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MIKA JUNNILA NOUSI EDUSTAJISTOVAALIEN ÄÄNIHARAVAKSI

KATSO KETKÄ SAIVAT ENITEN
ÄÄNIÄ EDUSTAJISTOVAALEISSA

ARVAA MINKÄ KIRJAN
MARA SAI LÄKSIÄISLAHJAKSI

YHTÄ nappia painamalla,
VIISI perättäistä testiä.
Oikosulkuvirta (Trip)
Oikosulkuvirta (No-trip)

UUTTA! Fluke 1664FC

VVS:n laukaisuvirta

sähköasennustesteri on varustettu
Auto Test -toiminnolla. Se siis
suorittaa 5 testiä peräkkäin yhdellä
napin painalluksella ja yksillä
mittajohtojen kytkennöillä.

VVS:n laukaisuaika
Eristysvastustestit

(L-PE, L-N, N-PE)

VÄHENNÄ VIRHEITÄ. SÄÄSTÄ AIKAA.
Auto Test -toiminnon lisäksi:
• Insulation PreTest on patentoitu turvatoiminto joka estää jo
asennettujen laitteiden hajoamisen eristysvastustestin aikana.
• Asennustesterin mittausarvot voidaan lähettää langattomasti
älypuhelimen (Android & iPhone) Fluke Connect -sovellukseen.
• Suorittaa testit SFS-6000 standardin mukaisesti.
FLK-1664FC SCH
Sähkönumero: 67 525 87

Lue lisää: www.fluke.fi/1664FC

Fluke. Keeping your world
up and running ®.
©2016 Fluke Corporation.

Asennustarvikkeita helpottamaan sinun asennustyötäsi

Vedonpoistajanysää AS12.4
käytetään putkettomassa asennuksessa AU-tyyppisten koje- ja
jakorasioiden kanssa. Nysää
voidaan käyttää kaikissa rasioiden 20 mm lukituskynnellisissä
irto- ja kiintonysissä. Vedonpoistaja soveltuu MMJ-kaapelien,
(max. 5 x 2,5 mm²) kiinnittämiseen koje- tai jakorasiaan.
Valmistettu halogeenittomasta
materiaalista (IEC/61249-2-21).

ABB Oy
PL 16, 06101 Porvoo
Puh. 010 22 11
www.abb.fi/asennustuotteet

Esitaivutettuja putkikaaria 45° ja
90° kulmalla käytettäväksi esim.
pääteholkkien AJ5.20, JMKL25.11,
JMKL32.11 ja läpivientiholkkien
AJ5.20, AJI13, AJI14, AJI15 sekä
koje- ja jakorasioiden kanssa
paikallavalussa.

Korkea jakorasia AU8.73 ja korkea
kojerasia AU5.32 on erityisesti
kehitetty paikallavalutyömaiden
tarpeisiin. Rasioiden korkeus on
73 mm, joten putkitus saadaan
tehtyä raudoituksen yläpuolelle
ilman hankalaa lisätyötä.
Rasiat on valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-221) ja täyttää hehkulankatestin
vaatimukset standardin IEC/
EN60670: 2005 (850 °C) mukaan.

Ripustuskannet AKK14 ja AKK15
ovat kaksinapaisia (P+N) suojamaadoituksella varustettuja
valaisinpistorasioita, joihin
voidaan liittää ripustettava valaisin
(max 15 kg). Valaisinpistorasian
nimellisjännite on 250 V ~ / 6 A.
Jousiliittimet mahdollistavat 1,52,5 mm² ryhmäjohdon jatkamisen.
Ripustuskanteen AKK15 on
mahdollista asentaa toinen
valaisinpistorasia AKL6. Valaisinpistotulppa toimitetaan aina
kannen mukana.
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SÄHKÖLIITON edustajiston en-

mielestä on kuitenkin mahdotonta

uksen lopussa vaaliliiton edusta-

neen yhdistyskäytännön mukainen

simmäinen vaalien jälkeinen ko-

ajatella, että puheenjohtajuus kuu-

jat kuitenkin ilmoittivat, että vaa-

laskutapa onkin käyttää hallituk-

kous pidetään Tampereella 18. -

luisi 16 edustajaa saaneelle Jäsen-

liliitolla on vetäjänsä liiton toimis-

sen paikkajaossa vertauslukuihin

20.11.2016. Liiton 70-jäseninen

ten Sähköliitolle vain palkinnoksi

tolla, sopimusvastaava Sauli Vänt-

perustuvaa laskutapaa. Tätä lasku-

edustajisto valitsee tuolloin mm.

hyvästä noususuunnasta. Edunval-

ti. Kokoukseen asti hän oli esiinty-

tapaa, on noudatettu ainakin vuo-

edustajiston puheenjohtajan ja va-

vonnantekijät sai edustajapaikko-

nyt vaaliliiton kotisivulla kohdassa

desta 1996 eli edustajistomallin

rapuheenjohtajan, hallituksen jä-

ja sentään tasan 100 % enemmän

”muut yhteystiedot”.

alusta lähtien, eikä poikkeamiseen

senet (mukaan lukien liiton pu-

kuin Jäsenten Sähköliitto. Myös

heenjohtaja ja liittosihteeri) sekä

Sähköistenalojen Ammattilaiset sai

si edustajiston kokouksessa suuria

toin, kuten edellä totesin, poikkea-

johtokuntien puheenjohtajat ja

läpi enemmän ehdokkaita kuin Jä-

intohimoja herättää liiton 14-jäse-

minen ei ole vaalimatemaattisesti

muut jäsenet.

senten Sähköliitto. Edustajapaik-

nisen hallituksen paikkajako. Säh-

edes mahdollista. Edunvalvonnan-

kojen määrä ratkaisee, ei kanna-

köistenalojen Ammattilaisten ja Jä-

tekijöille kuuluu uuteen hallituk-

tuskäyrän tangentin kulmakerroin.

senten Sähköliiton mielestä nyt

seen 7 paikkaa, Sähköistenalojen

olisi tarpeen soveltaa sellaista las-

Ammattilaisille 4 paikkaa ja Jäsenten Sähköliitolle 3 paikkaa.

Suurin mielenkiinto nelivuotiskauden ensimmäisessä edustajistossa on yleensä kohdistunut liiton

Luotan siihen, että edustajiston

Puheenjohtajavalinnan lisäk-

fackförbund rf.

puheenjohtajan valintaan. Tällä

70 jäsentä suljetussa lippuäänes-

kukaavaa, jossa kukin vaaliliitto

Postiosoite: PL 747

kertaa liiton suurin vaaliliitto, Säh-

tyksessä kunnioittavat vaalitulosta,

saisi hallituspaikoista saman pro-

33101 Tampere

köliiton Edunvalvonnantekijät, ei

yhdistysdemokratiaa ja Sähköliiton

senttiosuuden, joka vaaliliitolla on

Puhelin: 03 252 0111

ole asettanut istuvan puheenjohta-

vakiintunutta yhdistyskäytäntöä, ja

edustajapaikoista.

Faksi: 03 252 0210

jan lisäksi muita ehdokkaita.

valitsevat puheenjohtajan siitä vaa-

Sähköpostiosoite:

Vaaliliitto Jäsenten Sähköliitosta

Nyt keksityssä uudessa laskuta-

liliitosta, joka on saanut vaaleissa

vassa on se ongelma, että se tuot-

suurimman kannatuksen.

taisi Edunvalvonnantekijöille 6

vasamalehti@sahkoliitto.fi

on kuulunut sellaisiakin ajatuksia,

etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi

että puheenjohtajuuden kuulumi-

Päätoimittaja: Martti Alakoski

nen Sähköliiton Edunvalvonnan-

Vastaava toimittaja: Riitta Kallio

tekijöille ei olisi itsestäänselvyys,

Toimittaja, vs: Minna Järvenpää

koska Edunvalvonnantekijät sai

SÄHKÖLIITON hallituksen koko-

tuksesta tulisi 13-jäseninen. Liiton

Ulkoasu ja taitto: Jari Mattila

uuteen edustajistoon vähemmän

ukseen 20.–21.10. asti Jäsenten

sääntöjen mukaan ei ole mahdol-

paikkoja kuin neljä vuotta sitten.

Sähköliitto esiintyi julkisuuteen

lista, että hallituksessa olisi vain

päin jäsenvetoisena, jäsenten oma-

13 jäsentä.

Palkansaajalehdet –
Löntagartidningar
PALE ry:n jäsen

Edustajistoon 32 ehdokasta läpi
saaneen Edunvalvonnantekijöiden

Noudatamme Julkisen sanan neu-

nytkään ole perustetta. Päinvas-

paikkaa, Sähköistenalojen Am  

mattilaisille 4 paikkaa ja Jäsenten
Sähköliitolle 3 paikkaa eli halli-

na vaaliliittona. Hallituksen koko-

TERO HEINILUOMA

Oikea ja Sähköliiton vakiintu-

Sähköliiton puheenjohtaja

”Luotan siihen, että edustajiston 70 jäsentä suljetussa lippuäänestyksessä kunnioittavat
vaalitulosta, yhdistysdemokratiaa ja Sähköliiton vakiintunutta yhdistyskäytäntöä...”

voston määrittelemää hyvää journalistista tapaa.
Painopaikka: Sanomala, Vantaa
Ilmoitushinnat tekstisivulla:

4 Edustajistovaali toi yllätyksiä

Mustavalko
2,25 €/pmm
Neliväri-ilmoitukset

6 Työhyvinvointiin satsattava

3,00 €/pmm
Työpaikkailmoitukset ja
ammattiosastot -50 %

8 Marasta vapaaherra

Mainostoimistoalennus -15 %

9 Eläkeuudistus etenee

Ilmoitusmyynti:
Ekamedia/Tmi Emmi Kallio
Kalevanpuistotie 21 B 56

10 Kärkimies

33500 Tampere
Puhelin: 044 344 4414
emmi.kallio@ekamedia.net

12 Uusi edustajisto

Lehden tilaushinta:
30 €/vsk kotimaa

14 Arktiset Volttipäivät

40 €/vsk ulkomaat

15 Jäsenpalvelut
16 Työttömyyskassa

SÄHKÖALOJEN
JÄSENLEHTI.
Perustettu 1957
Lehti ilmestyy
10 kertaa vuodessa.
Seuraava Vasama ilmestyy
15.12.2016
Aineistot 5.12. mennessä.

KUVA: RIITTA KALLIO

AMMATTILIITON

Sähköliiton hallituksen jättävä Mika Rainio veikkaa mustan hevosen ilmestymistä liiton
puheenjohtajavaaliin edustajiston kokouksessa. Lisää Mikan mietteitä sivulla 9.

18 Osastot toimivat
20 Volttivisa
22 Elledningen
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Edustajistovaali innosti jäseniä
Edunvalvonnantekijät säilyi suurimpana ryhmänä, mutta menetti enemmistöasemansa

S

ähköliiton edustajistovaalien
keskusvaalilautakunta vahvisti
16. - 30. syyskuuta käydyn liiton
ja työttömyyskassan edustajiston vaalien tuloksen 21. lokakuuta.
Tulevaan edustajistoon Sähköliiton Edunvalvonnantekijät sai 32 paikkaa. Sähköistenalojen ammattilaiset
22 paikkaa ja uusi vaaliliitto Jäsenten
Sähköliitto peräti 16 paikkaa. Millään
vaaliliitolla ei nyt siis ole yksinään
enemmistöä edustajistossa.



TEKSTI JA KUVAT: RIITTA KALLIO

Äänestysprosentti oli 37,6, mikä oli
korkeampi kuin edellisissä Sähköliiton edustajistovaaleissa. Ilmeisesti vaaliaktiivisuuden kohottamiseen
tehty satsaus kannatti. Ehdokkaat saivat yhteensä 7066 ääntä, joista sähköisesti äänestäneiden osuus oli 3785.
Postiääniä kertyi 3318. Hylättyjä ääniä
oli 37. Ensimmäistä kertaa liiton historiassa sähköisten äänten määrä siis
ylitti postiäänten osuuden.
VAALITULOS PUNNITAAN
EDUSTAJISTOSSA
Seuraava edustajisto kokoontuu Tampereella 18.–20. marraskuuta, jolloin

liitolle valitaan uusi luottamushenkilöhallinto: edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, liiton
puheenjohtaja, liittosihteeri ja hallitus, sopimusalajohtokunnat, työympäristöasiain johtokunta ja jäsenpalveluasiain johtokunta.
Kaikki vaaliliitot ilmoittavat kunnioittavansa vaalitulosta. Nähtäväksi jää, säilyykö liiton terävin kärki ennallaan. Puolisen vuotta puheenjohtajan pestiä hoitaneen Tero
Heiniluoman (Edunvalvonnantekijät) kannatus punnitaan toden teolla samoin kuin kaksi kautta liittosihteerinä vaikuttaneen Hannu Luuk-

VAALILIITTO

VAALILIITTO

C

A

SÄHKÖLIITON
EDUNVALVONNANTEKIJÄT

SÄHKÖISTENALOJEN
AMMATTILAISET

32

4
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kosenkin (Sähköistenalojen ammattilaiset).
VAALITULOSTA KUNNIOITETAAN?
Tero Heiniluoman laskelmien mukaan vaalitulos antaa Edunvalvonnantekijöille puheenjohtajuudet sekä
edustajistoon että liiton hallitukseen.
– Kaikki vaaliliitot ovat ilmoittaneet
vaativansa, että vaalitulosta kunnioitetaan. Lähden siitä, että Edunvalvonnantekijät, joka sai puolet enemmän
edustajistopaikkoja kuin Sähköistenalojen ammattilaiset ja kaksi kertaa
enemmän edustajistopaikkoja kuin
Jäsenten Sähköliitto, on vaalitulok-

Edustajistovaaleja edeltäneissä ryhmäneuvotteluissa kaikista asioista ei päästy heti sopuun.
Visaiset henkilövalinnat askarruttivat hallitusta, edustajiston puheenjohtaja Seppo Fahlströmiä,
liittopuheenjohtaja Tero Heiniluomaa ja liittosihteeri Hannu Luukkosta.

sen perusteella se vaaliliitto, jonka
piiristä valitaan puheenjohtaja hallitukseen ja edustajistoon.
Heiniluoma muistuttaa lisäksi, että Sähköliiton vakiintuneen yhdistyskäytännön mukaan hallituspaikat on jaettu vaaliliittojen kesken
noudattaen vertauslukuihin perustuvaa laskentatapaa, jossa vertausluvut perustuvat vaaliliiton edustajapaikkojen määrään. Edunvalvonnantekijöille on siten tulossa 14-jäsenisestä hallituksesta 7 paikkaa puheenjohtajan paikka mukaan lukien, Sähköistenalojen ammattilaisille
4 paikkaa liittosihteerin paikka mu-

VAALILIITTO

kaan lukien ja Jäsenten Sähköliitolle 3
paikkaa.
Ryhmien välisissä neuvotteluissa
paikkajaosta on ollut eriäviä käsityksiä. Jäsenten Sähköliiton tiedotusvastaavan Tapio Heikkisen mukaan asia
ratkeaa vasta edustajistossa.
– Valinnat tehdään edustajiston vaalitulosta mahdollisimman pitkälle
kunnioittaen.
Samaa mieltä on myös liittosihteeri, Sähköistenalojen ammattilaisten
Hannu Luukkonen.
– Sähköliiton hallitukseen, johtokuntiin sekä työttömyyskassan hallitukseen on valittava sellaiset edus-

tajat, joille jäsenistö on vaaleissa antanut luottamuksensa. Hallinnon valinnoissa on pyrittävä huomioimaan
myös alueellisuus.
Kaikki Sähköliiton edustajistoon valitut esittäytyvät Vasaman keskiaukeamalla, sivuilla 12-13. 

Jäsenten Sähköliiton tiedotusvastaava Tapio Heikkinen iloitsee
omasta ja vaaliliittonsa puolesta.
Kummallekin löytyi kannatusta.

JUNNILA YLIVOIMAINEN ÄÄNIHARAVA
E

uralainen Mika Junnila nousi komealla äänisaalillaan vaalien
ylivoimaiseksi ääniharavaksi. 99 ääntä vaalipiiristä EIV03 ke-

B

rännyt Edunvalvonnantekijöitä edustava Junnila työskentelee Olkiluodon ydinvoimalassa tietoliikenneasentajana. Hän vaikuttaa myös
Sähköliiton hallituksessa ja EIV:n johtokunnassa sekä neuvotte-

JÄSENTEN
SÄHKÖLIITTO

lukunnassa. Junnila arvioi, että äänikuninkuus oli kokemuksen ja
työn voitto.

16

– Tein tosissani töitä, kun kannustin vaalipiirini jäseniä äänestysaktiivisuuteen ja keräsin ääniä omalle ryhmälleni sekä itselleni.
Käytössä olivat ihan perinteiset menetelmät, kirjeet ja puhelinsoitot. Tietysti äänestyksessä vaikutti myös se, että olen ollut TVO:lla
pitkään töissä, toiminut ammattiosastoni puheenjohtajana ja päässyt tutustumaan muihin sopimusalamme yrityksien ihmisiin.
MYÖS KORKEIN ÄÄNESTYSPROSENTTI
Junnila kertoo, että TVO:lla oli ehdokkaita kaikista vaaliliitoista ja
jokainen ehdokas myös keräsi kohtalaisen äänimäärän.
- Meillä oli jopa yhteinen vaalimainos tyyliin ”äänestä TVO:n ehdokasta”. Liekö ollut sen ansiota, että sopimusalamme vaalipiirissä äänestysprosentti nousi selvästi yli 50, mikä oli myös vaalipiirien paras tulos.
Junnila kiittää äänestäjiään tuesta ja vinkkaa heitä ottamaan yhteyttä. Mies on myös keskeisessä roolissa vaaliliittojen välisissä
neuvotteluissa.

Olkiluodon ydinvoimalassa tietoliikenneasentajana työskentele-

– Kun nyt on kolme "joukkuetta", niin on äärettömän tärkeää so-

vän entisen huippujääkiekkoilijan Mika Junnilan mottona on ollut

pia yhdessä ja turvata Sähköliitolle hyvä tulevaisuus vaalitulosta

jo pitkään, että ”yhtenäinen joukkue on parempi joukkue”.

kunnioittaen.
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KOETINKYNÄ

Vaalimatematiikkaa:
Miten Sähköliiton hallituksen
paikat jakautuvat?
MARTTI ALAKOSKI, Päätoimittaja

S

ähköliiton toiminta määräytyy yhdistyslain ja liiton omien, edustajiston vahvistamien sääntöjen perusteella. Sähköliiton sääntöjen 8 §:n 18 b-kohdan mukaan edustajisto valitsee en-

simmäisessä vaalien jälkeen pidettävässä kokouksessaan seuraavat neljä vuotta kestävälle toimikaudelle liiton puheenjohtajan, liittosihteerin ja muut hallituksen jäsenet.
Sääntöjen mukainen hallituksen vähimmäiskoko on 14 jäsentä. Siksi hallitusta ei voi nytkään
pienentää, vaikka edustajiston koko pienentyi 75 edustajasta 70:een.
Vaalien jälkeisissä ryhmäneuvotteluissa on ilmennyt, että vaaliliitot ovat keskenään erimielisiä
siitä, miten hallituspaikat on jaettava vaaliliittojen kesken. Liittosihteeri Hannu Luukkonen Sähköistenalojen ammattilaisten vetäjänä ja sopimusvastaava Sauli Väntti Jäsenten Sähköliiton vetäjänä ovat vaatineet sovellettavaksi laskukaavaa

vaaliliiton edustajapaikat (22 tai 16 tai 32)
edustajiston jäsenmäärä (70) )

X hallituksen jäsenmäärä (14)

Laskukaavan nojalla Sähköistenalojen ammattilaiset saisi 4,4 eli pyöristäen 4 paikkaa, Jäsenten
Sähköliitto 3,2 eli pyöristäen 3 paikkaa ja Edunvalvonnantekijät 6,4 eli pyöristäen 6 paikkaa.
Kaavan nojalla hallituksessa olisi yhteensä 13 jäsentä.
Sääntöjen mukaan hallituksen pitää olla vähintään 14-jäseninen eli se ei voi olla vain 13-jäseninen. Siksi laskukaava, jonka nojalla hallitus olisi vai 13-jäseninen, ei voi tulla sovellettavaksi. Laskukaavan käyttämisen edellyttämät yleiset pyöristyssäännöt johtavat sattumanvaraiseen ja
mielivaltaiseen lopputulokseen.
Hallituspaikkojen on siis määräydyttävä muulla perusteella. Tämä peruste on sama suhteellisuuteen ja vertauslukuihin perustuva kaava, jolla edustajistonkin paikat määräytyvät. Tällöin
vaaliliiton saaman ensimmäisen hallituspaikan vertausluvuksi tulee sen koko edustajamäärä,
toisen hallituspaikan vertausluvuksi edustajamäärä jaettuna kahdella, kolmannen hallituspaikan
vertausluvuksi edustajamäärä jaettuna kolmella jne.
Tämä laskutapa ei sisällä pyöristyssääntöjen sattumanvaraisuudesta johtuvaa mielivaltaisuutta, vaan se kunnioittaa äänestystulosta, ja sen avulla muodostuvasta taulukosta on helppo poimia eri vaaliliittojen yhteensä 14 suurinta vertauslukua, jotka osoittavat hallituspaikkojen jakautumisen:
HALLITUS		Sähköistenalojen

Jäsenten

Edunvalvonnan-

Ammattilaiset

Sähköliitto

tekijät

22

16

32

1

22,00

16,00

32,00

2

11,00

8,00

16,00

3

7,33

5,33

10,67

4

5,50

4,00

8,00

5

4,40

3,20

6,40

6

3,67

2,67

5,33

7

3,14

2,29

4,57

8

2,75

2,00

4,00

yht. 14 jäsentä		
edustajapaikat
jakaja

Taulukko osoittaa, että 14:ksi suurin vertausluku 4,57 (=32/7) on Edunvalvonnantekijöiden viimeinen eli seitsemäs hallituspaikka. Sähköistenalojen ammattilaiset saa hallitukseen neljä ja
Jäsenten Sähköliitto kolme paikkaa.
Liiton puheenjohtajuus kuuluu luonnollisesti suurimman vertailuluvun 32 haltijalle eli Edunvalvonnantekijöille ja liittosihteerin paikka toiseksi suurimman vertailuluvun haltijalle eli Sähköistenalojen ammattilaisille. 

SAK:n yt-neuvottelut päättyivät
– hallitus vahvisti uuden organisaation
SAK:n hallitus on vahvistanut järjestön uuden

ta ja liittojen SAK:lle maksaman jäsenmaksun

organisaation yt-neuvottelujen päätteeksi.

alentamisesta.

Neuvottelujen johdosta irtisanotaan viisi

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjes-

henkilöä, toimihenkilöiden toimenkuvia kehi-

tö edustaa 20:tä ammattiliittoa ja noin mil-

tetään ja aluetoimistoverkostoa uudistetaan.

joonaa palkansaajaa. Vuoden 2017 alusta

Neuvottelut perustuivat edustajakokouksen
päätöksiin järjestön lähivuosien toiminnas-

6
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SAK:ssa työskentelee 70 henkilöä. 

Työhyvinvointi on
T

yöntekijöiden innostus näkyy
asiakkaalle. Yritys saa hyvää
laatupalautetta, kun sen työntekijät luottavat itseensä ja pitävät
työtään merkityksellisenä. Erityisesti
kentällä olevat työntekijät rakentavat
kuvaa yrityksestä.
Toinen Työhyvinvointi-kirjan kirjoittajista, dosentti Marja-Liisa Manka, innostuu helposti puhumaan kentällä työskentelevistä sähköasentajista, olihan hänen oma isänsä juuri sellainen. Jätetään kuitenkin Kainuussa
vaikuttanut Artturi Broman hetkeksi, ja keskitytään Mankan ja hänen miniänsä Marjut Mankan ajatuksiin työhyvinvoinnista.
PK-YRITYKSET
AVAINASEMASSA
Yrityksen bisnes pyörii harvoin ilman
osaavia ja omistautuneita työntekijöitä. Yrityksen maineellekin on eduksi
hyvinvoiva henkilökunta.
Manka puhuu eritoten pk-yrityksistä, joissa työhyvinvoinnin kehittämisessä on vielä paljon tekemistä. Hän
viittaa Etelä-Pohjanmaalla tehtyyn
tutkimukseen, johon vastasi 138 pkyritystä.



TEKSTI: SEIJA PENTTILÄ



KUVAT: RIITTA KALLIO

– Työhyvinvointisuunnitelman tekeminen oli selvästi yhteydessä yrityksen henkilöstön määrän kanssa.
Yli sadan ihmisen yrityksissä osuus
oli 87 prosenttia, mutta vain 25 prosenttia 5– 9 ihmisen yrityksistä oli tehnyt työhyvinvointisuunnitelman.
– Pk-yrittäjistä useampi kuin kaksi
kolmesta toivoi saavansa tietoa ja tukea työhyvinvoinnin kehittämiseen,
koska välttämättä lakisääteisetkään
velvoitteet eivät olleet vielä hallinnassa. Tutkimuksen tulokset voi yleistää
muidenkin alueiden pk-yrityksiin.
Työhyvinvointisuunnitelma voi esimerkiksi määrittää työhyvinvoinnin
kehittämistoimet vuositasolla ja seurata työpaikan ilmapiiriä säännöllisesti. Mankat ohjeistavat kirjassaan
suunnitelman tekemiseen yksityiskohtaisesti.
OIKEUDENMUKAISUUS
TÄRKEÄÄ
Manka nostaa esimiehet avainasemaan pk-yrityksistä puhuessaan.
Isoissa yrityksissä tukihenkilöitä on,
mutta pk-yritysten työkalut ovat vähissä, jos esimies ja ylin johto eivät
kiinnostu työntekijöiden hyvinvoinnista.
Nykyaikana kysymys ei kuitenkaan
ole niinkään paljon esimiesten motivaatiosta tähdätä työhyvinvointiin,
kuin siitä että aikaa ei ole riittävästi
työhyvinvoinnin johtamiseen.

MOSSELLA
LINJOILLE
M

arja-Liisa Manka muistelee sähköasentaja-isänsä olleen aina liikkeellä. Kai-

nuun kylissä tunnettu Artturi Broman teki töitä Kajaanin Sähkötyölle, ja jos linjoilla oli ongelmia, Kainuun Valo kutsui urakoimaan.
Bromanin perhe asui Vaalan Veneheiton kylässä. Sieltä Broman kävi 90 kilometrin päässä Kajaanissa hakemassa sähkötarvikkeita ja
suuntasi kentälle.
– Isällä oli alkuaikoina moottoripyörä, mutta sittemmin aina Mosse (automerkki Moskvitsh). Sillä hän huruutteli pitkin ja poikin.
Perheen lapset rakensivat leikit isän tuomien sähkötarvikkeiden ympärille.

hain ja laittanut oikein eväät. Kuudelta hän
hyppäsi mopon selkään ja ajoi 18 kilometriä.
Oli kuitenkin pääsiäissunnuntai, vapaapäivä.

– Olivatkohan ne liittimiä tai jotain, mut-

Kotona Matin tomeraksi tiedetty vaimo oli ol-

ta kun niitä laittoi jonoon ja yhtä tönäisi, niin

lut hiiskumatta pyhäpäivästä ja antanut mie-

kaikki liikahtivat. Varmaan kaikissa niissä ta-

hen mennä.

varoissa oli jonkinlaista kyllästysainetta, ja
nykyisin ne olisivat kiellettyjä.

Kuppila sijaitsi vuonna 1950 rakennetussa talossa, joka sähköistettiin 1951. Kuppilan
viehättävä emäntä sai sähköt ja myös sähkö-

SÄHKÖMIESTEN TARINOITA

asentajan, sillä heidät vihittiin samana vuon-

Mankan äiti piti kotitalossa kuppilaa ja siellä

na. Vuonna 1952 syntyi Marja-Liisa.

kokoontuivat monet sähköalan ihmiset.
– He olivat läheisiä ihmisiä ja sähkömiehet kertoivat paljon tarinoita linjoilta. Eräskin Matti oli krapuloissaan herännyt aamuvar-

Manka muistaa nyt jo edesmenneen isänsä terveyden reistailleen vanhemmiten. Käsiin tuli reuma.
– Teki sormillansa työtä kylmässä. 

yhteinen asia
Marja-Liisa Manka myöntää työelämän kiireen, mutta kehottaa kuitenkin järjestämään yhteistä aikaa. Yrityksen johdolle hän painottaa, että
työhyvinvointi on osa bisneksen tekemistä. Enää ei mennä sillä ajatuksella, että ”tehkää työnne ja se on siinä”.
Työhyvinvointi on nimenomaan koko
työyhteisön asia.
Hyvinvoinnin perusta tehdään yhdessä keskustelemalla. Yksi Mankojen kirjan työkaluista on ”Tavoitetähtityöskentely”. Sen avulla voi valita
3–4 tärkeintä tavoitetta työhyvinvoinnin kohentamiseksi, löytää karikot ja
huomata hyödyt.
Kiireestä huolimatta suomalainen
esimies arvioidaan eurooppalaista

ammattiveljeään paremmaksi. Suomalainen antaa tarvittaessa tukea ja
apua ja hän myös kysyy alaisten mielipidettä heitä koskevissa päätöksissä.
Esimiestyössä työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu saa erityisen painon. Mankat mainitsevat tutkimuksen, jonka mukaan epäoikeudenmukaisuus voi heikentää merkittävästi eritoten miesten terveyttä.
YHTEISET TAVOITTEET
Työhyvinvointi-kirja toteaa, että tiimityö lisää työntekijöiden vastuullisuutta, aloitteellisuutta ja myös itsenäisyyttä. Työyhteisön joustava rakenne puolestaan mahdollistaa sen, että jokainen voi tehdä päätöksiä omal-

TYÖAIKA
E

nsi vuoden alussa työntekijöiden työaika pitenee, kun kilpailukykysopimus tulee
voimaan. Esimerkiksi valtion työpaikoilla

päivittäinen työaika on kuusi minuuttia pitempi kuin tänä vuonna. Työhyvinvoinnin

johtamisen dosentti Marja-Liisa Manka ei näe työajan pidentämisessä mitään hyvää.
– Työajan pidentäminen ei ole tätä päivää enkä voi sitä ymmärtää. Se perustuu johonkin menneisyyden työn tekemisen tapaan. Ehkä jossain tehdaslinjalla kappaleita
voi laskea enemmän, mutta syntyy siinäkin sitten virheitä.
Työelämän tutkijoissa kuusi minuuttia herättää lähinnä hilpeyttä. Monet tutkimukset
tukevat jopa sitä, että kahdeksan tunnin työpäivää tuottavampi on kuuden tunnin työaika samalla palkalla. 

la alueellaan. Kun on tietoa oman työn
pohjaksi, tieto myös kulkee ja ihmiset
ovat työpaikalla aloitteellisia. Ihmiset
kokevat työn mielekkääksi muun muassa siksi, että päätösten tekemiseen
voi osallistua suoraan tai oman tiimin
kautta.
Marja-Liisa Manka vertaa osaamisen jakamista ja joustavaa työtä tieliikenteeseen.
– Liikennevalot ovat vähentyneet ja
kiertoliittymät yleistyneet.
Tiettyjen raamien puitteissa itseohjautuvat tekijät ovat tehokkaampia
kuin ohjatut. On yhteiset vastuut ja tavoitteet.
VANHAT JA
NUORET YHTEEN
Työelämässä vanhempien työntekijöiden voi olla vaikeaa käsittää sitä, että nuorille kaverit ja harrastukset ovat
hyvin tärkeitä.
1980-1990-välillä syntyneet haluavat vapaa-aikaa päästäkseen festareille ja reissuille. Manka muistuttaa, että he ovat vuonna 2020 suurin työssä
oleva ikäluokka.
– Eri sukupolvet suhtautuvat työhönsä eri tavoin ja erot saattavat jopa
kasvaa. Nuorten ja vanhempien keskinäinen keskustelu on tärkeää.
Vanhemmat voivat esimerkiksi saada nuorilta apua tietotekniikkaongelmiin ja vanhemmat opettaa nuorille
työn käytäntöjä.

Manka toteaa, että parasta oppimista ei ole tarjolla kursseilla vaan työpaikalla. Kiireettömyys ja päivittäinen
kohtaaminen antavat sijaa oppimiselle. Erityisesti kokemustiedon välittäminen vaatii työpaikalla epämuodollista ilmapiiriä. Manka mainitsee käytävät ja kahvipöydät otollisina ajatustenvaihdon paikkoina.
KIITOS MERKITSEE
Mankat kirjoittavat työn hallinnan
tunteesta. Se tarkoittaa mahdollisuutta vaikuttaa oman työn pelisääntöihin
ja myös työn itsenäisyyttä. Kun ihminen hahmottaa tehtävät osaksi kokonaisuutta ja kokee työn merkitykselliseksi, hän voi olla enemmän kuin ahkera; hän voi olla innostunut työstään.
Työ tarjoaa rahapalkkaa, mutta vastoin yleistä ajatusta, tärkeintä ei aina
ole palkan suuruus vaan työssä onnistumisen kokemukset. Marja-Liisa Manka viittaa eurooppalaiseen tutkimukseen, jonka mukaan vain yhtä ihmistä kymmenestä raha kannusti oikeasti. Paljon merkitsivät ilmaiset
kannusteet, kuten mahdollisuus oppia uutta, kiitos ja kehu.
Myös työelämän sopimuksia ja kannusteita tutkiva nobelisti Bengt Holmström sanoo, että kysymys ei ole pelkästään rahan maksamisesta.
– Kyse on myös työnkuvan muokkaamisesta niin, että se motivoi ihmisiä työssään. 
VA S A M A 8 / 2 0 1 6
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”E

i se aika, vaan kuljettu
matka” Tämä hokema tulee mieleen, kun kuuntelee eläkkeelle jäävän Sähköliiton
ex-puheenjohtaja Martti Alakosken
muisteloita työuran varrelta.
45 vuotta Sähköliiton jäsenenä ja 21
vuotta liiton palkkalistoilla töitä paiskinut mies on niin selkeästi profiloitunut matkantekijäksi, että hän saa pyytämättä Tampereen Tammelantorin
grillillä autoilija-alennuksen. Ehkä yli
1 968 000 ajettua työ- ja työmatkakilometriä heijastuvat nuorekkaasta olemuksesta?
Jurvassa syntynyt ”Mara” ajautui
sähköalalle äitinsä ja enonsa ansiosta. Hiihtoleiriltä palailevalle urheilijanuorukaiselle ilmoitettiin aikoinaan,
että hänelle on varattu opiskelupaikka
Vaasan ammattikouluun kolmevuotiselle sähköasentajalinjalle. Vuonna 1968 samalla luokalla aloitti myös
muuan Lauri Lyly. Toisena opiskeluvuonna Mara valittiin oppilasyhdistyksen puheenjohtajaksi, joka kunnostautui järjestämällä koulun juhlasalissa isoja rock-konsertteja.
– Rehtorin luvalla sain esiintyjiksi muun muassa Irwinin, Robinin ja
Pentti-Oskari Kankaan. Kaikki tapahtumat tuottivat reilusti persnettoa,
mutta jotenkin sain aina uudelleen
rehtorin vakuuttumaan tilaisuuksien tärkeydestä, Mara ihmettelee edelleen.
ISÄKSI 19-VUOTIAANA
Varhaiskypsä show-mies onnistui
hurmaamaan myös laboratorioluokan
kaunottaren ja viemään tämän vihille
heti, kun se oli iän puolesta luvallista.
Nyt Sirpa ja Martti ovat olleet naimisissa jo 45 vuotta, ja edelleen onni kukoistaa.
Maran ensimmäinen sähköalan työpaikka oli Vaskiluodon voimalaitoksen työmaalla Turun asennuspajan
palkkalistoilla vuonna 1971, jolloin
hän myös liittyi Sähköliittoon.
– Vaskiluodon Voiman silloinen
pääluottamusmies, nyt jo edesmennyt
Esko Perälä ilmoitti, että seuraavana päivänä ei ole töihin tulemista, ellei nimi ole liittymislomakkeessa. Sii-

Mara
ajelee
vapaalle
Martti Alakoski tunnetaan "maanteiden ritarina",
jonka työ ja harrastukset ovat pitäneet vauhdissa.
Bensankäryisistä ansioistaan hän on saanut moottoriliiton kultaisen ansiomerkin. Viime itsenäisyyspäivänä hänelle myönnettiin myös Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan ritarimerkki.

tä lähtien olen ollut vuorollaan osastojen 076, 169, 035 ja nykyisen kotiosaston 073 jäsen ja osallistunut ajan
salliessa myös Härmän kylpylässä pidettyihin osaston kokouksiin. Tätä
osastoa olinkin perustamassa 20 vuotta sitten.
Vaskiluodosta tie vei armeijan harmaisiin Vaasan moottoroituun rannikkopatteristoon.
– 28.11.1972 oli valapäivä. Se on
helppo muistaa siitä, että samana päivänä samaan kellonaikaan, kun olin
sormet pystyssä Vaasan kirkossa meidän perheeseen syntyi flikka. Eikä iltalomaa myönnetty.
Ammattikoulun, armeijan ja Strömbergin pätkätöiden jälkeen nuori perheenisä päätyi Kristiinankaupunkiin
voimalaitostöihin. Siinä sivussa hän
kouluttautui työteknikoksi ja yliasentajaksi.
Kristiinasta Alakoskien tie vei vuonna 1977 Olkiluotoon ydinvoimalaitosten rakennustyömaalle.
– Silloin ajateltiin, että ydinvoimassa on energiantuotannon tulevaisuus.
OL1:n ja OL2:n valmistuttua nuori perhe palasi lähemmäs kotikontuja

Moottorikelkkailu on ollut Maran talvinen suosikkiharrastus, joka on tuonut mukanaan lisää luottamustehtäviä.
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Kurikkaan, ja pitkätukkainen, hiljalleen harmaantuva Mara aloitti työt Jyllinkosken Sähköllä, missä pian kertyi
myös luottamustehtäviä ja jopa firman
hallituksen jäsenyys. Mara ehti olla 16
vuotta pääluottamusmiehenä ennen
siirtymistään aluesihteeriksi Sähköliiton Seinäjoen aluetoimistoon.
PALKKARAKENNETYÖRYHMÄ
OLI ”AY-KORKEAKOULU”
Ammattiyhdistystoiminta ja erityisesti
voimalaitosalan valiokunnan jäsenyys
veivät sittemmin nuoren yliasentajan
yhä useammin mukaansa.
– Olin energia-alan palkkarakennetyöryhmän jäsen. Vuonna 1986 aloitettu haasteellinen työ saatiin valmiiksi vasta 2002. Siihen asti alan palkkaus oli laahannut pahasti jäljessä, kun
95 prosenttia alalla työskentelevistä oli palkkaryhmässä 5 eikä etenemisen mahdollisuuksia juuri ollut. Pitkän prosessin tuloksena saimme lopulta neuvoteltua palkkarakenteen,
jossa huomioitiin tehtävän vaativuus
ja henkilökohtainen palkanosa, joka
muodostui henkilön pätevyydestä tehtävässään.
Palkkarakennetyöryhmässä
kannuksensa hankkinut numeronero olikin jo vuonna 1995 pätevöitynyt toimitsijan tehtäviin ja jopa demarien kansanedustajaehdokkaaksi. Maran pesti Seinäjoen ”aluekeisarina” jäi
kahden vuoden mittaiseksi, kun kutsu
kävi Tampereelle Sähköliiton energiaalan sopimusvastaavaksi Lauri Lylyn
noustua liiton puheenjohtajaksi.
– Vuonna 1999 yritin Kurikasta
eduskuntaan oikein tosissani, mutta
se oli hiukan hankalaa, kun työpaikka oli silloin jo Tampereella. 800 ääntä jäi puuttumaan läpimenosta, Mara
harmittelee.
Uraputki jatkui, ja mies nousi neuvottelupäälliköksi. Viiden vuoden kokemus tes-rintamalla riitti vuonna
2004 nostamaan Maran puheenjohta-

jaksi Lauri Lylyn tultua valituksi SAK:n
edunvalvonta johtajaksi.
MYRSKYINEN
PUHEENJOHTAJAKAUSI
– Ensimmäiset neljä vuotta olivat vaikeimpia. Vaaliliitot olivat tukkanuottasilla tuon tuostakin. En halunnut kunnioittaa ”vanhoja perinteitä” vaan uudistaa liittoa. Joka hallituksen kokouksessa sitten toteutettiin demokratiaa äänestämällä, Mara huokaisee.
Nyt hän uskaltaa tunnustaa, että olisi
itse ollut TEAM-hankkeen kannattaja.
– Näin, että suurliitossa sähkösektorilla olisi ollut tulevaisuuden mahdollisuus. Valitettavasti hanke ei saanut
enemmistöä puolelleen. Jatkossa Sähköliiton on haettava entistä tiiviimpiä
kumppanuuksia. Vuonna 2018 aloittava Teollisuusliitto on niin iso toimija
meidänkin sopimuskentässä, että yhteistyötä on vahvistettava, jos aiomme
omat sopimuksemme pitää.
Puheenjohtajuudesta kevään ylimääräisessä edustajiston kokouksessa luopunut Mara toivoo, että Sähköliitto lähivuosina saisi vielä yhteisen runkosopimuksen.
– Se edellyttäisi sitä, että saisimme
teollisuusalan sopimuskumppanit samaan pöytään.
Vanhempana asiantuntijana viimeiset kuukaudet Sähköliiton palkkalistoilla työskennellyt Mara toivoo myös,
että nykyinen puheenjohtaja Tero Heiniluoma saisi jatkaa ainakin seuraavan
edustajistokauden työssään.
– On jäsenkunnan etu, että meillä on
fiksu, juridiikan hallitseva puheenjohtaja, jonka juristitaustasta on selkeästi etua esimerkiksi tes-pöydissä. Siellä isäntäpuolellakin kaikki neuvottelijat ovat nykyään lakimiehiä. Sähköalan
erityisosaamistahan meiltä löytyy, kun
alan sopimusvastaava ja kentän jäsenet
ovat mukana neuvottelukunnissa. 
PS. Läksiäislahjaksi Mara sai 1953
julkaistun Autoilun avain -kirjan.

Mika otti ohjat omiin käsiin
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4. syyskuuta 50 vuoden iän saavuttanut Mika Rainio jättää
taakseen aikaisin aloitetun ayuransa, etunenässä sähköistysalan
johtokunnan puheenjohtajuuden, liiton hallituksen jäsenyyden ja sähköasentajan ammattinsa hyvillä mielin
ja siirtyy enimmäkseen hevoshommiin.
– Kun on aloittanut työt ja ammattiyhdistyshommat niin nuorena voi
hyvin jäädä ”vähän eläkkeelle” niistä
hommista ja keskittyä johonkin ihan
muuhun, Rainio nauraa.
Hän arvioi määrätietoisuutensa
kummunneen vaikeasta lapsuudesta, joka pakotti ottamaan elämän ohjat
omiin käsiin jo varhain. Porissa syntynyt poika varttui Helsingissä ja löysi
uransa sähköasennuksen parista.

– Hän oli aina reilu työnantaja, jolle
annan täydet pisteet. Hän puolestaan
antoi minulle mahdollisuuksia kehittyä työssäni ja edetä urallani. Olin
30 vuotta kestäneen asentajan työni
ohella pitkään myös Sähkö-Aro Oy:n
johtoryhmän jäsenenä, työsuojeluvaltuutettuna ja luottamusmiehenä.
Ammattiyhdistysuransa parhaina
asioina Rainio pitää sitä, että hän sai
olla mukana neuvottelemassa merkittäviä palkankorotuksia sähköistysalalle.
– Viime vuodet ovat sitten olleetkin
vaikeampia, eikä näköpiirissä tunnu
olevan juurikaan ruusuisempia aikoja. On surkuhupaisaa, että joudumme luopumaan aiemminkin sovituista
eduista. Nyt tavoitteena on vain yrittää selvitä mahdollisimman pienillä
menetyksillä.

30 VUOTTA AROLLA

Kova ay-mies suorastaan liikuttuu kehuessaan pitkäaikaista työnantajaansa Paavo Aroa, jonka palveluksessa
Rainio ehti olla peräti 30 vuotta.

Mika Rainio laajensi hevosbisnekseen,
mutta sähkötyöt sujuvat edelleen.

HYVIÄ YSTÄVIÄ KAIKISSA LEIREISSÄ

– Parasta Sähköliiton luottamustoimissa on ollut, että olen saanut paljon
ystäviä kaikista ryhmistä. Sähköistys-

alan johtokunta on ollut minulle tärkein luottamustoimista. Meillä on ollut osaava ja toisiaan arvostava porukka. Toiminta on ollut aina avointa ja keskustelevaa, Edunvalvonnantekijöiden ryhmään kuuluva Rainio
kehuu ja toivoo, että linja jatkossakin
säilyy samanlaisena.
– Hyvä yhteishenki on kaiken aytoiminnan lähtökohtana, kun edunvalvontatyötä tehdään. Mitkään ryhmärajat eivät merkitse mitään.
Nykyisin klaukkalalaisella hevostilalla asuva Rainio matkustelee tulevaisuudessa entistäkin enemmän,
sillä yhdessä Maija-puolison kanssa
hankittu hevoskuljetusauto kiidättää
rotuhevosia Keski-Euroopasta Suomeen tiuhaan tahtiin.
– Viime vuonna olin yli 200 päivää
matkoilla. Syntymäpäiväkin vierähti
työn merkeissä Espanjassa. Tarkoitus
on juhlia merkkipäivää vähän myöhemmin ystävien ja sukulaisten kera,
lupaa Mika Rainio, jota jatkossa työllistävät myös hevos- ja erikoisautot. 

Eläkeuudistus on jo lähellä – joko tiedät sen pääpiirteet?
E

läkeuudistus astuu voimaan

täyttyisi nykylainsäädännön mukaan

aikaeläkkeen ja tuo tilalle uuden elä-

vuodenvaihteessa ja tuo tulles-

vuonna 2018, se nousee 3 kuukau-

kelajin: osittaisen varhennetun van-

saan muutoksia muun muassa elä-

della, ja jos vuonna 2019, nousua

huuseläkkeen. Se eroaa osa-aika-

keikään ja eläkkeen kertymiseen.

tulee 6 kuukautta, ja niin edelleen.

eläkkeestä monella tapaa.

Ihan kaikkia uudistukseen liittyvät

Mutta ammatillinen eläkeikä ei kui-

muutokset eivät kuitenkaan koske.

tenkaan nouse korkeammaksi kuin

pitänyt olla töissä ja eläkkeen mää-

• Eläkeikä nousee vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneillä 3 kuu-

oman ikäluokan alin eläkeikä.

rä on laskettu ansion alenemasta.

kautta kerrallaan.

Osittaisessa varhennetussa vanhuus-

• Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden eläkeikä vahvistetaan,

Eläkeuudistuksen suurin muutos on eläkeiän nouseminen, joka

– Osa-aikaeläkkeelle jäädessä on

PÄHKINÄNKUORESSA

koskee vuonna 1955 ja sen jälkeen

ELÄKKEEN LYKKÄÄMINEN

eläkkeessä eli OVE:ssa puolestaan

kun he täyttävät 62 vuotta.

syntyneitä. Sitä aikaisemmin synty-

KASVATTAA ELÄKETTÄ

tärkein kriteeri on ikä, joka on aluk-

• Ammatilliset eläkeiät nousevat 3 kuukautta kerrallaan (nousu

neiden eläkeikä pysyy ennallaan.

Kesätöitä tekevät nuoret pääse-

si vähintään 61 vuotta. Se ei vaadi

kuitenkin korkeintaan yleiseen alimpaan vanhuuseläkeikään asti).

vät eläkeuudistuksen jälkeen ker-

työntekoa, mutta toisaalta töissä voi

• Henkilökohtaiset eläkeiät pysyvät ennallaan.

kautta kerrallaan. Vuonna 1955

ryttämään eläkettään entistä aiem-

halutessaan jatkaa kokopäiväises-

• Ylintä mahdollista eläkeikää ei ole, vaan työntekoa voi jatkaa niin

syntyneiden alin eläkeikä nousee 3

min, sillä jatkossa eläkettä kertyy jo

ti eikä työnantajan kanssa tarvitse

kauan kuin haluaa. Eläkkeen kertyminen kuitenkin loppuu vuonna

kuukautta, vuonna 1956 syntynei-

17-vuotiaana tehdyistä töistä. En-

asiasta sopia mitään. On aivan oma

1957 ja sitä ennen syntyneillä 68-vuotiaana, vuosina 58-61 syn-

den 6 kuukautta ja niin edelleen.

simmäinen ikäryhmä, jota muu-

päätös, haluaako ottaa osan eläk-

tyneillä 69-vuotiaana ja vuosina 62-64 syntyneillä 70-vuotiaana.

Tällä tavoin vuonna 1962 syntynei-

tos koskee, ovat vuonna 2000 syn-

keestä maksuun ennakkoon, Korho-

Tätä nuorempien karttuman loppumisikää ei tiedetä vielä.

den eläkeikä nousee 65 vuoteen,

tyneet.

nen kertoo.

• Vuonna 2000 ja sen jälkeen syntyneet saavat eläkettä jo 17-vuo-

– Eläkeikä nousee kolme kuu-

kertoo eläkejohtaja Eija Korhonen

Eläkkeen kertymiseen tulee myös

– Ennakkoon otettu osuus säi-

tiaana tekemistään töistä.

toinen muutos. 63-vuotiailla ja sitä

lyy samanlaisena myös vanhuuseläk-

• Superkarttuma poistuu ja sen tilalle tulee lykkäyskorotus. Jos jää

vanhemmilla ollut superkarttuma

keelle siirryttäessä. Vanhuuseläk-

eläkkeelle ikäluokan alimman eläkeiän jälkeen, eläkkeeseen saa

syntyneiden eläkeiän noususta ei

poistuu ja sen tilalle tulee lykkäys-

keessä OVE:een lisätään OVE:n ha-

0,4 prosentin korotuksen per kuukausi.

ole vielä tarkkaa tietoa. Se vahvis-

korotus.

kemisvaiheessa säästöön jäänyt eläk-

• Osa-aikaeläke poistuu ja sen tilalle tulee osittainen varhennettu

keen osuus ja sen lisäksi mahdolli-

vanhuuseläke. Osan siihen mennessä kertyneestä eläkkeestä voi ot-

että eläkkeeseen saa korotuksen,

nen OVE:n rinnalla tehdystä työstä

taa maksuun jo etukäteen, jos on täyttänyt 61 vuotta.

jos jää eläkkeelle alimman van-

karttunut eläke.

• Kokonaan uusi työuraeläke on suunnattu vähintään 63-vuotiaille,

Kevasta.
– Vuonna 1965 ja sen jälkeen

tetaan sitten, kun mittariin tulee
62 vuotta.
Julkisella sektorilla on paljon am-

– Käytännössä se tarkoittaa sitä,

matillisia ja henkilökohtaisia eläke-

huuseläkeikänsä jälkeen. Korotus-

ikiä. Henkilökohtaiset eläkeiät eivät

ta tulee 0,4 prosenttia kuukaudes-

työuraeläke, joka on suunnattu vä-

set työuraeläkkeet voidaan myöntää aikaisintaan 1.2.2018, kos-

nouse, sillä ne ovat nyt suurimmal-

sa eli jos eläkkeelle jäämistä lykkää

hintään 63-vuotiaille työntekijöille.

ka työuraeläkettä ei voida myöntää alimman vanhuuseläkeiän täyt-

la osalla jo 64 ja 65 ikävuoden vä-

esimerkiksi vuoden, saa 4,8 pro-

Sen saaminen edellyttää vähintään

täneelle.

lillä ja koko ajan lähenevät 65 vuot-

senttia paremman eläkkeen.

38 vuoden uraa, joka on ollut henki-

• Jo kertyneisiin eläkkeisiin ei tule muutoksia.

sesti tai fyysisesti raskas.

• Vanhuuseläkkeelle jo jääneiden eläkkeisiin ei tule muutoksia.

ta. Sen sijaan ammatillisiin eläkeikiin – joita on esimerkiksi opetta-

Jo kertyneet tai maksussa olevat
eläkkeet pysyvät ennallaan.

jilla ja poliiseilla – tulee samanlai-

Toinen kokonaan uusi eläkelaji on

– Työuraeläke on saman tyyppi-

joilla on takanaan vähintään 38 vuoden raskas työura. Ensimmäi-

• Voit tarkistaa oman eläkeikäsi tai laskea eläkearviosi osoitteesta

nen kuin työkyvyttömyyseläke, mutta

tyoeläke.fi tai Kevan tai muiden työeläkelaitosten verkkosivuilta.

set kolmen kuukauden korotukset

OSA-AIKAELÄKE POISTUU,

se on mahdollista saada ehkä vähän

• Lue lisää eläkeuudistuksesta Kevan sivuilta.

kuin ”tavallisiin” eläkeikiinkin.

TILALLE KAKSI UUTTA ELÄKELAJIA

kevyemmillä kriteereillä terveydenti-

Eläkeuudistus poistaa käytöstä osa-

lan puolesta, Korhonen arvioi. 

– Jos ammatillinen eläkeikä

VA S A M A 8 / 2 0 1 6
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KÄRKIMIES

Sote-puhallus
S

OSIAALI- ja terveyspalvelujen

askarruttaa se, mitä tulevaisuu-

uudistus eli sote on asia, joka

dessa tulee tapahtumaan. Arve-

muuttuu.
Kukaan ei voine kiistää sitä,

vain Attendon, Mehiläisen ja Ter-

hes kymmenen vuoden ajan ollut

veystalon kaltaiset monikansalliset

todella tiukassa, ei ole mitään jär-

koskettaa jokaista suomalaista.

len, että se ei tule olemaan Suo-

että yksityisen yrityksen tärkein

toimijat, jotka siirtävät jättivoit-

keä lähettää jo ennestään vähäisiä

Kyse on mahdollisesti jopa vuosi-

men eikä suomalaisten edun mu-

tehtävä myös sote-sektorilla on

tonsa veroparatiiseihin ja hyötyjinä

rahoja Suomesta pois. Näin kui-

sadan suurimmasta uudistukses-

kaista. Jo kirjoitukseni ensimmäi-

tuottaa voittoa omistajilleen. Laki

ovat muun muassa yhdysvaltalai-

tenkin tapahtuu, kun sote-uudis-

ta, joka suomalaisissa kunnissa ja

sessä kappaleessa puhuin puhal-

määrää. Näin ollen palvelujen laa-

set eläkerahastot.

tus ja siitä seuraavat jatkotoimet

maakunnissa on tehty. Itse pidän

luksesta.

tu jää väkisin toissijaiseksi. Täs-

Yksityisten yritysten voitonta-

tähän olemme saaneet jo lukui-

voitteluun liittyy oleellisesti ker-

lähdetty siitä, että myös julkisen

sia esimerkkejä. Monissa laitoksis-

mankuorinta. Niitä ei juurikaan

rässä, mutta kaikki merkit viittaa-

mistelu sotessa on ollut luvatto-

puolen toimijat joutuvat yhtiöittä-

sa vanhukset ovat joutuneet täy-

kiinnosta, miten Suomen syrjäseu-

vat siihen, että ikävä kyllä en ole.

man sekavaa. Tietoa on tullut ti-

mään yksikkönsä, jos ne haluavat

sin ala-arvoisen hoidon kohteiksi,

duilla palvelut tuotetaan. Eikä nii-

Puhun puhalluksesta.

poittain. Välillä on menty eteen-

päästä mukaan sote-toimintaan

vaikka palvelumaksut ovat olleet

tä juurikaan kiinnosta, miten esi-

päin, välillä taaksepäin. Hallituk-

tulevina vuosina. Tällainen pakko-

parasta A-luokkaa.

merkiksi mielenterveysongelmai-

sen toimintaa voisi jopa pitää ne-

yhtiöittäminen sopii mielestäni jo

Julkisella palveluntuottajalla

rokkaana, koska se on ollut niin

lähtökohtaisesti huonosti sosiaali-

sen sijaan lähtökohta on aina itse

net muut moniongelmaiset ihmi-

sekavaa, että siihen on ollut vai-

ja terveyspalvelujen tuottamiseen.

palvelu, sen laatu ja saatavuus.

set hoidetaan. Kun syrjäseuduilta

kea ottaa kantaa.

Mutta pahempaa on tulossa.

Itse asiassa pidän kyseenalaisena,

ja syrjäytyneiltä on vaikea nyhtää

onko yleensä moraalisesti ja eetti-

voittoa, yhtiöt jättävät ne mielel-

sotea vuosisadan puhalluksena.
Maan nykyisen hallituksen val-

Nerokkuutta enemmän uskon

Nythän sote-valmistelussa on

Kun kaikki sote-yksiköt ovat jatkossa yhtiömuotoisia, siitä on hy-

sesti kestävää tehdä voittoa ihmis-

lään julkisen puolen hoidettavaksi

jotain isoa aikaiseksi, mutta osaa-

vin lyhyt matka siihen, että yh-

ten sairauksilla ja vanhenemisella,

– ja maksettavaksi.

minen ei välttämättä riitä. Eri puo-

tiöitä – julkisestikin omistettu-

jotka kuitenkin vääjäämättä kuulu-

lueiden alastomat poliittiset int-

ja – aletaan myydä yksityisille toi-

vat ihmisen elinkaareen.

ressit ovat myös omiaan hankaloit-

mijoille. Etenkin yksityisellä puo-

tamaan järkevää valmistelua.

lella ollaan valmiina. Suuret sote-



Eniten sote-uudistuksessa minua

Näin ollen miljardit ja taas miljardit eurot, jotka pitäisi kaiken
järjen mukaan kiertää täällä Suo-







messa tuottamassa yhteistä hyvää meille kaikille, valuvat jatkos-

HARRI JÄRVINEN

mielellään pienempiä toimijoita

Eli näen tulevaisuuden uhkakuvan

sa kiihtyvällä vauhdilla rajojemme

Kirjoittaja on

pois markkinoilta. Ja kun näin ta-

sellaisena, että Suomessa sote-

ulkopuolelle.

SAK:n yhteyspäällikkö

pahtuu, koko toiminnan luonne

palveluja tuottavat pääsääntöisesti

palveluja tuottavat yhtiöt ostavat


Hartaasti toivon, että olisin vää-

set, päihdeongelmaiset ja mo-

kuitenkin kaaokseen: pitäisi saada



etenevät.

Kun talous Suomessa on jo lä-

harri.jarvinen@sak.fi

Turvaa elämäsi
rakkain paikka
Nyt

-50%
koti-irtaimistovakuutuksesta*

Koti on elämäsi kenties rakkain paikka, joka tarvitsee turvakseen
huolenpitoa ja oikein mitoitetun kotivakuutuksen – kaiken varalta.
Me Turvassa varmistamme, että saat tarpeitasi vastaavan
vakuutuksen. Rakas kotisi ansaitsee sen.
Poikkea toimistollamme, soita tai tutustu etuihisi osoitteessa
turva.fi/sahkoliitto
*Etu koskee uutta koti-irtaimistovakuutusta, jonka alkamispäivä on
1.9.–31.12.2016. Edun saa ensimmäisen vuoden vakuutusmaksusta.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • www.turva.fi • puh. 01019 5110

236x165_Vasama_Nro8__RakkainPaikka_Ilmoitus_Turva_17112016.indd 1
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Kun iso mies putoaa,
traumahihnat
helpottavat roikkumista
I

so mies roikkuu velttona teollisuushallin katosta riippuvan kettingin päässä. Joukko työhaalareihin sonnustautuneita miehiä tarkkailee tilannetta hallin reunamilla. Tampereen Lokomon huoltokorjaamolla
tapahtuvassa pelottavan näköisessä
tilanteessa on kyse harjoituksesta, jossa testataan putoamissuojaimia ja erityisesti turvavaljaisiin lisättyjä trau-



TEKSTI JA KUVAT: RIITTA KALLIO

Anssi Hirvonen ja hallittu pudotus. Jalkojen
alla traumahihna antaa jaloille tukea ja
helpottaa roikkumista, Matti Kivelä näyttää.

mahihnoja. Apuvälineiden tarkoitus on pidentää aikaa, minkä putoamisonnettomuuden uhri voi roikkua
turvavaljaissa.
– Putoaminen turvavaljaidenkin
kanssa on aina onnettomuustilanne. Ja jos uhri joutuu roikkumaan pitkään turvavaljaiden varassa, roikkumisen terveysriskit kasvavat entisestään, tehtaan työsuojeluvaltuutettu ja
sähköasentajien luottamusmies Matti
Kivelä muistuttaa.
Turvavaljaat pelastavat putoajan,
mutta mitä pitempään uhri joutuu
roikkumaan valjaiden varassa, sitä
suuremmiksi kasvavat terveysriskit,
esimerkiksi verenkierto- ja hengityselimien häiriöt.
– Siksi putoamisvaljaisiin kannattaa lisätä parinkympin lisävarusteiksi traumahihnat, millä tosipaikan tullen voi pelastaa jalkojen verenkierron,
Würthin suojainasiantuntija Petri Nopanen huomauttaa.
KANNATTELUVAMMAT
PAHENEVAT NOPEASTI
– Veri pakkautuu jalkoihin, eikä olo
tunnu miellyttävältä eikä miehekkäältä, putoamisharjoituksen ”uhri” Anssi
Hirvonen kiteyttää.
Tuskalliselta roikkuminen näyttääkin, kun 125-kiloinen mies killuu puristavien valjaiden varassa. Tilanne
helpottuu heti, kun turvavaljaiden olka- ja jalkahihnojen liitoskohtiin sijoitetut traumaliinat pudotetaan koteloistaan ja solmitaan lenkiksi, jossa
roikkuja voi kannatella jalkojaan pystyasennossa.
– Tämä asento pienentää turvaval-

jaiden jalkahihnojen aiheuttamaa painetta reisille. Jokaisen täytyy itse säätää lenkki itselle sopivan pituiseksi,
Matti Kivelä opastaa.
TERVEYSRISKIT
TIEDOSTETTAVA
Matti Kivelä selittää myös, että putoaminen on aina onnettomuus, jota seuraa jonkinasteinen sokkireaktio.
– Harjoittelemalla ennakkoon voi
tosipaikan tullen toimia järkevästi ja
pysyä työkykyisenä onnettomuuden
jälkeenkin. Pelastussuunnitelma pitää olla hallussa. Myös putoamisonnettomuuden pelastajilla pitää olla
tietoa jälkihoidosta. Uhria ei esimerkiksi saa laittaa pitkän roikkumisen
jälkeen makuulle vaan puoli-istuvaan
asentoon, jotta raajoihin varastoitunut

”VERI PAKKAUTUU
JALKOIHIN, EIKÄ
OLO TUNNU
MIELLYTTÄVÄLTÄ
EIKÄ MIEHEKKÄÄLTÄ.”
veri purkautuu verenkiertoon vähitellen.
Kivelä korostaa, että putoamisen
uhri täytyy toimittaa sairaalaan vähäistenkin oireiden vuoksi. Varoituskellojen pitää kilistä, jos urilla on
verenkiertohäiriöitä, hengitysvaikeuksia tai tunnottomuutta raajoissa. 

TESTAA TIETOSI JA TUTUSTU
OPETUSAINEISTOON VAPAASTI!

U

potussyvyys, lukkohaan kiinnittäminen ja jopa tikankolot sekä hevosmuurahaisten keot käydään lävitse uudessa pylvästyöskentelyn työturvallisuutta käsitteleväs-

sä verkko-opetusaineistossa. Paketin on tuottanut Työturvallisuuskeskuksen sähköalojen
työtoimikunta, ja se on verkossa vapaasti kenen tahansa tutustuttavissa ja hyödynnettävissä. Erityisesti materiaali on tarkoitettu alan oppilaitoksille ja yrityksille työopastuksen
tueksi.
Opetusaineisto sisältää kaksi perehdytysvideota ja niihin liittyviä monivalintatehtäviä
ja avoimia kysymyksiä ratkaisuineen ja perusteluineen. Opetus jakaantuu kolmeen osaan:
pylvästyöskentelyvarusteisiin, pylvään turvallisuuden varmistamiseen ja varsinaiseen pylvästyöskentelyyn.
Puupylväitä on Suomessa yhä paljon, ja pylvästyöskentelyn osaajia tarvitaan konkarien jäädessä eläkkeelle.
www.ttk.fi > Sähköalat > Pylvästyöskentelyn turvallisuus -koulutusaineisto
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37 ääntä
AHOLA OSSI
Tampere
002 | 011
Relacom Finland Oy

30
JORMANAINEN SEPPO
Kerava
005 | 049
Lassila&Tikanoja
sähköpalvelut

21
RÄSÄNEN ESA
Kuopio
005 | 036
Are Oy

45
OJALA NIILO
Raahe
013 | 094
SSAB Europe Oy

35
HEIKKINEN TAPIO
Oulu
005 | 001
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24
MÄKINEN JANNE
Tampere
002 | 011
Eltel Networks Oy

50
SARJA MIKA
Lieto
005 | 041
Are Oy

33
KIRJAVAINEN ERKKI
Jyväskylä
005 | 026
Jyväskylän Sähkö ja
Tele Oy

42
MALILA JANI
Eurajoki
002 | 035
Teollisuuden
Voima Oyj

13
PIETIKÄINEN MARKO
Kemi
005 | 114
Bilfinger Industrial
Service Finland Oy

49
LEINONEN RAIMO
Kajaani
002 | 040
Eltel Networks
Pohjoinen Oy

30
WALLENIUS TONY
Kemiönsaari
005 | 041
Saipu Oy

21
KERÄNEN TAPIO
Jyväskylä
005 | 026
Are Oy

38
INKINEN MATTI
Parkano
002 | 056
Ikaalisten-Parkanon
Puhelin Oy

11
VIRTANEN JARI
Heinola
011 | 080
Efora Oy

50
RYYPPÖ TAPANI
Helsinki
005 | 049
Amplit Oy

27
RAUMA HANNU
Kaarina
005 | 041
Are Oy

32
FAGERNÄS JARMO
Kokkola
005 | 067
Caverion Suomi Oy

38
RAATIKAINEN HANNU
Mikkeli
002 | 184
Suur-Savon
Sähkötyö Oy

64
PARIKKA TAPANI
Lemi
011 | 022
UPM-Kymmene Oyj
Kaukas

39
RÄSÄNEN JARI
Järvenpää
005 | 049
Helsingin Sähköalantyöntekijät ry

51
KORHOLA JARKKO
Nokia
005 | 011
Consti
Talotekniikka Oy

46
HEIKKINEN JANNE
Kajaani
005 | 040
Paikallis-Sähkö Oy

28
SARJA PERTTU
Oulu
002 | 001
Laanilan Voima Oy

20
KANTANEN HANNU
Varkaus
011 | 024
Efora Oy

37
LAHTINEN SANTTU
Espoo
005 | 049
Consti
Talotekniikka Oy

42
WIROLA PEKKA
Kangasala
005 | 011
Are Oy

22
PALOKANGAS JARI
Tornio
005 | 114
Caverion Suomi Oy

40
ALATALO JUHA
Vantaa
005 | 049
Are Oy

56
SUIKKANEN TIMO
Hyvinkää
013 | 013
Konecranes Finland Oy

33
SAMIOLA PETRI
Vihti
005 | 049
Saipu Oy

24
VIHMALAAKSO KARI
Hämeenlinna
005 | 018
Hämeen
Sähköasennus Oy

34
VEHMAS SAMI
Nokia
013 | 155
Kone Care Oy

27
MÄKIPÄÄ
JUHO-MATTI
Parkano
005 | 056
Sähkösuomilammi Oy

24
KUUSINEN TEEMU
Tuusula
013 | 013
Konecranes Finland Oy

JÄSENTEN
SÄHKÖLIITTO

SÄHKÖISTEN ALOJEN
AMMATTILAISET

45
KORPELA JARI
Hämeenlinna
013 | 018
SSAB Europe Oy

99
JUNNILA MIKA
Eura
002 | 035
Teollisuuden
Voima Oyj

23
LÄSPÄ ARI
Kokkola
002 | 123
Anvia Telecom Oy

78
AIRAS TIMO
Lahti
005 | 059
LSK Electrics Oy

25
SUVINEN JARI
Kuopio
005 | 036
Are Oy

29
POUTANEN MARKO
Varkaus
013 | 024
Caverion Suomi Oy

47
EKMAN JANI
Nousiainen
002 | 038
Fortum Power
and Heat Oy

56
TIURANIEMI JORMA
Rovaniemi
002 | 004
Caverion Suomi Oy

35
HAKULI ARI
Lappeenranta
005 | 022
Caverion Suomi Oy

22
KOSKELA JUHA
Seinäjoki
005 | 057
Kaunisto-Yhtiöt
Seinäjoki Oy

42
MOURUJÄRVI
MARKO
Raahe
013 | 094
SSAB Europe Oy

32
HOLSTI MIKA
Imatra
002 | 015
Imatran Seudun
Sähkönsiirto Oy

45
RAITANEN TOMI
Vihti
005 | 105
Esasähkö Oy

33
LIIMATAINEN SAMI
Kouvola
005 | 029
Are Oy

45
MIESKOSKI
MARKKU
Rauma
013 | 035
Meyer Turku Oy

33
JOHANSSON JUKKA
Vantaa
002 | 039
Relacom Finland Oy

64
PARVIAINEN PASI
Tohmajärvi
002 | 140
Enerke Oy

37
HÄKKINEN RAIMO
Porvoo
005 | 043
Mattila Porvoo Oy

24
KASANEN JUSSI
Kouvola
005 | 029
Polar 2000 Oy

32
VINNARI KARI
Uusikaupunki
013 | 041
Meyer Turku Oy

SÄHKÖLIITON
EDUNVALVONNANTEKIJÄT

16
PENNANEN MIKA
Helsinki
002 | 039
Eltel Networks Oy

54
YLÖNEN PASI
Rautalampi
002 | 106
Voimatel Oy

29
FAHLSTRÖM SEPPO
Järvenpää
005 | 100
Vantaan SähköJope Oy

33
HELENIUS JANNE
Järvenpää
002 | 100
Voimatel Oy

32
TRÄFF HENRY
Keuruu
002 | 054
Keuruun Sähkö Oy

34
HÄRMÄ RAIMO
Ulvila
005 | 021
Mekeltek Oy

29
ERIKSSON TOMMI
Lempäälä
013 | 155
Kone Hissit Oy

PAAVOLA KARI
Kotka
002 | 025
Fortum Power
and Heat Oy

29
ANTTILA TEEMU
Kurikka
002 | 073
Eltel Networks Oy

33
ROSENBERG PETRI
Mynämäki
005 | 041
Caverion Suomi Oy

29

34
LEPISTÖ JUHA
Oulu
005 | 001
Are Oy

55

LAMPIAHO JARI
Kemi
011 | 002
Efora Oy

44
PUTTO TUULA
Imatra
013 | 015
Ovako Imatra Oy Ab

KOMULAINEN JUHA
Maaninka
005 | 178
Kolmen Sähkö Oy

60
KAIJANSINKKO PASI
Jyväskylä
021 | 188
Raha-automaattiyhdistys
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JÄSENPALVELUT
MUUTOKSIA
TYÖSUHTEESSA?
TEE UUSI
PERINTÄSOPIMUS!

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

&

LIITTYMISILMOITUS/PERINTÄSOPIMUS
Ammattiyhdistysjäsenmaksu liitolle ja työttömyyskassalle

Katso täyttöohjeet lomakkeen kääntöpuolella, s. 2
JÄSEN TÄYTTÄÄ (Käsin täytettäessä kirjoitetaan suuraakkosilla)
Henkilötiedot

Määräaikaisen työsopimuksesi päät-

Perintäsopimuksen saapumispäivä osaston edustajalle tai liittoon

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

tyessä päättyy myös perintäsopimuksen mukainen työnantajan jäsen-

Puhelin

Matkapuhelin

Sähköposti

maksuperintä. Jos työsi jatkuu tai
Äidinkieli

työpaikkasi vaihtuu, muista tehdä

Suomi

uusi perintäsopimus!
Uusi perintäsopimus tarvitaan

Kansalaisuus

Jäsenyystiedot

Ammattiosaston nimi

Ruotsi

Muu, mikä

Suomi

Muu, mikä

Osaston numero

Sähköliittoon liittymispäivä

riippumatta siitä, haluatko työnantajan perivän jäsenmaksun suoraan

Uusi jäsen

palkastasi vai maksaa jäsenmak-

Työpaikka vaihtuu

Osasto vaihtuu

Vapaajäsen

Opiskelijajäsen

Edellinen ammattiliitto/työttömyyskassa

Liitto vaihtuu

Jäsenyysaika edellisessä liitossa

sut itse.
Jäsenmaksuryhmä

Jos haluat, että työnantaja perii
jäsenmaksun, toimita oheinen lomake ajantasaisilla tiedoilla täytettynä

Työsuhde

työnantajallesi tai palkanlaskijalle-

Ammattinimike

Työsuhteen laatu

si sekä Sähköliiton jäsenrekisteriin.
masi ay-jäsenmaksukohdasta, että
Jos maksat jäsenmaksusi itse, lähetä lomake täytettynä Sähköliiton
jäsenrekisteriin.

Jäsenmaksun
perintä
Valtuutus ja
voimassaoloaika

Voit ilmoittaa työpaikan vaihtumisesta myös sähköisesti. Mene osoitteeseen www.sahkoliitto.fi ja valitse
etusivun oikeasta laidasta Sähköliiton verkkopalvelut -kohdan alta Jä-

Jäsenmaksun sähköisen perintäsopimuksen löydät Sähköliiton nettisivujen etusivun vasemmassa reunassa olevan Liity jäseneksi -painik-

Osa-aikatyö

Ei

Kyllä

Työsuhteen alkamisaika

Työnantajan toimiala

Sopimusalanumero (ks. ohje)

Työnantaja perii jäsenmaksun

%
Maksan itse jäsenmaksun (Sähköliitto lähettää sinulle maksuviitteet kotiin.)

Muista toimittaa perintäsopimus työnantajalle/palkanlaskentaan jäsenmaksuperinnän aloittamista varten! Tällä
valtakirjalla työnantaja perii liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksun ennakonpidätyksen alaisesta kokonaisansiosta.
Jäsenmaksuperuste ilmoitetaan työnantajalle vuosittain. Tällä valtakirjalla valtuutan myös työttömyyskassan perimään
jäsenmaksun työttömyyskassan maksamista ennakonpidätyksen alaisista etuuksista liiton/työttömyyskassan voimassa olevien
päätösten mukaisesti. Valtakirja on voimassa toistaiseksi. Valtakirjan voi peruuttaa kirjallisesti. Valtuutus raukeaa työsuhteen
päättyessä valtakirjassa mainittuun työnantajaan. Valtuutus on voimassa, jos työsuhdetta jatketaan enintään kuukauden
kuluessa. Tällä valtakirjalla kumotaan mahdollisesti aiemmin antamani jäsenmaksun perintäsopimus. Jos vaihdan liittoa/kassaa,
liitto/kassa yhdistyy/purkautuu tai sopimukseni siirtyy toiseen liittoon, jäsenyystietoni saa luovuttaa uudelle liitolle.

senrekisteri. Noudata tämän painikkeen alta löytyviä kirjautumisohjeita.

Kokoaikatyö

Oppiarvo/koulutus

Omistatko tai omistaako perheenjäsenesi (vanhemmat, puoliso, lapset) kokonaan tai osittain yrityksen, jossa työskentelet (ks. ohje)

Tarkasta kuukausittain palkkalaskelmaksu on peritty oikein.

Opiskelun päättymisaika

Maksava jäsen

Valtuutan ammattiliiton/työttömyyskassan ilmoittamaan erostani edelliseen ammattiliittoon/työttömyyskassaan

Jäsenen
allekirjoitus

Päiväys

Allekirjoitus

Osoitetietojani ei saa käyttää muuhun
kuin jäsenetumarkkinointiin

TYÖNANTAJA TÄYTTÄÄ (Jos maksat jäsenmaksut itse, täytä myös työnantajatiedot)
Työnantaja

keen kautta. Siitä aukeaa uusi linkki

Yrityksen virallinen nimi

Puhelin

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Sähköposti

Tilittäjä/selvittäjä (täytetään, jos eri kuin työnantaja)

Puhelin

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Sähköposti

Yhteyshenkilö (tilitysten ja perinnän suorittaja)

Puhelin

Työnantajan Y-tunnus

Kun työsuhteessasi tapahtuu muutoksia, täytä tämä lomake.
Jos haluat tulostaa, täyttää ja lä-

Tilittäjä/
selvittäjä

hettää lomakkeen postitse, löydät
perintäsopimuslomakkeen nopeimmin etusivun oikeasta ylälaidasta
kohdasta Lomakkeet. Voit tilata perintäsopimuslomakkeen myös Sähköliiton postituksesta numerosta
03 252 0111 tai sähköpostitse
osoitteesta postitus@sahkoliitto.fi.

Yhteyshenkilö

Konekielinen
selvitys

Selvitysmuoto/
maksutapa
Jäsenmaksun
perintä
Työnantajan
allekirjoitus

Työnantajan
oma lista

Liiton
lähettämä lista

Jäsenmaksun perintä alkaa (palkkajakson ensimmäinen päivä)
Päiväys

Matkapuhelin

Faksi

Viitetilisiirrot

Työnantajan edustajan allekirjoitus

Viitelista

Viestillinen

Nimenselvennys

Jos maksat jäsenmaksun itse suoraan liitolle, työnantaja ei allekirjoita lomaketta (ks. ohje).

MUISTA MAKSAA JÄSENMAKSUT,
VAIKKET OLISIKAAN TÖISSÄ
SÄHKÖALALLA!

Lomakkeen
jakelu

Tarvittava määrä allekirjoitettuja lomakkeita. Kun työnantaja perii jäsenmaksun, heille jää yksi lomakekappale ja
yksi toimitetaan liittoon. Jos maksat itse, toimitat liitolle yhden allekirjoittamasi kappaleen (ks. ohje).

Jäsenyyttä
suositteli

Suosittelijan nimi

Suosittelijan jäsennumero tai syntymäaika

&

Lomakenumero SL/01.08

VARAA
TALVILOMAVIIKKOSI
NYT!

Juuri nyt on aika puntaroida loma-

joulukuuta, jos yhdelle viikolle on

siihen. Jos annat sähköpostiosoit-

sii arvonnassa kuitenkin vain ker-

paikkavaihtoehtojen välillä ja teh-

useampia varaajia.

teen, vahvistus tulee myös sähkö-

taalleen.

dä talvi- tai kevätlomavaraus Säh-

Varauksia voivat tehdä vähintään

postiisi. Jos sinulla ei ole matkapu-

Liiton omaan lomapaikkaan Kot-

köliiton sivuilla. Vuoden 2017 vii-

vuoden liiton jäsenenä olleet, ja

helinta, voit tehdä varauksen

kan Kaarniemeen voit tehdä vara-

kot 5– 16 liiton Holiday Club -lo-

etusijalla arvonnassa ovat työikäi-

puhelimitse soittamalla liiton toi-

uksia jatkuvasti paikan isännältä

maosakkeissa Vuokatissa, Sallassa,

set jäsenet.

mistolle Teija Niemenmaalle

Tapio Haikalta puh. 0440 557 841

puh. 050 371 8961.

tai sähköpostitse tapio.haikka@

Saariselällä ja Tahkolla sekä viik-

Varausjärjestelmä kysyy en-

ko-osakkeessa Vierumäellä ovat nyt

sin yhteystietosi ja jäsennumero-

varattavissa marraskuun loppuun

si. Matkapuhelinnumero on pakolli-

de ja viikko. Kohteita voit vali-

Tee varaus:

mennessä. Lomaviikot arvotaan 1.

nen, koska saat varausvahvistuksen

ta useammankin, mutta onni suo-

www.sahkoliitto.fi/lomavaraus

Valitse listalta haluamasi koh-

sahkoliitto.fi.
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TYÖTTÖMYYSKASSA

KOONNUT: JONNA HEINILUOMA

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

Tervetuloa uuteen palveluun!
Työttömyyskassan sähköiset palvelut ovat nyt entistäkin laajemmat. Uuden sähköisen asiointipalvelun kautta voit lähettää ansiopäivärahahakemuksesi liitteineen ja saat sen nopeasti perille ja käsittelyyn.
Rekisteröidy uuteen sähköisen asiointipalveluun uutena käyttäjänä ja luo itsellesi uudet tunnukset, sillä vanhat tunnukset eivät enää toimi. Palvelu toimii
kaikilla laitteilla, joissa on Internet-yhteys.
Palvelun tilannetietojen kautta pysyt ajan tasalla sinulle tärkeistä asioista:
esimerkiksi hakemustesi alkamis- ja päättymis- sekä saapumispäivistä, mak-

suilmoituksista ja päätöksistä, saapuvien maksujen nimistä, alku- ja loppupäivistä sekä maksupäivistä. Tilannetiedot kertovat myös, montako päivää on kertynyt enimmäisajan laskuriin ja korotettujen päivärahojen laskureihin.
Kun merkitset tietoihisi, että haluat maksuilmoitukset sähköisesti, saat entistä nopeammin tiedon hakemustesi käsittelystä.
Muistathan, että voit lähettää hakemuksen vasta haettavan jakson päättymistä seuraavana päivänä. Kun hakujakso päättyy sunnuntaina, voit lähettää
hakemuksen maanantaina.

NÄIN ASIOIT
SÄHKÖISESTI

ANSIOPÄIVÄRAHAN HAKIJAN OPAS

1. Rekisteröidy työttömyyskassan

Voit lähettää sähköisen asioinnin

lisen hakemuksesi päättymisestä on

kaa ennen kuin kyseinen kohta on

4. Jos työttömyytesi päättyy ennen

uuteen sähköiseen asiointipalve-

kautta

kulunut yli kuusi kuukautta.

täytetty oikein.

neljän viikon tai kuukauden jakson

luun ensimmäisellä kerralla anta-

• ensihakemuksen oltuasi lo-

2. Seuraa sähköisen asiointipalve-

2. Ilmoita hakemuksen ensimmäi-

täyttymistä, ilmoita hakemuksessa

malla käyttäjätunnukseksi henkilö-

mautettuna tai työttömänä vähin-

lun ohjeita hakemuksen täyttämi-

sessä täytettävässä osassa, haetko

päättymisen syy. Syy voi olla esimer-

tunnuksesi ja salasanaksi postinu-

tään kaksi kalenteriviikkoa

sessä. Jos jokin hakemuksen koh-

ansiopäivärahaa työttömyyden vai

kiksi yli kaksi viikkoa kestävän ko-

ta on jäänyt täyttämättä tai täytetty

TE -toimiston kanssa sovitun työl-

koaikatyön aloittaminen. Lähetä täs-

puutteellisesti, palvelu pyytää täy-

listämistä edistävän palvelun ajal-

sä tapauksessa hakemuksen liitteenä

dentämään puuttuvat kohdat, jotta

ta (työvoimakoulutus, omaehtoinen

myös kopio työsopimuksesta.
5. Lähetä jatkohakemus vasta haet-

merosi.
2. Palvelu antaa sinulle uuden
käyttäjätunnuksesi ja lähettää sen

• jatkohakemuksen neljältä kalenteriviikolta maanantaista sunnuntaihin kokoaikaisena jatku-

myös sähköpostiisi. Mikäli perustie-

neen lomautuksen tai työttömyy-

kassa saa kaikki käsittelyssä tarvit-

opiskelu, työnhakuvalmennus, työ-

doissasi oleva sähköpostiosoite on

den ajalta

tavat tiedot. Et pääse lähettämään

ja koulutuskokeilu, kuntouttava työ-

tavan jakson päättymistä seuraava-

hakemustasi ennen kuin kaikki koh-

toiminta, uravalmennus).

na päivänä.

virheellinen tai puuttuu kokonaan,

• jatkohakemuksen kuukaudel-

muuta osoite perustietoihisi rekiste-

ta tai neljältä kalenteriviikolta, jos

dat on täytetty.

3. Merkitse hakemukseen hakujak-

röitymisen yhteydessä. Muistathan

olet työskennellyt hakemusjakson

3. Muista täyttää hakemus jokaisen

son (neljän kalenteriviikon tai -kuu-

TULOSTA VUOROTTELU-

jatkossakin pitää sähköpostiosoit-

aikana osa-aikatyössä tai muuten

hakujakson päivän osalta, myös lau-

kauden) päiväkohtaiset tiedot siitä,

KORVAUSHAKEMUS

teesi ajan tasalla.

tilapäisesti jakson aikana. Hake-

antai- ja sunnuntaipäiviltä.

oletko ollut työtön, työssä, sairaana,

Verkkopalvelussa ei vielä ole täytet-

4. Tarkasta, että antamasi tiedot

vuosilomalla, työllistymistä edistä-

tävää sähköistä hakemuslomaketta
vuorottelukorvauksen hakemista var-

3. Vaihda itsellesi uusi salasana,

musjakso (neljä kalenteriviikkoa tai

kun palvelu pyytää sitä.

kuukausi) määräytyy palkanmaksu-

ovat oikein. Hakija vastaa aina ha-

vässä palvelussa tms. Anna haku-

4. Merkitse tietoihisi, että halu-

jakson mukaan.

kemuksessa ilmoitetuista tiedoista

jakson tieto, jos teet ensimmäis-

ten. Hae siis kassan kotisivujen Lo-

at maksuilmoitukset jatkossa aino-

• jatkohakemuksen kuukaudel-

riippumatta hakemuksen toimitta-

tä jatkohakemustasi uudessa pal-

makkeet-kohdasta vuorottelukorvaus-

astaan sähköisesti. Toivomme mah-

ta tai neljältä kalenteriviikolta maa-

mistavasta. Lähetä hakemus vasta

velussa. Hakujakson ensimmäinen

hakemuslomake, täytä se netissä, tu-

dollisimman monen tekevän näin

nantaista sunnuntaihin, jos olet lo-

haettavan jakson päättymistä seu-

päivä on se päivä, josta lukien haet

losta ja allekirjoita kynällä.

ekologisista syistä. Sähköinen mak-

mautettuna lyhennetylle työviikolle

raavana päivänä.

päivärahaa, eli edellistä maksujak-

suilmoitus takaa sinulle entistä no-

tai -päivälle. Hakemusjakso (neljä

5. Lähetä myös liitteet asiointipal-

soa seuraava päivä ja päättymispäi-

pääset kuitenkin lähettämään sähköi-

peammin tiedon hakemuksesi kä-

kalenteriviikkoa tai kuukausi) mää-

velun kautta. Saat ilmoituksen tar-

vä siitä neljän viikon kuluttua oleva

sesti. Skannaa paperinen hakemus

vittavista liitteistä hakemuksen

sunnuntai. Jos haet ansiopäivära-

ja lähetä se sähköisen asiointipalve-

sittelystä. Jos haluat maksuilmoi-

räytyy palkanmaksujakson mukaan.

Vuorottelukorvaushakemuksen

täyttämisen jälkeen. Yksi liite voi

haa kokonaiselta kuukaudelta, esi-

lun kautta liitteenä joko pdf-, jpg- tai

sen sähköisestä asiointipalvelusta.

neljää kalenteriviikkoa lyhyemmältä

olla kooltaan enintään kaksi mega-

merkiksi marraskuulta, anna haku-

tiff-muodossa tai käytä kassan säh-

Varsinaiset päivärahapäätökset saat

ajalta työttömyyden tai lomautuk-

tavua (2 Mt), ja sen tiedostomuo-

jaksoksi 1.11.2016– 30.11.2016.

köistä yhteydenottolomaketta.

aina myös paperilla postitse.

sen päättyessä. Hakemuksessa on

don tulee olla joko tif, jpg tai pdf.

5. Seuraa sähköisen asiointipal-

ilmoitettava työttömyyden päättymi-

Valitse avautuvasta valikosta liit-

velun tilannetiedoista hakemuste-

sen syy, joka voi olla esimerkiksi yli

teelle sopiva asiakirjalaji ja anna

si alku- ja loppupäiviä sekä niiden

kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön

liitteelle haluamasi nimi.

saapumispäiviä kassaan kuin myös

aloittaminen. Lähetä silloin hake-

maksuilmoituksia ja päätöksiä. Ti-

muksen liitteenä myös kopio työso-

lannetiedoissa näkyvät myös tule-

pimuksesta.

tuksen myös paperilla, voit tulostaa

• jatkohakemuksen kuukautta tai

van maksun hakemuksen alku- ja
loppupäivät, etuuden nimi ja mak-

NÄIN HAET ANSIOPÄIVÄRAHAA

supäivä sekä enimmäisajan lasku-

1. Käytä ansiopäivärahan ensihake-

riin ja korotettujen päivärahojen

musta, kun olet joutunut työttömäk-

laskureihin kertyneet päivät.

si ensimmäistä kertaa tai kun edel-

NÄIN TEET
JATKOHAKEMUKSEN
1. Seuraa asiointipalvelun ohjeita.
Palvelu ilmoittaa, jos jokin kohta on
täytetty puutteellisesti tai virheelli-

Sähköisen asiointipalvelun kanssa uudistui myös työttömyyskassan maksatusjärjestelmä. Hakemuksien käsittelyssä voi olla viivettä ja maksuja saattaa joutua odottamaan, koska järjestelmän vaihtamisesta aiheutuneen
käyttökatkoksen aikana hakemuksia ei voitu käsitellä.
Ansiopäivärahahakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja niin pikaisesti kuin mahdollista.

sesti. Silloin täyttämistä ei voi jat-

HELPPO TAPA OTTAA YHTEYTTÄ
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Kun sinulla on työttömyyskassaan

Yhteydenottolomakkeella voit lä-

muuta kuin hakemuksiin liittyvää

hettää viestejä ja korkeintaan kah-

joittaa se.

asiaa, sähköinen yhteydenottolo-

den megatavun kokoisia liitteitä

on myös työnantajalle kätevä tapa

make takaa tietoturvavaatimukset

kassaan. Liite voi olla esimerkik-

lähettää työ- ja palkkatodistuksia,

täyttävän suojatun yhteyden. Lin-

si valitus, joka liittyy sinulle annet-

lomautus- ja irtisanomisilmoituksia

kin lomakkeeseen löydät kassan

tuun päätökseen. Kun lähetät va-

sekä muita selvityksiä.

aloitussivun vasemmasta laidasta.

lituksen liitteenä, muista allekir-

Sähköinen yhteydenottolomake

KÄYTÄ SÄHKÖ
ISTÄ
ASIOINTIPALV
ELUA
– SE NOPEU
TTAA
KÄSITTELYÄ!

Jos joudut
työttömäksi
tai lomautetuksi
Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi täyttämällä sähköinen

X

Muutosverokortti, jos olet
hakenut verottajalta uuden

ilmoittautumislomake osoittees-

verokortin sosiaalietuut-

sa www.te-palvelut.fi viimeistään

ta varten.

ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Oikeutesi työttömyysetuuksiin alkaa aikaisintaan ilmoittautumispäivästä lukien.
Noudata TE-toimiston antamia

X

Palkkatodistus vähintään
työttömyyttä edeltäneeltä
26 työssäoloviikolta. Todistuksessa pitää näkyä enna-

ohjeita, koska päivärahan mak-

konpidätyksen alainen tulo

saminen saattaa muuten katke-

sekä siihen sisältyvä loma-

ta. TE-toimiston antamat lausun-

raha ja -korvaus.

not sitovat kassaa, eikä kassa voi
maksaa päivärahaa, ellei työnha-

TARKASTA HAKEMUKSESI

kusi ole voimassa.

JA SEN LIITTEET
Jotta hakemusten käsittely oli-

NÄIN HAET

si mahdollisimman nopeaa, täy-

ANSIOPÄIVÄRAHAA

tä hakemuksesi huolellisesti ja

Lähetä hakemus ja liitteet työt-

muista tarkistaa se ja liitteet.

tömyyskassan sähköisessä asi-

Kun kyse on työsuhteen päät-

ointipalvelussa. Löydät sen os-

tymisestä, tarkista, että palkka-

oitteesta www.sahkoliitto.fi/tyot-

todistukseen on eritelty myös

tomyyskassa.

mahdolliset ylimääräiset palkki-

Jos et voi asioida sähköisesti, tulosta hakemus Työttömyyskassojen yhteisjärjestön www.tyj.

ot ja rahaerät, jotka on maksettu
työsuhteen päättyessä.
Muista tarkastaa palkkatodis-

fi-sivulta kohdasta Lomakkeet.

tuksesta, että siihen on merkit-

Sieltä saat myös kassan tarvitse-

ty mahdolliset palkattomat ajan-

man palkkatodistuslomakkeen.

jaksot, kuten lomautus, vanhem-

Täytä ensimmäinen hakemuksesi vähintään kahdelta täydeltä
kalenteriviikolta.

painloma, palkaton virkavapaa
tai palkaton sairausloma.
Tarkista, että palkkatodistuksessa on palkanlaskijan yhteys-

LIITÄ HAKEMUKSESI

tiedot.

MUKAAN SEURAAVAT
DOKUMENTIT:

X

Jäljennös irtisanomis- tai

MIKÄLI TYÖNANTAJASI

lomautusilmoituksesta.

LÄHETTÄÄ HAKEMUKSEEN

X

Kopio viimeksi vahviste-

TUKSEN TAI MUITA SELVI-

tusta verotuksestasi eritte-

TYKSIÄ, HÄN VOI TOIMITTAA

lyosineen, jos olet sivutoi-

NE TYÖTTÖMYYSKASSAN

minen yrittäjä tai omistat

YHTEYDENOTTOLOMAKKEELLA

maata tai metsää.

TIETOTURVAVAATIMUKSET

LIITTYVÄN PALKKATODIS-

TÄYTTÄVÄN SUOJATUN

X

Kopio eläkepäätöksestä,

YHTEYDEN VÄLITYKSELLÄ.

jos saat osa-aika- tai osa-

LINKKI LOMAKKEESEEN

työkyvyttömyyseläkettä.

LÖYTYY KASSAN SIVUILTA.

MIKÄ MUUTTUU? KUINKA HALLITUKSEN
ESITTÄMÄT TYÖVOIMAPOLIITTISET
MUUTOKSET VAIKUTTAVAT ANSIOPÄIVÄRAHAN
SAAJAAN? MUUTOKSIEN ON MÄÄRÄ
TULLA VOIMAAN 1.1.2017
Lue lisää: www.tyj.fi > Ajankohtaista

Energiamessut veti väkeä
Energia 2016 -messut veti Tampereelle lokakuun

tuotteita pidempää käyttöikää, joka perustuu kom-

lopulla noin 7000 kävijää ja 370 näytteilleasetta-

ponenttien ja valmistusprosessin laatuun.

jaa 16 maasta.

E3 LED on Valtavalon teollisuuslaatuista G4:ää

Messujen yhteydessä käynnissä olleen energiaaiheisen Startup-kilpailun voittajaksi yleisö äänes-

yksinkertaisempi ja sopii varsinkin liiketilojen
yleisvalaistukseen T8-loisteputkivalaisimiin.

ti Joukon Voima Oy:n. Uusiutuvan energian joukko-

Uutuustuote valmistetaan Kajaanissa uudel-

rahoituksia järjestävä yritys sai palkinnoksi 5000

la suomalaista tekoa olevalla automaatiolinjastol-

euroa. Kilpailun järjestivät Tekes ja Energia 2016

la. Linjastoon kuuluu myös automaattinen testaus,

-messujen järjestäjä Expomark.

joka tekee kaikki sähkö- ja valotekniset mittaukset

Yksi messujen näytteilleasettaja oli kajaanilai-

jokaisesta tuotteesta ja tallentaa ne tietokantaan.

nen Valtavalo Oy, joka lanseerasi E3 LED -valoput-

Putket valmistuvat linjastolta testattuina ja jopa

ken. Tuotteen toimitukset alkavat vuoden loppuun

pakattuina kahdenkymmenen sekunnin välein. 

mennessä. E3:lle luvataan merkittävästi kilpailevia

Onnea Aki, Asko, Jarno ja Reino!
Sähköliitto on arponut kaikkien edustajiston vaa-

Järvensivu Vesilahdelta, Asko Sillanpää Hämeenky-

leissa äänestäneiden kesken neljä 500 euron mat-

röstä ja Aki Uusitalo Espoosta. Lahjakortit on toimi-

kalahjakorttia.

tettu voittajille. 

Voittajat ovat Jarno Hänninen Helsingistä, Reino

049

Joulutapahtuma
AMMATTIOSASTO 049 kutsuu sinut ja perheesi mukaan
jouluisiin tunnelmiin sunnuntaina 27.11.2016 klo 12.00-15.00
HELSINGIN KOTIELÄINTILA FALLKULLAAN.
OHJELMASSA:
• Eläinten katselua jouluisessa tallissa
• Poniratsastusta
• Valokuvasuunnistus
• Jouluaskartelua
• Makkaran paistoa, joulutorttuja, pipareita, glögiä, kahvia, yms
• Joulupukki kiertää alueella jakamassa lapsille karkkia ja tarroja
• Kaikki lapset saavat joulukalenterit kotiin vietäviksi
Tapahtuma on jäsenille ja heidän perheilleen täysin ilmainen.
Lipukkeet, joita vastaan saa makkaraa,
kahvilan tuotteita ja poniratsastusta
jaetaan kilikuppilan edessä.
Mukaan tarvitset vain jouluisen
mielen ja tonttulakin jos löytyy.

Ilmoittautumiset
osaston sähköpostiin
toimisto@osasto049.fi
tai Jari Räsänen 0503604313
25.11.2016 mennessä.
Lämpimästi tervetuloa!
HELSINGIN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT

fallkulla.munstadi.fi
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OSASTOT TOIMIVAT
001 Oulun Sähkötyöntekijäin
Ammattiosasto N:o 1 ry
Sääntömääräinen syyskokous pidetään osaston toimitiloissa (Rautatienkatu 16 D 46) keskiviikkona
23.11.2016 alkaen klo 17.00
(sisäänkäynti Rautatienkadun puolelta). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset ja ajankohtaiset asiat.
Tilaisuudessa kahvitarjoilu ja pientä
purtavaa. Kaikki osaston jäsenet
ovat erittäin tervetulleita! – Hallitus
Osaston perinteiset pikkujoulut
Radisson Blu -hotellin Toivo-ravintolassa 2.12. klo 19.00 alkaen.
Ilmoittautuminen pikkujouluihin
tapahtuu maksamalla omavastuuosuus 5 euroa/osallistuja 24.11.
mennessä ammattiosaston tilille
FI39 5542 8520 0219 96. Maksun viestikenttään osallistujien
nimet. Tarjolla laadukas ruokailu ja
monipuolista ohjelmaa. Lisätietoa
pikkujouluista osaston verkkosivuilta
tai Jukka Lallilta p. 040 747 5480.
Kaikki osaston jäsenet aveceineen
ovat tervetulleita!
002 Veitsiluodon sähköja automaatiotyöntekijät ry
Osaston pikkujoulut järjestetään
lauantaina 26.11. klo 17.00 Kemin
kaupungintalon 13. kerroksessa
sijaitsevan Panorama Cafén tiloissa.
Illan ohjelmassa perinteinen pikkujoulumenu, ja illan aikana paikalla
esiintyy ”Valepukki”. Käynti ravintolaan tapahtuu entisen Työväentalon
puoleisesta ovesta. Avecit tervetulleita! Ilmoittautumiset 17.11. mennessä puheenjohtajalle p. 040 152
1699 tai jari.lampiaho(at)efora.fi.
003 Muhoksen
Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous pidetään Rokuanhovissa lauantaina
10.12.2016 klo 16.00. Esillä sääntömääräiset sekä muut ajankohtaiset
asiat. – Hallitus
005 Lounais-Hämeen sähkötyöntekijäin ammattiosasto ry
Osaston sääntömääräinen syyskokous pidetään Forssan järjestöjentalolla, Kuhalankatu 17, lauantaina

19.11.2016 klo 12.00. Kokouksen
jälkeen ruokailu ravintola Martinassa. Tervetuloa! – Hallitus
Onkikilpailut Linikkalanlammilla
17.9.2016. Tulokset: 1. Heikki
Rajaveräjä 14, 2. Vesa Mäkelä 6, 3.
Timo Anttila 6, 4. Risto Toivola 4,
5. Jukka Hakala 3, 5. Olavi Halme
3, 5. Atte Suoranta 3, 6. Jarkko
Jaakkola 2, 7. Arto Valkama 1.
Kilpailun isoin kala: Vesa Mäkelä.
011 Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston syyskokous pidetään keskiviikkona 30.11.2016 klo 16.30
osaston tiloissa Näsilinnankatu 33
b A 25. Porttikongista sisään ja
kellarikerrokseen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräisiä ja muita
ajankohtaisia asioita. Tarjolla pientä
purtavaa kahvin kera. – Hallitus
Postiosoitteemme on muuttunut,
ja se on sama kuin käyntiosoitteemme: Tampereen Seudun Sähköalantyöntekijät ry, Näsilinnankatu
33 b A 25, 33200 Tampere. Laskutusosoitteemme on sähköinen:
Tampereen Seudun Sähköalantyöntekijät ry, Y-tunnus: 0155636-9,
verkkolaskuosoite (OVT-tunnus):
003701556369, välittäjä: Liaison
Technologies, välittäjän tunnus:
003708599126. Paperiset laskut:
Tampereen Seudun Sähköalantyöntekijät ry, PL 118, 40011 Heeros
Palvelut.
011 Tampereen Seudun Sähköalantyöntekijät ry / Eläkeläiset
Veteraanijaosto kokoontuu maanantaina 21.11. klo 14.00 osaston
toimistolla, Näsilinnankatu 33 b A.
Portin ollessa suljettuna kulkuovi
avautuu tunnuksella 3390.
013 Hyvinkään Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry
Osaston syyskokous pidetään ravintola Harlekiinissa Hyvinkäällä
24.11.2016 klo 17.00. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
ja osaston toimitilan osuuden myyminen. Osasto tarjoaa joulubuffetin.
Tervetuloa! – Hallitus

15.12.2016 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan
maanantaihin 5.12.2016 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti lomakkeella:
www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/osastot-toimivat/ilmoita-tapahtumasta

014 Nokian Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 1.12.2016 klo
18.00 Ravintola Pepperissä, Välikatu 18, Nokia. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa! – Hallitus
015 Imatran Sähköalan
Ammattiosasto ry
Syyskokous pidetään keskiviikkona
7.12.2016 Imatran Kylpylässä,
Purjekuja 2, klo 18.00 (hallitus klo
17.30). Osasto tarjoaa kokouksen
jälkeen ruokailun. – Hallitus
018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Pelimatka Lahteen 5.1.2017
Pelicans-HPK-peliin! Bussin reitti:
klo 15.30 Turenki la-asema, 16.00
Hämeenlinna Wetterhoff, 16.30
Tervakoski la-asema, 18.00 Lahti,
Isku Areena. Bussiin voi nousta
matkaltakin, kun vain ilmoittaa
ennakkoon! Paluukyyti takaisin
15 min. ottelun päättymisestä.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset
21.12.2016 mennessä rauno.
vuorinen(at)ssab.com tai tekstarilla
040 522 3628.
020 Kotkan Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry
Sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo
19.00 osaston toimistolla Vesivallinaukio 5 A, 48600 Kotka. Tervetuloa! – Hallitus
022 Lappeenrannan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston pikkujouluja vietetään
Hotelli Patriassa lauantaina
2.12.2016 klo 19.00. Tilaisuus on
avec, hinta 10 euroa/hlö. Paikkoja
on rajoitettu määrä, mukaan sopii
60 henkeä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuneille postitetaan tarkempi ohjelma ja lasku.
Ilmoittautumiset Jari Herranen, p.
040 903 1363 (työaikana tekstiviestillä) ja varalla Ari Hakuli, p.
050 390 0737. Tervetuloa!
– Hallitus

024 Varkauden Sähköalantyöntekijäin Ammattiosasto ry
Osaston sääntömääräinen syyskokous pidetään ravintola Amandassa
30.11.2016 klo 18.00. Kokouksessa käsitellään sääntöjen sille määräämät asiat. Kokouksen jälkeen
ruokailu. Tervetuloa! – Hallitus
025 Loviisan Sähköalantyöntekijäin Ammattiosasto ry
Sääntömääräinen syyskokous pidetään Pilasterin kokoustiloissa
(Sepänkuja 8, Loviisa) torstaina
8.12.2016 klo 17.00 alkaen. Käsitellään sääntömääräiset ja muut
esille tulevat asiat. Kokouksen
jälkeen ruokailu! Jäsenet tervetuloa
kokoukseen! – Hallitus
026 Jyväskylän Sähköalantyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen syyskokous tiistaina 13.12.2016 klo 18.30
osaston toimistolla, Vapaudenkatu
79 A. Käsitellään osaston sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat. Tervetuloa! – Hallitus
027 Mäntän Sähkötyöntekijät ry
Syyskokous torstaina 8.12.2016
klo 18.00 Rantaravintola Isabella,
Rantasauna, 35700 Vilppula.
Jouluruokailu perjantaina
9.12.2016 klo 19.00 Lounaskahvila Miina, Miinanpellonkatu 2,
35800 Mänttä. Ilmoittautumiset p.
050 325 6698 Virkki tai 044 286
5266 Nousiainen 1.12.2016 mennessä.
029 Kouvolan
Sähkötyöntekijäin Osasto ry
Syyskokous pidetään perjantaina
2.12.2016 klo 18.00 Ässätornissa, Ilmarinkuja 3. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat. Ruokailun takia sitova
ilmoittautuminen 24.11.2016
mennessä p. 040 8097 029 tai
kouvolansahkotyontekijat(at)gmail.
com. Tervetuloa! – Hallitus
032 Pudasjärven
Sähköalojenammattiosasto ry
Syyskokous pidetään lauantaina
3.12.2016 klo 18.00 Carunan
tiloissa (ent. Fortum). Osaston
pikkujoulua vietetään Taivalkosken
Hotelli Herkossa klo 19.30 alkaen.
Ruokailun ja kuljetuksen takia
sitovat ilmoittamiset Kalevi Ikonen
p. 040 311 2457.
036 Kuopion
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston syyskokous pidetään
26.11.2016 klo 16.00 Hotelli Cumuluksessa Kuopiossa. Käsitellään
sääntöjen osaston syyskokoukselle
määräämät asiat. Osaston hallituksen kokous pidetään klo 15.00.
Ruokailu ja sauna syyskokouksen
jälkeen. Tervetuloa! – Hallitus
038 Naantalin Voimalaitostyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen syyskokous järjestetään ravintola Trapissa
25.11.2016 klo 18.30. Kokouksen
jälkeen päivällinen. Jäsenet tervetuloa!
039 Tietoliikenne- ja Informaatiotekniikka os. 039 ry
Osaston sääntömääräinen syysko-
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kous perjantaina 25.11.2016 Hotel
Arthurin auditoriossa, Vuorikatu
19, 00100 Helsinki, klo 17.30
alkaen. Kokouksessa käsitellään ja
päätetään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen osasto tarjoaa
osallistuneille ruokailun. Ilmoittaudu viimeistään 17.11.2016
puheenjohtajalle sähköpostilla
matti.keranen(at)fi.relacom.com tai
tekstiviestillä p. 050 555 2328.
Tervetuloa kokoukseen! – Hallitus
041 Turun Seudun
Sähkötyöntekijät ry
Osaston 60-vuotisjuhlia vietetään
lauantaina 3.12.2016 klo 18.30
alkaen Turun virastotalolla. Kutsu
ja lisätietoja juhlasta osaston kotisivuilla www.sahko41.fi. Ilmoittautumiset osastotoimitsijalle viimeistään 21.11.2016 toimisto(at)
sahko41.fi tai p. 0400 721 459.
Paikkoja juhlaan on rajoitetusti,
n. 250, eli varaa paikkasi ajoissa.
Kaikki osaston jäsenet seuralaisineen ovat tervetulleita! – Hallitus
Turun Seudun Sähkötyöntekijät
ry osasto 041:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään torstaina
8.12.2016 klo 17.00 Turun virastotalon auditoriossa, Itsenäisyysaukio
2, 20800 Turku. Esillä sääntömääräiset asiat, tarjolla iltapalaa. Tervetuloa mukaan! – Hallitus
042 Valkeakosken
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen syyskokous keskiviikkona 7.12.2016
klo 17.30 Uimahallin kokoustila,
Valkeakoski. Esillä sääntömääräiset
ja muut ajankohtaiset asiat. Tervetuloa! – Hallitus
043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous
17.11. klo 18.00 Raksan toimistolla, Sibeliusbulevardi 36, Porvoo.
046 Harjavallan
Sähköalojentyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen kokous
pidetään perjantaina 18.11.2016
klo 18.00. Paikkana Ladun ja Polun
maja Harjavallan Pirkkalassa osoitteessa Pyydyskatu 4. Käsitellään
sääntöjen määräämät asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu ja mahdollisuus
saunoa. Tervetuloa vaikuttamaan!
Osaston jouluruokailu järjestetään
10.12.2016 klo 18.00. Paikkana
on ravintola Hakuninmäki, Pyydyskatu 1, Harjavalta. Puolisot mukaan! Tervetuloa!
049 Helsingin
Sähköalantyöntekijät ry
Helsingin Sähköalantyöntekijät os.
049 järjestää jäsenilleen ja heidän
perheilleen joulutapahtuman, Kotieläintila Fallkullassa (fallkulla.
munstadi.fi) 27.11.2016 kello
12–15, osoite Malminkaari 24,
00730 Helsinki. Ohjelmassa muun
muassa poniratsastusta, askartelua,
valokuvasuunnistusta, makkaranpaistoa, nokipannukahvia yms.
Eläintalli on koristeltu joulutunnelmaan, jossa mahdollista tutustua
tilan eläimiin. Perheen pienimmille
joulupukki jakaa pussit kotiin vietäviksi. Tapahtuma on jäsenille ja
heidän perheilleen ilmainen. Mukaan tarvitset vain jouluisen mielen
ja tonttulakin. Kahvi- ja makkarali-

106 Savon Sähköalantyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen syysko-

154 Pogostan Sähköalantyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen syyskokous pidetään PKS-toimistolla, Pajatie
6, Ilomantsi, 2.12.2016 klo 18.00.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! – Hallitus
Vietämme pikkujouluillatsun
Parppeinpirtillä Ilomantsissa perjantaina 3.12.2016 klo 18.30
alkaen. Ilmoittaudu 28.11.2016
mennessä Markku Palviaiselle p.
0400 873 479. Tervetuloa! PS.
Avec mukaan.

?

1. Missä sijaitsee valtaosa USA:n kultavaroista?
2. Mikä eläin aiheuttaa eniten kuolemia Australiassa?
3. Minkä mukaan kameleontti vaihtaa väriään?
4. Millä aseella Daavid tappoi Goljatin?
5. Minkä maan radiossa esitetään viikoittainen
latinankielinen uutislähetys?
6. Mitä kamelit varastoivat kyttyröihinsä?
7. Millä keksinnöllä äänivalli rikottiin ensimmäisen kerran?
8. Mikä on New Yorkin osavaltion pääkaupunki?
9. Missä kuussa Oktoberfest alkaa?
10. Millä kielellä Espanjan kansallislaulu lauletaan?

155 Hissimiehet ry
Osaston syyskokous 19.11.2016 klo
16.00 Pasilan saunatiloissa osoitteessa Esterinportti 2, Pasila. Esillä
sääntömääräiset asiat. Hallitus
kokoontuu klo 14.00. Tervetuloa!

1. Ei Fort Knoxissa, vaan New Yorkin Federal Reserve Bankissa

105 Vihdin Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous
Nummelan keilahallilla perjantaina
2.12.2016 klo 18.00. Esillä sääntöjen määräämät ja muut asiat. Kokouksen jälkeen keilakilpailut noin klo
19.30 ja iltapalaa virvokkeineen klo
21.00. Myös saunomismahdollisuus.
Tervetuloa! – Hallitus

149 Kuhmon Sähköalantyöntekijäin Ammattiosasto ry
Sääntömääräinen syyskokous pidetään pe 2.12.2016 klo 18.00
Hotelli Kainuun saunakabinetissa.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Kokouksen jälkeen pikkujouluruokailu. Tervetuloa!

? ?
? ?? ?
? ?VOLTTi-ViSA
?

2. Ei käärme tai hämähäkki, vaan Hevonen

073 Kurikan Sähköalojen osasto ry
Os. 073:n syyskokous pidetään Hotel Kurikassa 8.12.2016 klo 18.00.
Esillä sääntömääräiset syyskokous-

101 Ylivieskan Sähköalan
osasto ry
Osaston sääntömääräinen syyskokous 2.12.2016 klo 19.00 alkaen
Juurakossa, Juurikoskenkatu 6,
Ylivieska. Osallistujille kokouksen
jälkeen ruokailu sekä sauna lämpimänä. Tervetuloa! – Hallitus

144 Varkauden Seudun
Asennussähkömiehet ry
Osaston syyskokous 2.12.2016 Rossossa klo 18.00 alkaen. Ruokailu.
Pikkujoulut 9.12.2016 Hotel Oscarissa klo 19.00 alkaen. Puolisot
mukaan. Tervetuloa!

Sähköliiton osastot alueittain
löydät osoitteesta:
www.sahkoliitto.fi/
sahkoliitto/organisaatio/
osastot_alueittain

3. Ei taustansa, vaan Mielialansa mukaan

070 Suomenselän Sähkömiehet ry
Osaston sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 29.11.2016
klo 18.00 Virroilla, Mikontalon
Ravintolassa. Asiana sääntöjen
syyskokoukselle määräämät asiat.
Kokoukseen osallistuville ruokailu.
Tervetuloa! – Hallitus

100 Järvenpään
Sähköalantyöntekijät ry
Syyskokous 18.11.2016 klo 18.30
Cantina Zapatassa (kokoustilat 4.
krs), Mannilantie 44, Järvenpää. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kokouksen jälkeen päivällinen. Info
p. 044 425 2552, sihteeri.

140 Keski-Karjalan
Sähkömiehet ry
Sääntömääräinen syyskokous torstaina 1.12.2016 klo 19.00 Kiteellä
kansanopistolla. Esillä kokousasiat,
tarjolla ruoka ja sauna. Tervetuloa!
– Hallitus

166 Vasa Elarbetare rf
Vi bjuder dig med avec att delta i
avdelningens lillajulfest lördagen
den 26.11.2016 kl. 19.00 på restaurang Fondis, Hovrättsespl. 15.
Deltagaravgift 15 euro/pers. betalas
i samband med anmälning till
avdelningens konto nr. VOP FI51
5672 7420 0088 32. Meddela
samtidigt om ni föredrar kött- eller
fiskrätt. Bindande anmälningar före
24.11. till M. Kristo p. 040 352
3285.

4. Daavid tainnutti Goljatin lingollaan, mutta surmasi miekalla

065 Iisalmen Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous lauantaina 26.11.2016 klo 17.00
Iisalmen Seurahuoneella. Esillä
sääntöjen määräämät ja muut esille
tulevat asiat. Kokouksen jälkeen
pikkujoulujuhlat Seurahuoneella
ruokailuineen alkaen n. klo 18.30.
Ilmoittautumiset 20.11.2016
mennessä p. 044 270 4065. Avec.
Juhlaan varattu rajoitetusti paikkoja.
Tervetuloa! – Hallitus

094 Raahen Sähkömiehet ry
Syyskokous 29.11.2016 klo 19.00
osaston toimitiloissa, Ratsukatu 5
E, Raahe. Käsitellään sääntöjen
syyskokoukselle määräämät asiat.
Kokoukseen osallistujille ruokailu
2.12.2016 klo 19.00. Tervetuloa!
– Hallitus

136 Hämeen sähkömiehet ry
Syyskokous keskiviikkona
30.11.2016 klo 18.00 ravintola
Kruuna ja Klaava, Akaa. Esillä syyskokousasiat. Ruokailu.

185 Satakunnan Puhelinja Tietoliikennetyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 29.11.2016 klo
17.00 Ravintola Liisanpuistossa,
Liisankatu 20, Pori. Asialistalla
sääntöjen määräämät asiat, vuoden
2017 toiminta ja toimihenkilöt.
Kokouksen yhteydessä nautimme
kahvit ja kahvileivän. Tervetuloa
kokoukseen! – Hallitus
Ammattiosastomme pikkujoulut
pidetään Ravintola Rantakartanossa
perjantaina 2.12.2016 klo 19.00
alkaen. Seuralaiselta 20 euron
maksu osaston tilille FI14 5700
8140 0470 80. Sitovat ilmoittautumiset 25.11.2016 mennessä Harri
Pohjalaiselle harri.i.pohjalainen(at)
gmail.com tai p. 050 348 8992.
Tervetuloa pikkujouluun! – Hallitus

5. Ei Vatikaanivaltiossa, vaan Suomessa

062 Lohjan Sähköalojen
ammattiosasto ry
Sääntömääräinen syyskokous pidetään pe 2.12.2016 klo 18.00
Lohjan Työväentalo, Kalevankatu 1,
Lohja. Esillä sääntöjen määräämät
asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu.
Hallitus kokoontuu klo 17.00. Tervetuloa! – Hallitus

083 Pargas Elbranschernas
Avdelning rf
Osaston syyskokous pidetään torstaina 15.12.2016 klo 18.30 Ravintola Kamussa, Skröbbelöntie 2.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen
määräämät asiat. Kokouksen jälkeen
ruokailu. Tervetuloa! – Hallitus

128 Ekenäs El-arbetare rf
Stadgeenligt höstmöte 24.11.2016
kl. 18.00 på Motel Marine. Stadgeenliga ärenden. Välkommen! –
Styrelsen
Sääntömääräinen syyskokous
24.11.2016 klo 18.00 Motel Marinessa. Sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! – Hallitus

182 Teollisuuden Sähköalojen
Työntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous
perjantaina 9.12.2016 klo 18.00
toimistolla, Paasivuorenkatu 2 C,
4 krs. Kokouksen jälkeen pientä
purtavaa. Tervetuloa päättämään
yhteisistä asioista!

6. Ei vettä, vaan rasvaa

060 Mikkelin
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 9.12.2016 klo
18.00 hotelli Cumuluksessa, Mikonkatu 9. Kokouksen jälkeen ruokailu
ravintola Huviretkessä. Tervetuloa!
– Hallitus

080 Heinolan Sähkömiehet
Ammattiosasto 80 ry
Osaston syyskokous pidetään
25.11. klo 18.00 alkaen HP47:n
saunatilassa. Kokouksen jälkeen on
mahdollisuus saunoa, ja tarjolla on
pientä naposteltavaa. Jos et tiedä,
missä paikka on, niin sihteeriltä saat
ohjeet, joilla varmasti löytää perille.

108 Nurmeksen Sähköalantyöntekijät ry
Syyskokous pe 2.12.2016 klo
16.00 PKS:n toimitiloissa, Välitie
12, Nurmes. Esillä sääntömääräiset
ja ajankohtaiset asiat. Kokouksessa
pizzatarjoilu. Tervetuloa! – Hallitus

166 Vaasan
Sähkömiehet ry
Kutsumme sinut ja seuralaisesi
viettämään ammattiosaston pikkujoulua lauantaina 26.11.2016 klo
19.00 Ravintola Fondis, Hovioikeudenp. 15. Osallistumismaksu 15
euroa/henkilö maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä osaston tilille
VOP FI51 5672 7420 0088 32.
Ilmoita samalla pääruokavalinta
liha/kala. Sitovat ilmoittautumiset
24.11.2016 mennessä M. Kristo p.
040 352 3285.
Osaston sääntömääräinen
syyskokous pidetään perjantaina
2.12.2016 klo 18.00 osaston
toimitilassa Ay-keskus, Hovioikeudenp. 18 sisäpiha. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu ja kokouksen jälkeen
iltapala. Tervetuloa! – Hallitus

Avdelningens reglementsenliga
höstmöte hålles den 2.12.2016 kl.
18.00 i avdelningens utrymmen
i FF-centralen, Hovrättsespl. 18
innegården. På mötet avhandlas
stadgeenliga ärenden. Kaffebjudning under mötet och kvällsbit
efteråt. Välkommen! – Styrelsen

7. Ei suihkulentokoneella, vaan nahkaruoskalla (7000 vuotta sitten)

057 Etelä-Pohjanmaan
Sähköalantyöntekijäin osasto ry
Osaston pikkujoulut pidetään jäsenille 3.12.2016 klo 18.00 alkaen
Rytmikorjaamolla (Vaasantie 11,
60101 Seinäjoki) Joulupipari-tapahtumassa. Ei avecia. Ilmoittautumiset
osaston sihteerille 24.11.2016
mennessä hannunlaatikko(at)gmail.
com

077 Savonlinnan ja Lähiympäristön
Sähkömiehet ry os. 077
Sääntömääräinen syyskokous pidetään 16.12.2016 klo 18.00 alkaen
Hotelli Pietari Kylliäisen Ruiskukkakabinetissa. Asioina sääntömääräiset
asiat. Osasto tarjoaa iltapalan. Tervetuloa! – Hallitus.

161 Energia-alan työntekijät ry
Osaston sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 26.11. klo
18.00 Ravintola Opus K:n (Kauppakatu 6, 08100 Lohja) kabinetissa. Käsitellään sääntömääräiset
ja muut esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu/illanvietto.
Hallitus kokoontuu jo klo 17.30.
Tervetuloa! – Hallitus

8. Ei New York, vaan Albany

056 Ikaalistenseudun
Sähkötyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen syyskokous perjantaina 9.12.2016 klo 18.00
Ikaalisten kylpylän savusaunalla.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen
ruokaillaan ja saunotaan savusaunan
lämpimissä löylyissä. Tervetuloa! –
Hallitus

076 Vaasan sähköalantyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen syyskokous järjestetään Sokos Hotel Royalin
tiloissa perjantaina 2.12.216 klo.
18.00. Tervetuloa!

kous pidetään to 17.11.2016 klo
18.00 Voimatel Oy:n kokoustilassa
Kuopiossa, Leväsentie 23. Kokouksen jälkeen ruokailu. Tervetuloa!
– Hallitus
Pikkujoulut perjantaina 25.11.
Tahkolla. Majoitus Golden Resorts
-lomahuoneistoissa. Hinta jäsenille
20 euroa, johon sisältyy pikkujoulubuffet Mosquito-ravintolassa
Piazzan yhteydessä ja pääsymaksu
iltamenoihin. Sitovat ilmoittautumiset Eero Vehkaperälle 28.10. mennessä p. 044 723 7318 tai eero.
vehkapera(at)outlook.com.

9. Ei lokakuussa, vaan syyskuussa

055 Riihimäen Sähköalojen
ammattiosasto ry
Sääntömääräinen syyskokous pidetään 13.12.2016 klo 18.00 alkaen
Riihimäellä Ravintola Asema X:ssä.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa rohkeasti
mukaan uudet sekä vanhat jäsenet!
Osasto tarjoaa iltapalan. – Hallitus

asiat. Tervetuloa!
Jouluruokailu Hotel Kurikassa
16.12.2016 klo 19.00 alkaen.
Osasto tarjoaa ruoan/ohjelman
jäsenelle + seuralaiselle. Menossa
mukana stand up -koomikko Mikko
Vaismaa. Ilmoittautumiset Päivi
Koivusalolle 9.12.2016 mennessä
p. 040 3112 476.

10. Ei millään kielellä: Espanjan kansallislaulussa ei ole sanoja.

pukkeet jaetaan Kilikuppilan edessä
paikan päällä. Ilmoittautumiset
23.11.2016 mennessä osaston
sähköpostiin toimisto(at)osasto049.
fi tai Jari Räsänen p. 0503604313.
Lämpimästi tervetuloa! Helsingin
Sähköalantyöntekijät
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Välietappi palkkasaatavakanteessa:

Oikea TES Olkiluoto 3:ssa on sähköistysalan
O

lkiluoto 3:n ydinvoimalatyö-

pimuksen eli ns. vihreän kirjan so-

katsoo, ettei Elektrobudowa SA ole

maan sähköasennustöissä tu-

veltumisesta Olkiluoto 3:n sähköis-

maksanut Suomeen sivuliikkeensä

lee noudattaa sähköistysalan työeh-

tystöihin. Puolalainen Elektrobudo-

palvelukseen lähetetyille työnteki-

tosopimusta ja sen edeltäjää eli ns.

wa SA on lausuntoprosessin aikana

jöille yleissitovien työehtosopimus-

sinistä kirjaa, joka on talotekniikka-

vedonnut, että ydinvoimalatyömaan

ten mukaisia palkkoja. Nyt työtuo-

alan sähköasennustoimialan työeh-

kiistanalaisissa töissä olisi sovellet-

mioistuin ratkaisi vasta yhden työ-

tosopimus. Työtuomioistuin on rat-

tava sitä.

ehtosopimuksen soveltamisen ja yh-

kaissut asian yksimielisesti Sähkö-

– Pelättävissä on, että saatu-

den työehtosopimuksen soveltumat-

alojen ammattiliiton odotusten mu-

aan ensin EU-tuomioistuimen ja nyt

kaisesti.

työtuomioistuimen lausunnon Sata-

EU-tuomioistuin antoi jo aiem-

Lausunnossaan työtuomioistuin

kunnan käräjäoikeus pyytää Elektro-

min lausunnon, että työnantajan on

lisää, ettei Teknologiateollisuuden

budowa SA:n vaatimuksesta työtuo-

noudatettava yleissitovan työehto-

sähköalan työntekijöiden ns. pu-

mioistuimelta vielä yhden lausun-

sopimuksen määräyksiä. Tämän jäl-

naista kirjaa voi soveltaa ydinvoi-

non. Silloin käräjäoikeuden pitäi-

keen puolalaisyritys vetosi siihen,

malaitosten rakentamiseen liittyviin

si vaatia yritystä ravistamaan hihas-

että ydinvoimalatyömaan sähkö-

sähköalan tehtäviin.

taan kaikki ne eri työehtosopimuk-

asennustöihin on sovellettava Tek-

Sähköliiton puheenjohtaja Tero

tomuuden.

set, joita se aikoo väittää Olkiluoto

nologiateollisuuden sähköalan työn-

Heiniluoma näkee, että tulossa voi

3:n sähköasennustyöhön soveltu-

tekijöitä koskevaa sopimusta eli ns.

olla vuosien kierre, koska työtuo-

viksi. Kun yhtiön kanta vaihtuu yksi

punaista kirjaa.

mioistuin pidättäytyi kuitenkin otta-

hävitty lausuntoaste kerrallaan, pel-

masta kantaa Metallityöväen Liiton

kona on, että Satakunnan käräjäoi-

kuun alussa antamassaan lausun-

ja Teknologiateollisuuden välisen

keus ei pääse vielä vuosiin ratkaise-

nossa, että sähköistysalan sopimuk-

Teknologiateollisuuden työehtoso-

maan itse pääasiaa, Tero Heiniluo-

sen soveltuvuus on todennettu vah-

ma harmittelee.

voin perustein. Sopimusta sovelle-

Työtuomioistuin toteaa marras-

taan sähkölaitteistojen rakennus-
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VASTA KAKSI ASIAA RATKOTTU

töissä ja näihin läheisesti liittyvissä

Varsinainen pääasia on Satakunnan

tehtävissä. Olkiluoto 3:ssa on ol-

käräjäoikeudessa vireillä oleva Säh-

lut kysymys sähkölaitteiden asenta-



TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ

köliiton kanne puolalaisten sähkö-

misesta rakenteilla olevaan ydinvoi-



KUVA: RIITTA KALLIO

asentajien palkkasaatavista. Liitto

malaan. 

Ristikon ratkaisu

LUOTTAMUSMIESTEN
HYVINVOINTIKURSSIT

Sinä työpaikkasi tai ammattiosastosi

LUOTTAMUSHENKILÖ.

Päiväkävelyllä oli hyvä lepuutella jalkoja kauniissa puistossa.

vasemmalta Markku Sallinen, Markku Laakso, Meeri vuorisalo, Eero Mehtonen,
Lauri ja Mailis Heinsalo, Mauri ja Kerttu Janatuinen, Pekka Seppä,

Kaipaatko lisää eväitä hyvinvointiisi?
SAL-lomat
tukee
Aimo toivio,
osmo vuorisalo ja Kauko
Asikanius.
liikunnallista hengähdystaukoasi. Osallistu kurssille!

Vaihtelevaa pilvisyyttä pärnussa
€
50
HINTA VAIN

tEKSti: kauko asikanius | KuvA: arvi vellonen



S

4 vrk

KURSSIT JÄRJESTETÄÄN
LIIKUNTAKESKUS PAJULAHDESSA

12.–16.9.2016
3.–7.10.2016
löytyy shakin suurmestarin paul keresin syntymäkoti ja koulu jota hän on
7.–11.11.2016

ähköseniorien virkistysviik-

ja yrttikylvyt saivat jokaisen tyytyväi-

sa puutalossa sijaitsi Cafe Marlee-

kuuLuisuuksieN

ko Pärnussa sujui leppoisas-

seksi. Kylpylässä oli myös kaksi kai-

ne, jossa tuli käytyä joukolla pari-

jaLaNjäLjissä

ti seurustellen, ulkoillen ja hoito-

kin oikeuksin varustettua kahvilaa

kin kertaa.

Saman kadun ja viereisen kadun

ja saaden. Mukavaa oli myös käy-

eri talojen ylimmissä kerroksissa.

dä pari kertaa päivässä valmiiseen

Niissä tuli käytyä ja Purje-nimisessä

ruokapöytään, jossa sai ruuan lisäk-

pidimme viimeisenä iltana yhteisen

si nauttia tovereiden seurasta. Kal-

lähtötilaisuuden.

taiselleni yksineläjälle tällainen oli

Sisältäenvälissä
ohjelman,
oli kahdessa pitkässä rivistehtyjä leivonnaisia ja kakkuja,
erisä kymmeniä
majoituksen
ja samanmallisia kaksilaisia juomia ja pöytiin tarjoilu,
oli
kerroksisia, jyrkkäkattoisia liki paritäysihoidon.
Palvelu oli hyvää. Tarjolla oli itse

70. Tuli siis tälläkin reissulla asteltua

olivat hyväkuntoisia ja kadun pääs-

kuuluisuuksien jalanjäljissä, vaikka

Tutustu ohjelmiin,
tu talo, joka oli rakennettu samankurkkaa lisätietoja
ja
tui muutama sadepäiväkin. Yhtemerelle päin. Iltaisin saimme nähsijaitsi kulmatontilla ja toisen porlaiseen tyyliin kuin kadun muutkin
ilmoittaudu:
nä aamuna heräsimme jopa kovaan
dä useita purjelautailijoita ja –leitin pielessä hoiti toinen nainen päitalot. Oppaamme tiesi kertoa, ettei
www.sal-lomat.fi
Ristikon
oikein jyrinään
ratkaisseiden
kesken
arvotun palkinnon
voitti Riitta
Kotkamaa
Kokkolasta.
voittajalle!
ukkosen
ja sen
mukanaan
jailijoita.
Yhtenä
iltana
näimmeOnnittelut
valvittäin ja illallakin käsintehtyjen
vilkadun taloja korjattaessa tai rakentapahtumista. Kylpyläviikkoon mah-

Kahviloista oli loistavat näköalat

tävä nainen yksin ja nopeasti. Talo

A
J
U
T
E
N
SE

sä oli myynnissä aivan uusi rapat-

JäSen

en päässyt kummankaan kotiin sisälle
asti tutustumaan.
Sen sijaan saimme kaikki tutustua
keskellä Pärnun kaupunkia hoitolamme nurmikolla usein vieraileviin varik-

tavan suuren kuumailmapallonkin,

latuotteiden myyntiä ja sisällä oli li-

nettaessa saanut poiketa vanhas-

siin ja korppeihin. Pikimustaa korppia

jossa oli iso kori joukkolennätyk-

säksi tarjolla erilaisia käsitöitä ja ko-

ta tyylistä ja koon piti olla aina sa-

pidetään metsälintuna ja raadon syö-

siä varten. Aivan kylpyläämme vas-

riste-esineitä. Siinä olisi mallia suo-

manlainen.

jänä, mutta nekin ovat nykyään kau-

tapäätä, kauniissa kaksikerroksises-

malaisille kahvilayrittäjille.

KÄYTÄ
LEHTIETU!
eTuJA

JÄ

kon aikana saadut hoidot, hieronnat

listi david oistrah oli asunut 1955–

roksen parvekkeella istumisesta. Tilaukset ja tarjoilut hoiti kahvilaa pi-

uttamista haitoista huolimatta vii-

lattu talo, jossa maailmankuulu viu-

sataavuotiaita omakotitaloja. Talot

NäköaLoja ja paLveLua

Hoitolan remontista ja sen aihe-

nen, erilaisilla vihreillä väreillä maa-

sitten kyse sisällä, ulkona tai 2. ker-

miellyttävä poikkeus jokapäiväisistä

tuomaan rankkaan sadekuuroon

käynyt. Samoilla kulmilla sijaitsi pui-

Opas osasi myös neuvoa, mistä

pungistuneet. Ainakin Virossa.

KäYTä lehTieTu!

Sähköliiton jäsenenä saat työväenlehtien tilauksista lehtiedun. SAK:n suosituksen mukainen lehtietu Demokraatille ja
Kansan Uutisille on 20 euroa. Lehtietu Arbetarbladetille, Kansan Tahdolle, Ny Tidille, Satakunnan Työlle,
Sähköliiton jäsenenä saat työväenlehtien tilauksista lehtiedun. SAK:n suosituksen mukainen lehtietu demokraatille
Tiedonantajalle,
Uudelle on
Ajalle
ja Viikko
Pohjois-Karjalalle
onkansan
15 euroa. tahdolle, Ny tidille, satakunnan
ja kansan uutisille
25 euroa.
Lehtietu
arbetarbladetille,
tiedonantajalle,
uudelle
ajalle
ja viikko
on 15että
euroa.
Lehtietutyölle,
myönnetään
vuositilauksiin.
Yksi lehtietu
tilaajaa
kohti.pohjois-karjalalle
ilmoita lehteä tilatessasi,
olet Sähköliiton jäsen.
Lehtietu myönnetään
lehtietumäärän
tilaajaajakohti.
ilmoita
tilatessasi,
että olet Sähköliiton jäsen.
Lehti vähentää
tilauslaskusivuositilauksiin.
loppusummastaYksi
lehtiedun
laskuttaa
senlehteä
suoraan
Sähköliitolta.
Lehti vähentää tilauslaskusi loppusummasta lehtiedun määrän ja laskuttaa sen suoraan Sähköliitolta.

TILAA
JA ja
LÖNTAGAREN
TIlaaPALKKATYÖLÄINEN
PalkkaTyöläInen
lönTagaren

BESTÄLLTIdnIngen
TIDNINGENlönTagaren
LÖNTAGAREN
BesTäll

SAK julkaisee Palkkatyöläinen- ja Löntagaren-lehteä. Tilaa lehti www.sahkoliitto.
SAK julkaisee Palkkatyöläinen- ja Löntagaren-lehteä. Tilaa lehti www.sahkoliitto.
finfinoikeasta
oikeastalaidasta
laidastalöytyvästä
löytyvästäSähköliiton
Sähköliitonverkkopalvelut
verkkopalvelut-laatikosta.
-laatikosta.Saat
Saat
näkyviin
näkyviinverkkopalvelun
verkkopalvelunohjeet.
ohjeet.Toimi
Toiminiiden
niidenmukaan.
mukaan.
Palkkatyöläinen-lehden
tilaukseen
ovatovat
oikeutettuja
pääluottamusmiehet,
Palkkatyöläinen-lehden
tilaukseen
oikeutettuja
pääluottamusmiehet,
luottamusmiehet,työosaston
työosastonluottamusmiehet,
luottamusmiehet,työsuojeluvaltuutetut,
työsuojeluvaltuutetut,
luottamusmiehet,
työsuojeluasiamiehetjajaammattiosastojen
ammattiosastojenpuheenjohtajat
puheenjohtajatsekä
sekäliiton
liitonhallituksen,
hallituksen,
työsuojeluasiamiehet
johtokuntien
ja
edustajiston
jäsenet.
Tilaus
tehdään
kerran
ja
se
jatkuu,
kunnes
johtokuntien ja edustajiston jäsenet. Tilaus tehdään kerran ja se jatkuu, kunnes
tehtävä päättyy tai jäsen päättää itse perua tilauksen.
tehtävä päättyy tai jäsen päättää itse perua tilauksen.
Löntagaren-lehden tilaukseen ovat oikeutettuja äidinkielekseen ruotsin
Löntagaren-lehden tilaukseen ovat oikeutettuja äidinkielekseen ruotsin
ilmoittaneet sopimusalajäsenet, joiden sopimusalanumero on 002, 005, 006,
ilmoittaneet
joiden
on 002,
008, 010, sopimusalajäsenet,
011, 012, 013, 014,
015,sopimusalanumero
016, 017, 018, 020,
021,005,
022006,
tai 023.
008,
010,
011, 012,
015,
016, sopimusala
017, 018, 020,
021,eläkeläiseksi
022 tai 023.
Tilaus
tehdään
kerran013,
ja se014,
jatkuu,
kunnes
muuttuu

Branschavtalsmedlemmar som uppgett
Branschavtalsmedlemmar som uppgett
svenskasom
somsitt
sittmodersmål
modersmåloch
ochsom
somhar
har
svenska
branschavtalsnumret002,
002,005,
005,006,
006,008,
008,
branschavtalsnumret

Tilaus
kerran
ja se
jatkuu,
sopimusala muuttuu eläkeläiseksi
(999)tehdään
tai jäsen
päättää
itse
peruakunnes
tilauksen.
(999) tai jäsen päättää itse perua tilauksen.
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010,011,
011,012,
012,013,
013,014,
014,015,
015,016,
016,017,
017,018,
018,
010,
020,
020,021,
021,022
022eller
eller023
023kan
kanbeställa
beställatidningen
tidningen
Löntagaren.
Löntagaren.Beställningen
Beställningengörs
görsenengång
gångoch
ochden
denfortgår
fortgårtills
tills
branschavtalsnumret
blir
pensionär
(999)
eller
tills
medlemmen
branschavtalsnumret blir pensionär (999) eller tills medlemmensjälv beslutar
att avsluta beställningen.
själv beslutar att avsluta beställningen.
Du kan beställa Löntagaren genom att klicka på länken Kalenteri- ja
Du kan beställa Löntagaren genom att klicka på länken Kalenteri- ja
lehtitilaukset i rutan Sähköliiton verkkopalvelut till höger på sidan www.
lehtitilauksetDåi rutan
Sähköliiton verkkopalvelut
till höger
på sidan www.
sahkoliitto.fi.
visas instruktionerna
för nättjänsten.
Följ instruktionerna.
sahkoliitto.fi. Då visas instruktionerna för nättjänsten. Följ instruktionerna.
Teksti: JONNA HEINILuOMA
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ELLEDNINGEN

Respekt för valresultatet
REPRESENTANTSKAPETS för-

hör till Elektrikerförbundets In-

skapets 70 medlemmar i en slu-

lemmarna i förbundets styrel-

har använts åtminstone sedan år

sta sammanträde efter valet hålls

tressebevakare eftersom Intresse-

ten omröstning respekterar valre-

se starka känslor. Elektrikerbran-

1996, dvs. ända sedan represen-

i Tammerfors 18-20.11.2016.

bevakarna fick färre platser i re-

sultatet, företagsdemokrati och

schernas Proffs och Medlemmar-

tantskapsmodellen togs i bruk,

Elektrikerförbundets 70-hövdade

presentantskapet än för fyra år

Elektrikerförbundets etablerade

nas Elektrikerförbund anser att

och det finns ingen anledning att

representantskap väljer då bl.a.

sedan.

föreningspraxis, och väljer ordfö-

man nu behöver tillämpa en ma-

frångå det nu. Tvärtom, och som

rande ur det valförbund som fått

tematisk formel enligt vilken var-

jag konstaterade ovan, är det inte

det största understödet i valet.

je valförbund procentuellt får sty-

ens valmatematiskt möjligt. ,In-

relseplatser i proportion till anta-

tressebevakarna har 7 platser i

let platser i representantskapet.

den nya styrelsen, Elektricitets-

representantskapets ordförande

Intressebevakarnas 32 inval-

och vice ordförande, styrelsens

da medlemmar i representantska-

medlemmar (inklusive förbundets

pet anser emellertid att det är en

ordförande och förbundssekrete-

omöjlig tanke att ordförandeska-

ÄNDA fram till Elektrikerförbun-

rare) samt direktionernas ordfö-

pet skulle tillfalla Medlemmar-

dets styrelsemöte 20.–21.10.

rande och övriga medlemmar.

nas Elektrikerförbund med sina

uppträdde Medlemmarnas Elek-

tematiska formel är att den ger

Medlemmarnas Elektrikerförbund

16 representanter bara för att de

trikerförbund utåt i offentligheten

Intressebevakarna 6 platser,

3 platser.

bundsordförande det största in-

gick framåt så stort jämfört med

som ett medlemsstyrt och med-

Elektrikerbranschernas Proffs 4

tresset på representantskapets

tidigare val. Intressebevakarna

lemscentrerat valförbund. I slutet

platser och Medlemmarnas Elek-

första sammanträde under sin fy-

fick ändå jämnt 100 % fler plat-

av styrelsemötet meddelade val-

trikerförbund 3 platser, dvs. en

raårsperiod. Denna gång har för-

ser i representantskapet än Med-

förbundets representanter emel-

styrelse med 13 medlemmar. En-

bundets största valförbund, Elek-

lemmarnas Elektrikerförbund.

lertid att valförbundet har en led-

ligt förbundets stadgar är det inte

trikerförbundets Intressebevaka-

Även Elektricitetsbranschernas

are på förbundets kansli, avtals-

möjligt med bara 13 medlemmar

re, inte ställt upp andra kandi-

Proffs fick igenom fler kandida-

ansvarige Sauli Väntti. Ända fram

i styrelsen.

dater utöver den sittande ordfö-

ter än Medlemmarnas Elektriker-

till mötet hade han på valförbun-

randen.

förbund. Antalet platser i repre-

dets hemsidor förekommit un-

Elektrikerförbundets etablera-

sentantskapet avgör, inte tangen-

der rubriken ”övriga kontaktupp-

de föreningspraxis, är att använ-

Elektrikerförbund har låtit förstå

tens vinkelkoefficient för under-

gifter”.

da det räknesätt som bygger på

bl.a. att de inte anser det vara en

stödskurvan.

I allmänhet väcker valet av för-

Valförbundet Medlemmarnas

Utöver ordförandevalet väcker

Jag litar på att representant-

självklarhet att ordförandeskapet

platsfördelningen för de 14 med-

Problemet med denna nya ma-

branschernas Proffs 4 platser och

TERO HEINILUOMA

Det korrekta räknesättet, och

jämförelsetalen i styrelsens platsfördelning. Det här räknesättet

Turvalliset kasviöljytäytteiset lämpötasot

elektronisella termostaatilla. Osta nyt saat 10% lisäalennuksen
n e t t o h i n n o i s t a m m e . Alla esimerkkejä varastoimastamme 56 eri mallista.
Laajemmin verkkokaupassamme

www.finnparttia.fi

!

Yali Comfort on oikea valinta kodin lämmittämiseen uudis- ja korjausrakentamiskohteissa. Elektroninen termostaatti,
analogiset säädöt sekä lämpötilan ja toimintatilan valitsimet auttavat käyttäjää säätämään tämän perustason
sähkölämmittimen toimintoja helposti. Etupaneelin suurimmaksi lämpötilaksi voidaan valita 60, 75 tai 90 ˚C.
Termostaatin tarkkuus on 0,1°C. Lämpötilanpudotusmahdollisuus nollaohjauksella 0-15°C.
Kotelointiluokka IP 21, kytkentäkotelon suojakannen SK44 ( hinta 590) kanssa IP44 eli roiskevedenpitävä.
Takuu: sähköosat 2-vuotta, lämmitinrunko ja öljyt 10-vuotta.
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Yali Comfort lämpötasoa on saatavana 250 - 1250 W tehoisena. 30 ja 50 cm korkuisena 40 - 130 cm levyisinä.

250 W 40x30x9 cm. Tunnus C

0304 nettohinta 1-4 kpl 159 € -10% = 14310 €/kpl. Yli 4 kpl 154 € -10% = 13860 €/kpl.
750 W 80x50x9 cm. Tunnus C 0508 nettohinta 1-4 kpl 182 € -10% = 16380 €/kpl. Yli 4 kpl 177 € -10% = 15930 €/kpl.
1250 W 80x50x12 cm. Tunnus C 0508/2 nettohinta 1-4 kpl 245 € -10% = 22050 €/kpl. Yli 4 kpl 239 € -10% = 21510 €/kpl.

Muotoilultaan klassinen Yali Digital lämmitin jossa on uusia ja moderneja toimintoja, tarjoaa erinomaisen lämpötilasäädön selkeällä digitaalisella
Display näytöllä. Kotelointiluokka IP 21, kytkentäkotelon suojakannen SK44 ( hinta 590) kanssa IP44 eli roiskevedenpitävä. Varustettu seinäkannakkeilla, kytkentärasialla ja konvektorilevyllä. Maksimipintalämpötila on valittavissa valintakytkimestä 60, 75 tai 90 ˚C.
Termostaatin tarkkuus on 0,1°C. Lämpötilanpudotusmahdollisuus nollaohjauksella tai Wifi verkossa 5-29°C.
Yali Digital on saatavana 250 - 2000 W tehoisena. 30 ja 50 cm korkuisena. 40 - 150 cm levyisinä. esim
750 W 80x50x9 cm. Tunnus D

0508 hinnat 1-4 kpl 199 € -10% = 17910 €/kpl yli 4 kpl 194 € -10% = 17460 €/kpl.
1250 W 80x50x12 cm. 2-tasoa. D 0508/2 hinnat 1-4 kpl 268 € -10% = 24120 €/kpl yli 4 kpl 262 € -10% = 23580 €/kpl.
Lisävarusteena Yali Digital lämpötasoihin saat kosketusnäytöllisen keskusyksikön tunnus TTSE3
jolla voit säätää koko talon lämmitystä sen kosketusnäytöllä, älypuhelimelta, tabletilta tai tietokoneelta.
Nettohinta 188 € -10% = 16920 €/kpl.
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SIEVI

STAR

Star Roller+ S3
43-52761-312-OPM
36-38 EN ISO 20345: S3 SRC
CTC

ROLLER

Star Roller XL+ S3
49-52761-353-OPM
39-47 EN ISO 20345: S3 SRC

VA ATIVIIN
TALVIOLOSUHTEISIIN

CTC

Star Hiker+ S3

Sievi Star -tuoteperhe on suunniteltu talvikelien vaatimusten mukaisesti. Lämmin
vuori, lämpöä heijastavat pohjalliset sekä erinomaisen pidon takaava FlexStep®-

43-52769-312-O8M
36-38 EN ISO 20345: S3 SRC
CTC

pohja tekevät Starista luotettavan valinnan kylmiin ja liukkaisiin talviolosuhteisiin.
Star-mallistosta voit valita itsellesi sopivan varrenkorkeuden ja kiinnitysmekanismin:
Nauhallisen Sievi Star Hikerin tai Boa®-mekanismilla varustetun Star Rollerin. Boa®-

Star Hiker XL+ S3
49-52769-353-O8M
39-47 EN ISO 20345: S3 SRC

mekanismia on helppo käyttää myös hansikkaat kädessä! Star Rollerissa lisäsuojaa
tuo Memory Foam, joka maksimoi mukavuuden ja ehkäisee nilkkavammoja.

Boa® on Boa Technology Inc.’n rekisteröimä tavaramerkki.

Pohjois-Euroopan suurin jalkinevalmistaja
Sievin Jalkine Oy • Korhosenkatu 24, 85310 Sievi As. • Puh. (08) 488 11 • Fax (08) 488 1200 • info@sievi.com • www.sievi.com
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Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

IP67

Markkinoiden kattavin
liitäntäjärjestelmä
•
•
•
•
•

Tärinänkestävä
Eristetty vapautuspainike
Erittäin nopea kytkeä ja irrottaa
Turvallinen, ei sähköiskuja
Patentoitu teknologia

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

© PhoEnix ConTaCT 2016
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