenille taloudellises-
ti kalliiksi tulevaa työtaistelujen ajan-
jaksoa. 

Hän muistuttaa, että myös työnan-
tajamaksujen siirto työntekijöille olisi 
tullut joka tapauksessa heti maksuun, 
vaikka olisi jääty sopimuksen ulko-
puolelle.

– Kilpailukykysopimuksen ulkopuo-
lelle jäämisestä huolimatta suurin osa 
kilpailukykysopimuksen heikennyk-
sistä koskisi myös Sähköliiton jäseniä. 
Työnantajat toisivat kilpailukykysopi-
muksen mukaiset loputkin heikennyk-
set joka tapauksessa neuvottelupöy-
tään viimeistään nykyisten sopimus-
kausien päättyessä, joten sopimuksen 
ulkopuolelle jääminen merkitsisi vain 
ongelmien väliaikaista lakaisemista 
maton alle, Alakoski summailee.

ALAKOHTAISIIN SOPIMUKSIIN 
EI KUSTANNUSVAIKUTTEISIA 
MUUTOKSIA
Kilpailukykysopimuksessa on kiellet-
ty palkkaa tai muita kustannusvaikut-
teisia työehtoja koskevien työehtoso-
pimusmuutosten tekeminen.

– Ammattiliittojen kelpoisuus tehdä 
työntekijöitä ja työnantajia sitovia työ-

ehtosopimuksia perustuu kuitenkin 
siihen työoikeudessa omaksuttuun pe-
riaatteeseen, että ammattiliitot ja työn-
antajajärjestöt ovat keskenään tasaver-
taisessa asemassa ja pystyvät siksi ar-
vioimaan, milloin laista työehtosopi-
muksin tehdyt poikkeukset hyödyttä-
vät yhtä paljon työntekijää ja työnanta-
jaa. Siksi ammattiliitoilla, Sähköliitto 
mukaan lukien, ei ole oikeutta teh-
dä työehtosopimuksia, jotka horjut-
taisivat mainittua sopimustasapainoa, 
muistuttaa neuvottelupäällikkö Tero 
Heiniluoma.

– Alakohtaisiin sopimuksiin voidaan 
tehdä muita kuin kustannusvaikuttei-
sia työehtoja koskevia, työelämän laa-
tuun työntekijöiden eduksi vaikut-
tavia muutoksia siten, että olemassa 
oleva sopimustasapaino säilytetään. 
Työehtosopimuksiin on mahdollis-
ta tehdä esimerkiksi työsuhdeturvaa, 
luottamusmiehen asemaa ja työoloja 
koskevia muutoksia, joilla kompensoi-
daan kilpailukykysopimuksen tarkoit-
tamat heikennykset. 

SAK:n hallitus hyväksyi työmarkkina-

keskusjärjestöjen kannanoton Suo-

men mallista 11.3. 

Suomen-mallissa työntekijä- ja työnan-

tajaliitot neuvottelevat palkkaratkaisusta 

keskenään. Maan hallituksen tavoitteena 

on, että tulevat neuvottelukierrokset to-

teutetaan Suomen-mallin mukaisesti.

Hallitukselle annetun vastauksen mu-

kaan tavoitteena on tehdä palkkaratkai-

suja, joiden avulla ”tuetaan kansainväli-

selle kilpailulle alttiiden alojen kilpailu-

kykyä, pitkäjänteisesti työllisyyttä, tuotta-

vuuden kehitystä sekä julkisen talouden 

tasapainoa.”

Suomen-mallissa keskeisessä roolissa 

on viennille alttiiden alojen palkanmak-

suvara. Mallin valmistelu aloitetaan, jos 

kilpailukykysopimus tulee voimaan 

”TYÖAJAN 
PIDENTÄMISEN 
VAIKUTUS ON 
AINAKIN 
LYHYELLÄ 
AIKAVÄLILLÄ 
TÄYSIN 
PÄINVASTAINEN.”

Kilpailukykysopimuksella pyritään takaamaan suomalaisen työn tulevaisuus.
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Sähköliitto panostaa tulevana kesänä eri-

tyisesti ammattiin valmistuvien oppilas-

jäsenien jäsenkiinnittymiseen. Oppilasjäse-

nyyden muuttaminen täysjäsenyydeksi saattaa 

helposti unohtua, kun koulun loputtua ja työ-

elämään siirryttäessä on niin monta muutakin 

asiaa mielessä.

Työjaosto valitsi kokouksessaan 10.3.2016 

Sähköliittoon Tampereen keskustoimistolle 

kesän ajaksi työntekijäksi Ari Wigeliuksen. Hä-

nen tehtävänään on markkinoida Sähköliiton 

jäsenyyttä ammattiin valmistuneille ja muis-

tuttaa liiton jäsenyyden tärkeydestä heti sieltä 

työsuhteen alusta lähtien.

Työsuhde alkaa 16.5.2016 ja päättyy 

19.8.2016.

Ari Wigelius Sähköliittoon 
projektityöntekijäksi

VÄRVÄÄ 
TYÖKAVERISI
LIITTOON!

Palkitsemme sinut jokaisesta värväämästäsi 
uudesta jäsenestä* S-ryhmän 20 euron lahjakortilla! 

Myös uusi jäsen voi voittaa. Sähköliitto arpoo neljä kertaa vuodessa 
uusien liittyneiden jäsenten* kesken tablettitietokoneen.

TEE NÄIN: 
 Valitse värväyskohde. 

 Kerro hänelle Sähköliitosta ja eduista, joita hän jäsenenä saa. 

 Täyttäkää yhdessä liittymislomake.

 Muistakaa täyttää Jäsenyyttä suositteli -kohta. 
 Onnitelkaa toisianne hyvästä valinnasta! 

 Lähetä lomake osoitteeseen Sähköliitto, PL 747, 33101 TAMPERE ja 
jää odottelemaan palkintosi saapumista. Lahjakortti lähetetään sinulle liitty-
misilmoituksen saapumisajankohtaa seuraavan kuukauden alkupuolella.

HUOM! TULOSTA TARVITTAVA MÄÄRÄ LOMAKKEITA: 
 Jos kaverisi maksaa itse jäsenmaksun lähettäkää hänen allekirjoittaman-
sa lomake liittoon. 
 Jos työnantaja perii jäsenmaksun suoraan palkasta, lähettäkää kopio lo-
makkeesta, jossa on myös työnantajan allekirjoitus Sähköliittoon. Yksi alle-
kirjoitettu sopimus jää työnantajalle.

Lomakkeet osoitteeseen: Sähköliitto, PL 747, 33101 TAMPERE.

*Kampanja ei koske  oppilasjäseneksi  liittyviä.

Lisätietoa, lomakkeita,
esitteitä ym. löydät sivulta 

www.sahkoliitto.fi/

Tilaa liittymislomakkeita liitosta, 
puh. 03 252 0111 tai täytä 
liittymisilmoitus heti netissä.

KOETINKYNÄ

Pohjoismaisten liittojen asennusalan edus-

tajat kokoontuivat pitkähkön tauon jäl-

keen helmikuussa Kööpenhaminassa. NAG:in, 

eli Nordisk avtalsgrupp:in tapaamiset antavat 

mahdollisuuden päivittää tietoja Pohjolan työ-

markkinatilanteesta erityisesti sähköisillä aloil-

la. Työmarkkinajärjestelmät eri maissa ovat 

erilaiset, mutta paljon löytyy myös yhteisiä asi-

oita. Hyvät suhteet auttavat hoitamaan esille 

nousevia edunvalvonta-asioita Suomen rajojen 

ulkopuolellakin.

Kööpenhaminan maaraporttikierros ker-

toi karua kieltä Suomen tilanteesta. Kaikissa 

muissa pohjoismaissa työttömyysaste on huo-

mattavasti alhaisempi, erityisesti sähköalalla. 

SUOMESSA on viime aikoina katseltu haikail-

len Ruotsiin ja viitattu sen työmarkkinajärjes-

telmään. Naapurimaassa ei ole yleissitovuu-

teen perustuvaa järjestelmää. Alhainen työttö-

myys ja paikallisiin sopimuksiin perustuva jär-

jestelmä ovat tuoneet liitolle ongelman sopi-

musten neuvottelemisessa. Jäsenien motivoi-

minen ja pitäminen liiton jäsenenä on vaikeaa, 

koska samat edut voi saada myös itse neuvot-

telemalla. Huonommassa taloustilanteessa 

asia olisi toisin.

NORJASSA työttömyys on kasvamassa ja öljy-

teollisuudella menee huonosti. Norjalaiset ovat 

sähköalalla neuvotelleet kaksi vuotta yleissito-

vuusjärjestelmästä ja nyt vihdoin saaneet alal-

le yleissitovan työehtosopimuksen. Myös Nor-

jassa yleissitovuus on nähty erittäin tärkeänä 

vähimmäisehtojen turvaamiseksi kaikille työn-

tekijöille. Erityisesti ongelmia on ollut ulko-

maisen työvoiman kanssa.

TANSKASSA ja Islannissa sähköasentajien 

työttömyys on hyvin alhainen. Islannissa työt-

tömät sähköasentajat voi melkein sormin las-

kea. Heitä on 13. 

Islannissa suuri ongelma on työvoiman vää-

rinkäyttö. Maahan tuleva työvoima on rekiste-

röitävä 183 päivän kuluessa. Työnantajat tuo-

vat maahan työvoimaa ja vievät pois ennen 

määräajan täyttymistä ja käyttävät tätä palkko-

jen ja työehtojen polkemiseen. 

Pohjolan liitot
puolustavat urakkatyötä

Tanskassa sähköasentajien työttömyys on 

hyvin alhainen ja maahan tarvitaan lähiaikoina 

tuhansia sähköasentajia lisää. 

Tanskalaiset esittelivät uutta urakkahinnoit-

teluaan, joka perustuu työhön käytettyyn ai-

kaan. Jokainen työsuoritus on ”kellotettu” ja 

aika on puolestaan sidottu normihintaan, jos-

ta asennustyölle saadaan rahallinen arvo. Hin-

noiteltava työ on mahdollista laskea urakkalas-

kentaohjelmalla, joka tunnistaa yli 22 000 eri-

laista työtehtävää. 

Liitto tarjoaa jäsenille ilmaiseksi ohjelman 

ja koulutuksen sen käyttöön. Hinnoittelu huo-

mioi urakan ulkopuoliset työt ja muut vastaa-

vat varsinaisen asennustyön päälle työmaal-

la tulevat tunnit työtä aloitettaessa sovittavil-

la prosenteilla. Prosenttien määrittelyissä on 

huomioitu työkohteiden erilaisuus. Tanska-

laisten mukaan ensikokemukset ovat hyviä, ja 

asentajat ovat päässeet hinnoittelulla hyviin 

ansioihin.

 Samaan aikaan on yhteistyössä työnanta-

jajärjestön kanssa tehty rinnakkainen ohjelma 

työnantajille, jolla he voivat laskea urakan ja 

kaikki siihen liittyvät kustannukset uuden hin-

noittelun mukaisesti. 

NAG kaavaili kokouksessaan asettavansa 

työryhmän pohtimaan urakkatyön tulevaisuut-

ta pohjoismaissa. Myös muissa pohjoismais-

sa työnantajat ovat asettaneet kovaa painet-

ta urakkatyötä kohtaan ja jossain siitä halut-

taisiin luopua kokonaan. Kaikki pohjoismai-

set liitot haluavat kuitenkin puolustaa vahvas-

ti urakkatyötä. 

JARI OLLILA

sopimusvastaava, sähköistys- 

ja sähköasennusala

Sähköliiton hallitus hyväksyi kokoukses-

saan 10.3.2016 sähköistys- ja sähkö-

asennusalan työehtosopimusten korvauskeski-

tuntiansion korotusprosenttia koskevat neuvot-

telutulokset.

Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n kans-

sa solmitun sähköistysalan työehtosopimuksen 

ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n kans-

sa solmitun sähköasennusalan työehtosopi-

muksen korvauskeskituntiansion korotuspro-

sentti lomanmääräytymiskaudella 1.4.2016–

31.3.2017 on 0,5 %.

Korvauskeskituntiansio lasketaan työehto-

sopimuksen 9 § määräysten mukaisesti ja sitä 

käytetään palkkausperusteena työehtosopi-

muksen määräämällä tavalla.

Sähköasennusala: Korvaus-
keskituntiansion korotus-
prosentti on 0,5 %
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Tietoliikenneasentaja Seppo 
Saaren nuorekas olemus on 
kuin liiton luottamustehtävi-

en kävelevä mainos. Miehen takana 
on 45 vuoden mittainen työ- ja luotta-
musmiesura, joten luottamustehtävis-
sä täytynee olla jotain erityisen virkis-
tävää, niin että 64-vuotiaskin vaikuttaa 
poikamaiselta.

Nuorekkuuden salaisuus ei voine 
piillä Saaren työuran helppoudessa. 
Helsingin puhelinyhtiön palvelukseen 
vuonna 1971 tullut nuorukainen on 
työsuhteensa aikana kokenut tele-alan 
teknisen murroksen, yritysten välisen 
kiristyvän kilpailun ja käynyt muun 
muassa läpi yli 20 henkilökunnan vä-
hentämiseen tähtäävät yt -neuvottelut, 
useimmat niistä pääluottamusmiehen 
roolissa.

– HPY ulkoisti meidän työt vuon-
na 2002 Relacomille, mutta työsuhteet 
jatkuivat katkeamattomina. Se oli ko-
vaa aikaa, kun väkeä vähennettiin jat-
kuvasti, Saari selittää ”ay-korkeakou-
luaan”.

LUOTTAMUSTEHTÄVÄT 
KASAANTUIVAT
Seppo Saari arvelee, että hänen pitkä-
aikaisen luottamustehtäväuransa pu-
nainen lanka on ollut aito kiinnostus 
yhteiskunnallisiin asioihin. 

– Kipinä tuli jo teini-iässä, jolloin 
meidän kaveriporukka innostui paran-
tamaan maailmaa 
ainakin lähipiiris-
sä. Haluttiin vai-
kuttaa asioihin. Ja 
ainakin Sähkölii-
ton jäsenenä ja eri 
luottamustehtä-
vissä olen päässyt 
todella vaikutta-
maan oman alani 
mutta myös laa-
jemminkin liiton 
asioihin.

Saari muistuttaakin liiton jäsenistöä 
vaalivuodesta.

– Sähköliitto on jäsenistölle hyvä 
liitto, jonka riveissä kannattaa ja on 
hyvä toimia. Tässä liitossa jäsenistö to-
della pystyy vaikuttamaan työehto- ja 
muihin asioihinsa. Kentän ääni kuu-
luu päätöksenteossa. 

Saari listaa uransa virstanpylväitä.
– Työosastoni luottamusmies mi-

nusta tuli vuonna 1978 ja 1982 valit-
tiin osastoni, 039:n puheenjohtajaksi. 
1984 olin ensimmäistä kertaa muka-
na silloisessa liittokokouksessa, mis-
sä tulin valituksi liittotoimikuntaan 
Gunnar Yliharjun ensimmäiseksi va-

rajäseneksi. Puheli-
nalan valiokuntaan 
tulin valituksi 1988 
ja 2000 liiton halli-
tuksen varsinaisek-
si jäseneksi.

Myös tuoreem-
pia meriittejä riittää 
Saaren listalle. 

– Ehdin olla 15 
vuotta liiton halli-
tuksen jäsen Edun-
valvonnantekijöi-

den ryhmässä, viimeiset vuodet myös 
varapuheenjohtaja ja talousvaliokun-
nan jäsen. Tes-neuvottelukunnan jä-
senenä pääsin osallistumaan liiton lä-
hihistorian yhteen kiinnostavimpaan 
hankkeeseen, kun energian ja tietolii-
kennealan työehtosopimukset yhdis-
tettiin yksiin kansiin.

HAASTEITA RIITTÄÄ
Seppo Saari arvioi, että sähköliittolai-
silla riittää haasteita lähitulevaisuu-
dessa.

– Ay-liikkeen pitää yrittää pitää 
kiinni saavutetuista eduista. Työnte-
kijöiden asioita ei hoida kukaan muu 
kuin työntekijät itse. Ja mikään ei tu-
le itsekseen.

Saari kannustaakin sähköliittolaisia 
aktiivisuuteen edustajistovaaleissa.

– Kaikkien pitää muistaa ainakin 
äänestää. Viime vaalien äänestyspro-
sentti oli alle 40. On tärkeätä valita lii-
ton hallintoon oikeat ihmiset, sillä tu-
levaisuus ei tule olemaan helppo. Esi-
merkiksi tekeillä oleva teollisuuden 
suurliitto tulee vaikuttamaan sähkö-
alojenkin asioihin.

Luottamustehtävien kuormitta-
vuutta pelkääviä ay-veteraani rau-
hoittelee.

– Aikaa jää kyllä perheelle, harras-
tuksille ja ystäville. Ajanpuute on vain 
tekosyy, tuumii nykyään Riihimäellä 
asuva Seppo Saari, joka itse mökkei-
lee, kalastelee, keilailee ja golfaa, mil-
loin ei puuhastele pikkuisten pojan-
poikiensa kanssa.  

Luottamustehtävät pitävät vireessä

– Tämä oli nyt tässä, tuumii eläköityvä 

ay-aktiivi Seppo Saari, joka vilpittömästi 

suosittelee jäsenistölle liiton luottamus-

tehtäviä. Saari muistuttaa, että tie 

niihin käy helpoimmin edustajiston kautta.

  TEKST I  JA  KUVA :  RIITTA  KALLIO

”SÄHKÖLIITTO 
ON JÄSENISTÖLLE 
HYVÄ LIITTO, 
JONKA RIVEISSÄ 
KANNATTAA JA 
ON HYVÄ TOIMIA.”
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”LUOTTAMUSMIEHEN 
PITÄISI ROHKEASTI 
VAIKUTTAA TYÖN 
SISÄLTÖÖN, 
TYÖSUHDE-EHTOIHIN 
JA TYÖOLOSUHTEISIIN.”

Sähköasentaja 

HENRI HARJU

28 vuotta, Kolari, 

Osasto 069

1. Olen Tornionlaakson 

Sähkö Oy:lla töissä. Tulin 

kurssille oppimaan. Olen 

ollut reilu vuoden verran luottamusmiehe-

nä. Työpaikalla ei ollut halukkaita luotta-

musmieheksi. Edeltävä luottamusmies pu-

hui minut ympäri. Jonkun on pakko viedä 

asioita eteenpäin ja mieluummin luottamus-

mieheksi valitaan sellainen, jota kiinnostaa 

edes vähän. 

2. Aiemmalta luottamusmieheltä sain kai-

ken avun, mitä olen tarvinnut. 

3. Luottamusmiehen pitää olla sosiaalinen.

Sähköasentaja 

ANDREAS OLLILA 

28 vuotta, Ilmajoki, 

Osasto 057 

1. Työskentelen Are Oy:lla 

Seinäjoella. Olen ollut luot-

tamusmiehenä puolitoista-

vuotta. On sovittu, että kaikki luottamusmie-

het koulutetaan. Luottamusmieheksi lähdin, 

koska kaikki muut jättivät tehtävän. Ay-toimin-

ta kiinnostaa minua ja olen myös osaston hal-

lituksen jäsen. 

2. En oikeastaan. Sen sanon, että kusessa ol-

taisiin, jos luottamusmiestä ei olisi ikinä ollut. 

Edelliset ovat hyvin hoitaneet tehtävänsä.

3. Avoimuus. On hyvä olla sosiaalinen ihmi-

nen, ettei aivan pelkää ihmisiä. Lisäksi on tär-

keää, että luottamusmies pitää yllä porukan 

yhteishenkeä.

Sähköasentaja 

JARI LAMPIAHO

38 vuotta, Kemi, 

Osasto 002

1. Työskentelen Efora 

Oy:lla Veitsiluodossa. Aion 

nyt luottamusmieheksi ja 

kurssilta tulin hakemaan perustietoja. Meillä 

töissä porukka vanhenee ja uutta luottamus-

miestä kaivataan. Olen ammattiosastomme 

puheenjohtaja ja siinä tehtävässä tarvitsen sa-

moja taitoja. Myös paikallista sopimista ajatel-

len kurssi on tarpeen.

2. Luottamusmies tekee yhteistyötä osaston 

kanssa, joten totta kai apua on annettu mo-

lemmin puolin. Olen myös itse saanut luotta-

musmieheltä apua tarvittaessa.

3. Tärkeintä on halu pitää työntekijöiden puol-

ta, toimeentulo muiden kanssa ja paskan-

sietokyky. Lisäksi tärkeää meidän työpaikal-

la on yhteistyö toisen liiton kanssa. Eforal-

la sähkötyöntekijät työskentelevät paperiliit-

tolaisten kanssa. Luottamusmiehen pitää voi-

da sopia asioista paperipuolen luottamusmie-

hen kanssa.

Luottamustehtävät pitävät vireessä

Paikallinen sopiminen lisää 
luottamusmiehen vastuuta

Kiljavan opistolla pohdittiin luottamusmiehen 

tärkeimpiä ominaisuuksia. Kurssin opettaja 

Ismo Nokelainen (oikealla ylhäällä) sanoo 

rohkeuden olevan luottamusmiehen tärkein ase.

Luottamusmiesten peruskurssi 
keräsi 15 sähkömiestä Kiljavan 
opistolle. Luottamusmiehille 

paikallinen sopiminen toisi roppakau-
palla lisää töitä, joten koulutus tuli tar-
peeseen.

– Minulla käy sääliksi luottamus-

miehiä. Kaikki tulee muuttumaan ra-
justi ja he joutuvat kantamaan helve-
tinmoisen vastuun. Paikallinen sopi-
minen on hyvä, jos osapuolet ovat ta-
savertaisia ja reiluja.  Mutta me ei ol-
la tasavertaisia. Piru työpaikalla on se, 
joka määrää ja muut sanoo, että kyllä 
herra.

Luottamusmieskurssin opettaja Is-
mo Nokelainen on 36 opetusvuoden 

GALLUP

aikana nähnyt ja kokenut paljon. No-
kelainen on ehtinyt miettiä, miten asi-
at rullaisivat parhaiten.

– Ratkaisuna nykyisiin ongelmiin 
näen ammattiosaston roolin muuttu-
misen. Osaston pitää tukea luottamus-
miestä enemmän. Myös koulutusta pi-
tää lisätä ja muuttaa siihen suuntaa, 
että paikalliseen sopimiseen saadaan 
eväitä, Nokelainen tuumaa ja jatkaa.

– Luottamusmiesten pitää saada 
enemmän vapautta, jotta he voivat hoi-
taa asioita syvällisemmin. Myös työ-
paikan varaluottamusmiesten vapau-
den lisääminen auttaisi. Lisäksi osas-
tojen puheenjohtajia pitäisi kouluttaa.

SUOMALAINEN PELKÄÄ POMOAAN
Nokelainen painottaa jatkuvasti kou-
lutusta. Tieto mahdollistaa sen, et-
tä luottamusmiehet huomaavat epä-
kohdat ja tarttuvat niihin. Nokelaisen 
mukaan suureen osaan epäkohdista 
ei puututa. Syyt löytyvät paitsi luotta-
musmiehistä, myös suomalaisesta kes-
kustelukulttuurista.

– Ongelma on, että me puhumme 
vasta, kun on aivan pakko. Silloin asi-
at ovat jo huonosti. Työnantajan ja -te-
kijän välillä ei siis ole kommunikaa-
tiosuhdetta. Suomalainen työntekijä 
myös pelkää työnantajaansa ja kohtaa-
minen on hankalaa. 

Koulutusviikon torstai olikin omis-
tettu neuvottelutaitojen parantamisel-
le. Nokelaisen mukaan tärkeintä on 
rohkeus. Sillä pärjää niin keskustelus-
sa kuin muutenkin.

– Ideaalina on, että ehtojen ja laki-
en valvomisen sijaan luottamusmies 
kehittäisi työoloja. Hänen pitäisi roh-
keasti vaikuttaa työn sisältöön, työsuh-
de-ehtoihin ja työolosuhteisiin. Olen 
opettanut ideaalia 30 vuotta. Muutos 
on ollut hidas. Luottamusmies tekee 
edelleen minimin ja liitto hoitaa kehit-
tämisen. Uskon, että tämä tulee muut-
tumaan. Kun paikallinen sopiminen li-
sääntyy, on luottamusmiesten otettava 
enemmän vastuuta. 

1. MIKSI LÄHDIT LUOTTAMUSMIESKURSSILLE? 2. OLETKO ITSE TARVINNUT LUOTTAMUSMIEHEN APUA? 
3. MIKÄ ON LUOTTAMUSMIEHEN TÄRKEIN OMINAISUUS?

  TEKST I  JA  KUVAT:  JEMINA  MICHELSSON
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Työeläkkeet maksetaan rahoista, joita 

jokainen työssä käyvä ja työtä tarjoava 

yritys omalta osaltaan kerryttää yhteiseen 

pottiin. Työeläkejärjestelmään tulee joka 

kuukausi rahaa sisään, ja joka kuukausi 

sitä maksetaan siitä ulos. Jokainen suku-

polvi ja yksittäinen työssä käyvä ihminen 

vuorollaan sekä maksaa eläkepottiin että 

saa siitä aikanaan itselleen eläkettä. Jokai-

sella on siis siivunsa työeläkevaroista.  

Järjestelmä on rakennettu niin, että se 

on jotakuinkin tasapainossa. Eläkerahastot 

eivät nykysäännöillä tyhjene, sillä niihin 

tulee koko ajan lisää eläkesäästöjä työs-

säkäyviltä. Ne eivät kuitenkaan kata kaik-

kia maksettavia eläkkeitä. Tähän on varau-

duttu 1960-luvulta, työeläkejärjestelmän 

alusta saakka. 

Osa varoista siis rahastoidaan. Ra-

hastoon päätyy noin yksi euro kuudesta. 

Nämä varat työeläkevakuuttajat voivat si-

joittaa. Sijoitusten tuotoilla kustannetaan 

se, mikä jää eläkemaksujen ja maksettavi-

en eläkkeiden väliin.  

Tuottojen ansiosta varat ovat eläkkeen 

maksuun tullessa kasvaneet niin, että 

maksuvaiheessa jo yksi neljästä eläke-eu-

rosta voidaan saada rahastoista. Vuon-

na 2015 eläkkeisiin otetaan rahastois-

ta runsaat miljardi euroa enemmän kuin 

mitä työssä olevat säästävät omia eläkkei-

tään varten. 

REILU PELI SUKUPOLVIEN VÄLILLE

Työelämässä olevan 
palkkaa tarkistetaan 
liittojen välisin yhteisin 
sopimuksin, työpaikoilla ja 
henkilökohtaisin neuvotteluin. 
Eläkeläiselle ”palkankorotus” 
tulee työeläkejärjestelmän 
kautta. Vaikuttava tekijä on 
työeläkeindeksi. Sen avulla 
rakennetaan reilua peliä eri 
sukupolvien välille. 

Työeläkeindeksin tarkoitukse-
na on suojata maksussa olevia 
eläkkeitä rahan arvon heikke-

nemiseltä ja pitää yllä eläkeläisten os-
tovoimaa. Työeläkkeiden korotukset 
määräytyvät sen mukaan, miten hin-
nat ja palkat ovat edellisenä vuonna 
kehittyneet. Hinnat painavat näissä in-
deksitarkistuksissa palkkoja huomat-
tavasti enemmän: 80 prosenttia mää-
räytyy hinnoista, 20 prosenttia ansioi-
den kehityksen mukaan. Järjestelmä 
on toiminut näin vuodesta 2005. 

Viime aikoina on käyty paljon kes-
kustelua siitä, että indeksiä muutettai-
siin toisenlaiseksi –  palkkojen kehitys 
määräisi kokonaan työeläkeindeksin 
kehityksen. Mitä tästä seuraisi?

– Muutaman kymmenen vuoden ku-
luttua huomattaisiin, että olemme aja-
massa päin seinää, sanoo Työeläke-
vakuuttajat Telan johtava ekonomisti 
Reijo Vanne. 

Vanne nojaa Eläketurvakeskuksen 

(ETK) sekä sosiaali- ja terveysministe-
riön laskelmiin. Molemmat ovat arvi-
oineet sitä, mitä työeläkejärjestelmäl-
le ja sen rahoitukselle tapahtuisi, jos 
työeläkeindeksin laskentaa muutettai-
siin puhtaaksi palkkaindeksiksi. Muu-
toksella olisi kaksi suurta vaikutusta. 
Muutaman vuosikymmenen kuluttua 
työeläkemaksuja pitäisi joko korottaa 
roimasti tai eläkkeitä vastaavasti pie-
nentää. Muuten eläkerahat loppuisivat 
jossain vaiheessa.

– Jos moinen muutos tehtäisiin lähi-
vuosina, käytännössä nykyeläkeläisten 
ja nyt lähellä eläkeikää olevien lasten-
lapset ja sitä seuraavat sukupolvet tun-
tisivat tämän suoraan omissa tulois-
saan.

ELÄKEUUDISTUS PERUSTUU 
LASKELMAAN TASAPAINOSTA
– Reijo Vanne käy läpi taustalla olevaa 
logiikkaa. 

Runsas vuosi sitten sovittiin elä-
keuudistuksesta, joka tulee voimaan 
2017 alusta. Sen avulla työeläkemak-
sut saadaan pidetyksi yksityisaloilla 
nykytasolla, noin 24 prosentissa. Suu-
ria korotuspaineita ei ole näkyvissä 
pitkällä tulevaisuudessakaan. 

Tämä tasapainolaskelma perustuu 
siihen, että eläkerahastojen tuotto-
ja olisi aina käytettävissä työeläkkei-
den maksamiseen. Rahastot ovat suu-
ret, mutta niin ovat eläkemenotkin 
suhteessa palkkasummaan eli makset-
tuihin palkkoihin. Palkkasumma taas 

määrää, paljonko työeläkemaksuja tu-
lee sisään järjestelmään. Ne ovat suo-
raan kytköksissä toisiinsa.

ETK:n mukaan vuonna 2015 TyEL-
maksutulo eli työeläkemaksuina pal-
kansaajista ja yrityksiltä kerättävä ra-
hasumma on noin 12,7 miljardia eu-
roa. Samaan aikaan työeläkkeitä mak-
setaan noin 13,7 miljardin verran.  Ero 
on siis miljardin.  Tämä erotus kate-
taan työeläkerahastojen sijoitustuo-
toista. Vuonna 2025 ero on ETK:n las-
kelmien mukaan ero noin 3 miljardia. 
Tämän lisäksi myös julkisten alojen 
työeläkkeitä rahoitetaan sijoitustoi-
minnalla. 

VAIHTOEHDOT: SYÖDÄ RAHASTO-
JA TAI KOROTTAA MAKSUJA
Jos maksettavia eläkkeitä korotetaan 
nopeammin kuin eläkemaksuista ker-
tyy rahaa, on käytettävissä pari vaihto-
ehtoa. Voidaan joko nostaa eläkemak-
suja tai syödä rahastoitujen varojen 
tuottoja ja itse varoja  ajateltua enem-
män. Tänäkin vuonna niitä ”syödään” 
tuon noin miljardin euron edestä. Se 
ei vielä heilauta järjestelmää pois tasa-
painosta.

Jos sen sijaan eläkkeiden korottami-
seen käytetään työeläkerahastoja vuo-
desta ja vuosikymmenestä toiseen, 
eläkevarat alkavat kutistua suhteessa 
eläkemenoihin. Jossain vaiheessa ra-
hastoista loppuvat rahat. Siihen kyl-
läkin kuluisi vuosikymmeniä. ETK:n 
laskelmien mukaan tilanne tulisi vas-
taan 2060-luvulla. 

Kun rahastojen hupeneminen alkai-
si jossain vaiheessa näyttää ilmeisel-
tä, olisi tehtävä äkkijyrkkiä ratkaisu-
ja. Eläketurvakeskuksen laskelmien 
mukaan eläkemaksuja pitäisi korottaa 

  TEKST I  JA  KUVA :  RIITTA  GULLMAN

Joka sukupolvella 
on siivunsa työeläkevaroista  



 VA S A M A  3  /  2 0 1 6   9

Kun ihminen jää eläkkeelle, hänen 

työeläkevakuuttajansa tarkistaa työ-

elämän aikaiset palkat ja työtulot. Ne in-

deksoidaan eläkkeen alkamisvuoden ta-

soon ns. palkkakertoimen avulla. Tällä 

varmistetaan, että eläkkeelle siirtyvä saa 

eläkkeen, joka perustuu hänen työuransa 

aikaisiin tuloihin. 

Eläkkeellä ollessa eläkettä tarkistetaan 

vuosittain tammikuun alussa työeläkein-

deksillä avulla. Sillä suojataan maksussa 

olevia eläkkeitä rahan arvon heikkenemi-

seltä ja pidetään yllä eläkeläisen ostovoi-

maa. Esimerkiksi kahden prosentin vuo-

tuinen inflaatio heikentäisi eläkkeen os-

tovoimaa 25 vuodessa 40 prosentilla. 

Työeläkeindeksin mukaiset euromää-

räiset tarkistukset riippuvat työeläkkeen 

suuruudesta. Jos henkilön kokonaiselä-

ke on pieni, vain osa eläkkeestä on työ-

eläkettä. Osa on kansaneläkettä. Silloin 

mahdolliset työeläkeindeksin muutok-

set kohdistuvat ainoastaan työeläkkeen 

osuuteen. 

Esimerkiksi 1000 € kuukaudessa elä-

kettä saavalla työeläkkeen osuus on  

670 € ja kansaneläkkeen osuus 330 €. 

Jos työeläkkeeseen tulee jonain vuonna 

yhden prosentin korotus, tämä eläkeläi-

nen saisi kuukaudessa ennen veroja va-

jaat 7 € lisää eläkettä (0,67 %). Jos elä-

kettä on 3000 € kuukaudessa, prosentin 

korotus toisi 30 €. 

80 prosenttia työeläkeindeksistä on si-

dottu kuluttajahintojen muutokseen, 20 

prosenttia palkkojen muutokseen. Sosi-

aali- ja terveysministeriö vahvistaa kun-

kin vuoden indeksin suuruuden. 

Lähteet: Eläketurvakeskus, STM, Tela

reilusti yli 30 prosentin. 2060-luvul-
la mentäisiin noin 35 prosenttiin, että 
eläkemenot ja maksutulot olisivat tasa-
painossa, kun eläkevarat on käytetty ja 
työeläkkeitä korotetaan palkkaindek-
sin mukaan.

– Toki voitaisiin myös leikata eläk-
keitä, ehkä jopa kolmanneksella, tai 
yhdistellä näitä vaihtoehtoja. Lopputu-
los olisi joka tapauksessa tuntuva sekä 
maksajille että eläkeläisille, Vanne ar-
vioi.  

Kehnot kortit nykyeläkeläisten lap-
senlapsille 

– Joskus 2060-luvulla oltaisiin sei-
nää vasten. Nykyiset parikymppi-
set ovat silloin eläkeiän kynnyksellä, 
65–70-vuotiaita. Olisi siis kyse heidän 
eläkkeistään. Maksuvuorossa oli-
sivat esimerkiksi nykyiset vasta-
syntyneet – he olisivat tuolloin 
viisissäkymmenissä – ja 
tietysti heitä nuoremmat, 
Vanne piirtää kuvaa.

Ketkä sitten hyötyisivät, jos työelä-
keindeksin laskentatapaa muutettai-
siin?  

– Nykyeläkeläiset ja lähellä eläke-
ikää olevat. He saisivat suurempaa 
eläkettä, mutta muut joutuisivat kus-
tantamaan sen. Varsinkin suurituloi-
set eläkeläiset hyötyisivät. Pienituloi-
set eivät niinkään, sillä heillä työeläk-
keen osuus on pieni. Prosenttikoro-
tukset eivät sitä paljon nostaisi.

– Nykyeläkeläisillä olisi siinä tilan-
teessa kädessä varmat kortit. Niillä 
voisi vain voittaa. Mutta nuoremmil-
le se olisi ilkeä temppu. Jos eläkkeel-
lä olevien eläkkeisiin otettaisiin jär-
jestel- mästä lisää rahaa, se tarkoit-

taisi, että nuorempien su-
kupolvien eläkejärjes-

telmään jo säästämiä 
varoja käytettäisiin 
näihin eläkkeisiin. 

Nuoremmille käteen 
jäisivät kehnot kortit.  

1962 

Työeläkejärjestelmä voimaan. Käyttöön 

TEL-indeksi, jonka muutos määräytyi vain 

palkansaajien ansiotason muutoksen mu-

kaan. Tästä syntyi ongelma julkisen puolen 

eläkkeissä: ne nousivat nopeasti yli samaa 

virkaa hoitavan henkilön palkan. 

1977  

Eläketurva sidottiin ns. puoliväli-indeksiin: 

50 % palkkojen, 50 % kuluttajahintojen 

muutoksen mukaan. 

1996 

Käyttöön ns. taitettu indeksi. Palkat ja alle 

65-vuotiaiden eläkkeet yhä puoliväli-indek-

sissä, yli 65-vuotiaiden eläkkeet eläkeikäi-

sen indeksissä. Siinä kuluttajahinnat 80 

%, ansiotasoindeksi 20 %.

2005 

Työeläkeindeksi käyttöön. Kaikki maksus-

sa olevat eläkkeet iästä riippumatta sidot-

tiin entiseen eläkeikäisen indeksiin, joka 

nimettiin työeläkeindeksiksi. Indeksissä ku-

luttajahintojen muutoksen paino 80 %, an-

sioiden muutoksen 20 %.

Lähde: Eläketurvakeskus, STM

INDEKSIT ENNEN JA NYT

Näin työeläkeindeksi 
toimii

www.jalas.com |   www.youtube.com/jalasfootwear

Jalas® 9518
SUOJALUOKKA s1P sRC HRO

Jalas® 9568
SUOJALUOKKA s3 sRC HRO

Jalaksella on sadan vuoden kokemus 
markkinoiden kehittyneimpien turvajalkineiden 
valmistamisesta. Jalkineemme laadun 
tunnusmerkki on nyt musta.

Juoksujalkineen iskunvaimennus. Kiipeilykengän pito. 
Aktiivisesti käyttömukavuutta parantavat tekniset 
ominaisuudet. Vuosien hienosäädön tuloksena voimme 
todeta, että musta turvajalkineemme on nyt täydellinen.

JALAS® on Ejendals AB:n tuotemerkki. Lisätietoja. info@ejendals.fi | www.ejendals.com 

tHe next steP, always
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Elinkeinoelämän valtuuskun-

nan EVA:n johtaja Matti Apu-

nen analysoi kolumnissaan Hel-

singin Sanomissa 8. maaliskuuta 

käynnissä olevia yhteiskuntasopi-

musneuvotteluja. Hänen mieles-

tään Titanic törmäsi jäävuoreen 

siksi, että miehistö ei reagoinut 

keulasta kuuluvaan kolinaan vaan 

jatkoi työmaakokoustaan siitä, 

mihin aikaan kahvitunti työvuo-

roissa sijoitetaan. Mitä vertauk-

sella lopulta tarkoitettiin, jäi hä-

märäksi, mutta se on selvää, että 

jos / kun paikallista sopimista li-

sätään, tulee työpaikkakokousten 

määrä huimasti lisääntymään.

TYÖMARKKINAOSAPUOLET pääsivät 

jokin aika sitten yhteisymmärryk-

seen paikallisen sopimisen mal-

lista, jossa kukin ala itse hakee 

omat mallit toteuttaa paikallista 

sopimista. Ilman työnantajan ja 

työntekijän yhteistä käsitystä ei 

työpaikkakohtaisesta sopimisesta 

voi tulla hyvää lopputulosta. 

On todella tärkeää, että paikal-

linen sopiminen on sopusoinnus-

sa työntekijän todellisen turvan 

eli yleissitovan työehtosopimuk-

sen kanssa. 

Ymmärrettävästi työntekijät ei-

vät kaipaa sellaista mallia, jossa 

paikallinen sopiminen tarkoittaa 

vain ja ainoastaan yleissitovien 

työehtosopimusten alittamista. 

Nimenomaan tätä elinkeinoelämä 

näyttää laajemminkin haikaile-

van; tessien yli kun voidaan sopia 

jo nykyisinkin paikallisesti.

”HERROJEN EVA:N ” hiljattaises-

sa arvo- ja asennetutkimukses-

sa kansan enemmistökin tukee 

paikallisen sopimisen lisäämistä. 

Myös ay-liike kannattaa paikalli-

sen sopimisen lisäämistä, mut-

ta tietyin ehdoin. Eikä sitä, että 

yhteiskuntasopimusneuvottelui-

hin osallistuvat parlamentaari-

sen demokratian perusteella va-

littu Suomen hallitus ja jäsende-

mokratialla valitut työmarkkina-

järjestöjen edustajat. 

Kaiken lisäksi tämän ”äijäpii-

rin” yksi voimakkaimmista jar-

ruista kilpailukykysopimuksel-

le oli naisen – tai paremminkin 

naisten – johtama Palvelualojen 

ammattiliitto PAM sen jälkeen, 

kun he olivat kysyneet jäsentensä 

mielipidettä. 

Nyt  jos koskaan sopimusyh-

teiskuntaa tarvitaan, jotta voim-

me kääntää Suomi-laivan kurssia 

selkeimmille vesille. Nykyinen 

porvarillinen meno johtaa vain 

yhteen suuntaan; köyhät köyhty-

vät ja rikkaat rikastuvat, niin kuin 

kaikki tilastot Suomessa osoit-

tavat.

MENEILLÄÄN on pääsiäisen aika, 

hiljainen viikko. Kristillisen pe-

rinteen mukainen kärsimysviik-

ko. Ehkä juuri ajatus kärsimyk-

sestä pysäyttää meidät nyt. Kär-

simys ei olekaan vain tarina Raa-

matun historiasta. Kärsimys ei 

olekaan tänä päivänä kaukainen 

kuva, joka ilmestyy tv-ruutuun il-

tauutisten aikaan.

 Oma aikamme on antanut kär-

simykselle paljon läheisemmät ja 

aidommat kasvot. Kasvava työt-

tömyys ja vastentahtoiset epätyy-

pilliset työsuhteet lisäävät kärsi-

mystä, jota vakinaisessa työsuh-

teessa olevien ei aina ole helppo 

ymmärtää. Kysymys on kuitenkin 

toimeentulosta ja ihmisarvosta, 

tulevaisuudesta. Epävarmuuden 

ja epäuskon tuoma kärsimys on 

osa tämän päivän suomalaisten 

arkea uudella ja paljon vaikeam-

malla tavalla. 

Siksi näihin pääsiäisen jäl-

keisiin Suomen pelastustalkoi-

siin tarvitaan mukaan kaikki vuo-

rineuvoksesta duunareihin. Tätä 

maata ei pelasteta vain leikkaa-

malla ja kurjistamalla vaan inves-

toimalla ja luomalla uskoa ja toi-

voa tulevaisuuteen.

Kaikki Suomen pelastustalkoisiin!

MATTI AHDE

KÄRKIMIES

Osallistumisoikeus: TUL:n maastojuoksumesta-
ruuskilpailu on avoin kaikissa sarjoissa. Synty-
mä-aika ja kilpailusarja on ilmoitettava ilmoittau-
tumisen yhteydessä. Ammattiyhdistysväen kil-
pailuun voivat osallistua AY-liittoihin kuuluvat 
jäsenet. Liitto- ja yhdistys, sekä sarja ja syntymä-
aika tulee ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä.  

Palkinnot: Kummankin kilpailun (TUL- ja AY-vä-
en mestaruuskilpailu) kunkin sarjan kolmelle 
parhaalle annetaan mestaruuskilpailumitali.

Osanottomaksut: Nuorten sarjoissa (9 – 19 v) on 
5 € . Jälki-ilmoittautuminen 8 €.
Aikuisten sarjoissa osanottomaksu kilpailua koh-
den on 8 €. Jälki-ilmoittautuminen 15 €.
Kahteen kilpailuun (TUL- ja AY-mestaruuskilpai-
luun) osallistumisen osanottomaksu on 12 €. Jäl-
ki-ilmoittautuminen maksaa 25 €. 
Ennakkoilmoittautumisten osanottomaksut tulee 
maksaa viimeiseen ilmoittautumispäivään 19.9. 
mennessä tilille: Vilpas yleisurheilu, FI06 1135 
3007 1001 67
Jälki-ilmoittautumismaksut peritään paikan 
päällä.

Ilmoittautuminen: Tulee suorittaa 19.9. mennes-
sä sähköpostiosoitteella: pentti@kovala.fi    
(Yleisurheilulisenssin lunastaneet ja vain TUL:n 
mestaruuskilpailuun osallistuvat kilpailijat il-
moittautuvat www.kilpailukalenteri.fi kautta).

Tiedustelut: puh. 044-5454532 (Pentti Kovala)

Tulokset: on nähtävissä nettisivuilla: www.salon-
vilpasyu.sporttisaitti.com ja www.tul.fi 

Kilpailun järjestäjä: Salon Vilpas / yleisurheilu 

SARJAT:
T / P 9 1 km TUL:n mestaruuskilpailu
T / P 11 2 km TUL:n mestaruuskilpailu
T / P 13 2 km TUL:n mestaruuskilpailu
T/P 15,  N/M 17,  N 19      4 km TUL:n mestaruuskilpailu
M 19         6 km TUL:n mestaruuskilpailu
N 6 km TUL:n- ja AY-väen mestaruuskilpailu
N 35 ja N 45 4 km TUL:n- ja AY-väen mestaruuskilpailu
N 55 ja N 65            3 km TUL:n- ja AY-väen mestaruuskilpailu
M, M 35 ja M 45    8 km TUL:n- ja AY-väen mestaruuskilpailu
M 55 ja M 65          4 km TUL:n- ja AY-väen mestaruuskilpailu

Avoimet TUL:n ja AY-väen 
maastojuoksumestaruuskilpailut 

Avoimet TUL:n ja AY-väen 
maastojuoksumestaruuskilpailut 

Avoimet TUL:n ja AY-väen 
maastojuoksumestaruuskilpailut 

24.09.2016 PERNIÖ, ERVELÄNTIE 16, (MELASSUON URHEILUALUE) KLO 9.00 
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KUUKAUDEN
KUVA

Ulkosaariston kairaajat ja rantakivikon poraajat kokeilivat kalaonneaan Sähköliiton merellisessä lomapaikassa, Kotkan Kaarniemessä, johon Järvenpään osastolaisia perheineen kokoontui 
maaliskuun alun viikonlopuksi pilkkikisan merkeissä. Ahti soi antejaan, saunat lämpesivät ja ruoka maistui ulkoilupäivän päätteeksi. Ryhmäkuvaan ehtivät nopeimmat, osa kalan narraajista 
ilmeisesti tarkasteli vielä toukkiaan. Kuva: Pentti Riikonen

JÄRVENPÄÄN OSASTON PILKKIKISOJEN TULOKSET. Ulkosaariston kairaajat; miehet yli 60: 1. Mauri Tamminen, 2300 gr 2. Sakari Rojo, 1680 gr. Rantakivikon poraajat; miehet yli 16: 1. Jari Hell-
ström, 520gr 2. Janne Helenius, 350gr 3. Sakari Yliluoma, 320gr 4. Arto Kairala, 315gr 5. Pentti Riikonen, 265gr 6. Taito Tuutijärvi, 210gr 7. Mika Jokelainen, 110gr 8. Timo Mönttinen, 90gr 9. 
Petri Fomin, 80gr 10. Pertti Laiti, 50gr. Tytöt alle 16: 1. Iina, 390 gr 2. Emilia, 170 gr 3. Lotta, 55 gr. Aikuiset naiset, yli 18: 1. Helena Hellström, 350gr 2. Mirja Tuutijärvi, 215gr 3. Sari Fomin, 
125 gr

DCL-valaisinpistorasiat on valmistettu uuden valaisinpistorasiastandardin EN 61995 mukaan. Vanhan 
standardin siirtymäaika päättyy 1.4.2019. Valaisinripustuskannen mukana toimitetaan pistotulppa, joka 
paikalleen asennettuna on kannen tasossa. Näin valaisimen suojakupu saadaan täysin kattokantta vasten ja 
lopputuloksesta tulee siisti. Kanteen on mahdollista asentaa toinen valaisinpistorasia, jolloin siihen voidaan 
liittää esimerkiksi kaksi valaisinta tai maadoitettu kruunuvalaisin. Valaisinripustuskannesta löytyy sekä uppo- 
että pinta-asennusversio. www.abb.fi/asennustuotteet

Uuden standardin mukaiset 
valaisinpistorasiat

ABB Oy
PL 16, 06101 Porvoo
Puh. 010 22 11
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Tampereen Rantatunneli valmistuu vauhdilla

TAVALLISTA KARSKIMPI TYÖMAA
Näsijärven laajalta jäälakeu-

delta vauhtia ottava tuuli rie-
pottaa karun näköisiä talven-

kalseita tunnelityömaita Tampereen 
keskustan pohjoislaidalla. Runnotun 
maiseman, järeiden maansiirtoko-
neiden ja kivirekkojen lomassa tekee 
töitä myös kolmisenkymmentä säh-
köasentajaa. Heistä 23 työskentelee 
tunnelityömaan ja liikenteenhallin-
nan sähköistämisestä vastaavan Aren 
palkkalistoilla. Suurin osa porukasta 

sähköistää itse 2,3 kilometrin pituista 
tunnelia, mutta töitä riittää yli kahden 
kilometrin matkalle myös maan pääl-
lä. 

Pohjoismaiden pisimmän maan-
tietunnelin sähköistämisessä riittää 
haastekerrointa.  

– Tunnelissa on pölyistä, meluista, 
kosteaa ja pimeää, mutta toisaalta ko-
villakin pakkasilla yllättävän lämmin-
tä, kuvailee työmaan toinen kärkimies 
Ari Hakala, jota Santalahden tunne-
linsuun puhurit eivät tunnu heilautta-
van.

Takki auki kulkevaa miestä käy ka-
teeksi. Siinä missä haastattelijan ham-
paat kalisevat vilusta, rivakkaa kärki-
miestä vain huvittaa. 

– Ei ehdi kylmettyä, kun painaa töitä 
ja veri kiertää, Hakala nauraa. 

KONKAREITA JA TYÖMYYRIÄ
Hakala pitää Aren suurinta yksittäistä 
urakointikohdetta reiluna haasteena, 
josta selvitään ammattitaitoisella po-
rukalla, hyvällä organisoinnilla ja joh-
dolla.

– Vaikka tunnelityömaa on aika 
krouvin näköinen, saattaa takkuinen 
saneerauskohde olla varsinkin kärki-
miehelle jopa stressaavampi, Haka-
la kiteyttää ja antaa kiitosta pätevälle 
projektinjohdolle.

Hän kehuu reippaasti myös omaa 
työporukkaansa.

– Työt sujuvat hyvin, kun on osaa-

via ja ahkeria asentajia. Meillä on po-
rukassa kokeneita konkareita ja rius-
koja nuoria asentajia, joille työ mais-
tuu. Ja niin se pitää ollakin, kun urak-
kaa tehdään.

22 KILOMETRIÄ KAAPELIHYLLYJÄ
Tunnelin uumeniin ja ympäristöön on 
piilotettu valtava määrä tekniikkaa. 
Pelkästään sähkökaapelia on asennet-
tu satoja kilometrejä ja kaapelihyllyjä-
kin yli 22 kilometriä. 

– Työympäristö on aika poikkeava ja 
sähkötekniikka tavallista jämerämpää. 
Asennustöitä tehdessä pitää ottaa huo-
mioon monia asioita. Alkuvaiheessa 
tunnelin räjäytykset olivat vielä käyn-
nissä täyttä päätä, joten aikamoista so- TEKSTI  JA KUVAT:  RIITTA KALLIO

Rantatunnelin sähköasentajat, ”maan matoset” nousevat päivänvaloon ainakin ruokatunnin ajaksi.  

Vasemmalta Lasse Knuuttila, Harri Rantanen, Mikko Räsänen, Jouni Soimaniemi, Jyri Ylä-Autio, Veli Rajamäki, 

Mikko Tuominen, Tapio Kivelä, Markus Hiltunen, Eero Jeromaa, Niko Järvenpää, Sami Kahari ja Timo Koivuniemi, 

Kimmo Koskinen. Edessä vasemmalta Ari Hakala, Olli Rantala, Terhi Riikonen ja Kim Saari.
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Tampereen Rantatunneli valmistuu vauhdilla

TAVALLISTA KARSKIMPI TYÖMAA
vittelua työn aikatauluttaminen vaati. 
Nythän baanat ovat jo auki, joten liik-
kuminen on helpompaa, Ari Hakala 
kertoo.

Sähköasennusten tekeminen tunne-
lityömaalla on silti taitolaji, joka vaa-
tii melkoista sovittelua kulloisessakin 
työvaiheessa.

Hakala, samoin kuin projektipääl-
likkö Hannu Huotari, on kovasti tyy-
tyväinen, että vaativista olosuhteista 
huolimatta työturvallisuus on hyväl-
lä tolalla. Työnantajan 150 tapaturmat-
toman työpäivän kunniaksi tarjoama 
lounas on jo syöty aikoja sitten.

– Toivottavasti menee näin hyvin 
loppuun asti! 

Hakala kiittelee satsauksia työtur-

vallisuuteen.
– Täällä on hyvä perehdytys töi-

hin ja myös henkilökohtaiset varus-
teet ovat laadukkaita. Eikä työmaa-
ruokalan tasoakaan voi moittia.

Tiukat työturvallisuusmääräyk-
set velvoittavat kaikkia tunnelis-
sa työskenteleviä esimerkiksi pitä-
mään heijastavia vaatteita ja kanta-
maan mukanaan pelastautumishup-
pua, joka tiukan paikan tullen antai-
si happea puoleksi tunniksi.

Myös tunnelin tuleva käyttötur-
vallisuus on koko rakentamisen joh-
totähtenä. Uusin sähkö- ja LVI-tek-
niikka takaa esimerkiksi laaduk-
kaan sisäilman tunneliin yllättävis-
säkin olosuhteissa. 

• Rantatunneli parantaa Tampereen keskustan liikennettä ja vapauttaa 
rantaa rakentamiselle. Tunnelista poistetulla kiviaineksella täytetään ja 
laajennetaan Näsijärven rantaa. 
• Tunneli sukeltaa mm. Tammerkosken ali, syvimmillään 25 metriin.
• Rakentaminen on aloitettu syksyllä 2013. Työ valmistunee puolisen 
vuotta etuajassa. Nyt tavoite on, että tunneli avataan liikenteelle 15.11.
• Toteutetaan allianssimallilla, jossa tilaaja ja palveluntuottaja toteut-
tavat hankkeen yhdessä. Lemminkäinen Infra Oy:lle sähköurakan koko-
naistoimituksen tekee Are.
• 180 miljoonan euron hanke, josta väylä- ja johtosiirrot 36, tekniset 
järjestelmät 28 miljoonaa euroa.
• Tavoitteena turvallinen ja käyttövarma tunneli. Siksi kuiluissa valtava 
määrä sähkö- ja LVI-tekniikkaa, joka varmistaa mm. ilmanlaadun erilai-
sissa olosuhteissa.

 Vanhat taksit palvelevat hyvin tunneliliikenteessä, kun asentajia kuljetetaan 

maanalaisille työmailleen yli 2 kilometrin pituiseen kuiluun.

 – Tämä on Aren historian suurin yksittäinen urakka, jossa on reilusti haastet-

ta ja mielenkiintoa, toteaa sähkötöitä valvova projektipäällikkö Hannu Huotari. 

 Kaapelikaivot ovat ”risteysasemia”, joista sähkövedot lähtevät katuvalais-

tukselle, opastintauluille, puomeille ja muille liikenteenhallintalaitteille.

 – Täällä on tekemisen meininki, tuumivat Rantatunnelia sähköistävät Lasse 

Knuuttila ja Ari Hakala.
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Henkilökohtaiset kutsut tapahtumaan on lähetetty kirjeenä tai 

sähköpostilla. Jos käytössäsi ei ole nettiyhteyttä, soita ilmoit-

tautumisesi sihteereille: Anne Lindeman 050 465 0227, 

Pirjo Lintunen 050 366 2196, Päivi Hoivala 050 68 296

Netin ilmoittautumislomakkeessa 

on avoin kenttä kysymyksille, joihin 

haluat seminaarissa vastattavan.

JUHA HEIKKALA 
projektipäällikkö

Uusi keskusjärjestö -hanke

SARI RAPINOJA 
vanhempi hallitussihteeri
Työ- ja elinkeinoministeriö

HARRI WESTERLUND 
ryhmäpäällikkö

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
Tukes

PEKKA KARPPINEN 
hallituksen puheenjohtaja

Sähkötekniset työnantajat STTA ry

MIKKO MÄENPÄÄ
asiantuntija

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

TUOMAS AARTO 
varatoimitusjohtaja

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

TAPANI NURMI 
Tekninen johtaja

Suomen Sähköteknillinen 
Standardisoimisyhdistys SESKO ry

ISMO KOKKO 
pääsihteeri

Teollisuuden palkansaajat TP ry

ILMOITTAUTUKAA LUOTTAMUS-
HENKILÖSEMINAARIIN!

Kaikki Sähköliiton luottamusmiehet, pääluottamusmiehet, työosastojen luottamus-
miehet, työsuojeluvaltuutetut, työsuojeluasiamiehet, nuorisosihteerit ja osastojen 

puheenjohtajat sekä edustajiston, hallituksen ja johtokuntien jäsenet

LUOTTAMUSHENKILÖSEMINAARI 13.–14.5. • SCANDIC ROSENDAHL, TAMPERE

Tästä 

ilmoittautumis-

lomakkeeseen:

PERJANTAI 13.5.

09.00  SEMINAARI ALKAA

10.00  SEMINAARIN AVAUS JA OHJELMA
 Tero Heiniluoma

10.15  UUSI PALKANSAAJIEN KESKUSJÄRJESTÖ
 Juha Heikkala

11.30  TAUKO

12.30  SÄHKÖTURVALLISUUSLAINSÄÄDÄNNÖN 
 UUDISTUS 2016
 Sari Rapinoja 

           SÄHKÖTURVALLISUUDEN 
 VIRANOMAISVALVONTA
 Harri Westerlund 

14.15  TAUKO

14.45  SOPIMUSALAKOHTAISET TAPAAMISET 
 Juha Lujanen, Jari Ollila, Sauli Väntti
 • SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALA
    Pekka Karppinen, Tuomas Aarto 
 • ENERGIA-ICT-VERKOSTOALA
    Mikko Mäenpää 
 • TEOLLISUUS- JA ERITYISALAT
    Ismo Kokko 

18.30  PÄIVÄN PÄÄTÖS

LAUANTAI 14.5. 

09.00  SEMINAARI JATKUU

09.30  VIIMEAIKAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ
 Mira Snellman

12.00  LIITON TILANNEKATSAUS
 Martti Alakoski

13.00  SEMINAARI PÄÄTTYY

OHJELMA: 
PAIKALLA 

ESITTELYPISTEISSÄ:
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Jos olet vapautettu jäsenmaksuis-

ta, velvollisuutesi on ilmoittaa jä-

senmaksuista vapautumisen syy ja 

ajankohta Sähköliiton jäsenrekis-

teriin.

Kun ilmoitat jäsenmaksuvapaat 

rekisteriin, varmistat, että jäse-

nyytesi ja työttömyysturvaoikeutesi 

pysyvät voimassa.

Tee ilmoitus sähköisesti: www.

sahkoliitto.fi > Verkkopalvelu > Jä-

senrekisteri tai jasenrekisteri@sah-

koliitto.fi.

TEE UUSI PERINTÄSOPIMUS 

AINA KUN TYÖPAIKKA VAIHTUU

Kun vaihdat työpaikkaa, muista 

aina tehdä uusi perintäsopimus. Se 

tarvitaan paitsi työnantajaperintää 

varten, myös silloin, kun maksat jä-

senmaksusi itse.

Jos työnantajasi perii jäsenmak-

sun, toimita perintäsopimus työnan-

tajalle tai palkanlaskijalle. Varmis-

ta, että työnantaja toimittaa lomak-

keen Sähköliiton jäsenrekisteriin.

Jos maksat jäsenmaksusi itse, 

toimita itse perintäsopimus liiton 

jäsenrekisteriin.

Perintäsopimuslomakkeen löy-

dät netistä: Klikkaa Sahkoliitto.fi:n 

etusivun vasemmassa reunassa ole-

vaa Liity jäseneksi -painiketta. Va-

litse avautuvalta sivulta vaihtoeh-

to ”Kun vaihdat työpaikkaa, täytä 

tämä lomake”.

Tulostettavan ja postitse lähe-

tettävän lomakkeen löydät sivulta 

www.sahkoliitto.fi/lomakkeet: Liitty-

misilmoitus/perintäsopimus. 

Perintäsopimuksen voit myös ti-

lata paperisena Sähköliiton posti-

tuksesta, puh. 03 252 0111.

TARKKANA PERINTÄSOPIMUK-

SEN TÄYTTÄMISESSÄ

Täyttäessäsi perintäsopimusta si-

nun on valittava kahdesta vaihto-

ehdosta.

Rastita joko kohta ”Työnantaja 

perii jäsenmaksun” tai kohta ”Mak-

san itse jäsenmaksun”.

Jos rastitat vaihtoehdon ”Työnan-

taja perii jäsenmaksun”, tulosta pe-

rintäsopimus ja toimita se työnanta-

jalle tai palkanlaskijalle jäsenmak-

superinnän aloittamista varten. Var-

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

KOONNUT: JONNA HEINILUOMA

Jäsenrekisterin puhelin-

päivystys on suljettu 

perjantaina 25.3. 

ja maanantaina 28.3.

AJANTASAISEN TILANTEEN, TARKAT KOHDETIEDOT JA HINNAT 
NÄET VARAUSJÄRJESTELMÄSTÄ: 
www.sahkoliitto.fi > Jäsenpalvelut  > Jäsenedut > Lomapaikat

VARAA LOMASI SÄHKÖISESTI.

VIELÄ MUUTAMA HOLIDAY CLUBIN 
LOMAVIIKKO VAPAANA!

Muista myös muut jäsenedut: 
www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/jasenedut

Ilmoita aina 
muutoksista!

mista, että työnantaja tai palkan-

laskija toimittaa perintäsopimuksen 

Sähköliiton jäsenrekisteriin tai toi-

mita työnantajan täyttämä sopimus 

jäsenrekisteriin itse.

Työnantajalle toimitettu perintä-

sopimusilmoitus on valtakirja, jol-

la jäsenmaksu voidaan periä pal-

kastasi.

Valtakirja on voimassa toistai-

seksi, valtakirjan voi peruuttaa kir-

jallisesti ja valtuutus raukeaa, kun 

työsuhde valtakirjassa mainittuun 

työnantajaan päättyy. 

Valtuutus on voimassa, jos työ-

suhdetta jatketaan enintään kuu-

kauden kuluessa.

Seuraa tilinauhastasi, että jäsen-

maksun perintä käynnistyy.

JOS MAKSAT 

JÄSENMAKSUN ITSE

Jos rastitat perintäsopimuslomak-

keen ”Jäsenmaksun perintä”-koh-

dasta vaihtoehdon ”Maksan itse jä-

senmaksun”, jäsenrekisteri lähet-

tää sinulle kotiin maksuviitteet ja 

ohjeet jäsenmaksujen maksamis-

ta varten.

Tässä tapauksessa perintäsopi-

musta ei toimiteta työnantajalle.

Voit maksaa itse jäsenmaksut mi-

hin vuorokauden aikaan tahansa, 

kaikkina viikonpäivinä verkkopalve-

lun kautta osoitteessa www.sahko-

liitto.fi > Sähköliiton verkkopalvelut 

> Jäsenrekisteri.

Verkkopalvelun kautta maksaes-

sasi et tarvitse erillisiä viitenume-

roita.

PIDÄ JÄSENTIEDOT 

AJAN TASALLA

Jos työnantajasi on vuokratyövoi-

maa välittävä yritys, voit ilmoittaa 

työnantajatiedon kohdalla käyttäjäy-

rityksen tai toimialan, jolla työsken-

telet. Jäsenrekisteri tarkistaa tästä 

sopimusalatiedon.

Työpaikan vaihtumisen yhteydes-

sä on hyvä tarkistaa myös, kuulut-

ko työpaikkasi, sopimusalasi ja ko-

tipaikkasi puolesta oikeaan ammat-

tiosastoon.

Voit ilmoittaa ammattiosaston 

muuttumisesta samalla ilmoituksel-

la, jolla muutat työpaikkatietosi.

Jäsenrekisterin puhelin-

päivystys on suljettu 

perjantaina 25.3. 

ja maanantaina 28.3.

MUUTOKSIA TOUKOKUUN KOKOUSPÄIVIIN:
11.5. TYÖJAOSTO.  Aiemmin ilmoitettu pvm oli 18.5.
18.5. HALLITUS.  Aiemmin ilmoitettu pvm oli 26.5.
Lue lisää: www.sahkoliitto.fi > Tapahtumat > Kokousaikataulu 2016

VILLA ANDROPOFF

Viron Villa Andropoffin viikot arvotaan 4. huhtikuuta. 

Arvonnan tuloksista ilmoitetaan kaikille hakijoille hen-

kilökohtaisesti. Jos viikkoja jää vapaaksi arvontojen jäl-

keen, myös ne tulevat varattavaksi "nopein saa"-periaat-

teella eli julkaisemme Sähköliitto.fissä linkin vapaak-

si jääneiden viikkojen varausjärjestelmään ja nuo viikot 

ovat heti varattavissa nopeimmille.

KAARNIEMEN KESÄ

Sähköliiton lomapaikkaan Kotkan Kaarniemessä pääsee 

mökkeilemään ja majoittumaan näin talvikaudella ha-

luamakseen ajaksi. Hae Kaarniemen talvikauden yksit-

täisiä päiviä sekä kokoustilaa sähköisesti.

Kesän viikot 22–35 puolestaan pitää suosionsa vuok-

si hakea arvonnan kautta kokonaisina viikkoina. Kaar-

niemen kesäviikot arvotaan 29.4. Arvonnan tuloksesta 

ilmoitetaan kaikille mukana olleille henkilökohtaisesti.

* Huomioithan, että varaus on sitova! Viikko-osakkeista laskutamme heti varauksesi jälkeen 50 euron varausmaksun 

ja kolme viikkoa ennen lomaa loppusuorituksen. Jos lomasi alkaa aikaisemmin, laskutamme koko summan välittö-

mästi. Muutokset ja peruutukset ovat mahdollisia vain lääkärintodistuksella. Yhteyshenkilö Teija Niemenmaa, puh. 

050 371 8961.

Sähköliiton jäsenenä pääset vuok-

raamaan jäsenhintaan liiton omis-

tamia tasokkaita Holiday Club -viik-

ko-osakkeita parhaina loma-aikoi-

na. Tällä hetkellä vapaana on vie-

lä muutama viikko Tahkolta, Vieru-

mäeltä ja Vuokatista. Ne vuokrataan 

nyt nopeimmalle varaajalle*!

SEURAAVAKSI ARVOTAAN:

www.sahkoliitto.fi/lomakkeet
Jäsenmaksuvapaiden ilmoittaminen: Liittymisilmoitus/perintäsopimus:
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Helsingin senaatintori oli mustanaan vä-

keä yleislakon suurmielenosoituksessa 

16.3.1956.

Kuva: Kansan arkisto

SAK käytti suurinta mahdollis-
ta joukkovoimaa käynnistä-
mällä yleislakon 1. maaliskuu-

ta 1956. Samana päivänä Urho Kek-
konen aloitti ensimmäisen president-
tikautensa.

 Myös Maataloustuottajain keskus-
liitto MTK aloitti maitotuotteita koske-
van luovutuslakon, jolla vastustettiin 
SAK:ta ja sen tavoittelemia palkanko-
rotuksia. 

 – Yleislakko oli SAK:lle muodolli-
sesti menestys, mutta käytännössä ka-
tastrofi, kärjistää SAK:n erikoistutkija 
Tapio Bergholm vailla lakkoromantii-
kan häivääkään.

 Menestys oli siinä, että SAK saavut-
ti lakolla tavoittelemansa 12 markan 
yleiskorotuksen. Nykyrahassa se on 
noin 31 centtiä.

 Berghomin mukaan katastrofi oli, 
että MTK sai muutaman päivän luovu-
tuslakollaan kytketyksi palkat ja maa-
taloustulot keskenään.

 Se oli vaikutukseltaan pysyväm-
pi. Työntekijöiden palkankorotuksen 
inflaatio hotkaisi jo vuoden loppuun 
mennessä.

 Lähes kolmiviikkoinen yleislakko 
päättyi 19. maaliskuuta.

JOUKOT LIIKKEELLÄ
Lakkoon osallistui virallisten las-
kelmien mukaan 423 000 työnteki-
jää. SAK:n jäsenmäärä oli vain noin 
220 000.

 – Suurmenestys oli myös yleislakon 
mielenosoituspäivä 16. maaliskuuta.

 Eri puolilla Suomea järjestettyi-
hin mielenosoituksiin osallistui perä-
ti 200 000 ihmistä.

 – Yksistään Helsingissä oli 50 000 
lakkolaista. Senaatintori oli ihan mus-
tanaan väkeä.

 Sanomalehdet eivät lakon aikana il-
mestyneet lukuun ottamatta joitakin 
monisteina levitettyjä julkaisuja.

 Yleisradio oli lakon ulkopuolella. Se 
lähetti Senaatintorin suurmielenosoi-
tusta selostamaan tähtireportterinsa 
Pekka Tiilikaisen. Selostusta ei kui-
tenkaan ajettu suorana ulos vaan se jäi 
YLEn arkistoihin.

 – Kaipa YLE katsoi suoran selostuk-
sen suurtapahtumasta tukevan liiak-
si työtaistelun toista osapuolta, Berg-
holm arvelee.

SOPIMUS EI PÄDE
Oikeisto oli vuoden 1955 joulukuussa 
kaatanut eduskunnassa määrävähem-
mistöllään valtalain, mikä merkitsi 

loppua hinta- ja palkkasäännöstelylle.
 Hinnat ja vuokrat lähtivät nopeaan 

nousuun heti tammikuussa ja SAK 
vaati kompensaatioksi palkankorotuk-
sia. SAK ja työantajien STK olivat syk-
syllä sopineet keskenään ”puoliauto-
maattisesta” indeksikorotuksesta, jos-
sa palkat seuraavat hintojen nousua. 
Sopimus osoittautui kuitenkin tosi 
paikan tullen pätemättömäksi.

 Työnantajat arvioivat hetken otol-
liseksi ottaa vastaan yleislakko, jolla 
SAK oli aika ajoin uhkaillut.

 Puunjalostusteollisuus räpiköi ma-
talasuhdanteessa ja ulkomaankauppa 
muutenkin pysähdyksissä poikkeuk-
sellisen kovan jäätalven vuoksi.

 Legendan mukaan työnantajien 
neuvotteluasenne jähmettyi, kun vuo-
rineuvos Wilhelm Wahlforss oli ha-
vainnut lentokoneen ikkunasta koko 
Itämeren olevan jäässä aina Tanskan 
salmia myöten.

 Tarina on hyvä, mutta Bergholm 
muistuttaa, että meriliikenteen hyyty-
minen oli yleisessä tiedossa jo ilman 
Wahforssin matkaakin.

 Bergholm näkee asiassa myös ul-
kopoliittisen ulottuvuuden. Porkka-
lan vuokrasopimus oli päätetty ennen 
aikojaan, ja Neuvostoliitto oli vetänyt 
joukkonsa pois tukikohdasta.

 Neuvostoliiton ei pelätty puuttuvan 
Suomen asioihin poliittisen suojasään 
vallitessa.

SAK:N KIELTOLAKI
Lakko sulki Alkot ja vallitsi käytännös-
sä SAK:n julistama kieltolaki.

 – Se osittain selittää sitä, miksi jär-
jestyshäiriöt ja rettelöt olivat melko vä-
häisiä.

 Nujakoitakin kyllä esiintyi ja niillä 
oli poliittista sisältöä. Etulinjan taiste-
lussa muodostivat huoltoasemien ben-
sapumput ja puhuttiin bensasodasta. 
Lakkolaiset pyrkivät estämään bensii-
nin jakelun.

 Lakkolaisten kiukku kohdistui jos-
kus myös autoilijoihin, kun heidän 
epäiltiin kiertävän SAK:n bensiinin-
jakelumääräyksiä. Autoja saatettiin 
kääntää katolleen.

 – Oli vastakkainasettelua autoilevi-
en herrojen ja rahvaan välillä. Rahvas 
kulki kävellen tai julkisilla kulkuneu-
voilla.

 Lakon päätyttyä lakkolaisia pantiin 
syytteeseen mellakoinnista ja joitakin 
tuomittiin peräti kapinoinnista. Melko 
monet joutuivat kaltereiden taakse la-
konaikaisista edesottamuksistaan.

 Presidentti Kekkonen ja erillislailla 
myös eduskunta armahtivat pienem-
piä tuomioita.

VAUHTIA HAJAANNUKSEEN
Bergholm näkee yleislakon yhdeksi te-
kijäksi, joka vauhditti sekä SDP:n että 
SAK:n hajoamista. 

 Osa puoluedemareista vastus-
ti yleislakkoa. He arvostelivat jyrkästi 
bensasotaa ja autojen kaatelua. 

 – Yleislakkotaistelu ei ainakaan hit-
sannut sosialidemokraatteja yhteen.

 Kommunisteille yleislakko oli toi-
veiden täyttymys. He näkivät sen lujit-
tavan työväen yhteistyötä SKP:n vuon-
na 1954 hyväksymän Työväki yhteis-
työhön -julistuksen hengessä.

 Kommunisteille oli Bergholmin mu-
kaan järkytys, että samalla kun yhteis-
työ sosialidemokraattien kanssa kohe-
ni, demareiden keskinäiset riidat vei-
vät kohti ay-liikkeen hajaannusta. 

SAK taisteli palkoista joukkovoimalla

60 VUOTTA YLEISLAKOSTA

  TEKST I :  UP /  KARI  LEPPÄNEN

YLEISRADIO OLI LAKON 
ULKOPUOLELLA. SE 
LÄHETTI SENAATINTORIN 
SUURMIELENOSOITUSTA 
SELOSTAMAAN 
TÄHTIREPORTTERINSA 
PEKKA TIILIKAISEN. 
SELOSTUSTA EI KUITENKAAN 
AJETTU SUORANA 
ULOS VAAN SE JÄI YLEN 
ARKISTOIHIN.

Helsingin senaatintori oli 
mustanaan väkeä yleislakon 
suurmielenosoituksessa 
16.3.1956. Kuva: Kansan arkisto
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Helsingin senaatintori oli mustanaan vä-

keä yleislakon suurmielenosoituksessa 

16.3.1956.

Kuva: Kansan arkisto

TYÖTTÖMYYSKASSA 
KOONNUT: JONNA HEINILUOMA

Puhelinpäivystys arkisin klo 9.00-11.00, puh. 03 252 0300. Toimisto avoinna arkisin klo 9.00–15.00.

Hakemusten postitusosoite: Sähköalojen työttömyyskassa, PL 774, 33101 TAMPERE 

Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa ja ttkassa@sahkoliitto.fi

Ansiosidonnaista päivärahaa mak-

setaan työttömän työnhakijan toi-

mentulon turvaamiseksi ja työttö-

myydestä aiheutuvien taloudellis-

ten menetysten korvaamiseksi tai 

lieventämiseksi. Työttömyysturva-

lain 11 luvun 2 § mukaan työttö-

myysetuuden hakijan on annettava 

työttömyyskassalle etuuden myön-

tämiseksi ja maksamiseksi tarvitta-

vat tiedot.

Valtaosa työttömistä toimii rehel-

lisesti ja ilmoittaa työttömyyskas-

salle ansiopäivärahan maksamiseen 

vaikuttavat tiedot.

Jos ansiopäivärahaa haettaes-

sa jätetään ilmoittamatta saatu tulo 

mahdollisesta työnteosta, sosiaa-

lietuudesta, yritystoiminnasta tai 

muusta, hakija syyllistyy työttö- 

myysetuuden väärinkäytökseen. 

Yleisimmin jätetään ilmoittamat-

ta loma-ajan palkkoja tai irtisano-

misajan palkkoja, esimerkiksi sil-

loin jos työsuhde on lomautuksen 

jälkeen päättynyt. Myös sosiaalie-

tuuksia jätetään ilmoittamatta työt-

tömyyskassalle. 

VÄÄRIN PERUSTEIN 

MAKSETTU PERITÄÄN TAKAISIN

Työttömyyskassa saa verotuksen 

PÄÄSIÄISEN MAKSUPÄIVÄT:
• Viikolla 12 työttömyyspäivärahat maksetaan ma, ti, ke ja to 21.3.–24.3.

• Vuorottelukorvaus on maksussa torstaina 24.3.

• Työttömyyskassa on suljettu perjantaina 25.3. ja maanantaina 28.3., 

   jolloin hakemuksia ei käsitellä.

• Viikolla 13 maksupäivät ovat ti, ke, to ja pe 29.–29.3 ja 1.4.

Ilmoita vuosilomasi ajankohta työttömyyskassalle hakemuksessasi. Liitä hakemuksen mukaan vuosiloma-ajan palk-

kaa koskeva palkkatodistus tai palkkalaskelma.

Katso myös: www.sahkoliitto.fi > Työttömyyskassa > Jos sinut lomautetaan

Jos maksat itse jäsenmaksusi, 
tarkasta, että ne on maksettu työttömyyden alkuun saakka. Tarkasta, että olet maksanut jäsenmaksun kaikesta en-

nakonpidätyksen alaisesta palkkatulostasi. Päivärahan maksaminen viivästyy, elleivät jäsenmaksut ole kunnossa.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Sivulta www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa näet ajantasaisen tilan-

teen, minkä viikon hakemuksia parhaillaan käsitellään.

Pyydämme välttämään käsittelyaikatilanteen tiedustelua puhelimitse, koska rauhoitamme etuuskäsittelijöiden 

työaikaa hakemusten käsittelyyn.

Mikäli hakemuksesta puuttuu tietoja, lisätiedot pyydetään, kun lomaketta käsitellään.

Jos haluat muuttaa päivärahan ennakonpidätysprosenttia, älä toimita työttömyyskassaan muutosverokorttia palkkaa 

varten. Palkkaa varten annetulla verokortilla päivärahasta joudutaan pidättämään aina vähintään 25 %. Toimita kas-

saan muutosverokortti etuutta varten.

TARKISTA VEROTTAJALTA, TARVITSETKO MUUTOSVEROKORTIN ETUUTTA VARTEN!

Etuudensaaja toimittaa työttö-

myyskassaan etuutta varten 

annetun muutosverokortin.

Etuudensaaja ei toimita 

työttömyyskassaan 

verokorttia.

Etuudensaaja toimittaa 

kassaan palkkaa varten 

annetun muutosverokortin.

Vero pidätetään 

muutosverokortin mukaan.

Kassa käyttää vuoden alussa 

verottajalta saamiansa 

verotustietoja. Vero pidätetään 

kuitenkin aina vähintään 25 % 

suuruisena.

Vero pidätetään muutosverokortin 

mukaan, kuitenkin vähintään 

25 % suuruisena.

Näin päivärahan verotus menee: Lisätietoa: 

www.sahkoliitto.fi >

Työttömyyskassa > 

Ansiopäiväraha > 

Kysymyksiä verotuksesta 

Verohallinnon päätös ennakon-

pidätyksen toimittamistavoista 

ja määrästä 2016

valmistuttua tulotietoja verottajal-

ta, mikäli työttömyyskassan etuu-

den saaja on saanut muita tulo-

ja samaan aikaan, kun työttömyyse-

tuutta on maksettu. Työttömyyskas-

sa tutkii, onko kaikki etuuden mak-

samiseen vaikuttavat tulot ilmoitet-

tu työttömyyskassalle. Sähköalojen 

työttömyyskassan verotietojen tar-

kistuksessa oli vuonna 2013 mak-

setuissa etuuksissa neljä mahdollis-

ta väärinkäytöstä.

Ilmoitusvelvollisuuden laimin-

lyönnin perusteella aiheutunut työt-

tömyysetuuden liikamaksu peri-

tään aina takaisin. Työttömyyskassa 

voi antaa työttömyyskassan jäsenel-

le myös huomautuksen, varoituk-

sen tai törkeissä tapauksissa erot-

taa kassan jäsenyydestä työttömyys-

kassalain 4 § perusteella, mikäli jä-

sen syyllistyy etuuksien väärinkäy-

tökseen.

VÄÄRINKÄYTÖKSET 

ILMOITETAAN POLIISILLE

Työttömyyskassa ilmoittaa tahalliset 

etuuksien väärinkäytökset poliisille. 

Tämän vuoksi onkin tärkeää täyttää 

hakemus huolellisesti ja muistaa il-

moittaa työttömyystilanteessa mah-

dollisesti tapahtuneet muutokset. 

Työttömillä on velvollisuus itse 

selvittää työttömyysetuuden saami-

seen liittyviä rajoituksia. Sosiaali-

turvan väärinkäytöksistä voi saada 

tuomion petoksesta tai suurissa lii-

kamaksuissa törkeästä petoksesta.

TARJA OJALA 

kassanjohtaja

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ylläpitää päätösmalleja, joita käytetään 

työttömyyskassojen antamien ansiopäivärahapäätösten pohjana. Päätösmal-

lit uudistetaan vuosien 2015–2016 aikana. 

Uudistuksen tavoitteena on tuottaa sellaisia ansiopäivärahapäätöksiä, jot-

ka sisältävät asiakkaan kannalta keskeiset tiedot mahdollisimman helposti 

ymmärrettävässä muodossa.

TYJ kerää nyt palautetta ansiopäivärahapäätösten ymmärrettävyydestä. 

Vastaa verkkokyselyyn ja osallistu päätöstekstien kehittämiseen. Kysely on 

avoinna 31.3.2016 asti.

Muista ilmoittaa 
kaikki työttömyyden 
aikaiset tulot kassalle

Yleisimmin jätetään ilmoittamatta 

• LOMA-AJAN PALKKOJA 

• IRTISANOMISAJAN PALKKOJA

• SOSIAALIETUUKSIA

Osallistu ansio-
päivärahapäätösten 
kehittämiseen

Työttömyyspäivärahan 
käsittelyaika on tällä hetkellä 
noin kolme viikkoa

Lomautettu!







Linkki verkkokyselyyn:

www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa
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KURSSIT

KURSSI SÄHKÖISTYSALAN ASPA-URAKALASKENTAOHJELMAN KÄYTÖSTÄ 2.4.2016 

Hotelli Cumulus Koskikatu, Tampere. Hakuaika päättyy 18.3.2016

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN KÄRKIMIESKURSSI 9.4.2016

Hotelli Cumulus Koskikatu, Tampere. Hakuaika päättyy 29.3.2016

NUORILLE TARKOITETTU SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 

URAKKALASKENTAKURSSI 22.–23.10.2016

Hotelli Cumulus Koskikatu, Tampere. Hakuaika päättyy 7.10.2016

Ilmoittaudu mukaan kursseille hakuaikoja noudattaen tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 

050 409 8469.

Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen (2hh), ohjelmaan merkityt ruokailut sekä 

matkakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle. Matkakulut 

korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km.

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖ-
ASENNUSALAN KURSSIT 2016

TYÖEHTOSOPIMUS TUTUKSI 

-KURSSI

painottuu työehtosopimustekstien 

perusteelliseen käsittelyyn

URAKKAMÄÄRÄYKSET-KURSSI

painottuu urakkatyömääräysten 

selvittämiseen ja kärkimiehen 

velvollisuuksien hallintaan

URAKKALASKENTA-KURSSI

painottuu työehtosopimusten 

mukaisten urakkatöiden 

laskemiseen

Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenille. Henki-

lökohtainen tieto työehtosopimuksen määräyksistä antaa parhaat edellytykset hyvän 

edunvalvonnan hoitamiseen.

Tarkoituksena on ensin käydä Tes tutuksi -kurssi sen jälkeen Urakkamääräykset ja vii-

meisenä Urakkalaskentakurssi.

23.–24.9.2016

Sokos Hotel Arina, Oulu

hakuaika päättyy 9.9.2016 

1.–2.10.2016

Sokos Hotel Arina, Oulu

hakuaika päättyy 16.9.2016

12.–13.11.2016 

Sokos Hotel Arina, Oulu

hakuaika päättyy 28.10.2016

Kestävä kehitys arjessa -  
Pienetkin teot vaikuttavat
21.-22.5.2016  Hotel GreenStar, Joensuu

Mitä jokaisen kannattaa tietää kestävästä kehityksestä ja 
kestävästä työstä, jotta sen edistäminen omassa toiminnassa 
helpottuu - ja maailma pelastuu? Saat välineitä kestävän kehi-
tyksen edistämiseksi paitsi arjessa ja työpaikalla, myös järjes-
töissä, joissa vaikutat. Taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurinen 
ja ekologinen kestävä kehitys työssä määrittävät mm. työhy-
vinvoinnin tasoa, yhdenvertaisuuden toteutumista, toiminnan 
taloudellista kantavuutta sekä ekologista jälkeä. 

 
Ilmoittautumiset:    www.tsl.fi/kestavakehitys

www.tsl.fi      020 745 7600

Ohjausta ja neuvontaa

neuvonta@tsl.�
020 745 7611

Sähköliitto tukkee jäseniensä  
osallistumista tälle kurssille  
maksamalla kurssimaksun.

Kestava_kehitys_TSL_maalis16.indd   1 11.3.2016   10:23:05

Alla esimerkkejä kursseistamme. 
Lisätietoja sivuiltamme www.kio.fi tai liitostasi.

18.–20.4.
YKSINTYÖSKENTELYN TURVALLISUUS JA VÄKIVALLAN HALLINTA: 
TYÖSUOJELUN TÄYDENNYSKURSSI

16.–20.5.
TYÖOIKEUDEN TÄYDENNYSKURSSI 

23.-24.5.
OSAAMISEN KEHITTÄMINEN: LUOTTAMUSMIESTEN TÄYDENNYSKURSSI 
YKSITYISYYDEN SUOJA JA TYÖELÄMÄ

23.-25.5.
RISKIEN HALLINTA TYÖSSÄ: TYÖSUOJELUN TÄYDENNYSKURSSI 
SOSIAALITURVAN PERUSTEET 
ERGONOMIA: TYÖSUOJELUN TÄYDENNYSKURSSI

TERVETULOA 
KILJAVAN OPISTON 
KEVÄÄN KURSSEILLE!
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TTK:n verkkokursseille on tarvetta, sillä ra-

kennusalalla on paljon ulkomaista työvoi-

maa. Kursseilla voi opiskella omaan tahtiin. 

Verkkokursseja voi käyttää myös oppilaitok-

sissa ja työmailla perehdytyksen tukena. 

Myös sähköalalle TTK tarjoaa verkkokoulu-

tusta työturvallisuudesta pylvästyössä.

TTK tarjoaa verkkokursseja rakennusalan 

työturvallisuudesta. Maksuttomia verkko-

kursseja voi suorittaa suomen, ruotsin, eng-

lannin, viron ja venäjän kielellä.

– Verkkokursseille on tarvetta, sillä raken-

nusalalla ei ole tarjolla työturvallisuuteen 

liittyvää koulutusta ulkomaalaisille työnteki-

jöille, kertoo TTK:n asiantuntija Jukka Mä-

keläinen. 

PYLVÄSTYÖHÖN TURVALLISESTI

TTK:n rakennusalan verkkokoulutukseen 

kuuluu kaksi erillistä kurssia. Toinen kurs-

si sisältää perusteet työsuojelulainsäädän-

nöstä ja työsuojelun yhteistoiminnasta. Toi-

nen kurssi käsittelee rakennusalan työtur-

vallisuutta. 

Verkkokurssit voi suorittaa itseopiskelu-

na, mutta myös oppilaitokset voivat hyödyn-

tää niitä. Kursseja voi käyttää myös ennak-

kotehtävänä tai valmistautumisessa Työtur-

vallisuuskortti-koulutukseen. 

TTK tarjoaa alakohtaista työturvallisuuden 

verkkokoulutusta myös sähköalalla. Sähkö-

alan verkkokurssi käsittelee työturvallisuutta 

pylvästyöskentelyssä.

– Kaikissa alan oppilaitoksissa ei ole opet-

tajia pylvästyöskentelyyn. Osaamista kuiten-

kin tarvitaan. Siksi TTK tarjoaa työturvalli-

suuskurssia pylvästyötä tekeville, sanoo Mä-

keläinen.

Pylvästyön työturvallisuuden kurssiaineis-

to on tarkoitettu myös työpaikoille työnopas-

tuksen tueksi. 

OSANA PEREHDYTYSTÄ

Rakennusyhtiö Skanska on tarjonnut työtur-

vallisuuden verkkokoulutusta jo lähes vii-

den vuoden ajan. Jo 4000 Skanskan työnte-

kijää ja toimihenkilöä sekä yhteistyökump-

pania on suorittanut yhtiön tarjoamia verk-

kokursseja. 

Skanskan turvallisuuspäällikkö Antti Lei-

no kiittelee, että TTK:n kursseja on mahdol-

lista suorittaa eri kielillä.

– Työturvallisuuskeskuksen kursseja voi-

daan meillä käyttää osana perehdytystä var-

sinkin työmailla, joilla on ulkomaista työ-

voimaa. 

TTK:n kursseja on mahdollista käyttää 

myös perehdytyksen tukena tapauksissa, 

joissa työntekijällä ei ole riittävää kokemus-

ta tai Työturvallisuuskortti-koulutusta ei ole 

mahdollista järjestää heti. 

Skanskalla on myös omia työmaakohtaisia 

verkkokursseja. Niille on tarvetta esimerkiksi 

työmailla, joilla tehdään vaikkapa putoamis-

vaarallista työtä. 

– Verkkokoulutus on täyttänyt sille asete-

tut tavoitteet. Sen avulla jaamme hyviä käy-

täntöjä ja Skanskan turvallisuusvaatimuk-

sia, ohjeita ja tietoa lainsäädännön vaati-

muksista. 

Skanskassa nähdään, että TTK:n työtur-

vallisuuden verkkokurssit ovat hyviä.  Verk-

kokoulutuksen hyviin puoliin kuuluu, että 

opiskella voi omaan tahtiin ja sisältöihin voi 

palata koska tahansa. Verkkokoulutusym-

päristöä voi käyttää työturvallisuuden tieto-

pankkina.

– On tärkeää, että TTK lisää tätä palvelua 

koko suomalaiselle rakennusteollisuudelle. 

Verkkokurssit ovat myös erinomainen keino 

kotouttaa maahanmuuttajia.

Tarvetta verkkokoulutukselle eri kielillä tu-

lee oleman jatkossakin, sillä rakennusalalla 

jää Leinon arvion mukaan lähivuosina eläk-

keelle kymmeniätuhansia työntekijöitä ja ul-

komaisen työvoiman määrä tulee alalla kas-

vamaan.

Työturvallisuuden 
verkkokoulutusta

1. Mitä tarkoittavat seuraavat murresanat
a) knääveli (Laitila, Lounais-Suomi b) äkkäri (Tampere) c) muanantae
(Savo)

2. Minkä urheilujin joukkueita seuraavat?
a) Boston Red Socks b) Boston Celtics c) Boston Bruins

3. Minkä uraheilulajin edustajia 60-luvun suomalaiset olympiavoittajat ovat?
a) Kaija Mustonen b) Pauli Nevala c) Pentti Linnosvuo

4. Minkä maan pääkaupunki?
a) Tirana b) Dhaka c) Kingston

5. Millä taiteilijanimellä tunnetaan seuraavat?
a) Jare Tiihonen b) Juhani Laiho c) Karri Nieminen

6. Mistä kaupungista löytyy seuraavat nähtävyydet?
a) Prado b) Espanjanlaiset portaat c) Munch Museum

7. Mitä valmistavat seuraavat merkit?
a) Epson b) Dyson c) Rollei

8. Minkä yhtyeen laulusolistina toimii
a) Elli Haloo b) Olli Lindholm c) Vesa Haaja

9. Mistä Suomesta löytyvät seuraavat areenat
a) Raatin kenttä b) Niiralan monttu c) Isomäen jäähalli

10. Minkä maan pääministerinä ovat toimineet?
a) Golda Meir b) Indira Gandhi c) Margaret Thatcher

VOLTTi-ViSA
?

?

? ?
??

?

?
?

?
?

1. a) viikset b) äkkisyvää c) maanantai 2. a) baseball b) koripallo c) jääkiekko 
3. a) pikaluistelu b) keihäänheitto c) ammunta 4. a) Albania b) Bangladesh c) Jamaika 
5. a) Cheek b) Elastinen c) Paleface 6. a) Madridista b) Roomasta c) Oslosta 
7. a) tulostimia b) pölynimureita c) kameroita 8. a) Haloo Helsinki b) Yö  c)  Agents 
9. a) Oulu b) Kuopio c) Pori 10. a) Israel b) Intia c) Englanti

Maalisristikon oikein ratkaisseiden kesken arvotun palkinnon voitti 
ESKO ANTTONEN Kajaanista. Onnittelut voittajalle!

Maalisristikon ratkaisu

Työturvallisuuskeskus TTK tarjoaa rakennusalalle maksuttomia verkkokursseja 
eri kielillä, myös suomenkielisen verkkokurssin sähköalalle. Tarve TTK:n 
verkkokursseille on ilmeinen ulkomaisen työvoiman määrän kasvaessa 
lähivuosina. 
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JORMA SALO ON POISSA
Osasto 059:n pitkäaikainen aktiivi Jorma Salo 

on poistunut keskuudestamme. Hän nukkui 

pois vaikean sairauden murtamana 62 vuoden 

iässä 31.8.2015. Jorma oli mm. osasto 059:n 

hallituksen jäsenenä vuodesta 1988 vuoteen 

2013, jolloin hän jäi sairauseläkkeelle. Se ei 

kuitenkaan estänyt Jormaa osallistumasta osastomme toimintaan. 

Hän toimi esim. osastomme toimistonhoitajana. 

Jorma oli myös työpaikkansa työsuojeluvaltuutettuna useita kau-

sia. Sähköliiton edustajistossa hän vaikutti yhden kauden, sekä työ-

ympäristövaliokunnassa vuosikausia. Työsuojeluasiat olivatkin Jor-

man sydäntä erityisen lähellä. Jormaa jäi suremaan läheisten lisäksi 

suuri joukko lahtelaisia sähkäreitä sekä muu laaja ystäväpiiri.

Osasto 059

OSASTOT TOIMIVAT 21.4.2016 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan 
maanantaihin 11.4.2016 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti lomakkeella: 
www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/osastot-toimivat/ilmoita-tapahtumasta

001 Oulun sähkötyöntekijäin 
ammattiosasto 001 ry
Sääntömääräinen kevätkokous pide-
tään osaston toimistolla keskiviik-
kona 27.4.2016 alkaen klo 16.30, 
osoite: Rautatienkatu 16 D 46, si-
säänkäynti Rautatienkadun puolelta. 
Kokouksessa käsitellään sääntömää-
räiset ja ajankohtaiset asiat. Kaikki 
osaston jäsenet ovat erittäin tervetul-
leita! Tulkaa joukolla vaikuttamaan. 
Tilaisuudessa kahvitarjoilu ja pien-
tä purtavaa! Internet: osasto001.fi. 
– Hallitus

003 Muhoksen Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous pide-
tään torstaina 28.4.2016 klo 16.00 
Muhoksella Leppiniemessä, sosiaa-
li-rakennuksen kahviossa. Kokouk-
sessa käsitellään sääntömääräiset ja 
muut esille tulevat asiat. Tervetuloa. 
Terveisin osaston hallitus.

005 Lounais-Hämeen Sähkö-
työntekijäin ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous pide-
tään lauantaina 2.4.2016 klo 12.00 
Forssan järjestöjen talolla, Kuhalan-
katu 17. Kokouksen jälkeen ruokai-
lu ravintola Marttinassa. Tervetuloa. 
– Hallitus

014 Nokian Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään maanantaina 11.4.2016 klo 
18.00 Nokian Pepper-ravintolas-
sa. Kokouksessa käsitellään sääntö-
jen määräämät asiat. Tervetuloa! – 
Hallitus

015 Imatran Sähköalan 
Ammattiosasto ry
Imatran Sähköalan Ammattiosasto 
julkaisi uudet kotisivunsa osoittees-
sa www.ammattiosasto015.fi. Käy-
käähän tutustumassa!

Kevätkokous pidetään 21.4.16 
klo 18.00 (Hallitus 17.30). Paikka-
na Imatran kylpylä. Kokouksen jäl-
keen ruokailu. Tervetuloa! – Hallitus

018 Hämeenlinnan 
Sähkötyöntekijät ry
Kevätkokous pidetään 30.3. klo 18 
osaston toimistolla, Arvi Kariston 
Katu 3 A 8, Hämeenlinna. Jäsenet 
tervetuloa.

Pöytälätkäkilpailut ja saunail-
ta 6.5. klo 18 alkaen UP-ravintolan 

saunatiloissa. Tarjolla ruokaa, juo-
maa ja sauna. Lisäksi seuraamme 
MM-kisojen jääkiekkopeliä Suomi-
Valko-Venäjä. Tervetuloa vaikka vain 
saunomaan. Ilmoittautumiset tarjoi-
lun riittävyyden takaamiseksi 25.4. 
mennessä tatu.aallonvuori@ssab.
com tai 050 505 2279.

Kesäretki Aira Samulinin vieraak-
si Hyrsylänmutkaan ke 15.6.2016. 
Bussi (Hausjärven Liikenne) ajaa 
reittiä: Turenki la-asema klo 9.00, 
Hämeenlinna Wetterhoff klo 9.20, 
Tervakoski la-asema klo 9.45, Hyvin-
kää Kytäjän liittymä klo 10.20, Kisa-
kallio klo 11.25, Hyrsylänmutka klo 
12.45. Paluukyyti n. klo 14.45.

Bussiin voi nousta matkaltakin, 
kun vaan ilmoittaa ennakkoon! Lou-
nas urheiluopisto Kisakallion lou-
naspöydästä. 89-vuotias Aira on lu-
vannut keitellä meille nisupullakah-
vit. Omavastuuosuus 20 €/hlö tulee 
maksaa osaston tilille FI39 5680 
0020 1979 80, viitenumerolla 
8400. Lisätietoja ja ilmoittautumi-
set 6.6. mennessä: rauno.vuorinen@
ssab.com tai puh. 040 522 3628. 
Jäsenet seuralaisineen tervetulleita!

Pilkkikilpailu pidettiin 5.3. pilvi-
sessä säässä ja se taisi vaikuttaa ka-
lan syöntiin, sanoivat pilkkijät. Jouk-
kuekilpailun voitti Elenian joukkue 
1590 g:n kalamäärällä.

Yksilökilpailun tulokset:
1. Esa Manninen 850 g
2. Kasimir Walli 440 g
3. Ari Manninen 300 g
4. Aimo Pohjola 210 g
5. Raimo Salo 190 g
6. Teuvo Raudus 8 kalaa
7. Pentti Lehto 4 kalaa
8. Kari Haakana 4 kalaa
9. Rauni Riihenperä 1 kala

020 Kotkan Sähköalantyöntekijäin 
Ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään 18.4.2016 klo 19.00 osas-
ton toimistolla Vesivallinaukio 5 A, 
48600 Kotka. Kevätkokousasioi-
den lisäksi täydennetään hallituk-
sen jäsenmäärää valitsemalla halli-
tukseen yksi jäsen lisää. Tervetuloa. 
– Hallitus

Perinteiset pilkkikilpailut pi-
dettiin Kaarniemessä lauantaina 
12.3.2016. Sää oli upea. Aurin-
ko helli niin pilkkijöitä kuin rannal-
le jääneitä huoltojoukkoja. Pilkki-

kilpailun voittajaksi ja kiertopalkin-
non haltijaksi selviytyi Tuomo Hon-
kanen tuloksella 2495 g. Voittaja sai 
myös viikonloppumajoituksen Kaar-
niemeen. Toiseksi selviytyi Ari Möl-
sä, 695 g ja kolmanneksi Esa Sak-
ki, 500 g.

021 Porin Seudun 
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston kevätkokous pidetään keski-
viikkona 20.4. kello 18.00 ravinto-
la Liisanpuistossa. Esillä ovat sään-
tömääräiset ja ajankohtaiset asiat. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!  
– Hallitus

029 Kouvolan Sähkötyöntekijäin 
Osasto ry
Osaston kevätkokous pidetään per-
jantaina 6.5.2016 klo 18.00 alka-
en Ässä-tornissa. Ruokailun takia il-
moittautumiset kokoukseen 30.4. 
mennessä kouvolansahkotyonteki-
jat@gmail.com tai puh. 040 809 
7029.

030 Anjalankosken 
Sähkötyöntekijät ry
Osaston kevätkokous pidetään 5.4. 
klo 17.00 osaston toimitiloissa. Kä-
sitellään sääntömääräiset ja ajan-
kohtaiset asiat. Osaston kokouk-
sen jälkeen pidetään Vapaa-aikayh-
distyksen vuosikokous. Tervetuloa. 
– Hallitus

036 Kuopion 
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään tiistaina 19.4.2016 klo 
18.00 osaston toimistolla, uudessa 
osoitteessa Kotkankallionkatu 6-8, 
Kuopio. Käsitellään osaston sääntö-
jen kevätkokoukselle määräämät asi-
at. Tervetuloa. – Hallitus

Osasto järjestää nuorisotapahtu-
man 13.5.2016 kaikille ammatti-
osaston nuorille ja nuorenmielisille.

Bowld1ner:ssa keilailu, jonka jäl-
keen ruokailu ja vapaata illanviet-
toa. Osallistuminen tapahtumaan on 
osaston jäsenille ilmainen. Ilmoit-
tautumiset ma 2.5.2016 mennessä 
osasto36@elisanet.fi, puheenjohtaja 
040 300 6677, nuorisosihteeri 040 
466 2459.

037 Satakunnan Energia-alan 
ammattilaiset ry
Satakunnan Energia-alan ammat-
tilaiset ry:n kevätkokous pidetään 
15.4.2016 klo 17.00 paikkana ko-
kous- ja saunatilat Jacuzzi, Antinka-
tu 8, Pori. Ilmoitus kokoukseen osal-
listumisesta 8.4. mennessä nume-
roon: 044 7012375. – Terveisin hal-
litus.

041 Turun Seudun 
Sähkötyöntekijät ry
Turun Seudun Sähkötyöntekijät ry 
osasto 041:n sääntömääräinen ke-
vätkokous torstaina 14.4.2016 klo 
16.30 osaston toimistolla, Brahen-
katu 13, 20100 Turku. Esillä sään-
tömääräiset asiat, kahvi- ja voileipä-
tarjoilu. Tervetuloa mukaan! – Hal-
litus

043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous 

14.4.2016 klo 18, Raksan toimis-
tolla, Sibelius-bulevardi 36, Porvoo. 
Asialistalla myös muu toiminta. Ter-
vetuloa. – Hallitus

046 Harjavallan 
Sähköalojentyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen kevätkoko-
us 21.4.2016 klo 18.00 lounasra-
vintola Mailenassa, Harjavallankatu 
6, 29200 Harjavalta. Kokouksessa 
käsitellään sääntöjen sille määrää-
mät ja muut mahdollisesti esille tu-
levat asiat. Kokouksessa kahvitarjoi-
lu. Tervetuloa! – Hallitus

049 Helsingin 
Sähköalantyöntekijät ry
Helsingin Sähköalan työntekijät ry/
eläkeläiset ja työttömät
Kevätretki Tallinnaan 6.6.2016. 
Vastuullisena matkanjärjestäjänä 
Eckerö Line. Tallinnassa käymme 
tutustumassa Saku-oluttehtaaseen 
sekä omatoimista tutustumista kau-
punkiin. Laivalla menomatkaan si-
sältyy meriaamiainen. Lähde mat-
kalle yksin tai parisi kanssa. Matkal-
le tarvitaan passi tai virallinen hen-
kilökortti, matkalla tulisi olla myös 
oma matkavakuutus. Lähtijöiltä tar-
vitaan henkilötiedot, kuten synty-
mäaika ja puh. numero. Ilmoittaudu 
10.4. mennessä sähköpostilla Lau-
ri Heinsalolle lauri.heinsalo@sau-
nalahti.fi tai Osmo Vuorisalolle puh. 
0500 649 675. Hinta 30 € / mak-
settava matka 10.4. mennessä, tilin-
ro FI4720651800138246, viitenu-
mero 1517. Lähtöselvitys satamas-
sa 7-7.30, jossa jaamme matkali-
put. Aikataulu: Lähtö Länsisatamas-
ta maanantaina 6.6 klo 8.30. Paluu 
Tallinnasta A-terminaali klo 18.45.

Lisäksi Järjestämme kylpylämat-
kan Viroon Saarenmaalle. Majoittu-
minen Spa Ruutlissa. Matkan kes-
to perillä 7 yötä, sunnuntaista sun-
nuntaihin. Matkalle voi lähteä yksin 
tai parinsa kanssa. Matkaan sisältyy 
päivittäin aamiainen ja lounas lisäk-
si 12 erilaista hoitoa. Matkalla pitää 
olla mukana passi tai virallinen hen-
kilökortti sekä matkavakuutus. Hin-
ta 474 € henkilöltä maksetaan kah-
dessa erässä Helsingin Sähköalan-
työntekijät ry/eläkeläiset tilille nro 
FI4720651800138246, viitenu-
mero 1083. (Maksuaikataulu: 1-erä 
200 € 10.4. mennessä, 2-erä 274 € 
20.7.2016 mennessä.) Vastuullinen 
matkanjärjestäjä MatkaVekka. 

Aikataulu: Lähtöselvitys Länsi-
satamassa 28.8.2016 klo 9-9.30. 
Lähtö klo 10.30 Tallink Shuttlella, 
paluu 4.9.2016 Tallink Shutlella, 
joka on Helsingissä 15.30. Matkal-
le lähtijän henkilötiedot syntymäaika 
ja puhelin numero ilmoittautumisen 
yhteydessä. Ilmoittaudu sähköpos-
tilla Lauri Heinsalolle, lauri.heinsa-
lo@saunalahti.fi tai Osmo Vuorisalol-
le puhelinnumeroon 0500 640 675. 
Lisätietoja matkasta Aappo Lämsä 
puh. 040 567 1974

058 Joensuun 
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous pidetään Teatteriravin-
tolassa 19.4.2016 klo 18.30 Torni-
kabinetti. Käsiteltävät asiat: Sääntö-
määräiset ja muut esille tulevat asi-

at. Kokouksen jälkeen on tarjolla il-
tapalaa. Tervetuloa! – Hallitus

059 Lahden 
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston 059 Kevätretki Pietariin 
4.5.–8.5.2016. Lähtö 4.5.2016. 
Klo 15.00 Marolankadun turistipy-
säkiltä. Paluu Lahteen 8.5.2016 
noin klo 10.30. Matkan hinta 180 € 
/ henkilö. Hinta sisältää laivamatkat, 
hotellin (Sokos Hotel Olympia Gar-
den), majoituksen kahden hengen 
huoneissa ja hyteissä ja aamiaiset. 
Passin tulee olla voimassa 6 kuu-
kautta paluupäivän jälkeen. Matka-
vakuutus on erittäin tärkeä Venäjäl-
lä. Sitovat ilmoittautumiset ja mak-
sut osaston toimistolle päivystysaika-
na maanantaisin klo 16.30–18.00. 
Ilmoittautuessa esitettävä passi tai 
kopio passista. Ilmoittautumiset 
ja maksut viimeistään 12.4.2016 
mennessä. Lisätietoja osaston toi-
mistolta 044 051 0859, Pertti Si-
molalta 040 722 8621 tai Jorma Il-
moniemeltä 040 586 2898. Paik-
koja rajoitetusti, nopeimmat ehtivät 
mukaan.

Lahden osaston 059 pilkkikilpai-
lut pidettiin 27.2.2016 Lahdessa 
Alasenjärvellä. Sääkin suosi meitä, 
n. 50 paikalla ollutta. Tulokset:

Miehet 
1. Ripatti Väinö, 2950 g
2. Hiukka Seppo, 2680 g
3. Tinnilä Janne, 1830 g
4. Leppänen Tuukka, 780 g
5. Laihanen Toni, 450 g
6. Lindström Kari, 310 g
7. Virtanen Ville, 300 g
8. Tinnilä Antero, 260 g
9. Virtanen Tapio 60 g
Naiset 
1. Ripatti Liisa, 2200 g
2. Hiukka Liisa, 880 g
3. Lindström Merja, 190 g
4. Virtanen Laura, 160 g
Lapset
1. Tinnilä Otso, 720 g
2. Laihanen Tomas, 140 g
3. Virtanen Jere, 30 g
4. Ilmoniemi Ronja, 25 g
5. Lehtokumpu Miia, 20 g

060 Mikkelin 
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous järjes-
tetään 22.4. klo 18.00 hotelli Cu-
muluksessa, Mikonkatu 9. Kokouk-
sessa käsitellään sääntöjen määrää-
mät asiat. Tervetuloa mukaan! 
– Hallitus

062 Lohjan Sähköalojen 
ammattiosasto ry 
Sääntömääräinen kevätkokous pide-
tään keskiviikkona 13.4.2016 klo 
18.00, Metallitupa, Tehtaankatu 9, 
Lohja. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat. Hallitus kokoontuu klo 17.00. 
Tervetuloa!

077 Savonlinnan ja Lähiympäristön 
Sähkömiehet ry 
Osaston sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään 22.4.2016 klo 18.00 
alkaen hotelli Pietari Kylliäisen ka-
binetissa. Kokouksessa vahvistetaan 
edellisen vuoden tilit ja toiminta. 
Tervetuloa. Kokouksen jälkeen pie-
ni iltapala. 
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21.4.2016 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan 
maanantaihin 11.4.2016 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti lomakkeella: 
www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/osastot-toimivat/ilmoita-tapahtumasta

Osaston perinteinen pilkkikisa pi-
detään lauantaina 2.4.2016 klo 
10.00 alkaen Karkulahdessa Nätkil-
lä. Tervetuloa.

080 Heinolan Sähkömiehet 
Ammattiosasto 80 ry
Osaston kevätkokous pidetään 8.4. 
klo 18.00 alkaen, hp47 saunatilas-
sa. Kokouksen jälkeen sauna ja pik-
kupurtavaa.

083 Pargas Elbranchernas 
Avdelning rf
Osaston kevätkokous pidetään tors-
taina 14.4.2016 klo 18.30, paikka-
na ravintola Kamu, Skröbbelöntie 2.

Kokouksessa käsitellään sääntö-
jen määräämät asiat, kokouksen jäl-
keen ruokailu. Tervetuloa! – Hallitus

094 Raahen Sähkömiehet ry
Raahen Sähkömiehet ry osasto 
094:n kevätkokous 12.4.2016 klo 
19.00, toimitila Ratsukatu 5 E. Asi-
at; kevätkokousasiat, tilinpäätös, 
toimintakertomus, muut asiat. Ter-
vetuloa. – Hallitus

095 Säkylän Sähkömiehet ry
Kevätkokous 15.4.2016 klo 18.00 
pidetään Tupalan Hovissa. Osoite: 
Jussilantie 1, Säkylä. Käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat. Kokouk-
sen jälkeen ruokailu ja sauna. Terve-
tuloa! – Toimikunta

099 Loimaan 
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston kevätkokous keskiviikko-
na 6.4.2016 klo 19.00 Loimaan 
Seurahuoneella, Satakunnantie 26. 
Esillä sääntöjen kevätkokoukselle 
määräämät asiat. Tervetuloa!  
– Hallitus

100 Järvenpään 
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous 6.4.2016 klo 18.00 
Scandic Järvenpää. Asema-aukio, 
Sinfonia-kabinetti. Käsitellään sään-
töjen määräämät asiat. Kokouk-
sen jälkeen ruokailu. Info puh. 044 
425 2552. 

104 Saarijärven 
Sähköalantyöntekijät ry
Kuukausikokous Summassaaressa 
7.4.2016 klo 18.00, ruokailu klo 
17.00 alkaen. 

Sääntömääräinen kevätkoko-
us Summassaaressa 21.4.2016 klo 
18.00, ruokailu klo 17.00 alkaen.

105 Vihdin 
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston 105 sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään pe 22.4. klo 
18.00 Hiipun majalla, Yli-Haak-
kointie 9 A, Nummela. Käsitellään 
sääntöjen määräämät ja muut asi-
at. Kokouksen jälkeen pientä purta-
vaa, virvokkeita ja saunomismahdol-
lisuus. Tervetuloa! – Hallitus

Perinteinen kevätretki siirtyykin 
kesälle 17.–19.6.2016 ja suuntau-
tuu tällä kertaa Saarenmaalle Kure-
saareen Grand Rose Spa hotelliin. 
Lähtö perjantaiaamuna ja laivalla 
aamiainen, paluu sunnuntai-iltana.

Paikkoja 30:lle ja hinta 50 €/100 
€, ilmoittautumiset viimeistään 

30.4.2016. Ilmoittautumiset ja tie-
dustelut 040 587 7748/Tomi

108 Nurmeksen 
Sähköalantyöntekijät ry 
Kevätkokous pidetään pe 15.4.2016 
klo 16.30 PKS:n toimitilat, Välitie 
12, Nurmes. Esillä sääntömääräiset 
ja ajankohtaiset asiat. Kokouksessa 
pizzatarjoilu. Tervetuloa! – Hallitus

123 Länsi-Suomen 
tietoliikennealan ammattilaiset ry
Kevätkokous Härmän kuntokes-
kuksessa perjantaina 1.4.2016 klo 
18.00. Kevätkokouksen asiat. Ruo-
kailu kokouksen jälkeen. Illalla salis-
sa Pekka Niskan pojat. Tervetuloa!  
– Hallitus

128 Ekenäs El-arbetare rf
Stadgeenligt vårmöte 6.4.2016 
kl.18.00 på Motel Marine. Stad-
geenliga ärenden. Välkommen! – 
Styrelsen

Sääntömääräinen kevätkokous 
6.4.2016 klo 18.00 Motel Marines-
sa. Sääntöjen määräämät asiat. Ter-
vetuloa! – Toimikunta

131 Sodankylän Sähkömiehet ry
Osaston kevätkokous hotelli Sodan-
kylässä 18.3.2016 klo 18. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen jälkeen sauna. Tervetuloa! – 
Hallitus

132 Pietarsaaren sähkötyöväen am-
mattiosasto – Jakobstads 
elektriska arbetares 
fackavdelning ry
Pietarsaaren sähkötyöväen ammat-
tiosasto 132 järjestää kevätkokouk-
sen perjantaina 22.4 2016 Kokko-
lan Sports Club & Bowling (Hohto-
keilaus). Keilaus 19.00 – 20.00, ko-
kous 20.00, sauna ja ruokailu koko-
uksen jälkeen. Linja-auto Pietarsaa-
ren torilta 18.00. Ilmoittautumiset 
viimeistään 14.4.2016, puh. 0400 
543 547 tai 050 581 4973.

Jakobstads elektriska arbetares 
fackavdelning 132 håller vårmöte 
fredagen den 22.4.2016 vid Karle-
by Sports Club & Bowling (Hohtokei-
laus). Bowling 19.00 – 20.00, möte 
20.00, bastu och mat. Buss från 
Jakobstads torg 18.00. Anmälnin-
gar senast 14.4.2016 tel 0400 543 
547 eller 050 581 4973.

136 Hämeen sähkömiehet ry
Kevätkokous torstaina 21.4.2016 
klo 18.00 ravintola Kruuna ja Klaa-
va, Akaa. Esillä kevätkokousasiat.

Liitosta vierailee Juha Lujanen. 
Ruokailu.

138 Savon tietoliikenne- 
ja IT-osaajat ry
Osaston sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään perjantaina 22.4. kel-
lo 17.30 alkaen ravintola Keittiön ti-
loissa, Itkonniemenkatu 13 B, Kuo-
pio. Kokouksen jälkeen ruokailu 
sekä saunatilat käytössämme. Terve-
tuloa! facebook.com/osasto138

140 Keski-Karjalan 
Sähkömiehet ry
Sääntömääräinen kevätkokous Ki-
teellä kansanopistolla perjantaina 

8.4.2016 klo 19.00. Esillä kokous-
asiat. Iltapalaa ja saunat. Tervetuloa! 
– Hallitus

142 Lounais-Suomen 
Sähkötyöntekijät ry
Osaston kevätkokous on Pyrkivän ta-
lon saunakabinetissa Turussa, Tuu-
reporinkatu 2, torstaina 21.4.2016 
klo 18.00. Kokouksen jälkeen ruo-
kailu ja mahdollisuus saunomiseen. 
(Omat pyyhkeet mukaan).

144 Varkauden Seudun 
Asennussähkömiehet ry
Osaston kevätkokous 15.4. klo 
18.00 alkaen liiton toimistolla 
Kauppakadulla. Tervetuloa!

149 Kuhmon Sähköalantyöntekijäin 
Ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous per-
jantaina 15.4.2016 kello 18.00, ra-
vintola Eskobar. Kokouksessa käsi-
tellään sääntöjen määräämiä ja mui-
ta ajankohtaisia asioita. Kokouksen 
jälkeen ruokailu. Tervetuloa. – Hal-
litus

154 Pogostan 
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään PKS:n toimistol-
la, Pajatie 6, Ilomantsi, perjantaina 
8.4.2016 klo 18.00 alkaen. Koko-
uksessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Tervetuloa! – Hallitus

Vietämme perinteiset pilkkikilpai-
lut lauantaina 9.4.2016 klo 9.00. 
Jos ei jäätä ole, on onkikilpailu, pil-
kit ja onget mukaan. Kokoonnum-
me Ilomantsin Nesteen parkkipaikal-
le, josta siirrymme kohteeseen. Pais-
tamme makkarat ja palkitsemme 
parhaat pilkkisaaliit. Tervetuloa!

155 Hissimiehet ry
Osaston kevätkokous 23.4. klo 
16.00 Helsingissä, Pasilan saunati-
loissa, Esterinportti 2. Hallitus ko-

koontuu jo klo 14.00. Aiheena ke-
vätkokouksen sääntömääräiset asi-
at. Ilmoittautuminen Hissimies-
ten syysmatkalle paikan päällä ko-
kouksessa.

161 Energia-alan työntekijät ry
Kevätkokous 8.4.2016 klo 18.30 
ravintola Happy Joe`sin kokousti-
lassa (Suurlohjankatu 4, 08100 
Lohja). Hallitus kokoontuu jo klo 
18.00. Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen määräämät ja muut esil-
le tulevat asiat. Kokouksen jälkeen 
jatketaan illallisen merkeissä. Ter-
vetuloa!

166 Vaasan Sähkömiehet ry
Vaasan Sähkömiehet ry os. 166 ke-
vätkokous pidetään perjantaina 
29.4.2016 klo 18.00 osaston toi-
mitilassa (Ay-keskus, Hovioikeuden-
puistikko 18, sisäpiha). Kokoukses-
sa käsitellään osaston sääntöjen ke-
vätkokousasiat. Kahvitarjoilu ja ko-
kouksen jälkeen iltapala. Tervetu-
loa! – Hallitus

Reglementsenligt vårmöte. Vasa 
Elarbetare rf avd. 166 håller vårmö-
te fredagen 29.4.2016 kl 18.00 i 
avdelningens utrymmen (Fackcent-
ralen, Hovrättsespl. 18, innergår-
den). Kaffebjudning under mötet 
och kvällsbit efteråt. Välkomna!  
– Styrelsen

178 Siilinjärven 
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen kevätko-
kous sekä keväinen saunailta järjes-
tetään kylpylähotelli Rauhalahdes-
sa, Katiskaniementie 8, lauantaina 
9.4.2016. Kokous alkaa klo 16.00. 
Kokouksen jälkeen ruokailu ja sau-
na. Pitkämatkalaisia varten majoi-
tusmahdollisuus, paikkoja rajoite-
tusti ja paikat annetaan ilmoittautu-
misjärjestyksessä. Kokoukseen osal-
listuminen on vapaata, mutta ruo-
kailua varten on ilmoittaudutta-

va. Ilmoittautumiset maanantaihin 
4.4.2016 mennessä, Henri Hakka-
raiselle puh. 0400 284 933. Terve-
tuloa. – Hallitus

182 Teollisuuden Sähköalojen 
Työntekijät ry 
Osaston sääntömääräinen kevät-
kokous perjantaina 15.4.2016 klo 
18.00. Paikkana laiva m/s Doris 2.

Lähtö Hakaniemen rannasta. Ko-
kouksen jälkeen ruokailu ja tutustu-
minen Helsingin saaristoon. Tervetu-
loa. – Hallitus

184 Järvi-Savon 
Sähköalojentyöntekijät ry
Osasto 184:n kevätkokous 1.4.2016 
Savonlinnan Seurahuoneella klo 
18.00, alkaen ruokailulla. Jäsenet 
tervetuloa! Ilmoittaudu heti! kari.ha-
linen@sssoy.fi.

Osaston pilkkikilpailut Rantasal-
men Kuushukkalassa 2.4.2016, al-
kaen klo 8.00 kahvilla. Ilmoittaudu 
heti! kari.halinen@sssoy.fi.

Osaston kevätristeily peruttu/siir-
retty päällekkäisten tapahtumien ta-
kia. – Hallitus

185 Satakunnan Puhelin- 
ja Tietoliikenne työntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous pide-
tään 20.4.2016 klo 17.00 ravinto-
la Liisanpuistossa, Liisanpuisto 20, 
Pori. Asialistalla sääntömääräiset ke-
vätkokousasiat ja muut jäsenten esil-
le ottamat asiat. Kokouksessa nau-
timme kahvit ja kahvileivän. Hallitus 
kokoontuu ennen varsinaista kevät-
kokousta. Tervetuloa! – Hallitus

Sähköliiton osastot alueittain 

löydät osoitteesta: www.sahko-

liitto.fi/sahkoliitto/organisaatio/

osastot_alueittain
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              OCH ELBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 

 

ANSLUTNINGSBLANKETT/ 
AVTAL OM INDRIVNING AV FACKFÖRENINGSAVGIFT 
Elbranschernas fackförbund rf och Elbranschernas arbetslöshetskassa 

Ankomstdag till representanten för avdelning eller till förbund 
 MEDLEMMEN FYLLER I (Använd tryckbokstäver)       
 Personuppgifter  Efternamn och förnamn  Personbeteckning 

              
 Näradress, postnummer och postanstalt 

       
 Telefonnummer Mobiltelefon E-postadress 

                   
 Modersmål Medborgarskap  

 Finska Svenska  Annat, vad?        Finsk 
venska 

 Annat, vad?       
 Medlemsuppgifter  Fackavdelning och fackavdelnings nummer Datum för anslutning till Elektrikerförbundet 

             
   
  Ny medlem  Arbetsplats byts  Avdelning byts  Förbundet byts 
 Tidigare fackförbund/arbetslöshetskassa Medlemstiden i det tidigare fackförbundet/a-kassan 

             
 Medlemsavgiftsgrupp Avslutningsdatum för studierna 

  Betalande medlem  Avgiftsbefriad medlem  Elevmedlem       /       20      
 Anställning Yrkesbeteckning Studiegrad/utbildning  Startdatum för nuvarande anställning 

                    
 Arbetstid Arbetsgivarens avtalsbransch Avtalsbranschnummer  

  Heltid                 Deltid               
 Jag äger eller äger tillsammans med familjemedlemmar (föräldrar, make/maka, barn) som bor i samma hushåll delvis eller helt det företag jag jobbar 

  Nej  Ja       %  
 Uppbörd av 

medlemsavgift  
 

  Arbetsgivaren indriver medlemsavgiften  Jag betalar själv (Elektrikerförbundet skickar referensnumren för medlemsavgiften) 
  

Kom ihåg att skriva ut avtalet om uppbörd och lämna det till arbetsgivaren/lönekontoret, för att starta uppbörden av 
medlemsavgift! Med denna fullmakt tar arbetsgivaren ut medlemsavgiften för förbundet och a-kassan av den inkomstrelaterade, 
totala arbetsförtjänsten. Grunden till medlemsavgiften meddelas arbetsgivaren årligen.  

Med denna fullmakt befullmäktigar jag även att ta ut medlemsavgift för inkomstrelaterade förmåner betalade av a-kassan i  
enlighet med beslut av fackförbundet/a-kassan. Fullmakten gäller tillsvidare. Fullmakten kan upphävas skriftligen. Fullmakten 
upphör då anställningen tar slut hos arbetsgivaren som nämns i fullmakten. Fullmakten fortsätter att gälla om anställningen 
förlängs inom högst en månad. Med denna fullmakt upphävs ett eventuellt tidigare avtal om uppbörd av medlemsavgift. Om jag 
byter fackförbund/a-kassa, fackförbundet/a-kassan fusioneras/upplöses eller mitt avtal flyttas till ett annat fackförbund, får mina 
medlemsuppgifter inlämnas till det nya förbundet. 

 
 
 
 
 
 

 I samband med byte av förbund/a-kassa befullmäktigar jag förbundet att överlåta mina medlemsuppgifter till det nya förbundet/a-kassan 
 Medlemmens 

underskrift 
 

Datum Underskrift  Mina uppgifter får inte lämnas ut för annat 
än marknadsföring av medlemsförmåner          

  

 ARBETSGIVAREN FYLLER I� (Om du betalar medlemsavgiften själv, fyll i arbetsgivarens uppgifter) 
 Arbetsgivare Arbetsgivarföretagets officiella namn Telefonnummer Företagsnummer/FO-nr 

                   
 Näradress, postnummer och postanstalt E-postadress 

             
 Arbetsgivarens 

redovisare 
 

Redovisare (om annat än arbetsgivare) Telefonnummer Mobiltelefon 

                   
 Näradress, postnummer och postanstalt E-postadress 

             
 Kontaktperson Lönekontorets kontaktperson (redovisare och indrivare) Telefonnummer Fax 

                   
 

Betalningsmetod  Datorspråkig 
redovisning 

 Arbetsgivarens 
ägen lista 

 Lista skickad av 
förbundet 

 
    Referenskontogiro  Referenslista  Med besked 
 Inkassering av 

medlemsavgifter 
Indrivning av medlemsavgiften börjar/Arbetsgivaren avdrar medlemsavgiften från min lön fr.o.m. (den första dagen i löneperioden) 

       
 Arbetsgivarens 

underskrift 
Datum Underskrift av arbetsgivarens representant Namnförtydligande 

              
 Om du betalar medlemsavgiften själv, behöver Elektrikerförbundet inte arbetsgivarens underskrift.  
 Distribution av 

blankett 
Om arbetsgivaren indriver medlemsavgiften: Arbetsgivaren behöver ett undertecknat document och en kopia skickas till förbundet. 
Om du betalar själv: Skicka bara ett undertecknat dokument till Elektrikerförbundet.   

 

 
Värvaren 

Medlemskapet rekommenderades av/Värvarens namn 
      

Värvarens medlemsnummer/födelsedatum 
       

  

REKRYTERA DIN ARBETSKAMRAT 
TILL FÖRBUNDET!

ELEKTRIKERFÖRBUNDETS MEDLEMSAVGIFT ÅR 2016 
ÄR 1,45 PROCENT AV DEN SKATTEPLIKTIGA LÖNEINKOMSTEN. 

DEN MEDLEMSAVGIFT SOM MAN BETALAR TILL FÖRBUNDET 
OCH A-KASSAN ÄR AVDRAGSGILL I BESKATTNINGEN.

Vi belönar dig med  
S-gruppens presentkort på 
20 euro för varje ny  
medlem* som du har 
rekryterat till förbundet! 

Även den nya 
medlemmen, som du har 
rekryterat, kan vinna. 
Fyra gånger om året lottar 
Elektrikerförbundet en 
surfplatta mellan de nya 
anslutna medlemmarna*. 

I PRAKTIKEN 
GÅR DET SÅ HÄR: 
 Välj rekryteringsobjekt. 

 Berätta honom/henne 
om Elektrikerförbundet och 
dess förmåner, vilka han/
hon som medlem får.

 Fyll i anslutningsblan-
ketten tillsammans.

 Kom ihåg att fylla i vär-
varens uppgifter, så att vi 
kan skicka belöningen till 
dig. 

 Gratulera varandra om 
ett bra val! 

 Skicka blanketten till 
förbundet: 
ELEKTRIKERFÖRBUNDET 
PB 747 
33101 TAMMERFORS

 Och sedan är det bara 
att vänta på din belöning!

*Kampanjen gäller inte dem som ansluter 

sig som elevmedlemmar. 
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Uudet kotimaiset        mittauskeskukset esim.
MK F1 25A ulkomittauskeskus pistorasioilla kosteantilan pinta- tai uppoasennukseen

(mökkikeskus) IP34. Keskuksessa on: 3x25A päävaroke. 3x40A pääkytkin.  5x16A voimavirta-  ja 16A suko-
pistorasia, jotka on suojattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä. 3 kpl 16A C-käyrän sulakeautomaattia. 18-moduulin

lisäkomponenttitilan lisäksi tilavaraus ylijännitesuojalle. Mitat: 400x800x170 mm. Hinta vain 249 €
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Kotimaiset Finnpartt ia keskukset esim. 
Ryhmäkeskukset taustalevyllä ja ovella pinta-asennukseen. IP20. Keskuksissa on 
3x40A pääkytkin. 4-napainen 30 mA vikavirtasuoja. Erilliset nolla-ja suojamaakiskot riittävällä 
liitinmäärällä. Pääkomponentit ovat GE:n valmistamia.

RK 9 AV varustettu 3 kpl C10A, 6 kpl C16A sulakeautomaatilla ja 8 varatilalla. Mitat: 287x361x112 mm, 
hinta 1-9 kpl  124 €/kpl tai yli 9 kpl 119 €/kpl.
RK 15 AV varustettu 7 kpl C10A, 8 kpl C16A sulakeautomaatilla ja 14 varatilalla. Mitat: 287x486x112 mm, 
hinta 1-9 kpl  148 €/kpl tai yli 9 kpl 143 €/kpl.
RK 24 AV varustettu 12 kpl C10A, 12 kpl C16A sulakeautomaatilla ja 17 varatilalla. Mitat: 287x651x112 mm, 
hinta 1-9 kpl  192 €/kpl tai yli 9 kpl 187 €/kpl.
RK 30 AV varustettu 15 kpl C10A, 15 kpl C16A sulakeautomaatilla ja 11 varatilalla. Mitat: 287x651x112 mm, 
hinta 1-9 kpl  218 €/kpl tai yli 9 kpl 212 €/kpl.

Finnpartt ia Oy Sähkötukku
Joutnantie 76, 25500 Perniö, puh 02 72 72 00, www.finnparttia.fiJoutnantie 76, 25500 Perniö, puh 02 72 72 00, www.finnparttia.fi

Tutustu yli sataan erilaiseen, laadukkaaseen ja edulliseen varastoimaamme
kotimaiseen keskukseen verkkokaupassamme www.finnparttia.fi !

MK F2 63A 2-tariffi ulkomittauskeskus pistorasioilla kosteantilan pinta- tai uppo-
asennukseen. IP34. Keskuksessa on: 3x63A päävaroke. 3x80A pääkytkin. 5x16A voimavirta-
ja 16A sukopistorasia, jotka on suojattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä. 3 kpl 16A C-käyrän 
sulakeautomaattia. 18-moduulin lisäkomponenttitilan lisäksi tilavaraus ylijännitesuojalle. 

Mitat: 400x800x170 mm. Hinta vain 285 €.

Hinnat ALV 0%
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Kuva JUHA PIETILÄINEN

sia ja mieluisia edustustehtäviä, jotka 
ovat opettaneet minulle paljon. 

Mitä on nyt mielessä?
Toivottavasti mahdollisimman mo-

ni, etenkin nuori aktiivi, lähtee edusta-
jiston vaaliin ehdokkaaksi. Minusta jo-
kaisesta ammattiosastosta pitäisi olla 
vähintään yksi edustajiston jäsen. Sil-

Mistä tulet?
– Synnyin 28.3. Kiteen Heino-

niemessä, eli en aivan katulamppu-
jen katveessa. Matkaa Kiteen silloisel-
le kirkonkylälle oli nelisenkymmentä 
kilometriä.

60 vuottasi pähkinänkuoressa?
– Kansalaiskoulun jälkeen suunta-

sin ammattikouluun Joensuuhun, jos-
ta armeijan jälkeen Puhoksen lastule-
vytehtaalle vuorosähkömieheksi. Tu-
sinan verran vuosia vierähti Puhok-
sessa, jossa otin ensimmäiset askeleet 
myös ay-toimintaan. Vuonna -89 muu-
timme Joutsenoon ja menin Honka-
lahden sahalle töihin. Siinä vaiheessa 
perustimme perheen, josta jäljellä on 
kaksi mahtavaa aikuista lasta. 

Joutsenossa lähdin Sähköliiton osas-
to 10 toimintaan. Olinpa puheenjoh-
tajanakin useita vuosia, kunnes yh-
distyimme osasto 22:een, jonka halli-
tuksessa toimin edelleen. Työpaikko-
ja on siis ollut vain kaksi. Firmojen ni-
met ovat vaihtuneet tosin moneen ker-
taan, viimeksi pari kuukautta sitten, 
kun siirryimme Empowerilta Eforaan. 
Toivottavasti näistä haalareista meikä-
läinen pääsen jo eläkkeelle. 

Joutsenossa kurkistin myös kunnal-
lispolitiikkaan yhden valtuustokau-
den verran. Samoin olen ollut Sähkö-
liiton edustajistossa yhden kauden. 
Molemmat ovat olleet mielenkiintoi-

VERBAALILAHJAKKUUS 
KANNUSTAA NUORIA

ASKO 
KARPPANEN 

60 vuotta

Veneilyn lisäksi Asko Karppasen 

harrastuksiin kuuluu pilkkiminen. 

loin tiedettäisiin, miten liittoa johde-
taan. 

Teollisuuden sähköasentajien ase-
ma pohdituttaa meikäläistä, vaik-
ka olenkin eläkeiän kynnyksellä. Jos 
teollisuuden liitot yhdistyvät, miten 
käy sähköasentajien erillissopimus-
ten?

Onnistuuko keskusjärjestöjen yh-
distyminen, onnistuuko UK-hanke, 
miten käy SAK:n paikallisjärjestöille, 
joilla on esimerkiksi Lappeenrannas-
sa aika aktiivista ammattiosastoja yh-
distävää toimintaa? Miten käy yhteis-
kuntasopimuksen, saadaanko siitä tar-

peeksi kattava?
Mielestäni voisimme 
mennä tämän hallitus-

kauden näillä pienillä 
heikennyksillä. Olen 
vakuuttunut, että seu-
raavassa hallitukses-

sa on ainakin yksi työ-
väenpuolue ja Suomi 

on paremmassa taloudel-
lisessa tilanteessa.

Miten juhlit merkkipäivääsi?
– Toimin juontajana ammattiosas-

ton 60-vuotisjuhlissa, kun on tuo-
ta verbaalista lahjakkuutta ja melkoi-
sia äänivarojakin suotu. Siinä tuli kan-
nettua tuota kravattia riittävästi, ettei 
omien juhlien järjestäminen enää in-
nostanut. Lähdemme pienelle reissul-
le kaverin kanssa, joka on päivää van-
hempi. Niin voimme viettää 120-vuo-
tisjuhlat kaksistaan, ilman pukupak-
koa.

Terveisiä Vasaman lukijoille!
– Hyvää ja aurinkoista kevättä kai-

kille Vasaman lukijoille. 
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Tee aloite ja ota pikajousi- 
   liittimet käyttöön! 
    Pikajousitekniikalla (Push-in)  
     varustettujen tuotteiden kytke-            
   minen on nopeaa, kevyttä ja helppoa. 
ohuetkin johtimet kiinnittyvät varmasti 
ja ilman työkaluja. Johdin irrotetaan  
helposti painamalla lukituksen vapau-
tuspainiketta ruuvitaltalla tai esimer-
kiksi kuulakärkikynällä.

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

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

Kun haluat olla 
nopein!
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