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LUOTTAMUSHENKILÖSEMINAARI
Järjestetään 3.–4.5.2019 Helsingissä

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille luottamushenkilöille.
Henkilökohtainen kutsu lähetetään kaikille tilaisuuteen kutsuttaville.

ALUEELLISET NUORISOTAPAHTUMAT

Kenelle Kaikille alueen nuorille sähköliittolaisille.

Tavoite Koota yhteen alueella toimivia Sähköliiton nuoria jäseniä ja saada heidät
mukaan liiton ja paikallisen ammattiosaston toimintaan. Vietämme myös aikaa
rennon yhdessäolon merkeissä.

Osallistuminen korvataan kotipaikkaasi lähinnä olevaan tilaisuuteen.

Tilaisuudet alkavat perjantaina iltapäivällä.

15.–16.2.2019 Sokos Hotel Flamingo, Vantaa ilmoittaudu viimeistään 1.2.2019
8.–9.3.2019 Scandic Jyväskylä City, Jyväskylä ilmoittaudu viimeistään 22.2.2019
26.–27.4.2019 Scandic City, Lappeenranta Ilmoittaudu viimeistään 12.4.2019
4.–5.10.2019 Scandic Kemi, Kemi ilmoittaudu viimeistään 20.9.2019

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTAPAHTUMA

Kenelle Kaikille nuorille sähköliittolaisille.

Tavoite Perehdyttää Sähköliiton nuoret jäsenet liiton ja ammattiosaston toimintaan.
Vietämme myös aikaa rennon yhdessäolon merkeissä.

26.–27.10.2019 Sokos Hotel Ilves, Tampere ilmoittaudu viimeistään 11.10.2019
______________________________________________________________________________________________

JÄRJESTÄVÄ AMMATTIOSASTO

Kenelle  Kaikille ammattiosastojen toimihenkilöille, sekä muille asiasta kiinnostuneille.

Tavoite Tutustua tarkemmin järjestämistyöhön osastojen näkökulmasta sekä uuden
jäsenrekisterijärjestelmän käyttöön.

21.–22.9.2019 Sokos Hotel Ilves, Tampere ilmoittaudu viimeistään 6.9.2019
28.–29.9.2019 Scandic Julia, Turku ilmoittaudu viimeistään 13.9.2019
12.–13.10.2019 Sokos Hotel Arina, Oulu ilmoittaudu viimeistään 27.9.2019
2.–3.11.2019 Scandic Aviacongress, Vantaa ilmoittaudu viimeistään 18.10.2019

AMMATTIOSASTOT YHDESSÄ

Kenelle Kaikille ammattiosastojen toimihenkilöille, sekä muille asiasta kiinnostuneille.

Tavoite Pohtia yhdessä, miten innostamme jäseniämme mukaan toimintaan ja aktivoida
jäsenhankintaamme. Perehdymme myös ammattiosastojen resurssointiin.

30.11.–1.12.2019 Sokos Hotel Ilves, Tampere ilmoittaudu viimeistään 15.11.2019



TYÖYMPÄRISTÖN AJANKOHTAISPÄIVÄT

Kenelle Kaikille työsuojeluvaltuutetuille ja -asiamiehille sekä asiasta
kiinnostuneille luottamusmiehille.

Tavoite Käsitellä ajankohtaisia sähköalojen työympäristökysymyksiä ja työsuojelua sekä
sähköturvallisuutta koskevia säädöksiä.

4.–5.10.2019 Sokos Hotel Arina, Oulu ilmoittaudu viimeistään 20.9.2019
11.–12.10.2019 Scandic Aulanko, Hämeenlinna ilmoittaudu viimeistään 13.9.2019

ENERGIA-, ICT-  JA VERKOSTOALAN TYÖEHTOSOPIMUSKURSSI

Kenelle Kaikille energia-, ICT- ja verkostoalan jäsenille.

Tavoite Perehtyä työehtosopimukseen ja sen tulkintoihin sekä ajankohtaisiin asioihin.

7.–8.9.2019 Sokos Hotel Ilves, Tampere ilmoittaudu viimeistään 23.8.2019

TEOLLISUUS- JA ERITYISALOJEN AJANKOHTAISPÄIVÄT

Kenelle Kaikille paperi- ja puumassateollisuuden, mekaanisen metsäteollisuuden,
teknologiateollisuuden, tekstiiliteollisuuden, rakennusteollisuuden,
kemianteollisuuden ja kumiteollisuuden, elintarviketeollisuuden, lasikeraamisen
teollisuuden ja raha-automaattien huoltoalan (VEIKKAUS) sekä rautatiealan
jäsenille.

Tavoite Perehtyä ajankohtaisiin teollisuus- ja erityisalojen kysymyksiin ja alakohtaisiin
asioihin.

6.–7.4.2019 Helsinki ja laiva ilmoittaudu viimeistään 4.3.2019

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSIT
Työehtosopimus tutuksi

Kenelle Kaikille sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenille.

Tavoite Lisätä sopimusalan jäsenten tietoutta työehtosopimuksesta.

Kurssit alkavat perjantaina iltapäivällä.

8.–9.2.2019 Sokos Hotel Arina, Oulu ilmoittaudu viimeistään 25.1.2019
5.–6.4.2019 Scandic Aviacongress, Vantaa ilmoittaudu viimeistään 22.3.2019
20.–21.9.2019 Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä ilmoittaudu viimeistään 6.9.2019



SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSIT

Urakkamääräykset

Kenelle Kaikille sähköistys- ja sähköasennus-alan jäsenille.

Tavoite Lisätä sopimusalan jäsenten tietoutta urakkamääräyksistä.

9.‒10.3.2019 Sokos Hotel Arina, Oulu ilmoittaudu viimeistään 22.2.2019
27.‒28.4.2019 Scandic Aviacongress, Vantaa ilmoittaudu viimeistään 12.4.2019
12.‒13.10.2019 Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä ilmoittaudu viimeistään 27.9.2019

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSIT
Urakkatöiden laskeminen

Kenelle Kaikille sähköistys- ja sähköasennus-alan jäsenille.

Tavoite Lisätä sopimusalan jäsenten tietoutta urakkatöiden laskemisesta.

30.‒31.3.2019 Sokos Hotel Arina, Oulu ilmoittaudu viimeistään 15.3.2019
28.–29.9.2019 Scandic Aviacongress, Vantaa ilmoittaudu viimeistään 13.9.2019
2.‒3.11.2019 Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä ilmoittaudu viimeistään 18.10.2019

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN KÄRKIMIESKURSSI

Kenelle Työmailla jo joitakin vuosia sähköasentajan tehtävissä toimineille, joilla on aitoa
halua toimia työmaalla vastuullisessa tehtävässä.

Tavoite Käydään läpi kärkimiehen vastuut, velvollisuudet ja sopimisoikeudet. Annetaan
eväitä myös paineen alla työskentelyyn sekä työmaan hoitoon urakkalaskentaa
silmällä pitäen.

13.4.2019 Sokos Hotel Ilves, Tampere ilmoittaudu viimeistään 29.3.2019

NUORILLE TARKOITETTU
 SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN URAKKALASKENTAKURSSI

Kenelle Urakkalaskennasta kiinnostuneille nuorille sähköasentajille. Kurssin
osallistumiskynnys pyritään pitämään matalalla, joten osallistuminen ei vaadi
aiempaa kokemusta urakkalaskennasta.

Tavoite Käydään urakkalaskentaan liittyviä asioita seikkaperäisesti läpi ja herätetään
kiinnostus urakkalaskentataitojen kehittämiselle.

16.‒17.2.2019 Sokos Hotel Ilves, Tampere ilmoittaudu viimeistään 1.2.2019
5.‒6.10.2019 Sokos Hotel Vantaa, Vantaa ilmoittaudu viimeistään 20.9.2019



ASPA-KOULUTUS

Kenelle Kaikille sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenille. Kurssille osallistujilla tulee
olla oma tietokone ja ASPA-urakkalaskentaohjelma asennettuna.

Tavoite Antaa valmiudet urakkalaskennan tekemiseen urakkalaskentaohjelmalla.
Kurssilla ei käydä läpi urakkalaskennan perusteita tai urakkamääräyksiä, joten
ne tulee olla hallussa ennen kurssille osallistumista.

16.3.2019 Sokos Hotel Ilves, Tampere ilmoittaudu viimeistään 1.3.2019

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN LIITTOKOHTAISET KURSSIT KILJAVAN OPISTOLLA

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
18.–22.2.2019, Oulu (5 paikkaa)
11.–15.3.2019
1.–5.4.2019, Kuopio (2 paikkaa)
23.–27.9.2019

LUOTTAMUSMIESTEN JATKOKURSSI
23.–27.9.2019, 1. osa
28.10.–2.11.2019, 2. osa

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI
11.–15.3.2019

SÄHKÖLIITTO ON VARANNUT PAIKKOJA SEURAAVILTA YLEISILTÄ KURSSEILTA

TALOUDENHOITAJIEN PERUSKURSSI
4.–8.2.2019

PUHEENJOHTAJA- JA SIHTEERIKURSSI
6.– 10.5.2019
23.–27.9.2019

LUOTTAMUSMIEHEN TYÖSUOJELUTIETO
2.–3.9.2019

PAIKALLINEN SOPIMINEN
15.–17.5.2019
4.–6.9.2019
11.–13.11.2019 (Tampere)

TYÖOIKEUDEN PERUSKURSSI
6.–10.5.2019
28.10.–1.11.2019

PÄÄLUOTTAMUSMIESTEN TÄYDENNYSKURSSI
6.–8.5.2019

TUOTTAVUUS JA HYVINVOINTI: LUOTTAMUSMIESTEN TÄYDENNYSKURSSI
13.–14.5.2019



KILJAVAN OPISTON KURSSIEN HAKUOHJEET JA KORVAUKSET

Kiljavan opiston kursseista valtaosa on suunnattu erilaisissa SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen
luottamustehtävissä toimiville. Monelle kurssille voivat kuitenkin hakea ja niillä opiskella muutkin.

Kurssihakemuksen reitti
Kurssille haetaan ay-liikkeen kurssihakemuslomakkeella, joita saat omasta ammattiosastostasi,
luottamushenkilöiltä, liiton kotisivuilta tai koulutusasiantuntijalta.

Täytä itse kohdat 1 ja 2 (kurssitiedot ja henkilötiedot). Koulutussopimus edellyttää, että toimitat lomakkeen
esimiehellesi viimeistään kolme viikkoa ennen kurssin alkua, jos haet enintään viikon mittaiselle kurssille, ja
kuusi viikkoa ennen pitempien kurssien alkua. Työnantaja täyttää lomakkeen kohdan 3 tiedot ja
allekirjoittaa lomakkeen.

Työnantaja voi ratkaista asian neljällä tavalla:
∂ myöntää sopimuksen mukaisen opintovapaan ja korvaukset
∂ myöntää sopimuksen mukaisen opintovapaan ay-koulutukseen
∂ myöntää pelkän opintovapaan muuhun koulutukseen
∂ siirtää vapaan antamista tietyin perustein, mistä on ilmoitettava viimeistään 10 päivää ennen kurssin

alkua.

Järjestökurssille lähtiessä on hyvä pyytää työnantajalta palkattomuustodistus, joka liitetään opistossa
tehtävään matka- ja kurssiapurahalaskelmaan.

Jos olet eri mieltä ratkaisusta, ilmoita kantasi heti. Neuvoa voi kysyä luottamusmieheltä tai liitosta.
Liitto lähettää hakemuksesi opistoon ja opisto sinulle kurssikutsun noin viikkoa ennen kurssin alkua.

Kurssikustannusten korvaaminen
Taloudellisen tuen osalta kaikki kurssit eivät ole samanlaisessa asemassa. Ns. sopimuskurssit ovat
työnantajan tukemaa koulutusta. Se tarkoittaa, että työnantaja myöntää kurssin ajaksi koulutusvapaan,
maksaa palkan eli ansionmenetyksen korvauksen ja ateriakorvauksen. Sopimuskurssit on tarkoitettu
luottamus- tai työsuojelutehtävissä toimiville. Osa kursseista on ns. yhteiskoulutusta, jolle osallistumisesta
kurssille lähtijä sopii paikallisesti työnantajansa kanssa. Liitosta saat tietää, mitkä kurssit ovat
sopimuskursseja, mitkä yhteiskoulutusta.

Suurin osa muista kursseista kuuluu ns. järjestökoulutukseen, jonka kustannukset korvaa yleensä liitto tai
ammattiosasto.

SÄHKÖLIITON KOULUTUSOHJESÄÄNTÖ

1. LIITON KURSSIT
2. OPISTOKURSSIT (Kiljava ja muut kansanopistot)
3. PAIKALLINEN KOULUTUS
4. PIDEMPIKESTOINEN KOULUTUS, MM. HUMAK
5. KURSSITOIMINNAN MATKA- JA MAJOITUSKULUJEN KORVAAMINEN

1.  LIITON KURSSIT

Sähköliitto järjestää vuosittain koulutustapahtumia, jotka on tarkoitettu sopimusalajäsenille. Koulutusta
voidaan järjestää myös nimetylle kohderyhmälle. Sähköliiton jäsenpalveluasiain johtokunta vastaa
koulutuksen suunnittelusta. Edunvalvontaan liittyvä koulutus suunnitellaan yhteistyössä johtokuntien
kanssa. Koulutus voi olla alueellista tai valtakunnallista.

Sähköliiton omilla kursseilla korvataan:

- majoitus 2 hengen huoneissa
- ohjelmaan merkityt ruokailut
- kaikki kursseilla jaettava materiaali



- matkakulut koulutusohjesäännön kohta 5 mukaan.

2. OPISTOKURSSIT (Kiljava ja muut kansanopistot)

Luottamushenkilökoulutus

On koulutusta, joka hyväksytään vuosittain Sähköliiton ja työnantajaliittojen välisissä neuvotteluissa
työnantajan tukeen oikeuttavaksi koulutukseksi. Työnantajan tuki tarkoittaa ansionmenetyksen korvausta
(keskituntiansion mukaan tai kuukausipalkka lyhentämättömänä) ja ateriakorvausta opistolle. Työnantajan
tukeen oikeutetut henkilöt määritellään työehtosopimuksissa.

Matkakulut korvataan koulutusohjesäännön kohta 5 mukaan.

Opintostipendi luottamushenkilökoulutukseen osallistuville henkilölle

Opintovapaalain mukaan opintovapaata voidaan myöntää ammattiyhdistyskoulutusta varten siten kuin
valtakunnallisten työmarkkinajärjestöjen välisessä työehto- tai virkaehtosopimuksessa erikseen sovitaan.
Pääsääntö työehtosopimuksissa on se, että työntekijällä on hänen asemastaan riippumatta oikeus osallistua
ay-koulutukseen työsuhteen katkeamatta enintään kuukauden ajan kalenterivuodessa. Luottamusmies- ja
työsuojeluedustajille tarkoitettuun koulutukseen voivat osallistua esimerkiksi teknologiateollisuuden
yhteyshenkilöt tai muut koulutuksesta kiinnostuneet henkilöt, joilla ei ole työehtosopimuksen tarkoittamalla
tavalla oikeutta työnantajan maksamaan palkkaan koulutusajalta.

Niille sähköliittolaisille aktiiveille ja yhteyshenkilöille, jotka eivät saa koulutusajalta palkkaa tai muuta
korvausta maksetaan erillinen opintostipendi. Erillinen stipendi maksetaan vain luottamusmies- ja
työsuojeluedustajien koulutukseen osallistuville. Stipendin suuruuden päättää vuosittain liiton edustajisto.
Jos koulutuksen pituus on alle viikon, on stipendin suuruus kurssin pituuden mukaan laskettava
viikkostipendin osamäärä.  Liitto seuraa vuosittain sitä, ettei maksettujen stipendien enimmäismäärä ylitä
verottajan vuosittain antamaa enimmäismäärää. Saajalla on vastaavasti velvollisuus seurata kaikkien
stipendien ja apurahojen enimmäismäärää. Sähköliitolla on oikeus tarkastaa stipendin hakijoilta se, että
stipendi kohdistuu opinnoista aiheutuvien kulujen kattamiseen. Apurahojen ja stipendien vuotuinen
enimmäismäärä löytyy verottajan syventävistä vero-ohjeista.

Matkakulut korvataan koulutusohjesäännön kohta 5 mukaan.

Järjestökurssit

Ovat ammattiyhdistystoimintaan läheisesti liittyviä kursseja, joita järjestetään ammattiyhdistysliikettä lähellä
olevissa kansanopistoissa. Kurssille hakeudutaan ohjeen mukaisesti ja hakemus toimitetaan liiton
koulutusyksikköön, joka tekee päätöksen hakemuksen hyväksymisestä.

Työnantajalla ei ole korvausvelvollisuutta koulutuksesta syntyneiden kulujen ja ansionmenetyksen osalta.
Työnantaja voi korvata syntyneet kustannukset ja ansionmenetyksen siitä paikallisesti niin sovittaessa.
Kurssilaisten on anottava työnantajalta opintovapaata koulutuksen ajaksi, jos se sijoittuu työvuoron ajalle.
Koulutukseen voi osallistua myös vapaa-ajalla tai työttömyysaikana.

Mikäli kurssille osallistumisesta syntyy ansionmenetystä, liitto korvaa sen kurssistipendillä ja -päivärahalla.
Myös useat ammattiosastot maksavat jäsenilleen kurssin käymisestä korvauksia. Ota selvää oman
ammattiosastosi maksamista korvauksista.

Kurssit on tarkoitettu sopimusalajäsenille. Matkakulut korvataan koulutusohjesäännön kohta 5 mukaan.

3. PAIKALLINEN KOULUTUS

Paikallisella koulutuksella tarkoitetaan työhuonekunnissa ja ammattiosastoissa toteutettavaa koulutusta. Se
voi myös olla ammattiosastojen yhteenliittymien maakuntatasolla järjestämää koulutusta. Paikallinen
koulutus on liiton koulutusyksikön ja ammattiosastojen kanssa yhteistyössä järjestämää koulutusta (1–5
pv), jota liitto tukee.



Paikallinen koulutus tulisi ensisijaisesti suunnata niille ammattiosastojen jäsenille, jotka eivät toimi
luottamustehtävissä. Paikallisella koulutuksella voidaan myös täydentää liiton luottamushenkilöille
suuntaamaa koulutusta.

Paikallinen koulutus ei korvaa liiton järjestämää alueellista ja valtakunnallista koulutusta.

Ammattiosasto tai -osastot

- hankkii osanottajat
- varaa kurssipaikan
- vastaa kurssin käytännön järjestelyistä, ruokailuista, virkistystaukojen tarjoiluista, majoituksista ja

muista vastaavista koulutukseen liittyvistä asioista
- tilaa liitolta haluamansa kurssin

Liitto

- hyväksyy kurssihakemuksen
- vastaa paikallisen koulutuksen opetuksen toteutuksesta sovittavalla tavalla
- ilmoittaa vuosittain kurssikalenterissa paikallisen koulutukseen suunnitellut kurssikokonaisuudet
- vastaa kouluttajien ja kurssimateriaalin hankkimisesta

Ammattiosasto ja liitto sopivat yhdessä kurssin ajankohdan ja kurssin sisältöön liittyvät tarkennukset.

Ammattiosasto korvaa

- kurssilaisten mahdolliset majoituskulut
- kurssilaisten matkakustannukset
- kurssin ilmoituskulut (postimaksut yms.)
- ruokailu- ja tarjoilukulut 15 € ylittävältä osalta
- liiton hyväksymän tason ylittävät tilakustannukset

Liitto korvaa

- kouluttajan palkkiot, majoituskulut, matkakulut, ruokailu- ja tarjoilukustannukset
- järjestön ulkopuolisten kouluttajien todelliset tilaisuudesta aiheutuneet laskut
- liiton ja ammattiosaston omille kouluttajille ei makseta palkkioita. Oman ammattiosaston

kouluttajana toimiminen ei myöskään oikeuta kulukorvauksiin.
- opetustilasta aiheutuneet kulut keskimääräisen ja kohtuullisen tason mukaan
- ruokailu- ja muut tarjoilukulut tositetta vastaan, enintään 15 €/hlö/kurssipäivä (6 h)
- koulutusmateriaalit ja niiden hankinnan
- arkipäivänä järjestettävästä koulutuksesta maksetaan kurssistipendi ja päiväraha, mikäli kurssille

osallistujalle syntyy ansionmenetystä. Tuen maksaminen edellyttää palkattomuustodistusta.

Kurssien sisältöjä:

- ATK
- luottamushenkilökoulutus
- mediataidot/viestintä
- muutoksen- ja elämänhallinta
- nuorille erikseen suunnatut kurssit
- työehtosopimuskoulutus
- työoikeus
- työsuojelu
- yhdistys- ja järjestötoiminta
- yrityksen/yhteisön toiminnan kehittäminen/yhteistoiminnan kehittäminen

Hakemus paikallisen koulutuksen järjestämisestä tulee toimittaa liittoon viimeistään kuukautta
ennen tilaisuuden alkua. Hakemuksia saa liiton postituksesta sekä kotisivuilta.



4. PIDEMPIKESTOINEN KOULUTUS, MM. HUMAK

Humanistisen Ammattikorkeakoulun (Humak) kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelman
mukaisesta koulutuksesta avoimessa korkeakoulussa sekä aikuisille kohdennetusta muuntokoulutuksesta
korvataan:

- Kurssiapuraha ja kurssistipendi maksetaan lähiopetukseen kuuluvilta päiviltä.
- Majoitus- ja ruokailukulut korvataan Kiljavan opiston Humak-opiskelijoiden hinnoittelun mukaan
- Matkakustannukset korvataan liiton koulutusohjesäännön mukaan
- Kurssi- ja osallistumismaksut

Työoppimisjaksot korvataan SAK:n suosituksen mukaisesti.

Sähköliitto ei korvaa kansalaistoiminnan ja nuorisotyön nuorisoasteen koulutusohjelman opinnoista
aiheutuneita kuluja.

Sähköliitto osallistuu samoilla periaatteilla muiden vastaavansisältöisten korkeakouluopintojen tukemiseen.

5. KURSSITOIMINNAN MATKA- JA MAJOITUSKULUJEN KORVAAMINEN

- Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan. Oman auton käytöstä korvaus
maksetaan vain auton käyttäjälle. Korvaus on 0,23 €/km.

- Lentokoneella ja taksilla matkustamista ei korvata kuin erityistapauksissa. Näistä tapauksista on
aina sovittava ennakkoon liiton koulutusyksikön kanssa.

- Epäselvissä tapauksissa kurssilaisen on pystyttävä osoittamaan kulujen todenperäisyys.
- Mikäli liitto järjestää kursseja samasta aiheesta eri puolella Suomea, kehotetaan osallistumaan

lähinnä kotipaikkaa olevalle kurssille. Matkakulut korvataan osallistujaa lähinnä olevan kurssipaikan
mukaan.

- Liitto ei korvaa muuta kuin kurssitapahtumaan liittyvät majoitukset. Mikäli on tarvetta majoittua
kurssipaikalle kurssin alkamista edeltävänä päivänä, siitä on haettava korvausta esim. omalta
ammattiosastolta tai vastattava 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 kutsussa mainittuun määräaikaan mennessä.
- Mikäli jäsen esittää lääkärintodistuksen tai muun todistettavissa olevan syyn, jolla poissaololle

syntyy peruste, ei kuluja laskuteta.

Kaikista näistä poikkeavista toimista on keskusteltava etukäteen liiton koulutusasiantuntijan kanssa.



Sähköliiton toimisto sijaitsee keskeisellä paikalla aivan

Tampereen ydinkeskustassa.


