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Sinä ja
autosi olette
arvokkaita

Turvasta saat
suorastaan ylellisen
kattavan Liittokaskon ja
uuden liikennevakuutuksen,
sillä jokainen kuski ansaitsee
reilua turvaa.

Uuden
liikennevakuutuksen
maksimibonus on nyt

Liittokaskon laaja
sijaisautoetu
takaa käyttöösi vara-auton
jopa tunnissa, kun oma
ajopelisi saa kohtalokkaan
kolhun kesken matkan tai
simahtaa teknisen vian takia.

Poikkea toimistollamme, soita tai tutustu
reiluihin vakuutuksiimme osoitteessa turva.fi
2

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • www.turva.fi • puh. 01019 5110
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80 %

SÄHKÖJOHTO

Sähköliiton toiminnan
tehostamisessa otetaan ensiaskeleita
VASAMA 1
Kannen kuvassa Joni Temmilä
Kuva: Minna Järvenpää

Toimintaympäristössämme ta-

PAPERILIITTO VETÄYTYI

tömyyskassamme työntekijät ovat

muudella. Nyt on aika juhlia itse-

pahtuneet ja edelleen tapahtu-

TEOLLISUUSLIITTOJEN

tehneet upeaa työtä valtavan työ-

näisen Suomen satavuotista his-

vat muutokset niin edunvalvon-

FUUSIOHANKKEESTA

paineen alla uuden oppimisen

toriaa! Toivottavasti myös jäsenis-

nan kuin järjestöllisenkin toimin-

Varmaan monelle tuli yllätyksenä

keskellä.

tömme löytää eri puolilla maata

nan osalta edellyttävät Sähkölii-

joulun alla Paperiliiton ilmoitus

Etuuskäsittelijöiden työaikaa

järjestettävät mielekkäät tapahtu-

tolta entistä terävämpää otetta ja

vetäytymisestä neljän teollisuus-

rauhoitetaan nyt tammikuussa ha-

mat ja osallistuu niihin mahdolli-

parempia valmiuksia kohdata uu-

liiton fuusiohankkeesta. Paperi-

kemusten käsittelyyn ja edelleen

suuksien mukaan.

sia haasteita.

liiton lisäksi hankkeessa mukana

uuden järjestelmän opiskeluun.

ovat Metalliliitto, Teollisuusalojen

Vuodenvaihteessa voimaan tulleet

ti Vasama juhlii pyöreitä vuosia

Meidän on kyettävä tekemään

Myös Sähköliiton oma jäsenleh-

Julkaisija:

jäsenistömme näköistä ja sen

ammattiliitto TEAM ja Puuliitto.

lakimuutokset aiheuttavat myös

kuluvan vuoden aikana, kun leh-

Sähköalojen ammattiliitto ry

tahtotilan mukaista edunvalvon-

Neljän liiton oli määrä yhdistää

omat lisätyönsä. Toivonkin nyt jä-

ti täyttää kunnioitettavat 60 vuot-

Elbranschernas

tatyötä nyt ja tulevaisuudessa.

toimintansa vuoden 2018 alus-

seniltämme pitkämielisyyttä työt-

ta. Juhlavuottaan lehti muistaa

fackförbund rf.

Meidän on otettava järjestö- ja

sa Suomen suurimmaksi ammat-

tömyyskassan uuden järjestelmän

sähköammattilaisten hyvinvoin-

Postiosoite: PL 747

järjestämistyö toimintamme kes-

tiliitoksi.

käyttöönottovaiheessa. Uuden asi-

tia käsittelevällä juttusarjalla, jon-

33101 Tampere

kiöön, jotta kykenemme pysäyt-

Näinä päivinä ratkeaa, toteu-

ointipalvelun hyödyt saadaan ko-

ka ensimmäinen osa on tässä nu-

Puhelin: 03 252 0111

tämään jäsenmäärämme laskun

tuuko fuusiohanke edes osittain,

konaisuudessaan käyttöön var-

merossa.

Faksi: 03 252 0210

ja kääntämään sen taas uudel-

vai jääkö se toteutumatta. Kaikes-

masti jo tulevan kevään aikana.

Sähköpostiosoite:

leen nousuun. Tulevaisuudessa

ta huolimatta Sähköliitto haluaa

vasamalehti@sahkoliitto.fi

on haasteita riittävästi. Vain yh-

jatkossakin ylläpitää hyviä yhteis-

JUHLAA RIITTÄÄ

etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi

dessä tekemällä ja toimimalla

toimintasuhteita hankkeessa mu-

KOKO VUODEKSI

Päätoimittaja: Sauli Väntti

selviämme niistä.

kana oleviin ammattiliittoihin.

Suomen itsenäisyyden juhlavuo-

Vastaava toimittaja: Riitta Kallio

Muutokset organisaatiossa ai-

Toimittaja, vs: Minna Järvenpää

heuttavat omat kipuilunsa, mut-

TYÖTTÖMYYSKASSAN UUSI

keissä. Helsingissä pidettyihin

Ulkoasu ja taitto: Jari Mattila

ta on ymmärrettävä, että liit-

ASIOINTIPALVELU TOIMII

Suomi 100 -avajaisiin osallistui

to ei pärjää eikä kehity pysähty-

Sähköalojen työttömyyskassan

uudenvuodenaattona arviolta yli

mällä tai odottelemalla. Meidän

uusi asiointipalvelujärjestelmä on

130 000 ihmistä. Jos juhlavuo-

on itse tartuttava toimeen. Pi-

otettu käyttöön viime marraskuus-

den startti kiinnosti paikan pääl-

tää muistaa, keitä varten ammat-

sa. Järjestelmä toimii ja maksut

lä olleita, niin kiinnostusta löytyi

tiliitot ovat ylipäätään olemas-

on saatu pyörimään hyvin. Myös

myös tv-vastaanottimien äärestä.

sa. Jäsenistömme eteen tehtävä

jäseniltä on saatu jo hyvää palau-

Avajaisten suoraa lähetystä seura-

työ on hoidettava parhaalla mah-

tetta uudesta asiointipalvelusta.

si yli 1,6 miljoonaa katsojaa.

Palkansaajalehdet –
Löntagartidningar
PALE ry:n jäsen
Noudatamme Julkisen sanan neuvoston määrittelemää hyvää journalistista tapaa.

dollisella tavalla. Tämän varmis-

Toivotan hyvää vuoden alkua
kaikille jäsenille; yhdessä tekemällä onnistumme!

den vietto alkoi näyttävissä mer-

Uudistus oli valtava entiseen

Sataan itsenäiseen vuoteen on

Painopaikka: Sanomala, Vantaa

tavat osaavat ja ammattitaitoiset

järjestelmään nähden. Mikään

mahtunut vaikeitakin aikoja, mut-

Ilmoitushinnat tekstisivulla:

työntekijät, esimiehet sekä joh-

muutos ei onnistu valitettavasti

ta näistäkin on selvitty suomalai-

HANNU LUUKKONEN

Mustavalko

to yhdessä, yhteen hiileen puhal-

vain sormia napsauttamalla. Työt-

sella sisulla ja periksiantamatto-

Liittosihteeri

2,25 €/pmm

tamalla.

Neliväri-ilmoitukset
3,00 €/pmm
Työpaikkailmoitukset ja
ammattiosastot -50 %
Mainostoimistoalennus -15 %
Ilmoitusmyynti:
Ekamedia/Tmi Emmi Kallio
Kalevanpuistotie 21 B 56
33500 Tampere
Puhelin: 044 344 4414
emmi.kallio@ekamedia.net
Lehden tilaushinta:
30 €/vsk kotimaa
40 €/vsk ulkomaat

SÄHKÖALOJEN
AMMATTILIITON
JÄSENLEHTI.
Perustettu 1957
Lehti ilmestyy

MUUTOKSIA SÄHKÖLIITON NUMEROIHIN!
Sähköliitto ja työttömyyskassa ottavat viikon 5 alussa käyttöön
uuden asiakaspalvelusarjoihin perustuvan puhelinjärjestelmän,
mikä tietää muutoksia tuttuihin numeroihin.
Sähköliiton vanhaan vaihteen numeroon 03 252 0111 soittaessaan soittaja kuulee äänitiedotteen, joka kertoo puhelinjärjestelmän muutoksesta ja uusista numeroista.
UUDET ASIAKASPALVELUNUMEROT OVAT:

NUMERO
T
AVOINNA OVAT
ARKISIN
KELLO 9–
15.

03 252 0300 TYÖTTÖMYYSKASSA
03 252 0400 JÄSENREKISTERI
03 252 0500 TYÖNANTAJATILITYKSET
03 252 0600 JÄRJESTÄMIS- JA JÄRJESTÖTYÖ
03 252 0700 TYÖSUHDE- JA TYÖEHTOSOPIMUSASIAT

4

Sähköliitolle uusi organisaatio

5

Teollisuusliittohanke vaakalaudalla

6

Työkyky jalkojen varassa

8

Liiton uudet luottomiehet

11

Kuukauden kuva & Kärkimies

12

Tietokone, saha ja helikopteri

15

Jäsenpalvelut

17

Työttömyyskassa

18

Kurssit

20

Osastot toimivat

21

Työpaikkoja

22

Elledningen

10 kertaa vuodessa.
Seuraava Vasama ilmestyy
23.2.2017
Aineistot 13.2. mennessä.

Ajantasaiset puhelinnumerot, myös henkilöittäin, sekä asiantuntija- ja asiasanahaun löydät Sähköliiton nettisivuilta
Yhteystiedot-kohdasta 30. tammikuuta lähtien.
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Sähköliitto uudisti
organisaatiotaan
-S

ähköliiton uusi organisaatio on tehokas, tiimimäinen ja itseohjautuva, tiivisti puheenjohtaja Sauli
Väntti esitellessään organisaatiokaavion liiton hallitukselle, joka hyväksyi muutokset
kokouksessaan 12. tammikuuta.
Keskeisimpiä muutoksia aiempaan verrattuna oli liittosihteeri Hannu Luukkosen
olennainen tehtäväkuvan muutos.
– Vastaisuudessa liittosihteeri toimii puheenjohtaja työparina, jolloin työtaakkaa
ja esimiesvastuuta voidaan järkevästi jakaa
johdon kesken. Liittosihteeri toimii edunvalvontaosaston esimiehenä ja koko talon henkilöstöpäällikkönä.
Talouspäällikkö Marketta Toikkonen vastaa kaikista Sähköliiton ja työtaistelukassan
kiinteistöistä sekä ottaa hoitaakseen Sähkötalon toimitusjohtajuuden. Hän jatkaa myös
esimiehenä toimisto- ja talouspalveluissa.

TEKSTI: RIITTA KALLIO



Tehtävät ja vastuut säilyvät muutoin ennallaan pois lukien henkilöstöpäällikön tehtävät.
Neuvottelupäällikkö Jari Ollilan nimike
vaihtui vastaavaksi sopimusasiantuntijaksi.
Työehtoasiamiehistä tuli työehtoasiantuntijoita ja teknisistä sihteereistä teknisiä asiantuntijoita. Teollisuuden ja erityisalojen tekninen asiantuntija Anne Lindeman toimii
vastaisuudessa myös henkilöstön kehittäjänä.
– Jatkossa järjestämis- ja järjestötyöhön
satsataan entistä enemmän, Väntti lupasi.
Työympäristöasiamies Reijo Salmesta sukeutui vastaava järjestöasiantuntija, joka toimii jatkossa Järjestämis- ja sekä järjestötyö
sekä jäsenkoulutusyksikön tiimissä.
Salmi toimii myös jäsenrekisterin lähiesimiehenä.
Viestinnässä puheenjohtaja jatkaa toistaiseksi myös vt-päätoimittajana.
– Viestinnän osalta päätöksiä tehdään
myöhemmin, Sauli Väntti ennakoi. 

Marraskuun edustajistossa valittu puheenjohtaja Sauli Väntti ja
liittosihteeri Hannu Luukkonen (vas.) uusivat ensitöikseen liiton organisaation.

2016 vähemmän
irtisanomisia

Suomen malli
hahmottuu

I

Eloranta muistuttaa.

kaan vuoden 2011 jälkeen.

vottelut koskivat yhteensä 80 014

V

SAK:n keräämien tietojen mukaan

palkansaajaa. Henkilöstön vähen-

Metsäteollisuus, Paperiliitto, Puu-

vientiliitot neuvottelevat työehto-

yhteistoimintaneuvottelut koskivat

nystarve neuvotteluissa oli kaikki-

liitto, TEAM Teollisuusalojen am-

sopimuskierroksen alussa vahvan

myös entistä harvempaa työntekijää

aan 13 971. Molemmat luvut jäi-

mattiliitto, Ylemmät toimihenkilöt

päänavauksen ja sopivat yhdessä

ja niissä ilmoitettu henkilöstön vä-

vät noin kolmanneksen vuotta 2015

Jarkko Eloranta toivoo yrityksiltä

YTN) neuvottelut uudesta työmark-

sopimuksiinsa tehtävien muutos-

hennystarve oli edellisiä vuosia pie-

pienemmiksi.

vastuuta, uutta kasvua ja työtä

kinamallista ovat edenneet hyväs-

ten kustannusvaikutuksesta. Kukin

investoinneilla.

sä hengessä.

liitto asettaisi itse yksityiskohtaiset

rtisanottujen määrä jäi viime
vuonna pienemmäksi kuin kertaa-

nempi. Määrät laskivat loppuvuot-

Vuonna 2016 alkaneet yt-neu-

Potkut sai viime vuonna 10 865

ientiliittojen (Teknologiateolli-

sama: edistää kilpailukykyä, työlli-

suus, Ammattiliitto PRO, Kemi-

syyttä ja hyvinvointia.

anteollisuus, Metallityöväen Liitto,

Liitot ovat paneutuneet muun

Mallin keskeinen ajatus on, että

ta kohden, mikä saattaa ennakoida

palkansaajaa, mikä on lähes 2 000

myönteisen irtisanomiskäänteen jat-

vähemmän kuin edellisvuonna. Eni-

muassa siihen, miten niiden kes-

jen pohjana olisi yhteinen, Suomen

kuvan tänä vuonna.

ten irtisanoivat Microsoft Mobile (1

kinäistä työmarkkinatoimintaa voi-

Pankin julkaisema kuva talouden ti-

350), konkurssiin mennyt Anttila (1

taisiin kehittää kilpailukykyä, ta-

lasta ja kehityksestä.

Suomen suurimman palkansaajakeskusjärjestön puheenjohtaja Jarkko Eloranta toivoo yritysten ottavan

300) ja Nokia (1 032).
Teollisuudessa potkujen määrä

sopimustavoitteensa. Neuvottelu-

työllisty avoimiin työpaikkoihin, jos

louskasvua ja työllisyyttä edistäväl-

Vientiliittojen päänavaus oli-

heidän osaamisensa ei vastaa työn

lä tavalla. Tavoitteena on, että vien-

si merkittävä kokonaisuus Suomen

vaatimuksia.

tiliittojen malli ohjaisi myös mui-

työmarkkinoilla. Vientiliitot toivovat,

den sopimusalojen neuvotteluita ja

että päänavaus ohjaisi myöhemmin

jatkossa isomman vastuun

pieneni peräti 20 prosenttia edel-

suotuisan kehityksen ylläpitämi-

lisvuoteen verrattuna. Palvelualoil-

– Hallituksen leikkaukset amma-

sestä.

la lasku jäi seitsemään prosenttiin,

tillisesta koulutuksesta vain pahen-

turvaisi sitä kautta vakaata talous-

tehtäviä sopimuksia niin, etteivät

– Myös työnantajien pitää nyt

mikä johtui erityisesti kaupan yri-

tavat ongelmaa. Nyt pitäisi päinvas-

kehitystä ja suomalaisen tuotannon

ne rasita viennin kilpailukykyä.

kantaa vastuuta. Työmarkkinoiden

tysten isoista irtisanomisista. Alan

toin satsata monimuotoiseen am-

kilpailukykyä.

valoisammat näkymät antavat yri-

huonot uutiset saivat jatkoa tämän

matilliseen opiskeluun, tukea ai-

Vientiliitot ovat käyneet syksyn

tä on tärkeää käydä kaikissa liitois-

tyksille mainion tilaisuuden luo-

vuoden alussa, kun Kesko ja Sep-

kuisten alanvaihtoa uusilla koulu-

aikana tiiviitä neuvotteluja työmark-

sa rakentavaa keskustelua. Kilpai-

da uutta kasvua ja työtä investoin-

pälä ilmoittivat uusista yt-neuvot-

tuskokonaisuuksilla ja helpottaa

kinamallista, ja liittojen ajatuksis-

lukyvyn ja työllisyyden turvaaminen

neilla.

teluista.

työttömien mahdollisuuksia opis-

ta on keskusteltu kunkin keskusjär-

on kaikkien suomalaisten etu ja hy-

kella, puheenjohtaja Jarkko Eloran-

jestön sisällä.

vinvoinnin edellytys. Suomen talou-

PALKANSAAJAT KIKYN

KOULUTUSLEIKKAUKSET

TAKUUMIEHINÄ

PAHENTAVAT

– Palkansaajat ovat pidättäytyneet

KOHTAANTO-ONGELMAA

palkankorotuksista. Kilpailukykys-

ta kehottaa.
SAK julkaisee nettisivuillaan ti-

Sopimustoiminnan kehittämises-

den nousu on pitkälti riippuvainen
TAVOITTEENA TYÖLLISYYS

siitä, että vienti saadaan vetämään.

lastot yt-neuvotteluista, lomautuk-

JA KILPAILUKYKY

Orastava talouden elpyminen on

Irtisanomisten suuri alakohtainen

sista ja irtisanomisista neljä kertaa

Vientiliittojen luonnostelema työ-

turvattava vastuullisella sopimustoi-

opimuksessa he sitoutuivat lisäksi

vaihtelu saattaa SAK:n Elorannan

vuodessa. Tiedot SAK kerää pörssi-

markkinamalli ei ole kopio Ruotsis-

minnalla. Tämä edellyttää kustan-

ottamaan maksettavaksi osan työn-

mukaan vahvistaa työvoiman koh-

tiedotteista ja muista julkisista läh-

sa käytössä olevasta ns. teollisuus-

nusten hallintaa myös vientialojen

antajien sosiaalivakuutusmaksuista,

taanto-ongelmaa. Työnhakijat eivät

teistä. 

sopimuksesta. Tavoite on kuitenkin

ulkopuolella.

4
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Teollisuusliitot jatkavat fuusiovalmisteluja ilman Paperiliittoa
T

eollisuuden
suurliittohanke eteni taas tammikuun alkupuolella, kun Metalliliitto,
Teollisuusalojen ammattiliitto TEAM
ja Puuliitto päättivät jatkaa fuusioneuvotteluja Paperiliiton poisjäännistä
huolimatta.
Metalliliitto päätti ensimmäisenä
jatkaa mukana, vaikka Paperiliitto vetäytyi hankkeesta joulun alla. Paperin
veti hankkeesta ulos liiton vasemmistoryhmä, jolla on liiton päättävissä elimissä määrävähemmistö.
– Pohdimme yhdessä kolmen liiton
kesken, miten tästä jatketaan, Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoo.
TEAM tähtää siihen, että esitys uu-

ELÄKE KERTYY
KOKO PALKASTA

V

uoden alussa voimaan tuli
eläkeuudistus, joka perustuu

deksi liitoksi valmistuisi aiemmin
sovitun aikataulun mukaisesti eli
helmikuun alkuun mennessä. TEAMin valtuuston ylimääräinen kokous
pidetään helmi-maaliskuun vaihteessa.
HANKKEEN PERUSTEET EIVÄT
MUUTTUNEET
– Paperin poisjäänti oli suuri pettymys, mutta ei mielestäni muuta

TEAMin puheenjohtaja Heli Puura
peräänkuuluttaa teollisuusliittojen
jäsenten yhteistä etua ja ammattiliittojen
tulevaisuutta.

hankkeemme perusteita, TEAMin puheenjohtaja Heli Puura toteaa.
Hän arvioi, että vahvoja ammattiliittoja tarvitaan nyt vastavoimaksi
kovalle hallitus- ja työnantajapolitiikalle.
– Uutta liittoa rakennetaan jäsenille tasapuolisen sopimustoiminnan ja
työelämän laadun turvaamiseksi tulevaisuudessa.
Myös Puuliiton hallitus teki yksimielisen päätöksen jatkaa suurliittohankkeessa, jonka käsittelyä jatketaan liittofuusion projektihallituksessa.
Lisää puheenjohtaja Heli Puuran
näkemyksiä teollisuusliittohankkeesta kolumnissa sivulla 11. 

Työsopimuslakiin heiken- Teboilit Aren ylläpitoon
nyksiä – TES kumoaa osan A
V

re ja Teboil ovat tehneet sopimuksen Teboilin huolto- ja jakeluasemaverkoston teknisestä ylläpidosta. Tammikuusta voimaan astunut sopimus

uodenvaihde toi heikentäviä muutoksia työsopimuslain kohtiin, jotka

kattaa Teboilin noin sadan miehitetyn huoltoaseman ja 400 automaattiase-

koskevat koeaikaa, takaisinottovelvollisuutta ja määräaikaista työsopi-

man talotekniset ylläpito- ja huoltotyöt sekä erillisprojekteina toteutettavat

musta. Työehtosopimuksissa voi kuitenkin olla sovittuna asioita, joiden joh-

talotekniset muutos- ja korjaustyöt.

ihmisen eliniän pitenemiseen.

dosta muutokset eivät koske kyseistä sopimusalaa. Esimerkiksi Sähköliiton

”Henkilöstömme ympäri Suomen on aloittamassa innolla tämän uuden

Uudistus ei vaikuta nyt maksussa

suurimmalla sopimusalalla eli sähköistys- ja sähköasennusalalla koeaika ei

asiakkuuden parissa. Sopimuksen myötä pääsemme hyödyntämään ja edel-

oleviin eläkkeisiin tai jo ansait-

pitene kuuteen kuukauteen, koska työehtosopimuksessa on sovittu neljän

leen kehittämään toimintaamme valtakunnallisena huolto- ja jakeluasema-

tuihin eläkekertymiin.

kuukauden koeajasta. Samansisältöinen koeaikaa koskeva määräys on myös

verkostojen palveluntuottajana”, kertoo Aren asiakkuuspäällikkö Kai Nurmi.

Työeläkettä alkaa kertyä jo
17-vuotiaana tehdystä työstä, ja

huolto- ja kunnossapitoalan työehtosopimuksessa.
Vanha neljän kuukauden koeaika ja yhdeksän kuukauden takaisinotto-

”Tehty sopimus on Arelle erittäin merkittävä. Valtakunnallisten asiakkuuksien yksi suuri lisäarvo on siinä, että niiden avulla ja tukemana saadaan ke-

eläkeiän alaraja nousee asteittain

velvollisuus pätevät jatkossakin työsopimuksiin, jotka on tehty tai päätet-

hitettyä Aren koko kiinteistöpalveluliiketoimintaa”, lisää Aren ylläpitopalvelu-

65 vuoteen.

ty ennen vuodenvaihdetta. Tämän vuoden puolella tehdyissä työsopimuksis-

jen johtaja Jyri Seppänen. 

Eläkettä kertyy jatkossa koko
palkasta, kun eläkkeen perusteena olevista ansioista ei enää vä-

sa koeaika on pidentynyt kuuteen kuukauteen ja takaisinottovelvollisuus lyhentynyt neljään tai kuuteen kuukauteen.
Uuden lain mukaan pitkäaikaistyöttömän kanssa voi tehdä määräaikai-

hennetä työntekijän työeläke-

sen työsopimuksen enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä. Pitkäaikais-

maksua. Uusi järjestelmä on eri

työttömäksi katsotaan yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana

ikäryhmille tasapuolisempi, kos-

ollut henkilö. Vanhan lain mukaan määräaikaisuudelle tuli aina olla perus-

ka eläkettä karttuu kaikenikäisil-

teltu syy.

le 1,5 prosenttia ansioista.

Lue lisää: www.sahkoliitto.fi > TES-asiat 

Jos työntekijä jatkaa työssä
eikä nosta eläkettä heti alimmassa vanhuuseläkeiässä, eläkettä
karttuu 0,4 prosenttia enemmän
jokaiselta työntekokuukaudelta.
Vuodessa tämä korottaa eläkettä
4,8 prosenttia.
Uudistuksessa otettiin käyttöön kaksi uutta eläkemuotoa: osittainen varhennettu vanhuuseläke ja pitkän työuran raskaissa töissä tehneille tarkoitettu
työuraeläke.
Työuraeläkkeen alaikäraja on
63 vuotta, ja hakijalla on oltava vähintään 38 vuoden työura.
Osa-aikaeläkkeen korvaavalle varhennetulle vanhuuseläkkeelle voi
jäädä 61-vuotiaana, mikä leikkaa
eläkettä pysyvästi jonkin verran.
Eläkeuudistus perustuu työmarkkinoiden keskusjärjestöjen
neuvottelemaan sopimukseen.
www.elakeuudistus.fi

Relacom maakaapeloi
Etelä-Suomessa
R

elacom ja sähkönsiirtoyhtiö Caruna ovat solmineet puitesopimuksen
sähkönjakeluverkon parantamisesta Etelä-Suomessa. Relacom on aiem-

Työväenliike juhlii
100-vuotiasta Suomea
Työväenliike juhlistaa Suomen itsenäisyyden 100-vuotismerkkivuotta hankkein ja tapahtumin. Kohokohtia ovat Vapauden museon rakentaminen Työväenmuseo Werstaalle Tampereelle, uusi Työväenliike.fi-verkkosivusto ja maaliskuussa järjestettävä juhlaseminaari.
Vapauden museo avautuu 28. marraskuuta. Se käsittelee itsenäisyyden aikaa tavallisen kansan, vapauden ja yhdessä rakennetun Suomen näkökulmasta sekä herättää pohtimaan, millaisia vapauksia tämän päivän Suomessa kaivataan.
Museon tueksi on avattu Työväenliike.fi-verkkosivusto. Sinne on koottu

min toteuttanut Carunalle vastaavan hankkeen Pohjanmaalla, ja nyt solmittu

runsaasti valokuvia ja historia-artikkeleita eri vuosikymmeninä eläneiden suo-

sopimus vahvistaa yhteistyötä entisestään.

malaisten kohtaloista. Sivuilla on myös oppimateriaaleja ja tapahtumakalen-

Caruna jatkaa sähköverkkonsa toimitusvarmuuden parantamista. Yhtiö
maakaapeloi Uudellamaalla sähköverkkoa nyt yhteensä 75 miljoonan arvosta.
Caruna on valinnut julkisen kilpailutuksen kautta yhdeksi kumppanikseen

teri.
Työväenliikkeen juhlaseminaari järjestetään 27.3.2017 Paasitornissa Helsingissä. Kaikille avoimessa seminaarissa juhlistetaan satavuotista kansan-

Relacom Finland Oy:n. Sopimuksen arvo on 12,5 miljoonaa euroa ja se pi-

valtaa. Itsenäistymisen varhaisvaiheita ja työväenliikkeen historiaa pohtivat

tää sisällään rakentamistyön lisäksi muun muassa sähköisen suunnittelun,

maan johtavat historiantutkijat.

luvituksen, käyttöönoton ja dokumentoinnin sekä vanhan ilmaverkon purkamisen.
– Relacom on erikoistunut yhteiskunnan kannalta kriittisten verkkojen ku-

Itsenäisyyden juhlavuoden sisältöjä on suunniteltu usean vuoden ajan.
Juhlavuotta koordinoi työväenjärjestöjen muodostama neuvottelukunta, jossa ovat mukana muun muassa SAK, vasemmistopuolueet, ammattiliitot ja

ten data-, mobiili- ja sähköverkkojen rakentamiseen ja ylläpitoon. Olemme

monet muut työväenliikkeen toimijat. Suuren osan käytännön työstä toteut-

tehneet Carunan kanssa jo usean vuoden ajan yhteistyötä luotettavan säh-

taa Työväenmuseo Werstaan, Kansan Arkiston ja Työväen Arkiston muodosta-

könjakelun varmistamiseksi Carunan loppuasiakkaille. Relacom Powerin joh-

ma työryhmä.

tajaSanna Saksala kertoo.
Caruna aloitti ensimmäiset saneeraushankkeet Etelä-Suomen verkkoalu-

Myös tavallisten palkansaajien, työväenyhdistysten ja ammattiosastojen
tuki on tärkeää. Työväenmuseo Werstas osallistuu Kansan sivistysrahaston

eellaan jo marraskuussa 2014. Uuden hankkeen myötä maakaapeloinnis-

Kulttuurilahja-kampanjaan, jonka avulla kuka tahansa voi tulla mukaan tuke-

sa edetään yhä enemmän taajamien ulkopuolelle. Suunnittelutyö käynnistyy

maan Vapauden museon rakentamista ja toimintaa. Kansan Sivistysrahasto

vuoden 2017 alussa ja rakentaminen kevään 2017 aikana. 

tukee jokaista lahjoitusta 20 prosentin lisäosuudella.
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EPÄSOPIVAT KENGÄT OVAT
YLEISIN VAIVAISENLUUN
SYY, MUTTA MYÖS PERINTÖTEKIJÖILLÄ ON OSUUTENSA.

JALKATERÄT
ANSAITSEVAT
HUOMIOTA


6

TEKSTI: SEIJA PENTTILÄ
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T

erveet jalat ovat suuri ilo, ja
siksi niitä täytyy hoitaa hyvin.
Jalkojen kunto voi vaikuttaa jopa itsetuntoon, sillä monet pitävät jalkojaan rumina ja epämuotoisina. Joskus niitä ei haluta edes näyttää toisille. Vaivat kannattaa hoitaa heti alkuvaiheessa, ja terveystarkastus jalkaterapeutin luona tuo usein avun.
KIPU SYVÄLLÄ KANTAPÄÄSSÄ
Jalkaterän yleisiä vaivoja ovat kantapääkipu, päkiän hermopinne ja vaivaisenluu. Kantakipu on yleisin jalkakipu. Kipu tulee yleensä keski-iässä, ja
se on yleisempi miehillä kuin naisilla.
Ammateissa, joissa joutuu seisomaan
ja liikkumaan paljon kovilla alustoilla, on kantakipukin tuttu. Siihen liittyy usein tavallisista suurempi jalkaterän rasitus tai ponnistus. Kantapäässä tuntuvan kivun tavallisin syy on jalkapohjan jännekalvon liiallinen rasitus. Jalkapohjan kipu on usein pahinta aamuisin. Se voi helpottua vähäksi
aikaa liikkeelle lähdön jälkeen, mutta
pahentua taas, kun rasitus jatkuu.
Tavallisesti kipu tuntuu syvällä kantapään alla ja pitkin jalkapohjaa. Kävely ja juokseminen on silloin hankalaa.

TUULETUS HOITAA
TURVAKENKÄÄ
Tavallisista kengistä poikkeavat muun
muassa turvakengät. Sievin Jalkine Oy:n
myyntijohtaja Teppo Kemppainen kehottaa varaamaan riittävästi aikaa turvakenkäostoksille. Eri malleja kannattaa sovittaa ja vertailla. Kengissä on normaalin lestin lisäksi myös xl-lestejä. Kemppainen sanoo monien helposti valitsevan
liian isot turvakengät siinä pelossa, että
kärkisuoja hankaa varpaita.
Turvakengät on hyvä saada kuivaksi ennen seuraavaa käyttöä. Päivän päätteeksi pohjallinen pois kengästä ja kengät tuulettuvaan paikkaan. Kemppainen tietää, että arkea on jättää kengät
pukukopin pohjalle ja heittää työvaatteet päälle, mutta se ei ole hyvä käytäntö. Hän suosittelee hankkimaan ainakin
vaihtopohjalliset.
Nykyisin turvakengät ovat entistä mukavampia ja ulkonäkö on urheilullinen.
Melkein kaikissa malleissa on irrotettavat ja vaihdettavat pohjalliset.

VARO LIUKKAALLA
Liukkaaseen keliin kuuluu varautua. Ajatuksissa kulkeminen ja kännykkään keskittyminen ei käy liukkailla kaduilla.
Työikäiset liukastelevat eniten, koska
he liikkuvat paljon ja ovat kiireisiä. Varomattomuus on tavallisin liukastumisen syy.
Pahimmat paikat täytyy kiertää. Petollisin on jää kevyen lumikuorrutuksen alla.
Viikonloppuiltaisin liukastellaan eniten, silloin liikkuvat päihtyneet.
Lähde; Saarikoski R, Stolt M, Liukkonen I, Terveet jalat, Duodecim.

Tällaista kipua voi potea jopa 10 prosenttia ihmisistä jossakin elämänvaiheessa.
SITKEÄ VAIVA
Kantapääkipuun voi käyttää lyhytaikaisesti tulehduskipulääkettä, mutta tärkeintä on lopettaa kivun aiheuttanut rasitus. Lepo ja hoito heti vaivan
alkuvaiheessa on parempi kuin kivun
kanssa sinnittely. Kylmähoito, esimerkiksi kipeän kohdan hierominen jääpalalla rauhoittaa.
Vaiva saattaa kestää yli vuodenkin,
ja iskua vaimentava pohjallinen tai
kantapehmuste voi helpottaa oloa. Korottomat kengät, joissa pohja taipuu
päkiästä ja kärki on leveä, ovat hyvä
hankinta. Paljain jaloin liikkuminen
tukee jalkaterän oikeita asentoja, ja liikakilojen vähentäminen on tietysti aina hyväksi. Kun pahin kipu on poissa,
koko jalan venyttely auttaa ehkäisemään vaivaa.
VIHLOVA PÄKIÄ
Päkiät rasittuvat ammateissa, joissa ollaan paljon päkiän ääriasennoissa ja
kyykistellään, esimerkiksi asennustöissä. Myös juoksu ja hypyt altistavat
päkiän hermopinteen synnylle.
Päkiän vihlova, tykyttävä ja polttava
kipu voi viitata hermopinteeseen. Rasitus pahentaa kipua, mutta myös rasituksen jälkeen voi tulla leposärkyä. Kipu saattaa olla niin voimakasta, että on
pakko pysähtyä ja riisua kenkä. Kipu
hellittää, kun jalkaterää hiukan hieroo
ja venyttelee varpaita.
Päkiän hermopinteen hoidon perusta ovat leveälestiset ja matalakorkoiset kengät. Kenkään tai pohjalliseen
asetettu päkiätyyny auttaa. Yksilöllinen tukipohjallinen voi olla myös hyvä, mutta pohjallisparin käyttöaika on
enintään vuosi. Asiantuntija, esimerkiksi jalkaterapeutti, määrittelee tukipohjallisten tarpeen.
VAIVAISENLUU HETI HOITOON
Epäsopivat kengät ovat yleisin vaivaisenluun syy, mutta myös perintötekijöillä on osuutensa. Vaivaisenluu on
jalkaterän ongelma, jossa ukkovarvas
kääntyy muihin varpaisiin päin. Vaivaan pitää puuttua heti, kun nähtävissä on pieni ulkoneva kyhmy isovarpaan tyvessä.
Kääntynyttä varvasta voi tukea varpaiden väliin laitettavalla kiilalla, joka korjaa huonoa asentoa ja vähentää
kipua. Kengissä pitää olla tilaa varpaille. Kun isovarvas voi toimia kengässä
suorassa asennossa, on varvastilaa tarpeeksi. Kenkien merkitys vaivaisenluun kannalta on merkittävä, sillä paljain jaloin liikkuvilla kansoilla vaivaa
ei ole.
KENGÄT NURKKAAN KESÄLLÄ
Paljain jaloin kävelystä ja juoksemisesta on tullut suosittua liikuntaa. Paljasjalkakävelyssä jalkapohja tukee

liikkumista ja tasapainoa luonnollisella tavalla. Esimerkiksi kantapäähän ja
polveen kohdistuvat voimat ovat paljon pienemmät kävellessä paljain jaloin kuin kengillä. Suomalaisilla on
ainakin kesämökeillään oiva tilaisuus
ryhtyä paljasjalkaisiksi, ja myös muotiin tullut polkujuoksu vahvistaa jalkoja.
Jos paljain jaloin liikkuminen arveluttaa, niin sanotut kevytjalkineet
saattavat olla sopivat. Jalkineiden ohuet pohjat lisäävät liikkumisen turvallisuutta ja varmuutta, mutta kävely on
kuitenkin paljasjalkatyyppistä. Paljain
jaloin kävelyyn ja kevytjalkineisiin
kannattaa totutella vähitellen, jotta lihaksilla on aikaa sopeutua uuteen liikkumismuotoon.

KOETINKYNÄ
PALAUTUMISEN
MERKITYS
Urheilussa harjoittelulla on tuloksiin valtava merkitys. On jaksettava treenata sekä määrää että laatua: kovia vetoja, intervallia, tasavauhtista kovaa ja pitkää lenkkiä vähän alhaisemmalla sykkeellä. Mutta viime aikoina on enemmän
alettu puhua myös palautumisen vaikutuksesta. Ilman lepoa ei tule tulosta.
Kropan palautuminen on edellytys sille, että siitä saa sitten kilpailutilanteessa kaiken irti.
Sama asia pätee mielestäni myös

ASIANTUNTIJA OPASTAA
Jalkojen hoitamisessa korostetaan nykyisin kaikenlaista toiminnallisuutta. Jalkaterapeutit välttävät lääkärien
joskus suosimaa leikkauslinjaa, ja tukipohjallisiakin katsotaan kriittisesti. Jalkaterapian emerituslehtori Riitta
Saarikoski kehottaa rohkeasti askeltamaan jalkaterapeutin vastaanotolle. Jalkaterapeutti on asiantuntija, joka
opastaa muun muassa oikeanlaiseen
omahoitoon. Vääränlaiseen omahoitoon Saarikoski kertoo edelleen törmäävänsä, vaikka jalkaterveyden ammattilaiset löytää jo helposti esimerkiksi netistä.
Jalkaterapeutilta voi pyytää jalkojen
terveystarkastuksen, jossa katsotaan
muun muassa jalkaterän mahdolliset
virheasennot sekä iho- ja kynsimuutokset.

henkiseen kuormitukseen. Olemme työ-

EI CROCSEILLE
Asiantuntijoiden kauhu ovat Crocskengät. Mukavuus, keveys ja halpuus
ovat niiden käyttäjien perusteluita.
Crocsien ylimitoitettu leveys ja kärjen
korkeus altistavat kuitenkin nyrjähdyksille ja päkiän levenemiselle. Ylilaajoissa kengissä jalkaterä valuu helposti kärkeen, ja seurauksena voivat
olla vasara- eli koukkuvarpaat.

sella on erilainen tilanne henkilökohtai-

JÄRKEVÄT KENGÄT
Puristavat kengät ja sukat aiheuttavat suuren osan jalkavaivoista. Kengän kärjessä pitää olla niin paljon tilaa varpaille, että ne voivat liikkua sivuille ja ylös hankaamatta päälliseen.
Ohutpohjainen ja päkiän kohdalta taipuisa kenkä antaa jalkaterän lihasten
työskennellä oikeaoppisesti. Nykyisin suositellaan ohutpohjaisempia vapaa-ajan kenkiä kuin aikaisemmin. Jos
kengänkuluttajan oma keho on terve
ja toimiva, voi kenkien iskunvaimennus asiantuntijoiden mukaan olla tarpeeton.
Liian pieni sukka on yhtä paha kuin
kiristävä kenkä. Esimerkiksi koon 4244 sukka ei riitä 44:n jalalle. Sukan pitäisi jäädä vähän löysäksi varpaista ja
istua hyvin kantapäästä. 

elämässä ja luottamustoimissa harjaannuttaneet itseämme jaksamaan paineessa. Pystymme venymään aivan yllättäviin suorituksiin työelämässä, vaikka sitten ehkä kotona jo takki onkin aivan tyhjä. Usein työssä kaverit eivät välttämättä
lainkaan huomaa, että aletaan mennä ”harjoituspäiväkirjassa” kuormituksen ylärajoilla: on menty kovalla sykkeellä jo turhan pitkään. Usein uni häiriintyy ja aamuyöt menevät liskojen kanssa
painiessa eivätkä suinkaan syvän unen
ihanassa usvassa. Aamulla onkin sitten jo valmiiksi väsynyt ja hermostunut
eikä välttämättä ole kovin hyvä pelinrakentaja.
Olisi hyvä tunnistaa palautumisen
välttämättömyys myös työelämässä. On
syytä antaa itselle aikaa: aikaa harrastuksiin, liikkumiseen, kulttuuriin, perheelle ja isovanhemmille. Meillä jokaisessa elämässä, mutta kenenkään ei tarvitse esiintyä supermiehenä viitta heiluen. Itselläni on se hieno tilanne, että
välit kollegoihin ovat erinomaiset. Voin
avoimesti tunnustaa, jos keskittyminen
on heikkoa ja ajatukset pyörivät vaikka
sairastavissa isovanhemmissa. Eihän se
välttämättä työkavereille kuulu, mutta
helpompi on tehdä yhteistyötä, kun vähän raottaa ovea myös omaan itseensä.
Nyt olemme onnistuneet selättämään
Suomessa aina niin kovin synkän alkutalven ja menemme kohti valoisampaa talvea ja kevättä. Pidetään huolta itsestämme ja mieluusti vähän toisistammekin.
Onnea, terveyttä ja menestystä alkaneelle vuodelle.

MINNA METSÄLÄ
toimitusjohtaja
Keskinäinen
Vakuutusyhtiö
Turva
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Tapaa puheenjohtajakimara
Onnea Keski-Suomi: maakunnassa asuu sekä Sähköliiton edustajiston
että työttömyyskassan varapuheenjohtaja. Puheenjohtajien
maantieteellinen sijainti sen sijaan on Suomen eteläisimmässä ja
pohjoisimmassa maakunnassa, noin 800 kilometrin päässä toisistaan.
Käväistäänpä Rovaniemellä, Keuruulla, Tikkakoskella ja Järvenpäässä
toteamassa, millainen on uusi puheenjohtajisto!


TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ



KUVAT: MINNA JÄRVENPÄÄ JA SÄHKÖLIITON ARKISTO

Roolien ravistelija
E

dustajistolle se arvo, joka sille kuuluu. Näihin kuuteen sanaan tiivistyy Sähköliiton
edustajiston puheenjohtajan Jari Räsäsen iskulause tälle kaudelle.
– Edustajiston arvostus ja rooli liiton ylimpänä päättävänä elimenä pitää palauttaa.
Edustajiston pitää olla keskusteleva ja kantaaottava. On puheenjohtajan ammattitaidottomuutta, jos tähän ei päästä, hän panee itsensä likoon.
Räsänen korostaa vallasta seuraavaa vastuuta. On kyseenalaistettava asioita
ja tiedostettava, mitä tehdyt päätökset merkitsevät käytännössä. Siinä auttaa avoin tiedon jakaminen: mitä enemmän tietoa saa, sitä uteliaammaksi ja kriittisemmäksi tulee. Eikä tiedonjako ole enää vaivalloista paperipinkkojen lähettelyä, kun moni käyttää sähköpostia päivittäin.
KOHTI TIUHEMPAA KOKOUSTAHTIA
Puheenjohtaja niputtaa edustajiston arvostuksen palauttamisen
kanssa yhteen myös kokoustahdin: edustajiston tulisi kokoontua kahdesti vuodessa nykyisen kerran sijaan.
– Se vaatii sääntömuutoksen, mutta uskon, että tällä kaudella pääsemme kahden kokouksen vuositahtiin. Toinen kokouksista voisi olla yksipäiväinen, lähinnä informatiivinen, ja
sen aikana käsiteltäisiin myös talousarvio ja toimintakertomus.
Räsänen ravistelisi myös ammattiosastojen roolia, tai pikemminkin palauttaisi sen entiselleen vastuuta ja velvollisuuksia korostaen.
– Osastojen on mietittävä omaa tekemistään. Aikoinaan
tieto kulkeutui osastoista keskustoimistolle; nyt osastot
olettavat turhan helposti, että asiat hoidetaan niiden puolesta.

”VUOKRATYÖNTEKIJÄT EIVÄT
VÄLTTÄMÄTTÄ TIEDÄ, KUKA HEITÄ
EDUSTAA VAI EDUSTAAKO KUKAAN.”
8
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TYÖMAAVALVONTA LIITON NIMIIN?
Järvenpäässä asuva Jari Räsänen on toiminut 30 vuotta luottamusmiehenä ja istunut Sähköliiton edustajistossa kaksi kautta. Nyt hänen päätyönsä on osastotoimitsijana omassa osastossa eli Helsingin Sähköalantyöntekijät
049:ssä. Toimiston hoitamisen lisäksi hänen vastuullaan
on työmaavalvonta. Paikan päällä käyminen on vain pieni osa työmaavalvontaa; enin aika työstä on jälkihoitoa.
– Työmailla on se käsitys, että työmaavalvontaa tehdään liiton nimissä, mutta työ on kuitenkin osastojen
vastuulla. Sähköliitossa pitäisikin sopia, missä määrin
työtä voi tehdä liiton nimissä.
Vuokratyövoimaan liittyvät asiat nousevat esiin monella valvontakäynnillä.

”ISOJEN LIITTOJEN
YHDISTYMISESTÄ
AINAKIN
KESKUSTELLAAN
TULEVAN NELJÄN
VUODEN AIKANA.”

– Vuokratyöntekijät eivät välttämättä tiedä, kuka heitä edustaa vai edustaako kukaan. Urakkatyömaalla vuokratyöntekijöillä ei ehkä olekaan tiedossa, että he ovat urakkaryhmän jäseniä ja oikeutettuja urakkapalkkaan ja
-työhön. Joillekin kärkimiehillekin on
epäselvää, kuuluuko vuokratyöntekijä
urakkaryhmään. Urakkalaskenta ontuu yhtä lailla julki- ja asuntopuolella,
Räsänen luettelee.
Työmaavalvonnan parhaita puolia
on työntekijöiden ja urakoitsijoiden
lämmin vastaanotto. Asentajilla on
paljon kysyttävää, ja liiton jäsenyys alkaa kiinnostaa, kun sitä tarjotaan.
METSÄSTÄ PÖYTÄÄN
Sen, missä Jari Räsäsen tapaa vapaaajalla, voi ennustaa metsästyskalenterista. Mies metsästää kaikenlaista riistaa. Toukokuusta elokuun kyyhkysjahdin alkamiseen on hiljaisempi kausi, mutta silloinkin voi sentään kalastaa. Hän kelpuuttaa niin kotoiset kuin
ulkomaisetkin metsästysmaastot. Tämänkin lehden ilmestyessä Räsänen
on Unkarissa metsällä.
– Seuraavaksi kiinnostaisi Uzbekistan tai Tadžikistan ja siellä elelevät isot
sarvipäät: vuori- eli alppikauriit.
Kunnon metsämiehenä Räsänen
myös valmistaa saaliinsa metsästä
pöytään. Ruoanlaitto on hänelle mieluisaa tekemistä, ja riistaruokaa tulee
tehtyä usein. Saaliista riittää myös lahjaksi, ja riistaliha onkin tuttavapiirissä
haluttua.
Metsämiehen parhaat kaverit ovat
kaksi saksanseisojaa, jotka toisinaan
seuraavat isäntäänsä metsästysmatkoille ulkomaillekin.
Räsäsen perheeseen kuuluu kolme
tytärtä, joista nuorin asuu vielä kotona. Nelikon yhteisiä harrastuksia ovat
matkailu ja sukeltaminen, ja seuraava
yhteislähtö onkin vielä tässä kuussa,
nyt Thaimaahan.
– Tyttäret saattavat suhtautua isäänsä jo enemmän kaverina, mutta minulle he ovat aina lapsia.
KASVUA YLI ENNUSTEEN
Edustajiston puheenjohtaja uskoo
Suomen taloustilanteen kohenevan,
ensi vuonna jopa enemmän kuin valtion virallisesti ennustamat 1,3 prosenttia. Yhdysvaltain käydyt vaalitkin
voivat vauhdittaa kasvua.
– Uskon, että Venäjän vastaiset pakotteet löyhenevät ja vienti lisääntyy.
Sähköalan myönteisestä kehityksestä on jo yllin kyllin merkkejä pääkaupunkiseudulla, jossa on rakennusbuumi. Maakunnissa kasvu vielä takertelee.
Mihin menee Sähköliitto? Jari Räsäsen mukaan nyt pitää eheyttää, ei hajottaa, ja muuttaa toimintaa läpinäkyvämmäksi ja jäsenlähtöisemmäksi.
– Pienenä ammattikuntaliittona on
keskityttävä niihin asioihin, joista jäsenet maksavat. 

Ainesta ajanhallinnan
konsultiksi
O

lisipa jännää päästä lehteilemään Henry Träffin kalenteria. Sähköliiton edustajiston
varapuheenjohtaja on monessa mukana, ja hänellä olisi varmaan päteviä vinkkejä niille, jotka tuskailevat
ajanhallinnan kanssa. Kuulemma tiistain lentopallovuoroakaan Träff ei ole
joutunut jättämään väliin kovin monta kertaa.
– Lauantain ja sunnuntain yritän aina pitää vapaana velvollisuuksista,
hän kertoo yhden periaatteistaan.
– Ja lentopallo on sellainen henkireikä, että sen eteen pitää vaikka vähän kuroa aikatauluja kiinni.
Mitä kaikkea viikkoihin sitten mahtuu? Hän istuu kotikaupunkinsa Keuruun valtuustossa toisena varapuheenjohtajana, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnan
varapuheenjohtajana ja työnantajansa Keuruun Sähkön hallituksessa sekä
toimii Keuruun Toverit -urheiluseuran
puheenjohtajana.
Mutta on viikoissa tilaa liikkumisellekin, vaikka Träff naureskelee iän
tuomien vaivojen rajoittavan urheiluharrastuksia.

– Käsi sietää syöttää lentopalloa
vain alakautta, mutta paikat kestävät
vielä laskettelua. Hiihtotapahtumista
ohjelmassa on ollut Keuruu–Multialaturetki, josta on valtuutettujen kesken hiihdetty puolikas eli 25 kilometriä.
Pesäpalloakin hän ehti harrastaa
kolmisenkymmentä vuotta. Yksi sieltä hyvin mieleen jäänyt peli oli vierashäviö kuopiolaisille 30–0 maakuntasarjassa.
– Nykyisillä säännöillä meilläkin
olisi voinut olla mahdollisuuksia.
Liikunnan lisäksi perhe on Träffille
tärkeä. Siihen kuuluu vaimon lisäksi
tytär ja poika. Lapset asuvat jo muualla, mutta isä ja jälkikasvu käyvät yhä
muun muassa laskettelemassa yhdessä. Kesäpäivinä voi parhaimmillaan
koko perhe lähteä Keurusselälle veneilemään.
YHDISTYMINEN
UUDELLEEN
KESKUSTELUUN
Ensimmäistä kertaa Henry Träffin tapaavankin on helppo uskoa, kun hän
sanoo olevansa tasaisen ja keskuste-

levan linjan kannattaja. Myhäilevän
varapuheenjohtajan ei voi kuvitella
ajavan kantaansa desibelit kaakossa.
Mitä tuleviin vuosiin ja edunvalvontaan tulee, Träff haluaisi turvata Sähköliiton jäsenille saavutettujen etujen säilymisen. Isoihin palkankorotuksiin ei ole mahdollisuuksia, ja niitä tärkeämpää on estää vaihtoehtona olevien pakkolakien voimaantulo.
Maltillinen mies toivoo, että ”isot
liitot” SAK ja STTK yhdistyisivät vielä joskus, vaikka edelliset tunnustelut
päättyivätkin viime kesän kynnyksellä.
– Yhdistymistä tarvittaisiin. Ennustan, että tulevan neljän vuoden aikana
aiheesta ainakin keskustellaan.
Entisenä liiton energia-, ICT- ja verkostoalan johtokunnan puheenjohtajana Träffiä mietityttää linjanrakentajien määrän hupeneminen. Koulutus- ja harjoittelumahdollisuudet ovat
vähissä, samoin alasta kiinnostuneet
eränkävijähenkiset persoonat.
Toinen huolenaihe on ulkomainen
työvoima. Liiton ponnistuksia tarvitaan, että samat ehdot pätevät heihin
kuin suomalaisiin työntekijöihin. 

TAPAA PUHEENJOHTAJAKIMARA jatkuu seuraavalla sivulla
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TAPAA PUHEENJOHTAJAKIMARA

Leppoisa
mies Lapista
H

aastattelupäivän aamuna Sähköliiton
työttömyyskassan
hallituksen
puheenjohtaja
Markku Huhtaniska on seurannut television aamulähetystä. Siellä on toisteltu Suomen Pankin arviota, jonka
mukaan taantuma on Suomessa selätetty.
– Toivottavasti se on totta, ja Suomen
talous lähtee nousuun. Odotan myös
työllisyysasteen kohenevan vuonna
2017, hän sanoo.
Huhtaniska on työskennellyt Rovakaira Oy:ssä maastosuunnittelijana jo
pitkään. Ensimmäistä kertaa hän tuli taloon jo vuonna 1985. Huhtaniska
iloitsee, että työpaikalla on ollut tarvetta lisätä työvoimaa ja palkata asentajia.
Ensimmäiseen kokoukseensa Huhtaniskan johtama työttömyyskassan
hallitus kokoontuu tammikuun lopulla. Nelivuotiskaudelta hän odottaa rakentavaa ja aitoa yhteistyötä niin kassassa, liitossa, edustajistossa kuin hallituksessakin.
MOLLUKKA TAIVAALLA,
PILKKIJÄN SILMÄT
SIRRILLÄÄN
Markku Huhtaniska on leppoisa mies
Lapista, jonka ajanvietteet liittyvät
paljolti Rovaniemellä sijaitsevaan ko-

10
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tiin ja muutaman kymmenen kilometrin päässä olevaan mökkiin.
– Kun on omakotitalo, mökki ja
puulämmitys, muita harrastuksia ei
paljon tarvita. Laskin, että huolehdin kahdentoista tai kolmentoista tulisijan lämmityspuiden tekemisestä.
Määrässä on mukana myös äitimuorin uunit, että kyllä siinä tekemistä
riittää.
Kun Markku Huhtaniska kuvailee puuhommia, alkaa tottumatonkin
ymmärtää niiden viehätyksen: mönkijällä karautetaan metsään ja urakan
päätteeksi raahataan kaadetut ja karsitut puut kotiin. Välillä ajopelin voi
pysäyttää aurinkoiselle paikalle ja istuskella siinä.
Puheenjohtaja saa toisen harrastuksensa eli mökkijoella tai Simojärvellä
pilkkimisen myös kuulostamaan yhtä
houkuttelevan rauhoittavalta.
– Täydellisellä pilkkisäällä mollukka näkyy taivaalla ja pitää olla silmät
sirrillään. Lämpötilakin saa olla melkein plussalla. En tiedä, onko se kaloille paras sää, kun harvemmin niiden kanssa seurustelen.
Avovesien aikaan hän jallittaa kaloja uistimella ja verkolla.
Huhtaniskan perheeseen kuuluu
kaksi aikuista lasta, tyttö ja poika, jotka asuvat omillaan. 

Ultrajuoksun
karaisema
J

yrki Tapper tietää, miltä tuntuu
työllistyä pitkän työttömyyden
jälkeen. Hän on ehtinyt olla uudessa työssään Äänekosken biosellutehtaan maadoituksia tekemässä Bilfinger Industrial Services Finlandin
leivissä puolisentoista kuukautta, ja
seuraukset ovat jo nähtävillä.
– Vitsi alkaa kulkea ja tarinoita löytyä. Uudet työkaverit luulevat ehkä
vajaalla käyväksi, vaikka ilo tulee siitä, että sai töitä. Mammankin kanssa
kulkee mukavammin, työttömyyskassan hallituksen varapuheenjohtaja listaa.
Ja entäs se vastakkainen tilanne,
kääntöpuoli eli työttömyys?
– Se masentaa, rusentaa, tekee voimattomaksi.
Onneksi Tapperilla on ollut juokseminen. Sitä hän on harrastanut aivan
äärimmäiselläkin tasolla eli maratonien lisäksi ultrajuoksua. Hänen mukaansa todellinen nautinto alkaa, kun
varpaankynnet irtoavat ja uupumus
vie voiton. Kun kestää sen, on sankari ja voittaja.
Juoksemista hän suosittelee muillekin. Itsekin hän on lyhentänyt matkoja ja harventanut lenkkikertoja sekä ottanut juoksemisen rinnalle hiihtämisen.
– Arjen surut on lenkin aikana purettu. Täsmälääke ketutukseen on
kympin juokseminen täysillä. Lenkil-

le pääsee missä vain ja millä kelillä
vain, hän kannustaa.
KÄSI OSASTON VALTIMOLLA
Jyrki Tapper on jo kolmatta kautta Sähköliiton työttömyyskassan hallituksessa. Hän kiittää kassan henkilökuntaa
siitä, että se on kyennyt uuden tietojärjestelmän käyttöönoton tiimellyksessäkin toimimaan paineen alla. Hieman
tilannetta helpottaa se, että alan työttömyys on vähenemässä, verkkaisella
tahdilla tosin.
Liiton tulevaisuuden haasteina Tapper näkee ulkomaisen työvoiman mukanaan tuomat paineet. Muualta tulevien työntekijöiden työnantajien tulee
noudattaa täkäläisiä työehtosopimuksia ja maksaa niiden mukaista palkkaa.
Omassa kotiosastossaan eli Jyväskylä 026:ssa hän on toiminut useammissa tehtävissä, tällä haavaa toiminnantarkastajana eli tutummin tilintarkastajana, ”käsi valtimolla”.
Jyrki Tapper asuu Tikkakoskella vaimonsa kanssa. Perheen kolme tytärtä
ovat jo ehtineet tehdä pariskunnasta
isovanhempia. Jos omakotitalossa askareet loppuvat, niitä löytyy lisää saaressa sijaitsevalta perintömökiltä.
– Rakennukset ovat vanhoja, ja ensi kesän remontit on jo suunniteltu: terassi mökin eteen ja mökille uusi väri
pintaan. 

DEN
KUUKAUVA
KU

läntinen taivas värjäytyi hehkuvan punaiseksi. Iltaruskon valaisemat voimalinjat nelostien varrella Limingalla kuvasi tamperelainen Ari Korkala
Rovaniemeltä palatessaan.

Kaamoksen keskellä värjöttelevä Suomi aloitti itsenäisyytensä juhlavuoden 2017 värikkäästi. Uudenvuoden päivän monien tapahtumien lisäksi luonto tarjosi lyhyen iltapäivän päätteeksi värikkään näytelmän, kun
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Ilmasta
käsin
Kun helikopterilentäjä käyttelee oksa- ja latvasahaa
kymmenien metrien korkeudessa, sahaustyön
suunnittelija seuraa työn sujumista näyttöruudulta
satojenkin kilometrien päässä. Kopterisahaus päihittää
vaikeissa oloissa käsin raivaamisen.


TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ

N



KUVAT: SUUR-SAVON SÄHKÖ OY JA MINNA JÄRVENPÄÄ

äky on satojen metrien päästä katsottuna vähän kuin tieteiselokuvassa: kuin joku olisi pystyttänyt tien syrjään kymmenien
metrien korkeuteen nousevan kapean
tikun, jonka nenässä keikkuu helikopteri.

Vasta likempänä tajuaa, että kopteri on pienessä liikkeessä ja ”tikun”
päässä pyörii mielikuvituksellisen näköinen oksasaha, jonka terät katkovat puiden oksia pystysuunnassa. Voisi ”tikun” päässä olla myös latvasaha,
jonka terät pyörivät vaakatasossa. Ti-

Oksasaha sahaa pysty-,
latvasaha vaakasuunnassa.

Helikopterit sahaavat Suomessa vuosittain parintuhannen kilometrin verran.
Päivässä valmista tulee 3–6 kilometriä molemmin puolin siistittyä johtokatua.
12
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Helikopterin eteneminen näkyy tietojärjestelmän kartalla.

– Puiden kasvuvauhti sanelee, kuinka usein samassa paikassa pitää raivata.
Pohjois-Suomessa väli on viitisentoista vuotta, Etelä-Euroopassa kolmisen
vuotta, Joni Temmilä sanoo hiljattain sahatulla alueella.

lanteen mukaan.
Tästä näystä tietää, että alueella tehdään helikopterisahausta.
KOPTERIKUVAKE
LIIKKUU NÄYTÖLLÄ
Energia-alan töihin erikoistuneen Heliwestin kopteri on säksättänyt alkuvuodesta Mikkelin seudun metsissä Järvi-Suomen Energian alueella.
Ennen kuin tankattu kone voi nousta maasta sahoineen, sahaukset pitää suunnitella tarkoin. Mikkelin sahaukset on suunnitellut porvoolaisen
energiainfran asiantuntijayrityksen
Insplanin verkostosuunnittelija Joni
Temmilä.
Kun sahaukset ovat jo käynnissä,
suunnittelija seuraa työn edistymistä nettipohjaisesta tietojärjestelmästä, jossa näkyy jopa helikopterin eteneminen. Sama näkymä on lentäjällä
omassa tablettitietokoneessaan.

– Päätöksen helikopterisahauksesta
tekee aina verkkoyhtiö. Yhtiö toimittaa meille tietokannastaan verkkonsa tiedot pylväiden paikkoineen kaikkineen, ja me teemme aikataulutetun
työsuunnitelman. Päiväsuunnitelmista vastaa kopteritiimi, Joni kertoo.
Maastoon verkostosuunnittelija jalkautuu katselmuksien ja pistokokeiden merkeissä ennen lentojen alkamista. Silloin katsotaan vielä mahdolliset ongelmakohdat, kuten mastot,
linjojen risteyskohdat ja vaikkapa hevostilat, joiden asukkeja helikopterin
ääni voi häiritä. Muuten työtä voi seurata reaaliajassa tietojärjestelmästä.
TUNNISSA SE,
MITÄ PÄIVÄSSÄ KÄSIN
Kopterisahaus on kustannustehokas
tapa pitää hankalissa oloissa huolta sähköverkosta ja ennaltaehkäistä myrskytuhoja. Lentäjän, alamie-

”SAHAAMINEN VAATII KAIKKIEN AISTIEN

TARKKAAVAISUUTTA. VAAKA- ELI
LATVASAHAUS ON HIEMAN HELPOMPAA
KUIN OKSA- ELI PYSTYSAHAUS.”
14
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hen ja tankkaajan tiimi tekee tunnissa saman verran valmista jälkeä kuin
maasta käsin pystyttäisiin tekemään
päivässä: yhdestä kolmeen kilometriä molemmin puolin siistittyä johtokatua.
– Kopterilla pääsee myös vaikeakulkuisiin paikkoihin, ja sahaaminen
ilmasta käsin sopii erityyppisille sähköverkoille. Kalliomaastot ja saaristo ovat varsinkin talviaikaan vaikeita
paikkoja raivata käsin, Joni luettelee
menetelmän etuja.
Joni veikkaa, että helikopterisahauksien tarpeelle ei näy loppua. Niin
kauan kuin on ilmalinjoja, tälle sahausmenetelmälle on tarvetta.
– Varsinkin rannikkoalueilla ja Pohjois-Suomessa on paljon ilmalinjoja. Maakaapeliverkon rakennuskustannukset nousisivat kohtuuttoman
suuriksi pitkien etäisyyksien alueilla, joilla asutus on harvaa, hän arvioi.
KAIKKI AISTIT VARUILLAAN
Maasta käsin katsottuna ei voi ymmärtää, miten lentäjä pystyy hallitsemaan samalla kopteria ja sahaa.
Mikkelin ilmatilassa sahauskopteria
parhaillaan lentävä Esko Mauranen
myöntää, että sahauslennot ovat yksi vaativimpia helikopterilla tehtäviä
töitä. Hänellä on kymmenkunta kollegaa Suomessa ja ulkomailla sata-

kunta. Suomalaiset pilotit ovat kokeneimpia.
– Sahaaminen vaatii kaikkien aistien tarkkaavaisuutta. Vaaka- eli latvasahaus on hieman helpompaa kuin
oksa- eli pystysahaus: silloin ollaan
kuitenkin koko ajan puunlatvojen yläpuolella. Lentokorkeus on 35–60 metriä maanpinnasta maasto-olojen mukaan.
Sahaamisen riskit voivat liittyä ohjausvirheisiin, moottorin häiriöihin ja
sahan puihin jumittumisiin.
Helikopteriyritys kouluttaa lentäjänsä sahaustyöhön. Lentäjältä vaaditaan vankka lentokokemus konetyypillä, jota sahauksessa käytetään.
Helikopterilentäjän työtä varmistaa
maassa alamies, lentäjän apusilmät.
Kolmas tiimin jäsen on tankkaaja.
– Alamies varmistaa, ettei kukaan
satu sahattavan linjan alle. Hän myös
poistaa langoille roikkumaan jääneitä
oksia linjoilta ja puhdistaa tiet oksista. Tankkaaja pitää huolta sahauskaluston kunnosta ja kopterin tankkaamisesta.
Kopteritiimi suunnittelee työnsä
niin, että lennot kestävät tunnin tai
vähän yli. Päivään lentoja saa mahtua
enimmillään kuusi.
Verkkosuunnittelijan ja kopteritiimin kannalta voi sanoa, että hyvin
suunniteltu on puoliksi lennetty. 

JÄSENPALVELUT
Milloin
maksetaan,
milloin ei?
Sähköliiton varsinaisen jäsenen

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
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LIITTYMISILMOITUS/PERINTÄSOPIMUS
Ammattiyhdistysjäsenmaksu liitolle ja työttömyyskassalle

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

1,45 prosentin jäsenmaksua ei tar-

Perintäsopimuksen saapumispäivä osaston edustajalle tai liittoon

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

vitse maksaa, jos saat Kelan tai vakuutusyhtiön maksamia korvauksia

Puhelin

Matkapuhelin

Sähköposti

tai sosiaaliavustuksen luonteisia tuÄidinkieli

loja. Jos olet töissä, saamiasi matkajäsenmaksun perusteena olevaan ve-

Kansalaisuus

Suomi

kustannusten korvauksia ei lasketa
Jäsenyystiedot

Ammattiosaston nimi

Ruotsi

Muu, mikä

Suomi

Muu, mikä

Osaston numero

Sähköliittoon liittymispäivä

ronalaiseen palkkaasi, vaikka korvaukset katsottaisiin ennakonpidätyk-

Uusi jäsen

senalaisiksi.

Työpaikka vaihtuu

Osasto vaihtuu

Vapaajäsen

Opiskelijajäsen

Edellinen ammattiliitto/työttömyyskassa

Liitto vaihtuu

Jäsenyysaika edellisessä liitossa

Varsinaisena eli sopimusalajäseJäsenmaksuryhmä

nenä vapaudut jäsenmaksusta, jos
opiskelun aikana palkkatuloa, siitä

Työsuhde

tulee maksaa jäsenmaksu.
lanteita ovat ase- tai siviilipalvelusai-

keelle siirtyminen, liiton hyväksymään työtaisteluun osallistuminen,

Jäsenmaksun
perintä
Valtuutus ja
voimassaoloaika

laitoshoidossa oleminen ja vapausrangaistuksen suorittaminen.
Työttömäksi jäädessäsi et vapaudu
jäsenmaksusta. Kassa perii sen automaattisesti maksamistaan verollisista etuuksista.
MUISTA SELVITTÄÄ REKISTERIIN
Jäsenmaksusta vapaat yli kuukauden
mittaiset ajat kannattaa selvittää liiton jäsenrekisteriin, jotta jäsen-

Kokoaikatyö

Osa-aikatyö

Ei

Kyllä

Oppiarvo/koulutus

Työsuhteen alkamisaika

Työnantajan toimiala

Sopimusalanumero (ks. ohje)

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

ka, omaishoitajana toimiminen, palkeellä oleminen tai pysyvälle eläk-

Ammattinimike

Työsuhteen laatu

Muita jäsenmaksuvapaita erityisti-

katon vapaa, määräaikaisella eläk-

Opiskelun päättymisaika

Maksava jäsen

aloitat opiskelun. Jos kuitenkin saat

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.
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

oikeutesi säilyvät. Jäsenmaksuva-

Yrityksen virallinen nimi

Puhelin

Työnantajan Y-tunnus

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Sähköposti

Tilittäjä/selvittäjä (täytetään, jos eri kuin työnantaja)

Puhelin

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Sähköposti

Yhteyshenkilö (tilitysten ja perinnän suorittaja)

Puhelin

paiden selvittäminen ei kuulu työnantajalle.
Jäsenmaksuvapaan ilmoittaminen

Tilittäjä/
selvittäjä

on helpointa verkkopalvelun kautta.
Kirjaudu Sähköliitto.fi:ssä Jäsenrekisteriin, mene siellä kohtaan Jäsenmaksut, jonka alta löydät Jäsenmaksuvapautukset-kohdan.
Voit tehdä ilmoituksen myös sähköpostilla osoitteeseen jasenrekisteri@sahkoliitto.fi. Jos käytät mieluiten paperista lomaketta, täytä ja tulosta ilmoittamislomake Sähköliitto.fi:n etusivun oikeasta ylälaidasta löytyvän Lomakkeet-painikkeen
alta. Postita lomake osoitteeseen
Sähköliitto, Jäsenrekisteri, PL 747,
33101 TAMPERE.

Yhteyshenkilö

Jäsenmaksun
perintä
Työnantajan
allekirjoitus

Työnantajan
oma lista

Liiton
lähettämä lista

Jäsenmaksun perintä alkaa (palkkajakson ensimmäinen päivä)
Päiväys

Faksi

Viitetilisiirrot

Työnantajan edustajan allekirjoitus

Viitelista

Viestillinen

Nimenselvennys

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

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).
Suosittelijan nimi

viimeinen tilinauha tallessa, niin pääset vertaamaan sen jäsenmaksuja keväällä saapuvaan veroehdotukseen. Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen, ja liitto ilmoit-

Suosittelijan jäsennumero tai syntymäaika

&

Lomakenumero SL/01.08

JÄSEN HUOMIO! Pidä viime vuoden

taa sen suoraan verottajalle.

Konekielinen
selvitys

Selvitysmuoto/
maksutapa

Matkapuhelin

TARVE TARKASTELLA JÄSENMAKSUTIETOJASI?
Löydät ne kirjautumalla jäsenrekisteriin, valitsemalla sivun vasemmasta reunasta kohdan Jäsenmaksut ja sen alta kohdan Maksetut jäsenmaksut.
Jäsenmaksulaskurin puolestaan löydät
Uusi maksu -kohdasta. Älä muuta laskurin
tarjoamaa aikajaksoa ennen laskentaa. Laskennan jälkeen poista bruttopalkkasi, vaih-

da aikajakso haluamaksesi ja jatka maksupalveluun, jos olet Nordean tai Osuuspankin asiakas.
Laskuri toimii kuukausilaskurina, joten
varmista, että valitsemasi aikajakso on yksi
kuukausi eikä jäsenmaksun määrä kertaannu. Jäsenrekisteri palauttaa pyynnöstä ylimääräiset maksut.
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HYÖDYNNÄ ETUSI
JÄSENKORTILLA:
-2,1 snt/l bensiinistä*
-2,1 snt/l dieselistä*
LISÄKSI:
-10 % voiteluaineista**
-5 % pesuista
-5 % autokemikaaleista
-5 % nestekaasusta***

* Edun saa Teboil-huoltamoilta ja -automaattiasemilta lukuun ottamatta
Teboil Express -automaattiasemia.
** Koskee 10-litraisia ja sitä pienempiä pakkauksia.
*** Koskee täyttöä.
16
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www.teboil.fi/liitto

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

8 x työvoimapoliittinen muutos
Eduskunnan hyväksymät työttö-

joka vastaanottaa osa- tai kokoaika-

tu maksaa sivutoimisen yritystoi-

myysturvan työvoimapoliittiset muu-

työn pitkän työmatkan takaa. Avus-

minnan ajalta.

tokset tulivat voimaan tämän vuo-

tus korvaa matka- ja muuttokustan-

6. Jos työntekijän työpaikalla on

den alusta. Mitä muutokset ovat, ja

nuksia, ja sen suuruus on noin 700

tehty palkanalennus tuotannollisis-

mitä ne tarkoittavat?

euroa kuukaudessa.

ta ja taloudellisista syistä, päiväraha lasketaan kuitenkin alennusta

4. Laki rekrytointikokeilusta on
1. Työn vastaanottovelvollisuus

voimassa vuosina 2017–2018. Va-

edeltävän palkan mukaan henkilön

tiukentuu. Kolmen kuukauden am-

paaehtoisessa kokeilussa työtön ja

joutuessa työttömäksi.

mattitaitosuoja-ajan jälkeen työttö-

työnantaja selvittävät, sopiiko en-

män tulee ottaa tarjottu kokoaikatyö

siksi mainittu tarjolla olevaan työ-

sa työssäoloehtoa vain 75-prosent-

vastaan, vaikka palkka jäisi työttö-

hön. Rekrytointikokeilu voi enim-

tisesti. 26 viikon työssäoloehdon

myysetuutta pienemmäksi.

millään kestää kuukauden, ja sen

eteen henkilön tulee olla TE-toimis-

ajalta maksetaan työttömyysetuutta.

ton tukemassa palkkatukityössä vä-

2. Työttömät haastatellaan jatkossa kolmen kuukauden välein.

7. Palkkatukityö kerryttää jatkos-

hintään 35 viikkoa.

5. Soviteltua päivärahaa voi-

TE-toimiston tulee järjestää ensim-

daan maksaa lyhytkestoisen, enin-

mäinen haastattelu kahden viikon

tään kaksi viikkoa kestävän päätoi-

ta ei makseta enää kulukorvaus-

kuluessa työnhaun alkamisesta, jos

misen yritystoiminnan ajalta. Aiem-

ta, jos ne on aloitettu tämän vuo-

se katsotaan tarpeelliseksi.

min päätoiminen yritystoiminta on

den puolella.

3. Työttömyyskassat alkavat mak-

ollut päivärahan maksamisen este,

saa liikkuvuusavustusta työttömälle,

mutta soviteltua päivärahaa on voi-

8. Omaehtoisten opintojen ajal-

Lue lisää: www.tyj.fi/ajankohtaista

Mikä liikkuvuusavustus?
Uusi työttömyyskassan maksa-

Liikkuvuusavustuksen

ma liikkuvuusavustus korvaa työ-

maksaminen edellyttää, että

matka- ja muuttokuluja. Tarkis-

• sinulla on oikeus työttömyys-

ta oikeutesi siihen, jos vastaanotat

etuuteen juuri ennen työn

työttömänä koko- tai osa-aikatyön

aloittamista

pitkän työmatkan takaa. Muista

• työaikasi on vähintään
18 tuntia viikossa
• työsi kestää vähintään
kaksi kuukautta
• olet hakenut avustusta

• työmatkasi on työn alkaessa

hakea avustusta ennen työn aloit-

kokoaikatyössä yli kolme tuntia

tamista; takautuvasti sitä ei voi

päivässä ja osa-aikatyössä

hakea.

yli kaksi tuntia päivässä

ennen työn alkua

KÄYTÄ SÄHKÖ
ISTÄ
ASIOINTIPALV
ELUA
– SE NOPEU
TTAA
KÄSITTELYÄ!

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

verokortin sosiaalietuutta varten.

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

Avustuksen kesto

2 kk

1 kk

3 kk

1,5 kk

4 kk

2 kk

Väärinkäytös tulee aina ilmi
Jätitkö ilmoittamatta loma- tai irtisanomisajan palkan tai työssäolosi työttömyyskassalle, kun hait
työttömyysetuutta? Väärinkäytöksestä ei ole pidemmän päälle hyötyä mutta ikävän kauaskantoisia seuraamuksia.
Työttömyyskassa haluaa kuulla sinua asiasta havaitessaan mahdollisen väärinkäytöksen. Jos väärinkäytösepäily osoittautuu aiheelliseksi, työttömyyskassalaki edellyttää, että kassa antaa sinulle
joko huomautuksen tai varoituksen tai erottaa sinut kassasta. Kassa myös perii liikaa maksetun ansiopäivärahan aina takaisin.
Lisäksi kassan on tehtävä väärinkäytösasiasta
tutkintapyyntö poliisille, jos olet jättänyt ilmoittamatta vähintään viiden työpäivän pituisen työssä-

olon etuutta hakiessasi. Tutkintapyyntöä harkitaan
myös aina, jos jätät ilmoittamatta etuuden maksun
ajalla saamasi sosiaalietuuden, irtisanomisajan
palkan, loma-ajan palkan tai lomakorvauksen.
Ilmoittamatta jääneet palkat ja muut tulot tulevat ilmi esimerkiksi silloin, kun haet uudestaan
päivärahaa ja toimitat selvityksiä aikaisemmista työsuhteista tai kun kassa saa tietoja muilta viranomaisilta.
Vuonna 2016 Sähköalojen työttömyyskassasta
lähti kymmenen tapausta poliisille eteenpäin. Yhdelle henkilölle liikaa maksettujen päivärahojen
määrä vaihteli 1300 ja 47 500 euron välillä. Poliisi tutkii väärinkäytökset yleensä rikoslain mukaisina petoksina.

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-

kalenteriviikolta.

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

LIITÄ HAKEMUKSESI

Työn kesto vähintään

hakenut verottajalta uuden

sa www.te-palvelut.fi viimeistään

Täytä ensimmäinen hakemuk-

seuraavasti:

Muutosverokortti, jos olet

ilmoittautumislomake osoittees-

sesi vähintään kahdelta täydeltä

Liikkuvuusavustuksen suuruus on noin 700 euroa kuukaudessa. Sen maksamisen kesto riippuu työn kestosta

X

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.

!
U
T
T
E
T
U
A
LOM
Ilmoita vuosilomasi ajankohta työttömyyskassalle
hakemuksessasi. Liitä hakemuksen mukaan
vuosiloma-ajan palkkaa koskeva palkkatodistus
tai palkkalaskelma.
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KURSSIT
LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
20.–24.2.2017 OULU

KURSSIN KOHDERYHMÄ:
Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille sekä ammattiosastojen
puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille, joita kiinnostaa työnantajien
ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen työntekijöitten oikeuksia kehittämällä.
KURSSIN TAVOITE:
on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen oppiminen. Tavoitteena on myös, että tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviytymistä työpaikalla.
AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT:
 luottamusmieheksi kehittyminen
 luottamusmiehen tehtävät ja yhteistyökumppanit
 luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet
 työoikeuden perusteet, mm. työsopimuslaki, yhteistoimintalaki
 työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu
 paikallinen sopiminen ja yhteistoimintamenettely
 vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta
 luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus
Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle. Liitto
maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus kahden hengen huoneissa, opetus ja jaettava
materiaali, sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.
Mikäli tarvitset majoitusta jo sunnuntaista, ilmoita siitä etukäteen Kiljavan opistolle.
Sähköliitto maksaa majoituksesi.
Lähetä kurssihakemuslomake osoitteella:
Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai tiina.makkyla@sahkoliitto.fi.

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
13.–17.3.2017 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

KURSSIN KOHDERYHMÄ:
Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille sekä ammattiosastojen
puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille, joita kiinnostaa työnantajien
ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen työntekijöitten oikeuksia kehittämällä.
KURSSIN TAVOITE:
on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen oppiminen. Tavoitteena on myös, että tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviytymistä työpaikalla.
AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT:
 luottamusmieheksi kehittyminen
 luottamusmiehen tehtävät ja yhteistyökumppanit
 luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet
 työoikeuden perusteet, mm. työsopimuslaki, yhteistoimintalaki
 työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu
 paikallinen sopiminen ja yhteistoimintamenettely
 vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta
 luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus
Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle.
Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus kahden hengen huoneissa, opetus
ja jaettava materiaali, sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen
taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.
Mikäli tarvitset majoitusta jo sunnuntaista, ilmoita siitä etukäteen Kiljavan opistolle.
Sähköliitto maksaa majoituksesi.
Lähetä kurssihakemuslomake osoitteella:
Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai tiina.makkyla@sahkoliitto.fi.

TEOLLISUUS- JA ERITYISALOJEN JÄSENTILAISUUS
18.–19.3.2017 Clarion Hotel Helsinki ja M/S Silja Europa

SÄHKÖLIITTO JÄRJESTÄÄ KAIKILLE TEOLLISUUDEN JA ERITYISALOJEN JÄSENILLE
TARKOITETUN JÄSENTILAISUUDEN 18.–19.3.2017.
Tilaisuudessa tutustutaan Sähköliiton eri sopimusaloihin ja niiden eroavaisuuksiin niin
työehtosopimustoiminnassa kuin sopimusalojen rakenteissakin. Päähuomiomme on luonnollisesti teollisuuden sopimusaloissa. Lisäksi pohdimme yhdessä, kuinka lisäämme liiton sopimustoiminnan näkyvyyttä teollisuuden sopimusalojen työpaikoilla. Tilaisuudessa
käsitellään lisäksi liiton ajankohtaisia asioita
Aloitamme tilaisuuden lauantaina 18.3.2017 klo 10.30 tulokahvilla Clarion Hotel
Helsingissä, Tyynenmerenkatu 2. Päivän päätteeksi siirrymme M/S Silja Europalle.
Laiva saapuu sunnuntaina 19.3. klo 12.30 Helsingin länsisatamaan.
Liitto maksaa osanottajille majoituksen kahden hengen hyteissä sekä ohjelmaan merkityt
ruokailut. Osallistujille korvataan tilaisuuteen osallistumisesta aiheutuvat matkakulut julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä 0,23 €/km.
Ilmoittaudu mukaan kurssille viimeistään 18.2.2017 tiina.makkyla@sahkoliitto.fi
tai 050 409 8469.

TYÖELÄMÄN TIETOTEKNIIKKAA peruskurssi
11.–12.3.2017 TSL:n ATK-luokka, Helsinki

Tavoitteena on oppia hyödyntämään omassa työssä ja yhdistystoiminnassa sujuvasti yleisimpiä työvälineohjelmia ja tiedonhankintaa Internetistä.
Kurssilla käytettävät ohjelmat ovat Word-tekstinkäsittely ja internet-selain.
Kurssin jälkeen pystyt tekemään tyylikkäitä tekstiasiakirjoja, käyttämään internetin palveluita turvallisesti ja saat kokonaiskäsityksen sosiaalisen median sovelluksista. Kurssin sisältöön kuuluu runsaasti harjoituksia.
KURSSILLA KÄSITELLÄÄN:
WINDOWS
• aloitusnäytön käyttäminen • työpöytänäkymä • tiedostojen ja kansioiden käsittely
WORD-TEKSTINKÄSITTELY
• tekstin kirjoittaminen ja korjaaminen • tiedoston tallentaminen ja avaaminen
• merkki- ja kappalemuotoilut • kuvan lisäys asiakirjaan
INTERNET JA SÄHKÖPOSTI
• internetin perustoiminnot • tiedonhaku internetistä
• tietoturva internetissä • sähköpostin perusteet

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI

13.–17.3.2017 Kiljavan opisto, Nurmijärvi
KURSSIN TAVOITE
Selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot ja niiden merkitys sekä työsuojelutoiminnan
organisaatiot ja opettaa näihin liittyviä tietoja ja taitoja työsuojelutoiminnassa.
AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT MM.
 työsuojelun peruskäsitteet, toiminta-alueet ja merkitys ihmiselle
 työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet
organisaatiossa, työsuojelun ennakko- ja jälkivalvonta
 työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet
 toimialakohtaiset työsuojelusopimukset
 työn ja työympäristön kuormitustekijät
 työsuojelutoiminnan kehittäminen
Luentojen lisäksi käytetään yksilö- ja parityöskentelyä, erilaisia ryhmätyöskentelyn
muotoja ja harjoituksia.
Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle.
Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus kahden hengen huoneissa, opetus
ja jaettava materiaali, sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä auton kuljettajalle 0,23 €/km.
Mikäli tarvitset majoitusta jo sunnuntaista, ilmoita siitä etukäteen Kiljavan opistolle.
Sähköliitto maksaa majoituksesi.
Lähetä kurssihakemuslomake osoitteella: tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai
Sähköliitto, Koulutusyksikkö, PL 747, 33101 Tampere
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SOSIAALISEN MEDIAN TAVALLISIMMAT SOVELLUKSET
Sähköliitto korvaa osanottajille kurssin aikana opetuksen, jaettavan materiaalin, majoituksen, ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä 0,23 € / km.
Ilmoittaudu mukaan 24.2.2017 mennessä tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

MITÄ, MIKSI, MISSÄ JA MITEN
– kaikki koulutuksesta:
www. sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/koulutus

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN KURSSIT 2017

SÄHKÖLIITON KURSSIT 2017
HELMIKUU

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN

Henkilökohtainen tieto työehtosopimuksen määräyksistä antaa parhaat edellytyk-

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN
TES-KURSSI

22.4.2017, Cumulus Koskikatu, Tampere

set hyvän edunvalvonnan hoitamiseen.
Tarkoituksena on ensin käydä TES tutuksi -kurssi, sen jälkeen urakkamääräykset

Työehtosopimus tutuksi

ja viimeisenä urakkalaskentakurssi.

10.–11.2.2017, Hotel Scandic, Riihimäki

Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenille.

TYÖEHTOSOPIMUS TUTUKSI

URAKKAMÄÄRÄYKSET-KURSSI

URAKKALASKENTA-KURSSI

-KURSSI

painottuu urakkatyömääräysten

painottuu työehtosopimusten

painottuu työehtosopimustekstien

selvittämiseen ja kärkimiehen

mukaisten urakkatöiden

perusteelliseen käsittelyyn

velvollisuuksien hallintaan

laskemiseen

11.-12.3.2017

18.-19.3.2017

10.-11.2.2017

1

1

TOUKOKUU

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN

20.–24.2.2017, Oulu

MAALISKUU

Hotel Scandic, Riihimäki

hakuaika päättyy 27.1.2017

hakuaika päättyy 24.2.2017

hakuaika päättyy 3.3.2017

6.-7.5.2017

30.9.-1.10.2017

Urakkamääräykset

1

TES-KURSSI

ALUEELLINEN NUORISOTAPAHTUMA

Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio

11.–12.3.2017, Hotel Scandic, Riihimäki

hakuaika päättyy 7.4.2017

hakuaika päättyy 21.4.2017

hakuaika päättyy 15.9.2017

Hakuaika päättyy 24.2.2017

7.-8.10.2017

14.-15.10.2017

TYÖELÄMÄN TIETOTEKNIIKKAA -KURSSI

Hotel Scandic, Oulu

11.–12.3.2017,

hakuaika päättyy 29.9.2017

TSL:n koulutustilat, Helsinki

1

hakuaika päättyy 8.9.2017

Hotel Scandic, Oulu

1

hakuaika päättyy 22.9.2017

OSASTOKOULUTTAJAKURSSI

31.3.–1.4.2017 Hotelli Cumulus Koskikatu, Tampere
Hakuaika päättyy 17.3.2017

KURSSI SÄHKÖISTYSALAN ASPA-URAKALASKENTAOHJELMAN KÄYTÖSTÄ
8.4.2017Hotelli Cumulus Koskikatu, Tampere
Hakuaika päättyy 27.3.2017

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN
KÄRKIMIESKURSSI
22.4.2017 Hotelli Cumulus Koskikatu, Tampere
Hakuaika päättyy 10.4.2017

NUORILLE TARKOITETTU SÄHKÖISTYS- JA
SÄHKÖASENNUSALAN URAKKALASKENTAKURSSI
21.–22.10.2017 Hotelli Cumulus Koskikatu, Tampere

pio
Hakuaika päättyy 21.4.2017

Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio

Hotel Scandic, Oulu

6.–7.5.2017, Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuo-

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN

Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio

22.-23.9.2017

TES-KURSSI
Urakkamääräykset

Hotel Scandic, Riihimäki

1

Hakuaika päättyy 10.4.2017

Hakuaika päättyy 27.1.2017

Hotel Scandic, Riihimäki

21.-22.4.2017

KÄRKIMIESKURSSI

12.–13.5.2017, Seinäjoki
Hakuaika päättyy 28.4.2017

Liiton kursseille ilmoittaudutaan Hakuaikaan
mennessä tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai

Hakuaika päättyy 24.2.2017

050 409 8469.

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI

sille maksutonta. Matkakulut korvataan, mi-

13.–17.3.2017, Kiljavan opisto, Nurmijärvi
TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI
13.–17.3.2017, Kiljavan opisto, Nurmijärvi
ALUELLINEN NUORISOTAPAHTUMA

Osallistuminen kursseille on sähköliittolaikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle
kurssipaikalle julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä auton kuljettajalle 0,23 €/km.

17.–18.3.2017, Mikkeli
Hakuaika päättyy 3.3.2017

MATKA- JA MAJOITUSKULUJEN

PUHETAITO JÄRJESTÖTYÖSSÄ

KORVAAMINEN

18.–19.3.2017, Tietopinni, Tampere

Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvo-

Hakuaika päättyy 3.3.2017

jen taksojen mukaan. Oman auton käytös-

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN

Korvaus on 0,23 €/km.

TES-KURSSI
Urakkatöiden laskeminen
18.–19.3.2017, Hotel Scandic, Riihimäki

tä korvaus maksetaan vain auton käyttäjälle.
TSL:n kurssien kohdalla kulut korvataan
TSL:n ohjeen mukaan.
Lentokoneella tai/ja taksilla matkustamista

Hakuaika päättyy 3.3.2017

ei korvata kuin erityistapauksissa. Näistä ta-

Ilmoittaudu mukaan kursseille hakuaikojan noudattaen tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai
050 409 8469.

TEOLLISUUS- JA ERITYISALOJEN

pauksista on aina sovittava ennakkoon liiton

Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen, ohjelmaan merkityt ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle. Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km.

18.–19.3.2017, Helsinki ja laiva

Hakuaika päättyy 6.10.2017

AJANKOHTAISPÄIVÄT
Hakuaika päättyy 18.2.2017
ALUELLINEN NUORISOTAPAHTUMA
31.3.–1.4.2017, Helsinki
Hakuaika päättyy 17.3.2017
OSASTOKOULUTTAJAKURSSI
31.3.- 1.4.2017,

ALUEELLISET NUORISOTAPAHTUMAT 2017
Tule sinäkin mukaan alle 35-vuotiaille tarkoitettuihin alueellisiin nuorisotapahtumiin.
Tilaisuuksissa tutustutaan Sähköliiton ja paikallisten ammattiosastojen nuorisotoimintaan. Perjantai ilta vietetään rennon yhdessä olon merkeissä.

17.–18.3.
31.3.–1.4.
7.–8.4.
12.–13.5.

MIKKELI hakuaika päättyy 3.3.
HELSINKI hakuaika päättyy 17.3.
PORI hakuaika päättyy 24.3
SEINÄJOKI hakuaika päättyy 28.4.

Cumulus Koskikatu, Tampere
Hakuaika päättyy 17.3.2017

koulutusyksikön kanssa.
Epäselvissä tapauksissa kurssilaisen on
pystyttävä osoittamaan kulujen todenperäisyys.
Mikäli liitto järjestää kursseja samasta aiheesta eri puolella Suomea, osallistuminen
ja matkakulut korvataan kotipaikkaa lähinnä
olevalle kurssipaikalle.
Liitto ei korvaa muita kuin kurssitapahtumaan liittyvät majoitukset. Mikäli on tarvetta majoittua kurssipaikalle kurssin alkamista
edeltävänä päivänä, on siitä haettava korvausta esim. omalta ammattiosastolta tai vas-

HUHTIKUU
ALUEELLINEN NUORISOTAPAHTUMA
7.–8.4.2017, Pori. Hakuaika päättyy
24.3.2017
KURSSI SÄHKÖISTYSALAN
ASPA-URAKKALASKENTA-OHJELMAN KÄYTÖSTÄ

tattava kustannuksista itse (ei koske Kiljavan
opiston kursseja).
Matka- ja muiden kulujen korvaaminen
edellyttää täysipainoista osallistumista kurssitapahtumaan.
Liitolla on oikeus laskuttaa jäseneltä sellaisia kuluja, joita syntyy, jos jäsen ei ilmoita osallistumisensa peruutuksesta kutsus-

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

8.4.2017, Cumulus Koskikatu, Tampere		
Hakuaika päättyy 27.3.2017

sa mainittuun määräaikaan mennessä. Mikä-

Sähköliitto korvaa majoituksen (ei paikkakunnalla asuville), matkakulut sekä muut ohjelmaan merkityt aktiviteetit.

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN

todistettavissa olevan syyn, jolla poissaololle

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

Työehtosopimus tutuksi

TES-KURSSI
21.–22.4.2017,
Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio
Hakuaika päättyy 7.4.2017

li jäsen esittää lääkärintodistuksen tai muun
syntyy peruste, ei kuluja laskuteta.
Kaikista näistä poikkeavista toimista on
keskusteltava etukäteen liiton kurssisihteerin kanssa.
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OSASTOT TOIMIVAT

23.2.2017 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan
maanantaihin 13.2.2017 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti lomakkeella:
www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/osastot-toimivat/ilmoita-tapahtumasta

011 Tampereen Seudun Sähkö-

036 Kuopion Sähköalan-

ton toimistolla Paasivuorenkatu 2

keväänä teatteriretki järjestetään

18.00 tai Anssi Tarvainen, sähkö-

alantyöntekijät ry

työntekijät ry

C 4. kerros. Aiheena kevät- ja syys-

Kuopioon. Esityksenä on musikaali

posti anssi.tarvainen86(at)gmail.

Veteraanijaosto kokoontuu maanan-

Osasto järjestää yhteiskuljetuksen

retket. Tule keskustelemaan ja vai-

Annie Mestariampuja. Retken ajan-

com. – Hallitus

taina 13.2. klo 14.00 osaston toi-

Volttipäiville Rovaniemelle 24.–

kuttamaan sekä tapaamaan vanhoja

kohta on la–su 25.–26.3.2017.

mistolla, Näsilinnankatu 33 B A.

26.3.2017 ja tarjoaa illalliskor-

työkavereita. Tarjoamme kahvit en-

Lähtö Joensuun linja-autoasemalta

100 Järvenpään Sähköalan-

Portin tunnusluku 3390.

tin C, mikäli on riittävästi lähtijöi-

nen kokouksen alkua, tule hyvissä

klo 10.00. Paikkoja on varattu 50

työntekijät ry

tä. Lajeina pilkki ja hiihto. Oma-

ajoin. Tervetuloa!

kpl, ja ne täytetään varausjärjestyk-

Pilkkikisat 2017 Sähköliiton loma-

sessä. Ilmoittautuminen 5.3.2017

keskus Kaarniemessä lauantaina

025 Loviisn Sähköalantyöntekijäin

kustanteeksi jää majoitus- ja muut

Ammattiosasto ry

oheiskulut. Lisätiedot ja ilmoittau-

057 Etelä-Pohjanmaan

mennessä. Varaukset ja lisätie-

4.3. klo 10–15. Majoitus 3.–5.3.,

Osasto järjestää matkan jäsenilleen

tumiset 29.1. mennessä Ilpolle, p.

Sähköalantyöntekijäin osasto ry

dot: Kari Heinonen, puh. 050 454

mökeissä härkäparit, huoneistoissa

puolisoineen Volttipäiville Rovanie-

044 553 9871. – Hallitus

Volttipäivät Rovaniemellä 25.–

7319.

perheet. Osasto tarjoaa muonituk-

melle 24.–26.3.2017. Matkan hin-

Ammattiosasto järjestää jäse-

26.3.2017, lähtö perjantaina

sen ja miedot virvokkeet. Ilmoittau-

ta, jäsen 30 euroa, avec 60 euroa.

nilleen opinto- ja virkistysmat-

24.3.2017 Seinäjoelta. Omavastuu

059 Lahden Sähköalan-

tumiset helmikuun loppuun men-

Mukaan mahtuu 50 ensimmäisek-

kan Tallinnaan. Ajankohta 21.–

30 euroa. Sitovat ilmoittautumiset

työntekijät ry

nessä sihteerille, email: jarvenpaan.

si ilmoittautunutta. Osasto maksaa

23.4.2017, majoitus hotelli Virus-

sihteerille viimeistään 23.1.2017

Osaston 60-vuotismatka järjeste-

sahko100(at)elisanet.fi, gsm: 045

majoituksen ja linja-autokuljetuk-

sa 2 hh. Osaston tuki 100 €/lähti-

hannunlaatikko(at)gmail.com. Pai-

tään syksyllä 2017. Jorma Ilmonie-

6328 758.

sen, mikäli ainakin 15 henkilöä il-

jä. Hinta tarkentuu lähtijämäärän

kat täytetään ilmoittautumisjärjes-

mi tekee juhlan kunniaksi historii-

moittautuu retkelle. Matkaan lähde-

mukaan ja on esim. 20 lähtijällä

tyksessä. Tarkemmat aikataulut ja

kin osastostamme. Pyydämme tei-

tään 24.3. aamupäivällä ja takaisin

318 €. Sitovat ilmoittautumiset ja

lisätiedot ilmoitetaan myöhemmin.

tä auttamaan Jormaa historiikin te-

lähdetään 26.3. puoliltapäivin. Il-

lisätiedot 0445539871/Ilpo. Vielä

Lisätietoja tapahtumasta www.volt-

ossa lähettämällä kuvia, kertomuk-

moittautuminen alkaa 15.12.2016.

mahtuu mukaan!

tipaivat.fi/ – Hallitus

sia, muistoja yms. osaston toimin-

Sähköliiton osastot alueittain

taan liittyen vuosien varrelta, Jorma

löydät osoitteesta:

Toivomme runsasta osanottoa. Il049 Helsingin Sähköalan-

058 Joensuun Sähköalan-

Ilmoniemi, puh. 040 586 2898,

www.sahkoliitto.fi/sahkoliitto/

nessä Markus Backmanille. Mielui-

työntekijät ry

työntekijät ry

osaston nettisivujen kautta https://

organisaatio/osastot_alueittain

ten e-mail markus.backman(at)for-

Eläkeläisten ja työttömien jaoston

Nyt teatteriretkelle Kuopioon! Osas-

viisysi.sahkoliitto.fi tai osaston toi-

tum.com tai 010 455 3154.

kokous 27.2.2017 klo 13.00 osas-

ton hallitus on päättänyt, että tänä

mistolle maanantaisin klo 16.30–

moittautumiset 19.2.2017 men-

Vasamassa 10/2016
sivulla 6 oli virhe.
Edustajistoon nousi
Jyrki Vihlman (kuvassa),
ei Topi Vainio.
Sivun 23 Teboil-ilmoitus
oli vanhentunut.
Oikea jäsenalennus
on 2,1 snt/l.
Toimitus pahoittelee
virheitä.

KILJAVAN OPISTON
HARRASTEKURSSIT KEVÄÄLLÄ
2017
Senioriliikunta

27.2.‒3.3. ja 8.‒12.5.
Seniorien oma liikuntakurssi. Ohjelmassa mm. rentoutusta, venyttelyä,
liikuntaa ja tietoa liikunnasta

Koko perheen hiihtoloma
20.‒24.2. ja 27.2.‒3.3.

Ohjelmassa mm. Pakkasukon ulkopelit, vesipeuhua, askartelua ja
paljon muuta kivaa puuhastelua

8.–9.4.

Ilmoittautumiset: volttipaivat.ilmoittautuminen@gmail.com
* A: illallinen + sisäänpääsy Lumimaahan + poronlihakeitto = 65 euroa
* B: illallinen + sisäänpääsy Lumimaahan = 55 euroa
* C: illallinen = 45 euroa
* D: sisäänpääsy Lumimaahan = 10 euroa
Hintoihin sisältyy linja-autokyyti Lumimaahan. Lumimaan ravintolassa A-oikeudet.

Ladyt liikkumaan

Liikuntaviikonloppu naisille. Reipasta liikuntaa, venyttelyä,
rentoutusta ja hyvää oloa.

Perheviikonloppu

Isät ja äidit pääsevät helpolla, ja lapsilla on mukavaa. Siitä se
viikonloppu on tehty

Tanssikurssi

Sekä alkeis- että jatkoryhmät, cha cha, rumba-balero, parisalsa,
fusku/jive
KURSSIMAKSUT täysihoidolla 2 hh
Senioriliikunta ja Koko perheen hiihtoloma
SAK:n liiton jäsenet 134 €
SAK:n liittojen perheenjäsenet 237 €
Ei jäsenet 376 €
2 päivää
SAK:n liittojen jäsenet 62 €
SAK:n liittojen perheenjäsenet 122 €
Ei jäsenet 167 €
4–13-vuotiaat -50 % perheenjäsenen hinnasta
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
IlmSivu 1 / tai
Virhe.
Tuntematon
kurssit@kio.fi
taivalitsimen
09 276 251 argumentti.
www.kio.fi
viimeistään 3 viikkoa ennen kurssin alkua
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Seuraa majoitukseen ja peruutuspaikkoihin liittyviä päivityksiä osoitteessa
www.volttipaivat.fi.
Volttipäivien tarkempi ohjelma päivittyy samaan osoitteeseen helmikuussa.
Kaikkiin tilaisuuksiin ilmoittautuminen 23.1.2017 mennessä.
Maksut tammikuun loppuun mennessä tilille FI56 8146 9710 1448 16
Merkitse maksun viestikenttään vaihtoehto A‒D ja henkilön nimi,
esim. A Seppo Sähkäri 65 €

TYÖPAIKKOJA
Haemme palvelukseemme Ouluun

TYÖEHTO-/JÄRJESTÖASIANTUNTIJAA
Työehto-/järjestöasiantuntijan tehtävänä on työehtoihin ja työehtosopimuksiin liittyvän
neuvonnan antaminen ja erimielisyysasioiden ratkaisu. Lisäksi tehtävään sisältyy järjestämis- ja järjestötyö, viranomaisyhteydet ja tehtäväsisältöön liittyvä kouluttaminen.

Haemme palvelukseemme Turkuun

TYÖEHTOASIANTUNTIJAA
Työehtoasiantuntijan tehtävänä on ensisijaisesti hoitaa sähköistys- ja sähköasennusalan
työehtosopimustoimintaa, osallistua tarvittaessa tes-neuvotteluihin ja antaa tes-neuvontaa. Lisäksi tehtävään sisältyvät alan kehittämiseen kuuluva kouluttaminen sekä viranomaisyhteydet.

Tehtävään valittavalta odotamme sähköalan, työehtosopimus- ja järjestötoiminnan, työlainsäädännön sekä tutkimustoiminnan tuntemusta, sujuvaa suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa sekä yhteistyökykyä. Eduksi katsomme ay-liikkeen luottamustehtävissä toimimisen
ja kielitaidon. Tehtävä edellyttää matkustamista.

Tehtävään valittavalta odotamme työehtosopimustoiminnan, työlainsäädännön ja sähköistys- ja sähköasennusalan tuntemusta, sujuvaa suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa sekä
yhteistyökykyä. Eduksi katsomme ay-liikkeen luottamustehtävissä toimimisen, työehtosopimusneuvottelukokemuksen, urakanlaskennan sekä ASPA-urakanlaskentaohjelmiston tuntemuksen. Tehtävä edellyttää matkustamista.

Tarjoamme kiinnostavan, itsenäisen ja monipuolisen työn, josta maksetaan SAK:n toimitsijoiden työehtosopimuksen mukainen palkka työsuhde-etuineen.

Tarjoamme kiinnostavan, itsenäisen ja monipuolisen työn, josta maksetaan SAK:n toimitsijoiden työehtosopimuksen mukainen palkka työsuhde-etuineen.

Vapaamuotoiset hakemukset, joita ei palauteta, pyydämme toimittamaan Sähköliittoon
27.1.2017 klo 16.00 mennessä osoitteella:
Sähköliitto, Hannu Luukkonen, PL 747, 33101 TAMPERE.
Kuoreen merkintä ” Työehto- ja järjestöasiantuntija”,
tai sähköpostilla hannu.luukkonen@sahkoliitto.fi

Vapaamuotoiset hakemukset, joita ei palauteta, pyydämme toimittamaan
Sähköliittoon 27.1.2017 klo 16.00 mennessä osoitteella:
Sähköliitto, Hannu Luukkonen, PL 747, 33101 TAMPERE.
Kuoreen merkintä ” Työehtoasiantuntija”,
tai sähköpostilla hannu.luukkonen@sahkoliitto.fi

Valittavan henkilön tulee ottaa tehtävä vastaan viimeistään huhtikuun alussa tai sopimuksen mukaan.

Valittavan henkilön tulee ottaa tehtävä vastaan viimeistään huhtikuun alussa tai sopimuksen mukaan.

RISTIKON RATKAISU
Ristikon oikein
ratkaisseiden kesken
arvotun kirjapalkinnon voitti
KENNETH SIMONSSON
Espoosta.
Onnittelut voittajalle!

Haemme palvelukseemme Tampereelle

TYÖYMPÄRISTÖASIANTUNTIJAA

Työympäristöasiantuntijan tehtävänä on hoitaa työturvallisuuteen, työympäristöön, sähköturvallisuuteen, työterveyshuoltoon, yhteistoimintaan sekä työntekijän sosiaalivakuutukseen liittyvät liiton toiminnat.
Tehtävään valittavalta odotamme sähköalan tuntemusta, soveltuvin osin työsuojelu- ja sosiaalivakuutuskysymysten tuntemusta, sujuvaa suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa sekä yhteistyökykyä. Eduksi katsomme ay-liikkeen luottamustehtävissä toimimisen ja kielitaidon.
Tehtävä edellyttää matkustamista.
Tarjoamme kiinnostavan, itsenäisen ja monipuolisen työn, josta maksetaan SAK:n toimitsijoiden työehtosopimuksen mukainen palkka työsuhde-etuineen.
Vapaamuotoiset hakemukset, joita ei palauteta, pyydämme toimittamaan Sähköliittoon
27.1.2017 klo 16.00 mennessä osoitteella:
Sähköliitto, Hannu Luukkonen, PL 747, 33101 TAMPERE.
Kuoreen merkintä ” Työympäristöasiantuntija”,
tai sähköpostilla hannu.luukkonen@sahkoliitto.fi
Valittavan henkilön tulee ottaa tehtävä vastaan viimeistään huhtikuun alussa tai sopimuksen mukaan.

VOLTTi-ViSA
5. Kuka on ohjannut elokuvat Luokkakokous ja
Luokkakokous 2?
a) Aki Louhimies b) Taneli Mustonen c) Dome Karukoski

2. Kenen taidemaalarin teos on Guernica?
a) Salvador Dali b) Vincent Van Gogh c) Pablo Picasso

6. Missä NHL-seurassa Patrik Laine pelaa?
a) Edmonton Oilers b) Minnesota Wild c) Winnipeg Jets

3. Mikä seuraavista linnuista on lentokyvytön?
a) Madeirankeiju b) Nandu c) Lunni

7. Kenen suomalaisartistin lokakuussa 2016 julkaisema
levy on nimeltään Pölyä, hiuksia, risuja?
a) Pauli Hanhiniemi b) Pate Mustajärvi c) Pelle Miljoona

4. Mikä oli kapteeni Aarne Juutilaisen (1904-1976)
lempinimi?
a) Erämaan kettu b) Saharan myrsky c) Marokon kauhu

8. Mistä kaupungista löytyy Pilvenmäen ravirata?
a) Kajaani b) Pori c) Forssa

9. Mikä on kolmion kulmien summa?
a) 180 astetta b) 90 astetta c) 360 astetta
10. Mikä on El Nino?
a) Merivirtaus Chilen rannikolla b) Voimakas maanjäristys
Etelä-Amerikassa c) Sääilmiö Tyynellämerellä

Oikeat vastaukset: 1. b) Roomasta 2. c) Pablo Picasso
3. b) Nandu 4. c) Marokon kauhu 5. b) Taneli Mustonen
6. c) Winnipeg Jets 7. a) Pauli Hanhiniemi 8. c) Forssa
9. a) 180 astetta 10. c) Sääilmiö Tyynellämerellä

1. Mistä kaupungista löytyy turistinähtävyys
Espanjalaiset portaat?
a) Madridista b) Roomasta c) Lissabonista
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ELLEDNINGEN

De första stegen mot en effektivare
verksamhet i Elektrikerförbundet
TIDIGARE och nuvarande, konti-

va kavla upp ärmarna. Vi ska inte

nuerliga förändringar i vår verk-

glömma för vilka personer fack-

samhetsmiljö kräver mer skärpa

förbunden överhuvudtaget finns

av Elektrikerförbundet i intresse-

Handläggarnas arbetstid fre-

mer även svåra tider, men vi har

fusionen verkställs, om än bara

das nu i januari för handläggning

klarat dem med sisu och envis-

delvis, eller om det inte blir nå-

av ansökningar och för fortsatt in-

het. Nu är det dags att fira det

till. Arbetet för våra medlemmars

gon fusion alls. Trots allt vill Elek-

lärning av det nya systemet. Lag-

självständiga Finlands hundra-

bevakningen liksom även i själva

bästa ska skötas på bästa möjli-

trikerförbundet även framöver

ändringarna som trädde i kraft

åriga historia! Vi hoppas att våra

organisationsverksamheten samt

ga sätt. En garanti är att alla våra

upprätthålla goda samarbetsrela-

vid årsskiftet orsakar också ex-

medlemmar finner trevliga till-

bättre beredskap att bemöta nya

kompetenta och yrkeskunniga an-

tioner med fackförbunden i pro-

tra arbete. Jag hoppas därför att

ställningar och sätt att fira själv-

utmaningar. Idag och i framtiden

ställda, chefer och ledare drar åt

jektet.

våra medlemmar nu har tålamod i

ständigheten på olika håll i lan-

måste vi kunna bedriva en intres-

samma håll.

det här skedet när det nya syste-

det och deltar så gott det går.

I dessa dagar blir det klart om

ARBETSLÖSHETSKASSANS NYA

met körs in. All nytta av den nya

medlemmars intressesfär och vil-

PAPPERSFÖRBUNDET

KUNDTJÄNST FUNGERAR VÄL

kundtjänsten visas säkert redan

medlemstidning Vasama fyller

ja. Vi måste ställa organisations-

DROG SIG TILLBAKA FRÅN

Elbranschernas arbetslöshetskas-

under våren.

jämna år i år. Tidningen fyller akt-

och organiseringsarbetet i fokus

INDUSTRIFÖRBUNDENS

sa tog i bruk ett nytt kundtjänst-

MÅNGA FESTLIGHETER

ningsvärda 60 år. Tidningen fi-

för att kunna stoppa den negativa

FUSIONSPROJEKT

system i november i fjol. Syste-

UNDER HELA ÅRET

rar jubileumsåret med en artikel-

sebevakning som omfattar våra

Även Elektrikerförbundets egen

trenden i antalet medlemmar och

Det kom säkert som en över-

met fungerar och betalningarna

Jubileumsåret för Finlands själv-

serie om elektrikerarbetarnas väl-

vända kurvan uppåt igen. Framti-

raskning för var och en att Pap-

görs som de ska. Även medlem-

ständighet inleddes ståtligt. In-

färd. Den första delen ingår i det-

den bär med sig alldeles tillräck-

persförbundet beslutade att dra

marna har gett god feedback om

vigningen av Finland 100 i Hel-

ta nummer.

ligt med utmaningar. Endast ge-

sig ur de fyra industriförbundens

den nya tjänsten.

singfors samlade uppskattnings-

nom arbete tillsammans kan vi

fusionsprojekt. Utöver Pappers-

vis drygt 130 000 personer på

Jag önskar alla medlemmar en

klara detta.

förbundet omfattades projektet av

fört med det tidigare systemet.

nyårsafton. Starten för jubileums-

god början på det nya året: till-

Metallarbetarförbundet, TEAM In-

Dessvärre lyckas ingenting en-

året intresserade inte bara de när-

sammans kommer vi att lyckas!

kan också kännas smärtsamma,

dustribranschernas fackförbund

bart med en knapptryckning. Ar-

varande, utan även ett stort antal

men vi måste förstå att förbundet

och Träfacket. Avsikten var att

betslöshetskassans anställda har

TV-tittare. Direktsändningen från

inte klarar sig och inte heller kan

de fyra fackförbunden skulle slås

gjort ett fantastiskt jobb under en

invigningen följdes av mer än 1,6

utvecklas om vi stannar upp eller

ihop i början av 2018 till Fin-

enorm arbetsbörda för att lära sig

miljoner tittare.

bara bidar vår tid. Vi måste själ-

lands största fackförbund.

det nya systemet.

Omställningar i organisationen

Omställningen är enorm jäm-

HANNU LUUKKONEN

Hundra självständiga år rym-

Förbundssekreterare

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.

F in npar tti a O y

Hinnat ALV 0%

Sähkötukku
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N
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www.finnparttia.fi

puh 02 72 72 00,

myynti@finnparttia.fi
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Statiivi

SUOMALAISTA
MUOTOILUA
JA TYÖTÄ

SieviAir Roller S1

Uusi mallisto on ilmestynyt. Katso sievi.com

Storm XL+ S3

AL GT Timber XL+ S3HRO

Jive Black SBAE

Sievi Elixir High XL+ S3

Sievi kertoo tinkimättömästä työturvallisuudesta,
jalkaan sopivuudesta ja käyttömukavuudesta.
Laajasta valikoimasta löydät kaikkiin työtehtäviin ja olosuhteisiin sopivat jalkineet.
Sievi on ammattilaisen merkki.
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Pohjois-Euroopan suurin jalkinevalmistaja
Sievin Jalkine Oy
Korhosenkatu 24, 85310 Sievi As.
Puh. (08) 488 11 • info@sievi.com • sievi.com

