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SAULI VÄNTTI, puheenjohtaja | ordförande

NEUVOTTELUIHIN UUSISTA ASETELMISTA

NYA UTGÅNGSPUNKTER FÖR FÖRHANDLINGARNA

PÄÄSOPIMUSALOILLAMME 
sähköistys- ja sähköasennus- sekä 
energia-ICT-verkostoalalla neuvotel-
laan tänä keväänä ensisijaisesti pal-
kankorotuksista. Työehtosopimuk-
sissa on sovittu ns. optiovuodesta, 
eli sopimus jatkuu vuoteen 2024, jos 
palkankorotuksista löytyy ratkaisu. 
Muussa tapauksessa sopimus irtisano-
taan päättymään maaliskuun loppuun. 

SAK:laiset ammattiliitot päättivät 
joulukuussa tiivistää yhteistyötään 
vastavoimana työnantajapuolen yh-
teistyölle. Tavoittelemme palkansaa-
jien ostovoimaa turvaavaa työehtorat-
kaisua, eikä järjestöllisiäkään toimia 
suljeta pois, jos neuvotteluissa ei edis-
tytä.

Tavoitteena on samantasoinen rat-
kaisu kuin Saksassa, jossa palkat 
nousevat kahden vuoden aikana 8,5 
prosenttia. Lisäksi työntekijöille mak-
setaan 3 000 euron verovapaa kerta-
erä. Ratkaisu säilyttänee ostovoiman 
juuri ja juuri, koska inflaatio on kor-
kea.

Tavoite saa tietysti työnantajapuo-

len nikottelemaan, vaikka yritykset 
ovat tehneet loistavia tuloksia ja omis-
tajat voivat odottaa merkittäviä osin-
koja. Keskeisissä eurooppalaisissa kil-
pailijamaissa palkankorotukset ovat 
jo vuosia olleet suuremmat kuin Suo-
messa. 

KORKEIDEN HINTOJEN 
PERIMMÄISEEN SYYHYN 
PUUTUTTAVA
Viime vuoden lopussa Suomen tuuli-
voimakapasiteetti oli 5 677 megawat-
tia, toiminnassa olevia tuulivoimaloita 
oli 1 393 ja uusia voimaloita oli raken-
nettu vuodessa 437 eli 2 430 megawa-
tin verran. Lähivuosina tuulivoimaa 
rakennetaankin yhä lisää: siitä on tul-
lut kannattavaa ilman yhteiskunnan 
tukeakin, nyt kalliin sähkön aikana 
erittäin kannattavaa.

Tätä kirjoittaessani sähkön kulu-
tus oli 10 374 ja tuotanto 10 421 mega-
wattia, josta tuulivoimaa 3 919 mega-
wattia, kiitos sopivan tuulen. Sähkön 
pitäisi riittää, jos Olkiluoto 3 alkaa 
tuottaa sitä täydellä teholla maalis-

kuussa ja tuulee sopivasti. Toivotta-
vasti myös sähkön hinta laskee. Tuuli-
olosuhteet saavat pörssisähkön hinnan 
heilahtelemaan melkoisesti. Lisäksi 
maakaasun hinta vaikuttaa edelleen 
sähkön hintaan Euroopassa. Sähkön 
tuottajat Suomessa ja Euroopassa ovat 
mielissään korkeista hinnoista. 

Hallituksen tuki sähkölaskujensa 
kanssa painiville kuluttajille ei vaikuta 
korkeiden hintojen syyhyn. Eurooppa-
laisten sähkömarkkinoiden korjaama-
ton valuvika ja sähköntuottajien ah-
neus tulisi laittaa kuriin. 

SÄÄTÖVOIMA 
JA SIIRTOKYKY 
YKKÖSHUOLINA
Jokin aika sitten Yle uutisoi vesivoi-
masta tuulivoiman tärkeimpänä sää-
tövoimana. Sähköliitto otti asiaan 
kantaa jo syksyllä. Täysin tyynellä 
pakkassäällä tuulivoimatuotanto vä-
henee hieman yli 5 000 megawattia ja 
sähköä pitää hankkia kalliilla hinnalla 
markkinoilta.

Uusia tuulivoimaloita tulisi sijoittaa 

alueille, joilla tyyntä on harvemmin. 
Toisaalta silloin meri- ja tunturialu-
eiden virkistyskäyttö ja elinkeinotoi-
minta kärsisivät.

Hallituksen hyväksymä vesienhoito-
suunnitelma todennäköisesti rajoittaa 
vesivoiman käyttöä ja vähentää sää-
tövoimaa. Lisää vesivoimaa tuskin voi 
rakentaa. Katseet kääntyvätkin uuteen 
teknologiaan. Nopeita ratkaisuja ei ole 
luvassa, joten suuret hinnanvaihtelut 
ovat arkipäivää jatkossakin. 

Asiantuntijat tunnistavat säätö-
voiman kasvaneen tarpeen, päättä-
jät eivät. Päästötön energiantuotanto, 
vihreä siirtymä ja ilmastonsuojelu ovat 
kannatettavia asioita, mutta jos niihin 
pyritään huonoilla päätöksillä, ne ja-
kavat yhteiskuntaa. Tämä näkyy jo po-
liittisessa keskustelussa eduskunta-
vaalien lähestyessä.

Säätövoiman kasvava tarve ei ole ai-
nut huoli. Suomen kantaverkon siir-
tokyky alkaa olla ylärajoillaan, mikä 
rajoittaa uusien tuulivoimaloiden 
käyttöönottoa. Kantaverkkoa onkin 
kiireesti vahvistettava. n

I VÅR förhandlas främst löneförhöj-
ningarna i våra främsta avtalsbran-
scher Elektrifierings- och elinstal-
lationer samt Energi-ICT-nätverk. 
I kollektivavtalet har man kommit 
överens om ett så kallat optionsår, 
vilket innebär att avtalet fortsätter att 
gälla ända till år 2024 om man kan nå 
en överenskommelse om löneförhöj-
ningarna. I annat fall utgår avtalet i 
slutet av mars. 

I december beslutade fackförbun-
den inom FFC att intensifiera sitt sam-
arbete som motvikt till arbetsgivarsi-
dans samarbete. Vårt mål är ett avtal 
som tryggar löntagarnas köpkraft, och 
samtidigt räknar vi med organisatoris-
ka aktioner om förhandlingarna inte 
framskrider på önskat sätt.

Vi strävar efter en liknande lösning 
som i Tyskland, där lönerna stiger 
med 8,5 procent under två år. Därtill 
får arbetsgivarna en engångsbetalning 
på 3 000 euro. Avtalet torde bevara 
köpkraften med nöd och näppe, efter-
som inflationen är hög.

Målet får naturligtvis arbetsgivarna 
att dra andan, även om företagen har 

uppvisat strålande resultat och ägarna 
kan se fram emot betydande aktie-
utdelningar. I de främsta europeiska 
konkurrensländerna har löneför-
höjningarna varit större än i Finland 
under flera år redan. 

FRÄMSTA ORSAKEN TILL 
DE HÖGA PRISERNA MÅSTE 
ÅTGÄRDAS
I slutet av förra året uppgick Finlands 
vindkraftskapacitet till 5 677 me-
gawatt, antalet aktiva vindkraftverk 
var 1 393 och under året har 437 nya 
vindkraftverk byggts, motsvarande  
2 439 megawatt. Allt fler vindkraftverk 
kommer att byggas under de närmaste 
åren: de blir talrika  även utan samhäl-
lets stöd, och idag när elen är dyr är de 
ytterst lönsamma. 

I skrivande stund uppgick elför-
brukningen till 10 374 och produktio-
nen till 10 421 megawatt, och andelen 
vindkraft var 3 919 megawatt tack vare 
tjänliga vindar. Vi borde ha tillräckligt 
med el om Olkiluoto 3 börjar produ-
cera el för full kapacitet i mars och 
om det blåser tillräckligt. Med god tur 

sjunker också priset på el. Varierande 
vindförhållanden får priset på börsel 
att fluktuera betydligt. Dessutom på-
verkas priset på fossilgas (naturgas) 
alltjämt av priset på el i Europa. Elpro-
ducenterna i Finland och Europa gläd-
jer sig över de höga priserna. 

Regeringens stöd till konsumenter 
som kämpar med höga elräkningar 
kan inte påverka orsaken till de höga 
priserna. Den europeiska elmarkna-
dens irreparabla feltänk och elpro-
ducenternas girighet måste fås under 
kontroll. 

STÖRSTA BEKYMRET ÄR 
REGLERKRAFTEN OCH 
ÖVERFÖRINGSKAPACITETEN
För en tid sedan levererade Yle  
nyheten om att vattenkraften är en 
viktig reglerkraft av vindkraften. 
Elektrikerförbundet tog ställning till 
frågan redan i höstas. Vid helt vind- 
stilla köldtemperaturer minskar  
vindkraftsproduktionen något mer  
än 5 000 megawatt och dyr el måste 
köpas till marknadspris.

Nya vindkraftverk borde placeras 

på områden där det sällan är vindstilla. 
Men då lider rekreationsbruket och 
näringsverksamheten i havs- och  
fjällområdena.

Regeringens vattenvårdsplan kom-
mer sannolikt att begränsa använd-
ningen av vattenkraft och minska reg-
lerkraften. Vattenkraften kan knappast 
byggas ut. Därför riktas blickarna mot 
ny teknologi. Inga snabba lösningar  
utlovas, stora prisfluktuationer kom-
mer att vara vardag även framöver. 

Experter anser att reglerkraften 
har vuxit tillräckligt, beslutsfattarna 
ser det inte så. Utsläppsfri energipro-
duktion, grön energi och klimatskydd 
är värda allt understöd, men om de 
eftersträvas med hjälp av dåliga beslut, 
kommer de att dela samhället.  Det kan 
redan skönjas i den politiska debatten 
inför riksdagsvalet.

Ökat behov av reglerkraft är inte det 
enda bekymret. Det finländska stam-
nätets överföringskapacitet har snart 
nått bristningsgränsen, vilket gör att 
möjligheten att ta i bruk nya vindkraft-
verk är begränsad. Därför måste stam-
nätet stärkas med det snaraste. n
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Helpotimme oman sopimusalasi kevään neuvottelujen seu-
raamista ja avasimme Neuvottelut 2023 -osion nettisivuil-
lamme. Sieltä saat kaiken oleellisen tiedon neuvotteluiden 
taustoista ja edistymisestä. 

EDUSKUNTAVAALIT 2023 
Tällä haavaa tiedossamme on kaksi sähköliittolaista ehdo-
kasta 2.4. toimitettavissa eduskuntavaaleissa. Tältä auke-
amalta saat tietää, keitä he ovat, ja löydät myös useampia 
vaalien aikaan seurattavia kanavia. 

8–13 TEEMANA JÄRJESTÄYTYMINEN 

KAHDEKSAN PERUSTELUA, VIISI OHJETTA
Miksi työntekijöiden järjestäytyminen on niin tärkeää? Miksi 
olet tehnyt oikean valinnan liittyessäsi sähköalan ammat-
tilaisten ammattikuntaliittoon? Eikä tässä suinkaan kaikki! 
Miten toimia liittymisen jälkeen järjestäytymisen puolesta?

TUKENASI TYÖPAIKALLA
Pääluottamusmiehet Toni ja Staffan muistelevat  
omaa järjestäytymistään sekä kertovat omasta jäsenhankin-
tatyöstään ja työyhteisöjensä äänitorvena toimimisestaan.

UUSI ESITTEEMME JÄSENHANKINTATYÖN 
TUEKSI ON ILMESTYNYT
Olemme julkaisseet esitteen Sähköliitosta ja sen jäsenyy-
destä. Sähköistä kahdeksansivuista esitettä on helppo sela-
ta ja jakaa järjestäytymättömille työkavereille eri kanavissa. 

SELFIE: ELLA HARTIKAINEN
Ammattikuntaliiton tarjoama tuki ja edut houkuttelivat 
kemiläisen Ellan takaisin Sähköliittoon. Hän tiivistää ammat-
tiliiton tehtävän ja merkityksen koko lailla osuvasti: se on 
aina työntekijän puolella.

PERINTEINEN LUOTTAMUSHENKILÖ-
SEMINAARIMME TAAS HUHTIKUUSSA
Tämän lehden ilmestyessä Sähköliiton luottamushenkilöt 
ovat saaneet kutsun ja ilmoittautumisohjeet perinteiseen 
seminaariimme. Kaksipäiväinen tilaisuus järjestetään 
21.–22. huhtikuuta Tampereella. 

UUSI KOULUTUSVASTAAVAMME 
TOMI JUNTUNEN JATKAA LAUSEITA
Tuorein Sähköliiton työntekijä haluaa sanoa jäsenille, että 
opiskelu on antioksidanttia aivoille. Hänelle itselleen opis-
kelu on antanut siivet, jotka ovat kuljettaneet vaikka minne! 

VIIMEISEN KILOWATTITUNNIN HINTA
Vastaava sopimusasiantuntijamme Jari Ollila kirjoittaa siitä, 
millaiset algoritmit sekä kulutuksen ja tarjonnan välisen 
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tasapainon etsiminen ovat sähkön hinnan määräytymi-
sen takana. 

KUKA SANOI MITÄ?
SAK ja sen kymmenen liittoa julkaisivat tammikuun 
alussa yhteisilmoituksen iltapäivälehdissä. Siinä toi-
votettiin puolustusministeri Antti Kaikkoselle hyvää 
vanhempainvapaata ja todettiin ay-liikkeen tavoite 
olevan vanhempien tasa-arvo, mitä tulee palkalliseen 
vanhempainvapaaseen. 

PIDÄMME PUOLIASI
Työntekijä oli pitkämielinen, vaikka jo toinen määrä-
aikaisen työsuhteen kuukausipalkka tuli myöhässä. 
Kolmantena määräaikaiskuukautena ja työn jatkuttua 
vakituisena palkkaa ei maksettu enää lainkaan. Kun 
vakituinen työ oli jatkunut kaksi kuukautta, työnantaja 
lomautti työntekijän. Käräjäoikeudessa tavattiin.

JÄSENINFO
Tammikuun loppuun saakka ehdit antaa palautetta 
verkkosivuistamme, jotka on tarkoitus uudistaa tämän 
vuoden aikana. 

KURSSIT
Seuraava Vasama ilmestyy toukokuun lopulla, joten 
kolme sivua kattaa koko kevään koulutustarjonnan. 
Miltä maistuisi esimerkiksi osastoille suunnattu Ammat-
tiosasto 2023 -koulutus, joita järjestetään kaikkiaan viisi 
eri paikkakunnilla, viimeinen Teamsissa? 

SÄHKÖLIITON 7. OSASTOJEN 
VÄLINEN SALIBANDYTURNAUS
Tämä lehti ilmestyy vielä siinä hilkulla, että turnauksen 
osallistumismaksun ja majoituksen saa aikaisen ilmoit-
tautujan etuhintaan. 27. tammikuuta jälkeen hinnat 
hieman nousevat. Osastot, kai olette jo aloittaneet 
treenaamisen? 

OSASTOT TOIMIVAT
Ei kannata hämmästyä kevätkokousilmoituksien mitta-
vaa määrää palstalla; vaikka säännöt uudistuivat, kevät-
kokous tulee yhä järjestää helmikuun alun ja huhtikuun 
lopun välillä. 

VOLTTIPÄIVÄT 4.–6.8. TURUSSA
Nyt voit ilmoittautua perjantain illallisristeilylle sekä lau-
antain museokierrokselle ja illalliselle. Olethan hoitanut 
jo majoitusasiat kuntoon? Jos sinulla pysyy keilapallo, 
padelmaila tai frisbeegolfkiekko jämerästi tassussa, 
sinussa voi olla ainesta kyseisten lajien Sähköliiton 
mestariksi! Mestaruuksista kisataan lauantaina.
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LEHDESSÄ

KUVA: ANTTI JÄRVINEN

Toni Pirin mukaan 
järjestäytyminen tuo 
samalle viivalle. 
Lue sivulta 10.
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O lemme avanneet kevään työeh-
tosopimusneuvottelujen seuraa-

mista varten Neuvottelut 2023 -osion 
nettisivuillemme. Pääset osioon suo-
raan etusivulta: pöytäkonenäkymäs-
sä yläoikealta, mobiilissa klikkaamal-
la yläoikealla olevan hampurilaismalli-
sen valikon auki.

Neuvottelut 2023 -osiosta löydät 
kaiken oleellisen ja ajankohtaisen tie-
don neuvotteluiden edistymisestä: 
pääsivulla kerromme, mistä neuvotel-
laan ja milloin, mitä tavoittelemme ja 
millainen neuvotteluprosessi on. Neu-
vottelu-uutiset-alasivulla julkaisemme 

Suomen Punainen Ris-
ti on avannut haun 

avustustyöntekijäreser-
viinsä, ja tekniikka-alan 
osaajista kaivataan erityi-
sesti sähköalan ammatti-
laisten hakemuksia. Haku 
on ainoa tänä vuonna, ja se 
päättyy 23. helmikuuta. Moniamma-
tillisen avustustyöntekijäreservin am-
mattilaiset ovat valmiina työskentele-

Seuraa kevään neuvottelujen edistymistä 
Neuvottelut 2023 -osiostamme

kaikki neuvotteluja koskevat uutiset 
uusimmasta vanhimpaan.

Tämän vuoden neuvottelut kos-
kevat ensisijaisesti palkankorotuk-
sia, sillä viime vuonna solmituissa työ-
ehtosopimuksissa on sovittu ns. op-
tiovuodesta: työehtosopimus jatkuu 
vuoteen 2024, jos palkankorotuksis-
ta päästään määräajassa sopuun. El-
lei sopua synny, työehtosopimus voi-
daan irtisanoa päättymään.

Palkkaratkaisuneuvottelut olivat 
lehden painoon mennessä käynnis-
sä sähköistys- ja sähköasennusalalla, 
energia-ict-verkostoalalla sekä huol-

to- ja kunnossapitoalalla.

TES IRTISANOTTU 
NELJÄLLÄ SOPIMUSALALLA
Neljällä sopimusalalla työehtosopi-
mus on jo irtisanottu, koska palkkarat-
kaisuun ei ole päästy. Koko sopimuk-
sesta neuvotellaan siis rakennustuo-
teteollisuudessa, kemian- ja kumite-
ollisuudessa, lasikeraamisessa teolli-
suudessa sekä Veikkaus Oy:ssä.

Varsinaisia tes-neuvotteluita käy-
dään elintarviketeollisuudessa, jossa 
sopimus päättyy tammikuun lopussa.

Sähköliittolaisia koskevat myös tek-

nologiateollisuuden ja Puolustuskiin-
teistöjen palkkaratkaisut. Niiden edis-
tymistä pääsee seuraamaan Neu-
vottelut 2023 -osiosta Teollisuuslii-
ton ja JHL:n sivuille johtavien linkki-
en avulla.

Sähköliiton tavoitteena neuvotte-
luissa on turvata jäsenten ostovoima 
palkankorotusratkaisuilla. Sama tavoi-
te on myös muilla SAK:laisilla liitoilla. 
Yhteisiä tavoitteita edistääkseen liitot 
ovat sopineet yhteistyöstä vauhdit-
taakseen neuvotteluja. n

Sahkoliitto.fi/neuvottelut-2023

SPR etsii sähköalan ammattilaisia avustustyöntekijäreserviinsä
mään lyhytkestoisissa tehtävissä 

humanitaarisen avun operaa-
tioissa tai pidempikestoisissa 
kehitysyhteistyön tehtävissä 
Punaisen Ristin ja Punaisen 
Puolikuun kumppaniyhdistys-

ten kanssa.
Hakea voivat Suomessa asu-

vat ammattilaiset ja ulkomailla asu-
vat henkilöt, joilla on vahva side Suo-
meen. Valituilla henkilöillä tulee olla 

Punaisen Ristin kansainvälisten teh-
tävien edellyttämää koulutusta, osaa-
mista ja kielitaitoa. 

PARISATAA MAAILMALLE 
VUOSITTAIN
SPR lähettää noin 700 henkilön mo-
niammatillisesta avustustyöntekijä-
reservistään vuosittain maailmalle yli 
200 eri alojen asiantuntijaa, jotka toi-
mivat yhteistyössä paikallisen, alueel-

lisen ja kansainvälisen auttajayhtei-
sön kanssa.

Työ ei ole vapaaehtoistyötä, vaan 
siitä maksetaan palkkaa.

Hakua varten tulee luoda käyttäjä-
profiili kansainvälisen Punaisen Ristin 
palvelussa. n

Lue lisää hakuprosessista ja ohjeet 
hakemiseen: Punainenristi.fi/tyomme/
avustustyontekijaksi-ulkomaille
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MIKÄ MUUTTUI, 
MIKÄ SÄILYI 
VUODENVAIHTEESSA?
Tämän vuoden alussa tuli voimaan 
useita palkansaajaa koskevia muutoksia, 
mutta jotakin pysyi myös ennallaan. 
Listasimme tärkeimpiä.

1. TYÖNTEKIJÄN osuus työeläkevakuutusmaksusta pysyy ennallaan 7,15–
8,65 prosentissa eri ikäluokissa, mutta sairausvakuutusmaksun muodos-
tavat sairaanhoito- ja päivärahamaksut nousivat: ensiksi mainittu nousi 
0,53:sta 0,60 prosenttiin ja jälkimmäinen 1,18:sta 1,36 prosenttiin, kun palkka- 
ja työtulo on vähintään 15 703 euroa. Sairaanhoitomaksu on veroluontei-
nen maksu, jota ei voi vähentää verotuksessa ja jolla katetaan Kelan maksa-
mia lääkekorvauksia ja lääkärinpalkkioita. Päivärahamaksulla katetaan Kelan 
maksamaa sairauspäivä-, kuntoutus- tai vanhempainpäivärahaa, ja se peri-
tään maksetusta palkasta. 

2. TYÖNTEKIJÄN työttömyysvakuutusmaksu pysyy viimevuotisessa 1,50 pro-
sentissa.

3. KOTIMAAN verovapaaseen kokopäivärahaan tuli 3 euron korotus: nyt päi-
väraha on 48 euroa. Osapäiväraha nousi 2 eurolla 22 euroon. Ateriakorvaus 
nousi 75 senttiä 12 euroon.

4. VEROVAPAA kilometrikorvaus nousi 7 senttiä: 46 sentistä 53:een.

5. VÄLIAIKAINEN sähkövähennys korkeiden sähkön hintojen vuoksi on haet-
tavissa OmaVero-palvelussa. Mikäli arvioit, että tammi-huhtikuun sähköener-
giakulusi ylittävät 2 000 euroa, hae uutta verokorttia. Vähennys on 60 pro-
senttia 2 000 euroa ylittävältä osalta, enintään kuitenkin 2 400 euroa. Vä-
hennys ei koske sähkönsiirtomaksuja, vain sähköenergiaa.

6. SÄHKÖENERGIAN arvonlisäveroa on alennettu 24 prosentista 10 prosent-
tiin. Alennettu arvonlisävero on käytössä huhtikuun loppuun, eikä se koske 
sähkönsiirtoa.

7. KELA maksaa sähkötukea niille kotitalouksille, jotka pienten tulojen vuoksi 
eivät voi hyödyntää sähkövähennystä. Tukea voi hakea, mikäli sähköener-
gialasku ylittää 400 euroa kuukaudessa. Tukea on mahdollista saada 60 pro-
senttia 400 euroa ylittävästä osuudesta, mutta sitä ei makseta sähkönsiir-
rosta. Enimmillään tukea voi saada 660 euroa kuukaudessa.

8. TYÖTTÖMYYSTURVAA koskeva uusi muutosturvamalli 55 vuotta täyttä-
neille tuli käyttöön vuoden alusta. Turvan piiriin kuuluvalla on irtisanomistilan-
teessa oikeus kuukauden palkan suuruiseen muutosturvarahaan, arvoltaan 
enintään kahden kuukauden palkan suuruiseen korkeintaan puolen vuoden 
muutosturvakoulutukseen ja viisi päivää pidempään työllistymisvapaaseen.

9. VUOSINA 1963 ja 1964 syntyneiden ansiopäivärahan lisäpäivien eli. ns. 
eläkeputken ikäraja nousee vuodella ikäluokkaa kohden: vuonna 1963 synty-
neiden ikäraja on 63 ja 1964 syntyneiden 64 vuotta. Vuonna 1965 syntyneet 
ja sitä nuoremmat eivät enää ole oikeutettuja lisäpäiviin.

Katso laajempi listaus muutoksista: Sak.fi > Ajankohtaista > Uutiset
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Tärkeitä päivämääriä
10.2.
●  Äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä. 

Olet äänioikeutettu siinä kunnassa, jossa olet 
kirjoilla tänä päivänä.

●  SAK:n eduskuntavaaligalleria avautuu 
osoitteessa eduskuntavaaligalleria.fi
• Ehdokkaita voi selailla esimerkiksi vaalipiirin ja 

puolueen perusteella.
• Mukana on ehdokkaina olevia SAK:laisten liit-

tojen jäseniä, mutta myös muita ehdokkai-
ta, jotka ovat ilmoittaneet sitoutuvansa SAK:n 
vaalitavoitteisiin. Niistä on tietoa osoitteessa 
vaalitavoitteet.fi.

13.2. alkavalla viikolla
●  Vaalit alkavat näkyä 

Sähköliiton  
omissa kanavissa 
tunnisteella #sähkö-
liittolaisetäänessä.

21.2.
●  Ehdokashakemukset 

tulee jättää  
vaalipiirilautakunnille 
kello 16 mennessä.

2.3.
●  Ehdokasasettelu 

vahvistetaan  
vaalipiirilauta- 
kunnissa.

EDUSKUNTAVAALIT
SUNNUNTAINA 2.4.2023
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KIINNOSTAVATKO tulevat eduskun-
tavaalit? SAK:n ja jäsenliittojen yhtei-
sen eduskuntavaalien äänestysakti-
vointikampanjan starttitilaisuus järjes-
tetään 10. helmikuuta Helsingissä Ma-
rina Congress Centerissä osoitteessa 
Katajanokanlaituri 6. 

Sähköliittolaisena sinulla on mah-

SÄHKÖLIITON eduskuntavaaliteemoihin ja äänestysaktiivisuuden nostattamiseen liittyvä viestintä näkyy sosiaalisen medi-
an kanavissa tunnisteella #sähköliittolaisetäänessä. 

Seuraa sitä, niin löydät vinkkejä siitä, mitä asioita sinun olisi hyvä kysyä ehdokkaaltasi, ja bongaat ehkä muutaman tutun-
kin.

TÄMÄN lehden mennessä painoon tiedossamme oli ainakin kaksi sähköliittolaista, jotka ovat ehdolla eduskuntaan. 
He ovat liiton kunniapuheenjohtaja Lauri Lyly (sd.), Tampere ja Juhani Löfbacka (sd.), Ylivieska.

Jos olet ehdokkaana, muistathan vinkata siitä myös Sähköliiton viestintään osoitteeseen vasamalehti@sahkoliitto.fi? 
Kerromme sähköliittolaisista ehdokkaista nettisivuillamme.

Vielä muutama päivä aikaa ilmoittautua!

Lähde mukaan liittojen äänestys-
aktivointikampanjan starttiin Helsinkiin

dollisuus päästä mukaan, sillä meille 
on varattu oma paikkakiintiö. Sähkö-
liitto maksaa osallistumisesi, ja mak-
suun sisältyy tilaisuuden ohjelma, lou-
nas ja illan buffet. Liitto korvaa matka-
kustannuksesi koulutusohjesäännön 
mukaisesti. 

Tilaisuus alkaa lounaalla kello 11–13, 

minkä jälkeen oman puheenvuoronsa 
pitävät SAK:n puheenjohtaja Jarkko 
Eloranta sekä muut ammattiyhdistys-
aktiivit. Iltapäivän aikana julkistetaan 
myös vaaligalleria. Tilaisuuden päät-
tää kello 17 alkava buffet-ruokailu. Tar-
kentunut ohjelma lähetetään ilmoit-
tautuneille helmikuun alussa.

Ilmoittautumisia otetaan vastaan 
tammikuun loppuun saakka. Linkin lo-
makkeeseen löydät nettisivujemme 
Koulutukset & tapahtumat -osiosta. 

Sahkoliitto.fi > Koulutukset & tapahtu-
mat > Ammattiliittojen aktivointikam-
panjan starttitilaisuus Helsingissä

LIITTO 
TUKEE 

EHDOKKUUTTASI
Oletko ehdokkaana 

kevään eduskuntavaaleissa? 
Sähköliitto tukee ehdokkaina 

olevia jäseniään. Lähetä 
siis tukihakemuksesi 

osoitteeseen 
ari.wigelius@sahkoliitto.fi.

Ainakin he ovat ehdolla

● Sähköliiton omat kanavat: Sahkoliitto.fi, Facebook.com/Sahkoliitto, Instagram.com/Sahkoliitto, Twitter.com/Sahkoliitto
● Eduskuntavaaligalleria.fi = SAK:n ja sen jäsenliittojen yhteisiin vaaliteemoihin ja -tavoitteisiin sitoutuneita ehdokkaita, joita voi selailla esimerkiksi vaalipiirin ja 
puolueen perusteella. Galleriaan voi ilmoittautua ehdokasasettelun vahvistamiseen   eli maaliskuun alkuun saakka. Galleria avautuu 10. helmikuuta.
● Vaalitavoitteet.fi = keskusjärjestö SAK:n vaalitavoitteet esittelyssä

 

Seuraa tunnistetta 
#sähköliittolaisetäänessä

22.3.
●  Ennakkoäänestys 

alkaa kotimaassa 
ja ulkomailla.
• Suomen ulko-

puolella en-
nakkoäänestys 
päättyy lauan-
taina 25. maa-
liskuuta, koti-
maassa tiistai-
na 28. maalis-
kuuta.

2.4.
●  Varsinainen 

vaalipäivä.
• Äänestyspaikat 

ovat auki kello 
9–20.

5.4.
●  Eduskunta- 

vaalien tulokset 
vahvistetaan

11.4.
●  Eduskuntaan 

kaudeksi  
2023–2027 
valittujen  
valtakirjojen  
luovutus ja  
tarkastus.

12.4.
●  Uusi  

eduskunta  
valitsee  
puhemiehistön 
vaaleissa.

13.4.
●  Valtiopäivien 

eli eduskunnan    
työvuoden 
avajaiset.

Seurattavia kanavia vaalien alla
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JÄRJESTÄYTYMINEN

MIKSI?

1.
Mitä enemmän meitä sähköliittolaisia on, sitä pa-
remmin saamme äänemme kuuluviin.

2.
Yksin on vaikeaa, jos ei lähes mahdotonta, neuvo-
tella esimerkiksi palkallisista lomista tai ylityö-
korvauksista.

3.
Sähköliiton luottamushenkilöt ajavat työpaikalla 
sinun ja muiden sähköliittolaisten etua. He saavat 
tehtävässään tukea ja apua liitosta. 

4.
Sähköliittolaisena vaikutat paitsi omiin työehtoi-
hisi, myös yleisemmin sähköalojen työehtoihin ja 
asioihin sekä liiton päätöksentekoon.

5.
Saat liiton asiantuntijoilta apua ja neuvoja työelä-
män erilaisissa ongelma- ja riitatilanteissa. Riito-
jen kärjistyessä saat myös maksutonta oikeusapua 
tuomioistuinkäsittelyyn edellytysten täyttyessä.

6.
Sähköliiton jäsenmaksu on vain yksi prosentti ve-
ronalaisesta tulosta, ja sen voi vähentää verotuk-
sessa.

7.
Sähköliiton jäsenmaksuun sisältyy Työttömyys-
kassa Aarian jäsenmaksu. Lomautetuksi tai työt-
tömäksi joutuessasi olet oikeutettu ansiosidon-
naiseen työttömyysturvaan, kun jäsenyys- ja 
työssäoloehto täyttyvät.

8. 
Jäsenmaksuun kuuluu merkittävä määrä myös 
muita rahanarvoisia etuja: koulutusta, oma lehti, 
jäsenkalenteri, lomapaikkoja ja muita matkailu-
etuja, etuja vakuutuksista ja polttonesteistä sekä 
neuvontaa siviilioikeudellisissa asioissa.

MITEN?

1.
Ammatillinen järjestäytyminen tarkoittaa liiton 
jäseneksi liittymistä. Jos olet jo itse sen tehnyt, 
pidä huoli, että sähköisillä aloilla työskentelevä 
kaverisikin tekee samoin.

2.
Kun suosittelet Sähköliiton jäsenyyttä, sinut pal-
kitaan jokaisesta uudesta sopimusalajäsenestä 
S-ryhmän 30 euron lahjakortilla. Varmista, että 
uusi jäsen täyttää tietosi liittymislomakkeeseen: 
nimen sekä syntymäajan tai jäsennumeron.

3.
Pidä jäsenyytesi ja tietosi ajan tasalla. Siirry jä-
senmaksun maksamisessa työnantajaperintään, 
jos mahdollista. Jos olet itsemaksava jäsen, muis-
ta hoitaa jäsenmaksu ajallaan. Jos olet oikeutettu 
jäsenmaksuvapautukseen, muista ilmoittaa siitä 
jäsenrekisteriin. Jos vaihdat työpaikkaa tai yhte-
ystietosi muuttuvat, muista ilmoittaa myös siitä, 
ettet jää paitsi sinua koskevista tärkeistä tiedot-
teista. Kätevimmin hoidat ilmoitukset ja päivi-
tykset sähköisessä asioinnissa tai Sähköliitto-so-
velluksessa.

4.
Osallistu mahdollisuuksiesi mukaan oman am-
mattiosastosi toimintaan.

5.
Tue työpaikkasi luottamushenkilöitä heidän tär-
keässä työssään. Näin autat kehittämään työyh-
teisöäsi.

Lue lisää ja vinkkaa kaverillesikin: 
Sahkoliitto.fi/liity

8 X PERUSTELU, 5 X OHJE
Onnittelut: koska luet tätä, olet todennäköisesti Sähköliiton jäsen ja siis 
järjestäytynyt. Näillä teemasivuilla muistutamme sinua siitä, miksi olet tehnyt 
oikean valinnan ja miksi työkavereidesikin kannattaa valita samoin.

n KOONNUT: MINNA JÄRVENPÄÄ n KUVA: HENRI LINDEMAN
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JÄRJESTÄYTYMINEN

Yksittäinen työntekijä edistää järjestäytymistä parhaiten 
liittymällä ammattiliiton jäseneksi, ja työyhteisön tasolla 
järjestäytymistä avittaa luottamusmiehen valitseminen. 
Kysyimme kahdelta pääluottamusmieheltä heidän omasta 
järjestäytymisestään ja jäsenhankintatyöstään sekä siitä, 
miten he toimivat edustettaviensa äänitorvena työyhteisöissään.

Pääluottamusmies Toni Pirin 
kokemukset järjestäytymises-
tä ja järjestämisestä ovat suju-
via ja suoraviivaisia. Hän arve-

lee sen johtuvan ainakin osaksi siitä, 
että työyhteisö on pieni. Ja tietys-
ti siitä, että porukka on niin hyvä ja 
kaikki tuntevat toisensa.

Oman järjestäytymisensä kauha-
valainen hoiti kuntoon heti työuran-
sa alussa.

– Minulle suositeltiin Sähköliittoa 
saman tien, kun pääsin töihin vuon-
na 2004. Liityttyäni aloin käydä 
oman ammattiosastoni Kauhavan 
Sähköalantyöntekijät ry:n koko-
uksissa. Sittemmin minut valittiin 
osaston sihteeriksi, ja olen nyt use-
amman vuoden hoitanut tätä järjes-
tötehtävää.

Työpaikan järjestämisessäkin To-
nilla on ollut viime vuodet avain-
rooli: kymmenen työvuoden jälkeen 
hänet valittiin luottamusmiesvaa-
leissa pääluottamusmieheksi Jyl-

TUKENASI   TYÖPAIKALLA
hän Sähköosuuskunnassa. Peräkkäi-
siä kausia on kertynyt siitä lähtien, 
ja pesti jatkuu taas seuraavan kaksi-
vuotiskauden eli vuoden 2025 alkuun 
saakka.

TURVAN JA ETUJEN 
MERKITYS KOROSTUVAT 
VAIKEINA AIKOINA
Ammattiliiton jäsenyydestä puhues-
saan Toni korostaa sen antamaa tur-
vaa ja tuomia etuja.

– Nämä tekijät nousevat esiin var-
sinkin vaikeina aikoina. Tosin mei-
dän työyhteisössämme niitä ei ole 
vielä koettu.

Jäsenhankintaa on ollut luontevaa 
tehdä aina uuden työntekijän tulles-
sa taloon. 

– Olen ottanut liiton jäsenyyden pu-
heeksi ja suositellut Sähköliittoa. Jä-
senhankintatyöhön kuuluu liiton an-
tamasta turvasta ja eduista kertomi-
nen. Kun kuulumme kaikki samaan 
liittoon, olemme samalla viivalla. 

Vastaväitteet näihin perustelui-
hin ovat harvassa. Ehkä joku on jos-
kus tokaissut, ettei jäsenyys kannata, 
jos harjoittaa yritystoimintaa. Mutta 
yrittäjäjäsenkin pääsee nauttimaan 
liiton palveluista ja eduista; ainoas-
taan päätoimisen yrittäjän työttö-
myysturvan kesto on rajattu Työt-
tömyyskassa Aariassa puoleentoista 
vuoteen.

JÄRKEVIÄ ASIOITA
 JÄRKEVÄSTI ESITTÄEN 
JA YHDESSÄ KESKUSTELLEN
Tonin ja työkavereiden työnanta-
jan Jylhän Sähköosuuskunnan toi-
mialaan kuuluvat sähkön jakelu 
ja myynti, energiantuotanto vesi-
voimalassa sekä asennustoiminta. 
Työntekijöitä on vajaat kymmenen, 
joista valtaosa on sähköliittolaisia.

Omaa tehtäväänsä pääluottamus-
miehenä hän kuvailee työntekijöiden 
edustamiseksi ja kaikkien tasapuoli-
sen kohtelun varmistamiseksi. Pie-

nellä työpaikalla on vältytty kärhä-
miltä, ja onnistumisen kokemuksia 
on luottamustehtävässä ollut enem-
män kuin tiukkoja paikkoja.

– Kun esitetään järkeviä asioita jär-
kevästi ja niistä keskustellaan yhdes-
sä, olemme aina päässeet yhteisym-
märrykseen, hän kertoo reseptinsä 
tehtävänsä hoitamiseksi.

Työyhteisönsä kompaktissa koossa 
hän näkee pelkkiä positiivisia puo-
lia. Pääluottamusmiehen kanssa on 
helpompaa ottaa mitä tahansa asioi-
ta puheeksi luottamuksellisesti, kun 
työntekijät kokevat olevansa yhtä 
perhettä ja kaikki tuntevat toisensa 
hyvin.

– Minä sitten vien asiaa eteenpäin, 
jos työkaveri minut siihen valtuut-
taa.

Myös uusien työntekijöiden pereh-
dyttäminen ja liittojäsenyyden pu-
heeksi ottaminen on vaivattomam-
paa. Vastavuoroisesti uusi työntekijä 
tietää heti, kenen puoleen kääntyä. n

Järjestäytyminen tuo samalle viivalle

n TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ

Järjestäytyminen tuo samalle viivalle

TUKENASI   TYÖPAIKALLA

KUVA: ANTTI JÄRVINEN
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Oikeuksien puolesta, 
heikennyksiä vastaan

Työpaikan vaihtaminen ava-
si aikoinaan Staffan Linde-
manin silmät. Pienemmissä 
yrityksissä työskennellessään 

hän piti ammatillisen järjestäyty-
misen etuna pelkästään työttömyys-
kassan jäsenyyttä ja ansiosidonnais-
ta työttömyysturvaa mahdollisissa 
lomautus- ja työttömyystilanteissa.

– Kun vaihdoin isompaan yrityk-
seen töihin, ymmärsin, että työn-
tekijöiden kannattaa olla toistensa 
tukena ja työehdoista on hyvä sopia 
liittotasolla.

Nyt hän on itse järjestäytymisen 
puolestapuhuja ja työkavereidensa 
edustaja, sillä hänet valittiin työnan-
tajansa TLT-Connectionin pääluotta-
musmieheksi. Sähköliiton jäsenyy-
delle hänellä on vankat perustelut:

–  Jäsenyys on tärkeää saavutettu-
jen oikeuksien ja etujen säilyttämi-

seksi ja heikennyksien vastustami-
seksi yhteisenä rintamana.

OMA OSASTO 
JÄSENHANKINNAN ASIALLA
Paraislainen Staffan on itse Turun 
Seudun Sähkötyöntekijät ry:n jäsen. 
Osasto on tunnettu tekemästään jä-
senhankintatyöstä sekä siitä, että se 
on yhtenä osastona mukana Sähkö-
liiton alue- ja osastotoiminnan uu-
delleenorganisointihankkeessa, jon-
ka toinen pilottialue on Varsinais-
Suomi. 

–  Osastossa pidetään jäsenhankin-
taa jatkuvasti esillä. Itsekin olen pu-
hunut työkavereita Sähköliiton jäse-
niksi.

Staffan kertoo tosin viime aikoina 
kuulleensa vastaväitteitäkin.

– Väittäjien mukaan ammattiyh-
distysliikkeellä nähdään olevan sa-

moja näkemyksiä kuin demareil-
la, joiden johtama maan hallitus on 
hoitanut tehtäviään vähän niin ja 
näin…

LUOTTAMUSMIES 
TAKAA, ETTÄ SOVITUSTA 
PIDETÄÄN KIINNI
Tehtäväänsä pääluottamusmiehenä 
Staffan on ”valmentautunut” osallis-
tumalla luottamushenkilöille suun-
nattuihin koulutuksiin. Hän kiitte-
lee myös Sähköliiton tukea tehtävän 
hoitamisessa. Sitä on tullut esimer-
kiksi verkonrakennustyön työtehtä-
väkuvauksien laatimisessa sekä eril-
lislisiä koskevassa tulkinta-asiassa.

Edustettavia hänellä on yli 60. 
Työyhteisö ei siis ole aivan pieni 
muttei toisaalta hallitsemattoman 
isokaan. 

–  Pienemmillä työpaikoilla, joilla 

kaikki tuntevat toisensa, tiukan lin-
jan vetäminen työnantajaa kohtaan 
voi aiheuttaa jopa syyllisyyttä. Näin 
voi tapahtua siitä huolimatta, että se 
on työntekijöiden ja heidän edusta-
jansa oikeus. 

Tälläkin hetkellä pääluottamus-
miehellä on ajettavanaan monta asi-
aa, jotka kaikki liittyvät palkkauk-
seen ja työaikaan. Staffan tuumii, 
että luottamusmiehen tulee pitää 
tiukasti edustettaviensa puolta: hä-
nen vastuullaan kuitenkin on, että 
sovitusta pidetään kiinni ja työehto-
sopimusta noudatetaan.

Viimeisimmät tiukat paikat ja on-
nistumisen kokemukset liittyvät sa-
maan asiaan: talvikauden yli tähtää-
viin muutosneuvotteluihin. 

–  Silloin tuntee onnistuneensa, jos 
kaikille saadaan töitä, vaikka ne ovat 
talvikaudella kortilla. n

Oikeuksien puolesta, 
heikennyksiä vastaan

TUKENASI   TYÖPAIKALLA
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JÄRJESTÄYTYMINEN

OLEMME teettäneet uuden Sähköliitosta ja liiton jäse-
nyydestä sanoin, kuvin ja videoin kertovan esitteen. Kah-
deksansivuinen esite löytyy sähköisessä muodossa netti-
sivuiltamme, ja sitä on helppo jakaa eri kanavissa. 

Sähköisessä esitteessä pääset kolmeen videoon klik-
kaamalla nuoli-ikonia videoiden pysäytyskuvien päällä.

Esite toimii hyvänä runkona osastojen ja luottamushen-
kilöiden jäsenhankintatyössä: jäsenyys on helppoa ot-
taa puheeksi esitteen selaamisen yhteydessä. Jäsenyyt-
tä harkitseville ja uusille jäsenille se kertoo muutamiin 
avainkohtiin tiivistettynä, miksi sähköliittolaisuus on järki-
valinta. 

Jo liittyneille jäsenille esite kertaa, miksi liittoon kannat-
taa kuulua ja mitä palveluja ja etuja jäsenyyteen sisältyy. 
Kuten esitteessä kerromme, sähköalojen pitkillä työuril-
la on tärkeää, että palkka, työturvallisuus ja kaikki työsuh-
teen ehdot ovat kunnossa nyt ja tulevaisuudessa. Kaik-
kia jäseniä tarvitaan pitämään liitto niiden vahvana puo-
lustajana.

Esitettä on myös painatettu, ja muun muassa luotta-
musmiehet voivat tilata sitä jäsenhankintatyönsä tueksi 
liiton postituksesta.

Selaile sähköistä esitettä ja kertaa jäsenyyden hyödyt: 
Sahkoliitto.fi > Liity jäseneksi

Suora linkki sähköiseen esitteeseen: 
Esitteemme.fi/Sahkoliittory

KEITÄ ME OLEMME? 10 FAKTAA
         Sähköliiton puolivuosittain laskettavat jäsentilastot antavat kuvan siitä, keitä me oikein olemme. Tässä muutama kiinnostava poiminta tilastoista.

1. 2. 3. 4. 5. Työikäisistä* suurin 
ryhmä on 21–25-vuotiaat. 

Heitä on vajaat 14 
prosenttia työikäisten 

ikäluokasta. Tämä lupaa 
hyvää sähköalan 
tulevaisuudelle.

Kokeneemmatkin 
työikäiset* ovat merkittävä 

jäsenryhmä. Työikäisten 
toiseksi suurin ikäryhmä 

on 61–65-vuotiaat. 
Heitä on vajaat 13 

prosenttia.

Muut työikäisten* 
ikäryhmät 26-vuotiaista 
60-vuotiaisiin sijoittuvat 
melko tasaisesti näiden 

kahden jälkeen.

Koko jäsenistöstä 
enemmistö asuu 

Helsingissä. Heitä on 
vajaat 14 prosenttia. 

Seuraavaksi 
suurin jäsenistön 

maantieteellinen ryhmä 
ovat pirkanmaalaiset. 

Heitä on vajaat 12 
prosenttia koko 

jäsenistöstä.

6. 7. 8. 9. 10. Varsinaissuomalaisia 
on tasan 

11 prosenttia koko 
jäsenistöstä.

Työikäisistä* vajaat 
54 prosenttia 
työskentelee 
sähköistys- ja 

sähköasennusalalla.

Työikäisistä* vajaat 24 
prosenttia työskentelee 

energia-, ict- ja 
verkostoalalla.

Työikäisistä* vajaat 
12 prosenttia 
työskentelee 

teollisuudessa.

Muut työikäiset 
työskentelevät 
puunjalostus-

teollisuudessa ja 
erityisaloilla.

* Työikäisiksi sähköalan ammattilaisiksi on tässä katsottu 21–65-vuotiaat, nuorempi ikäryhmä osin opiskelee vielä.

UUSI ESITTEEMME 
JÄSENHANKINNAN 
TUEKSI
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Haastatteluhetkellä kemiläi-
sen Ella Hartikaisen mää-
räaikainen työsopimus oli 
juuri päättynyt. Hän kuiten-

kin luottaa, että alan osaajille löytyy 
töitä.

Ammattiliiton tehtävän ja merki-
tyksen hän tiivistää osuvasti: se on 
aina työntekijän puolella.

SÄHKÖLIITON JÄSENYYDESTÄ
”Opiskelin aikaisemmin lähihoita-
jaksi ja työskentelin vapaa-aikana-
ni myyjänä paikallisen tavaratalon 
elintarvikeosastolla. Kuuluin silloin 
toiseen ammattiliittoon. Kun vaih-
doin opiskelupaikkaa, opettajani 
suositteli Sähköliittoa. Tuntuikin 
järkevältä vaihtaa sähköalan ammat-
tilaisia edustavaan liittoon. Vaihdoin 
välissä toiseen liittoon mutta palasin 
takaisin, koska pidin omaa alaani 
edustavan Sähköliiton etuja ja tukea 
parempina.

Liiton palveluista ja eduista arvos-
tan eniten työehtosopimusta sekä 
apua työelämän riitatilanteissa ja oi-
keusasioissa. On myös todella hyvä, 
että liitto tarjoaa erilaisia koulutuk-
sia ja työttömyyskassa tukee työttö-
myys- ja lomautustilanteissa. Talou-
dellista apua saa, kun täyttää ansio-
turvan ehdot.

Ammattiliiton jäsenyyttä suosit-
telisin kollegalle, koska liitto on aina 
työntekijän puolella ja auttaa työeh-
tojen lisäksi myös työturvallisuus-
asioissa.”

TYÖSTÄ & TYÖTTÖMYYDESTÄ
”Alun perin tähtäsin hyvinvointi- ja 
sosiaalipuolen töihin. Jätin ne opin-
not ja myyjän työni samaan aikaan, 
sillä vaikka ihmisten auttaminen on 
minulle luontaista, tuntui, että sain 
yliannostuksen asiakaspalvelutyös-
tä. Hain uutta opiskelupaikkaa säh-
köalan lisäksi prosessi- ja kaivos-
puolelta, koska halusin kokeilla rah-
keitani teknisellä alalla. Sähköasen-

n TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ

Selfie
JUTTUSARJAMME TUTUSTUTTAA 

TUOREISIIN JÄSENIIMME

AMMATTIKUNTALIITON 
EDUT JA TUKI 
KUTSUIVAT TAKAISIN
tajaksi opiskeleminen toki kiinnosti 
eniten, ja pääsin sisään.

Töitä on riittänyt. Opiskeluaikana 
pääsin kesätöihin sähköasentajaksi 
terästehtaan sulatolle ja prosessin-
hoitajaksi paperitehtaalle. Jo ennen 
valmistumistani työllistyin määrä-
aikaiseksi. Viimeiset vajaat kaksi 
vuotta olen ollut sähkökunnossapi-
toasentajana Outokumpu Chromen 
kaivoksen rikastamolla.

Työhöni on kuulunut moottorien 
irti- ja takaisinkytkentöjä, kaapelei-
den vetoa, sulakkeiden ja valaisimi-
en vaihtoja, erilaisten vikojen etsin-
tää, sähkölaitteiden tarkastuksia ja 
huoltoa sekä esimerkiksi nostoko-
neen tarkastus. Ja totta kai työpäi-
viin kuului myös mukavia kahvihet-
kiä ja työkaverien kanssa jutustelua. 

Määräaikainen työsopimukseni 
päättyi ennen joulua. Olen nyt en-
simmäistä kertaa työttömänä mutta 
uskon tilanteeni kehittyvän hyvään 
suuntaan. Työpaikkoja tulee sitä 
mukaa lisää, kun nykyaikaisia säh-
köjärjestelmiä ja -laitteita automaa-
tioineen otetaan käyttöön.”

SÄHKÖALASTA, 
SÄHKÖSTÄ JA VÄHÄN 
SEN SÄÄSTÄMISESTÄKIN
”Sähköalalla tehdään merkityksellis-
tä työtä: asentajalla on aina iso rooli, 
rakennettiin sitten isoa tehdasta tai 
pientä mökkiä. Sähköä käytetään ja 
tarvitaan joka puolella. Ilman sitä ei 
olisi edes lämpöä ja valoa. 

Parasta alan työssä on mielestäni 
monipuolisuus, varjopuolia ovat ol-
leet melu ja lika. Kaivoksella vaara-
na on erityisesti asbesti, vaikka siltä 
kyllä suojaudutaan niin hyvin kuin 
mahdollista.  Joitakin työtehtäviä on 
hoidettava fyysisesti ja ergonomi-
sesti vaikeissa paikoissa. Huolimat-
tomasti tehty työ voi myös olla hen-
genvaarallinen.

Sähköstä ja sen riittävyydestä on 
viime ajat puhuttu paljon. Viimei-
simmässä työpaikassani energian 
säästäminen näkyi muun muassa 
siinä, ettei meidän määräaikaisten 
sopimuksia enää jatkettu. Lisäksi osa 
vuorotyötä tekevistä lomautettiin tai 
siirrettiin toiselle tehtaalle. 

Kotitalouksissa sähköä voi säästää 
valaistusta ja varsinkin kausivaloja 
vähentämällä. Sähkölämmitteisessä 
talossa lämpötilaa voi laskea hieman, 
ja sähkökiuasta voi lämmittää har-
vemmin ja lyhyemmän aikaa.  Pyyk-
ki- ja tiskikoneet kannattaa käynnis-
tää vasta mahdollisimman täysinä.”

MINUSTA ITSESTÄNI
”Parhaimpina ominaisuuksinani 
pidän kärsivällisyyttä ja rauhalli-
suutta.  

Työyhteisössä olen se tyyppi, jolle 
voi työasioiden lisäksi purkaa myös 
vapaa-ajan huolia ja murheita. Olen 
kannustava ja huonosta päivästä 
huolimatta aina hyvällä tuulella. 
Osaan myös keittää hyvät kahvit.

Kuvailisin itseäni iloiseksi ja posi-
tiiviseksi, empaattiseksi ja herkäksi, 
hyväksi kuuntelijaksi ja auttamisha-
luiseksi. Tulen helposti toimeen ih-
misten kanssa ja olen kohtelias kaik-
kia kohtaan. Vielä muutama vuosi 
sitten olin kovin ujo mutta sittem-
min olen kehittynyt vastakkaiseen 
suuntaan: juttuja riittää, ystävieni 
seurassa aika lennokkaitakin.

Minulla on paljon harrastuksia, 
voittopuolisesti liikunnallisia. Kun-
tosalilla käyminen on minulle jopa 
elämäntapa, josta en luovu. Rankan-
kin päivän päätteeksi menen yleen-
sä treenaamaan: kun laittaa kuulok-
keista hyvää musiikkia ja saa tehdä, 
mistä tykkää, muu unohtuu hetkek-
si. Ajan salliessa käyn myös ryhmä-
liikuntatunneilla ja harrastamassa 
jousiammuntaa.

Suosikkiharrastukseni on silti pa-
ritanssi, erityisesti tango ja bugg. 
Harjoituksia on kesäkauden ulko-
puolella kerran pari viikossa, ja vii-
konloppuisinkin minut löytää var-
mimmin lähiseudun lavatansseista.

Talvinen suosikkilajini on moot-
torikelkkailu. Moottorit kuuluvat 
muutenkin vapaa-aikaani: minulla 
on oma moottoripyörä, ja kesäisin 
ajelen vanhalla jenkkiraudalla.

Harrastuksilta liikenevän ajan 
vietän kavereiden ja perheeni kans-
sa, johon kuuluvat vanhempani ja jo 
14-vuotias kissa. Myös isovanhem-
millani kyläilen melkein joka päivä. 
Minulle kaikki tärkeä on täällä: su-
kulaiseni asuvat lähekkäin, eikä ole 
pitkä matka minnekään.” n

JÄRJESTÄYTYMINEN
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SÄHKÖLIITON perinteinen luottamus-
henkilöseminaari järjestetään 21.–22. 
huhtikuuta Tampereella. Liiton luotta-
mushenkilöille on lähetetty kutsu ti-
laisuuteen ilmoittautumisohjeineen. 
Ilmoittautumisaikaa on 1. helmikuu-
ta saakka, mutta oma osallistuminen 
kannattaa vahvistaa saman tien.

Perjantaista lauantaihin Scandic Ro-
sendahlissa jatkuvan seminaarin pää-
teemana on sopimustoiminnan mur-
ros. Alustuksissa keskitytään luotta-
mushenkilöiden kohtaamiin haastei-
siin: Millaista vertaistukea luottamus-
henkilöt tarvitsevat? Mitä on hyvä en-
nakointi? Millaisia osaamistarpeita 
luottamushenkilöillä on? Miten huo-
lehtia omasta hyvinvoinnistaan ja jak-
samisestaan?

Teemoja alustavat ulkopuoliset asi-
antuntijat, ja niitä käsitellään osallista-
vissa työpajoissa. Työskentelyn tavoit-

TYÖTORI 
– 1 haku, satoja 

sähköalan 
työpaikkoja

Sähköalan ammattilaisille 
räätälöity Sähköliiton Työtori-
palvelu kokoaa alan avoimet 
työpaikat yhteen!
Rajaa hakua:

• paikkakunnan
• toimialan
• työn keston mukaan 
   (myös kesätyöt)
• hakusanalla

Työpaikat sähköalan ammattilaisille

tyotori.sahkoliitto.fi

Tilaa hakuvahti,
 saat tiedon 

kiinnostavista 
työpaikoista 

suoraan 
sähköpostiisi!

Viime vuoden seminaarissa Helsingissä somistekukkakimpuissa toistuivat Sähköliiton värit.

teena on saada työkaluja oman luot-
tamustehtävän hoitamiseen. 

VUODEN 
LUOTTAMUSHENKILÖ 
VALITAAN JO VIIDETTÄ KERTAA
Kuten Sähköliiton luottamushenkilö-
seminaareissa on totuttu, osanotta-
jat pääsevät myös valitsemaan Vuo-
den luottamushenkilön kolmesta fina-
listista. 

Ehdotuksia järjestyksessä jo vii-
denneksi Vuoden luottamushenkilök-
si otettiin nettilomakkeella vastaan vii-
me vuoden loppuun saakka. Järjes-
töasiain johtokunta valitsee ehdotuk-
sista anonyymisti kolme finalistia al-
kuvuoden aikana äänestystä varten. 
Finalistit esitellään Sähköliiton säh-
köisissä kanavissa kevään aikana en-
nen seminaaria ja tietysti myös semi-
naarissa. ■

LUOTTAMUSHENKILÖ, 
ilmoittaudu seminaariin 
1.2. mennessä
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Me Kalevassa haluamme kannustaa ajattelemaan 

pidemmälle. Varautumalla kuoleman aiheuttamiin 

taloudellisiin haasteisiin ajoissa, saat elämääsi mie-

lenrauhaa. Henkivakuutus ei poista surua, mutta 

tuo lohtua tilanteeseen, jossa sitä kipeästi kaiva-

taan. Huolehdi rakkaistasi vielä kuolemasi jälkeen 

hankkimalla pysyvästi edullinen henkivakuutus 

jäsenetuhintaan.

JOKAINEN
HEITTÄÄ
LUSIKAN
NURKKAAN.
Mutta harva miettii, 
minkä arvoinen se on.

Kalevan asiamiehenä toimii If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike. If hoitaa 
Kalevan myöntämien Primus-vakuutuksiin liittyvän asiakas- ja korvauspalvelun.

YHTEISTYÖSSÄ
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OLEN…
… kainuulais-uusimaalainen hyb- 

ridi, joka asuu Hyvinkäällä avopuo-
lison, kahden aikuistumisen kyn-
nyksellä olevan lapsen ja kahden 
seniori-ikäisen devon rex -kissan 
kanssa. 

Ammattiliittoaktiivin urani alkoi 
noin 20 vuotta sitten Kemiran Ou-
lun tehtaalla. Luottamustehtävieni 
kautta päädyin järjestelemään hen-
kilöstön ammatillista koulutusta 
työpaikalla ja hankin itsekin muun 
muassa erikoisammattitutkinnon 
sekä näyttötutkintomestarin pa-
perit. Puolet ammattiurastani olen 
työskennellyt koulutusasioiden 
puolesta, eikä innostukseni elin-
ikäistä oppimista kohtaan ole aina-
kaan vähentynyt.

Koulutusvastaavan tehtävässä mi-
nua houkutteli mahdollisuus päästä 
rakentamaan uutta toimintamallia, 
joka toivottavasti parantaa jäsenten 
työmarkkina-asemaa ja tarjoaa jäse-
nille tapoja osallistua aktiivisesti ay-
toimintaan tulevaisuudessakin.

Liiton koulutustoiminnan
tehtävä on…

… saada ”järjestökone” eli am-
mattiosastot toimimaan perusteh-
tävässään tehokkaasti, jotta luotta-
mushenkilöillä olisi parhaat mah-
dollisuudet hoitaa ennakoivaa 
edunvalvontatyötään työpaikoilla. 
Paikallistason kysymyksissä paras 
asiantuntijuus on työpaikoilla, ja ta-
savahvat neuvotteluparit syntyvät 
tarjoamalla työntekijöille tukea ja 

Tomi Juntunen aloitti vuoden alussa Sähköliiton 
koulutusvastaavana. Moni aktiivimme muistaa 
hänet Kiljavan opiston luottamusmieskoulutuksista. 
Tomi itse on oppikirjaesimerkki siitä, miten 
motivaatio kouluttautua alkoi kasvaa töihin 
päästyä.

koulutusta. Silloin arjen tilanteita 
kyetään ratkomaan ennen kuin var-
sinaisia erimielisyyksiä edes syntyy.

Oikeastaan koko nykyisen kaltai-
nen ammattiyhdistysliike Suomessa 
syntyi työväen paikallisen koulut-
tamisen kautta. Jonkinlainen paluu 
juurille koulutustoiminnassa olisi 
minusta tervetullutta.

Lähiopiskeluun verrattuna 
etäkoulutus on…

… tarvittaessa nopeaa ja reaktii-
vista sekä kustannuksiltaan edul-
lista. Etäkoulutukset tulee suunni-
tella huolellisesti. Ne eivät voi olla 
perinteisiä luentoja etänä. On ra-
kennettava selkeitä kokonaisuuk-
sia, joissa osallistujilla on todellinen 
mahdollisuus vaikuttaa opetuksen 
kulkuun. 

Opiskelu on antanut minulle…
… siivet. En olisi nuorena hitsaa-

jan taimena ikinä uskonut, kuinka 
paljon kouluttaudun työurani ai-
kana ja mihin kaikkeen se johtaa. Al-
kuunsa työssäoppiminen antoi riit-
tävästi haastetta useammaksi vuo-
deksi, mutta sitten halusin vaihtaa 
konepajoilta teollisuuden kunnos-
sapitotöihin. Kunnossapidon am- 
mattitutkintoon tähtäävä oppisopi-
muskoulutus avasi ihan uuden nä-
kökulman työn tekemisen ja oppi-
misen maailmaan. Tunne omasta 
kehittymispotentiaalista ja amma-
tillisen itsetunnon kasvu oli jopa 
aika huumaavaa.

Paluu maanpinnalle tapahtuu kui- 

tenkin jokaisessa uudessa koulu-
tuksessa, kun huomaa tietojensa ja 
osaamisensa rajallisuuden. Silloin 
vaaditaan periksiantamattomuutta 
ja nöyryyttä pyytää fiksummilta 
apua. Koulutuksen loppuun saatta-
minen on aina yhtä palkitsevaa.

Uudessa työssäni tärkeintä on…
… se, että saan työskennellä orga-

nisaatiossa, jonka arvot vastaavat 
omaa arvomaailmaani. Minulla on 
todellinen mahdollisuus vaikuttaa 
työelämään siten, että mahdollisim-
man monella jäsenellä olisi mielekäs 
ja palkitseva työura.

Kouluttajana pyrin siihen, että…
… oppimisympäristö on turvalli-

nen ja että jokaisella on mahdolli-
suus kokea onnistumisia. Hyvässä 
ryhmässä jokaisen potentiaali saa-
daan esiin ja kaikki saavat kokea 
oppimisen iloa. Hyvässä koulutuk-
sessa kaikki ovat kouluttajia ja oppi-
joita samaan aikaan.

Paras mielentila oppimiselle on…
… uteliaisuus kaikkea uutta koh-

taan, vaikkei asia kiinnostaisi ot-
sikkotasolla. Tuttuunkin asiaan voi 
löytää uusia näkökulmia. 

Haluaisin sanoa sähköalan
ammattilaisille, että…

… olkaa ylpeitä ammattitaidos-
tanne. Arvostakaa toisianne ja op-
pikaa uutta. Opiskelu on antioksi-
danttia aivoille.

Ammattiliitto on…
… työpaikkatason toimijoiden 

katto-organisaatio, jonka tehtävänä 
on mahdollistaa ammattiosasto- ja 
työpaikkatasoinen edunvalvonta 
sekä koota yhteen alojensa aktiivit 
toimimaan paremman edunvalvon-
nan puolesta. Ammattiliittoja joh-
tavat jäsenet, ja heidän tehtävänään 
on tehdä työelämästä parempaa kai-
kille jäsenille. Ammattiliitot eivät 
ole olemassa vastakkainasettelua 
varten tai vain ratkomassa riitoja, 
vaikka niitäkin joskus vastaan tulee.

Ammattiliiton jäsenyys on am-
mattilaisen merkki. Järjestäytymi-
nen on ylpeyttä omasta ammattitai-
dosta ja tietoisuutta omasta merki-

n TEKSTI JA KUVA: MINNA JÄRVENPÄÄ

OPISKELU – 
ANTIOKSIDANTTIA 
AIVOILLE
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SÄHKÖN HINTA. Mistä muusta-
kaan me tänä talvena olemme pu-
huneet? Joillakin on vielä voimas-
sa halpoja määräaikaisia sähkösopi-
muksia, mutta moni on joutunut to-
della ahtaalle jättimäisten sähkölas-
kujensa kanssa. Energiakriisi on ai-
heuttanut vilkasta keskustelua, ja 
sähkölle on vaadittu hintakattoa. 

Meidän kaikkien sähkön hin-
ta muodostuu sähköpörssissä, jossa 
käydään joka päivä kauppaa seuraa-
van päivän hinnasta myyjien ja os-
tajien tarjousten perusteella. Kau-
pankäynnissä muodostunut hinta 
välittyy joko suoraan tai välillises-
ti jokaisen sähkölaskuun. Yhtä lail-
la kuin nykyisten korkeiden hinto-
jen taustalla ovat sähköpörssin al-
goritmit, myös halvat määräaikaiset 
sähkösopimukset johtuvat kaupan-
käyntiajankohdan alhaisista mark-
kinahinnoista.

LUULITKO 
MAKSAVASI TUOTANTO-
KAPASITEETISTA?
Venäjän aloittaman hyökkäyssodan 
jälkeen sähkön hinta on noussut 
jyrkästi ja markkinat ovat sekaisin. 
Toimivatko markkinat, ja onko säh-
kön hintakriisi vain sodan syytä? 

Kotitaloudet käyttävät noin 20 
prosenttia Suomen sähköntarpees-
ta. Kun sähköpörssissä käydään 
kauppaa myyjien ja ostajien tarjous-
ten perusteella, viimeisen kilowat-
titunnin hinta, jolla teollisuudessa 
tuotantoa vielä kannattaa pitää yllä, 
määrää sähkön hinnan. Se kuuluisa 
mummonmökkikin on pidettävä ki-
reällä pakkasella lämpimänä, mutta 
eläkkeen nielaisevan sähkölaskun 

loppusumman määrittelevät kas-
vottomat algoritmit. Sähkömarkki-
noilla ei makseta tuotantokapasi-
teetista, vaan etsitään kulutuksen ja 
tarjonnan tasapainoa. 

Monet ovat varoitelleet, että säh-
kömarkkinoita ei pitäisi sekoit-
taa kriisin takia. Selvää on kuiten-
kin, että markkinat ovat epäonnis-
tuneet. Suomi on vahvasti tuonti-
sähkön varassa. Vaikka pohjoismai-
nen markkina on meille hyödyk-
si ja saamme Norjasta vesivoimalla 
tai Ruotsista ydinvoimalla tuotet-
tua sähköä, onko markkinoilla riit-
tävästi kapasiteettia?

Jos sanotaan, että markkinat hoi-
tavat asiat kuntoon, nyt on peiliin 
katsomisen paikka. Sähköä myy-
dään pörssin lisäksi kahdenväli-
sin sopimuksin, eikä järjestelmä ole 
meille energiakriisin hintaa maksa-
ville kuluttajille läpinäkyvä. 

SÄHKÖ ON 
VÄLTTÄMÄTTÖMYYS
Me kaikki osallistumme energian-
säästötalkoisiin ja silti joudumme 
taiteilemaan selvitäksemme säh-
kölaskuistamme. Pörssisähkösopi-
muksella olevat odottavat joka päivä 
kello 14, mikä on sen viimeisen kilo-
wattitunnin hinta.

Meitä kannustetaan laskemaan 
asunnon lämpötilaa, lyhentämään 
suihkussa oloaikaa ja lämmittämään 
ruoka mikrossa. Ja kaiken tämän 
jälkeen armottomat algoritmit ker-
tovat, mitä tämä niukkuus maksaa.

Me kuluttajat haluamme läpi-
näkyvän tuotantokapasiteettiin ja 
-kustannuksiin perustuvan hinnoit-
telun. ●

tyksestä työmarkkinoilla. Olen ollut 
samalla tavalla ylpeä painelaitehit-
saajan ammatista kuin korkeakou-
lutetun asiantuntijan tehtävistäkin. 
Selkänojanani on aina ollut ammat-
tijärjestön jäsenyys. 

Työ on ihmiselle…
… monella tavalla merkityksel-

listä. Yhteiskuntamme arvostaa 
työntekoa suunnattoman paljon. Eri 
ammattien arvostusta jopa mitataan 
iltapäivälehtien kyselyissä. Mieles-
täni tärkeintä on itse arvostaa it-
seään ja tekemäänsä työtä; silloin 
on helpompaa pitää motivaatiota ja 
työssäjaksamista yllä. 

Luottamustehtävään valituksi 
tuleminen on työntekijälle…

… hieno luottamuksen osoitus ja 
samaan aikaan ihan hiton pelotta-
vaa. Työkavereiden luottamusta on 
syytä kunnioittaa ja opiskella tehtä-
vän hoitamisessa tarvittavat tiedot 
ja taidot. Epäonnistumista ei kan-
nata pelätä, tärkeintä on yrittää to-
sissaan. Ihmiset näitä hommia ovat 
ennenkin tehneet!

Työnantajan kanssa on paikallaan 
keskustella valinnasta ja siitä, mitä 
se työyhteisössä tarkoittaa. Keskus-
teluissa omien kanssa täsmenne-
tään, mitä tavoitellaan ja mikä on 
realismia. 

Työelämä on muuttunut…
… sitovammaksi ja kiireisem-

mäksi. Meidät on ihan liian helppoa 
tavoittaa koska vain, ja työ on hiipi-

Millainen oppilas olit peruskoulussa?
– Ihan kamala! En tosin ollut ilkeä enkä edes lintsannut. Koulu oli 

minulle lähinnä syömistä ja sosiaalista elämää varten. Ainoastaan mate-
matiikka, tekninen työ, historia ja yhteiskuntaoppi kiinnostivat, muun 
hoidin vasemmalla kädellä, olin omissa maailmoissani tai häiritsin ope-
tusta.

– Koulumenestys oli yllättävän hyvä siihen nähden, etten nähnyt vai-
vaa niiden aineiden vuoksi, jotka eivät kiinnostaneet. Tiesin kyllä, että 
opiskelusta voisi olla tulevaisuudessa hyötyä, mutta motivaatio ja itse-
kuri olivat teini-ikäiseltä hukassa. Olin varmasti lähellä syrjäytymistä.

JARI OLLILA
Sähköliiton vastaava sopimusasiantuntija

nyt vapaa-ajallemmekin. Toisaalta 
kehittyneet yhteydenpitotavat 
ovat helpottaneet tiedonkulkua ja 
vaikkapa palaverien pitämistä.

Yhä suurempi määrä töitä pyri-
tään hoitamaan yhä pienenevällä 
työntekijämäärällä ja yhä useam-
min työtä teetetään pitkissä ali-
hankintaketjuissa, mistä syntyy 
edunvalvonnan ja työsuojelun 
haasteita.

Paljon hyvääkin on tapahtunut. 
Tasa-arvon edistämisestä ja epä-
asiallisen kohtelun ehkäisemisestä 
on tullut osa työkulttuuria, vaik-
kei valmiita vielä ollakaan. Uskon, 
että sanelupolitiikasta palataan ta-
kaisin yhteiseen tuottavuuden ke-
hittämiseen. Edelläkävijäyritykset 
tulevat tekemään huikeita talou-
dellisia tuloksia, ja myös työnteki-
jöiden ansiot nousevat. 

Tiesin Sähköliitosta, että…
… kyseessä on yksi harvoista lii-

toista, joka toimii niin selkeästi 
yhden ammattikunnan edunval-
vonnassa. Itse pidän ammattikun-
taliittoa helpommin lähestyttä-
vänä kuin fuusioliittoja, joiden so-
pimusaloilla työskennellään kym-
menissä erilaisissa ammateissa. 

Vapaa-ajallani harrastan…
… rintamamiestalon remontoin-

tia sekä moottoripyöriä. Välillä ra-
kennan niitä enemmän kuin ajan. 
Luen kaikkea kirjallisuutta ihan 
hävyttömän paljon ja yritän olla 
aktiivisempi liikkuja. n

BONUSKYSYMYS:

Armottomat algoritmit, kulutuksen ja tarjonnan 
tasapainon etsiminen. Niistä on sähkön hinta tehty. 
Me kuluttajat haluamme jotain aivan muuta.

VIIMEISEN KILOWATTITUNNIN HINTA

”Ammattiliittoja johtavat jäsenet, ja 
heidän tehtävänään on tehdä työelämästä 
parempaa kaikille jäsenille. 
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KUKA 
SANOI MITÄ?

Kokoamme tälle palstalle nasevia 
puheenvuoroja eri kanavista. 

Käyntiosoite: 
Aleksanterinkatu 15, 33100 Tampere

Postiosoite: 
PL 747, 33101 TAMPERE

Faksi: 03 252 0210

Järjestämis- ja järjestötyö: 
puh. 03 252 0600 

Työsuhde- ja työehtosopimusasiat: 
puh. 03 252 0700, 
edunvalvonta@sahkoliitto.fi

Jäsenrekisteri ja jäsenpalvelut: 
puh. 03 252 0400, 
jasenrekisteri@sahkoliitto.fi

Työnantajatilitykset: 
puh. 03 252 0500, 
tyonantajatilitykset@sahkoliitto.fi

Asiakaspalvelusarjoihin perustuvat numerot 
ovat avoinna arkisin kello 9.00–15.00, 
jäsenrekisteri ma klo 9–12, ti klo 12–14, 
ke klo 9–12, to klo 9–12, pe suljettu

”Jos vaikkapa aurinkomyrsky vaurioittaa satelliittia, 
riskiarvioiden mukaan tiedonsiirto voi kärsiä, lento- ja 
meriliikenteen suuntiminen vaikeutua tai sähkönjake-
luun tulla katkoksia.

Pahimmissa visioissa ongelmat kertautuvat ja ketjuun-
tuvat, ja esimerkiksi energiahuolto, vedenjakelu, elintar-
vikehuolto ja ydinturvallisuus saattavat kärsiä.”
AVARUUSHÄIRIÖT VOIVAT KATKAISTA meiltä 
tietoliikenteen tai sähkönjakelun – Suomi varautuu 
uhkiin uudella tavalla -uutinen Yle.fissä 5.1.

”Vientialan neuvottelujen takkuaminen on mas-
siivinen ongelma, koska se vaikuttaa kaikkiin 
muihin sopimusaloihin. Kysyä voi, onko tällai-
nen tilanne oikeasti kaikkien työnantajien tai 
työntekijöiden etu.

Suomen kansantalous elää vahvasta viennistä, 
mutta vientivetoinen neuvottelumalli vaatii 
sitä, että malli toimii. Teollisuuden vaikeudet so-
pia palkoista voi toki ymmärtää sitä kautta, että 
teollisuuden työntekijöiden palkkojen korotukset 
valuvat myös julkiselle sektorille. Kunta-alan 
sopimusten sitominen vientialan palkankorotuk-
siin onkin muodostumassa todelliseksi Pyrrhok-
sen voitoksi Suomen kansantaloudelle.”
PÄÄKIRJOITUS KAUPPALEHDESSÄ 9.1.

” Oppilaitosten yhteistyö työpaikkojen 
kanssa on tiivistynyt, opiskelijat ovat 
tyytyväisiä työelämäjaksoihin ja työ-
paikat kiittelevät saamistaan uusista 
osaajista.

Yksi rikka rokassa kuitenkin on: työ-
paikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus 
ja työpaikkaohjaajien asema. Ei ole lii-
oiteltua sanoa, että työpaikkaohjausta 
tehdään pitkälti talkootyönä oman työn 
ohella. SAK:n luottamushenkilöpaneeli-
en tulokset kertovat, että työpaikkaoh-
jaajien arkea haastavat kuormittumi-
nen, työajan käyttöön liittyvät pulmat 
ja riittämätön tai olematon korvaus 
tehtävästä.”
KIRSI RASINAHO, koulutus- ja 
työvoimapoliittinen asiantuntija 
blogissa SAK.fissä 10.1.

”Hyvää vanhempainvapaata Antti 
Kaikkonen! Me ymmärrämme, miksi 
jäät vanhempainvapaalle juuri nyt. 
[…] Ammattiyhdistysliikkeen tavoi-
te on, että kaikki vanhemmat ovat 
jatkossa tasa-arvoisia vanhempain-
vapaan palkallisuuden suhteen. […] 
Valitettavasti yhä moni perhevapai-
ta käyttävä isä kohtaa vanhanai-
kaisia asenteita, jopa vastustusta. 
Asenteet muuttuvat hitaasti. On 
hienoa Antti, että johdat muutosta 
omalla esimerkilläsi.”
SAK:N JA SEN 10 LIITON (mm. 
Sähköliiton) YHTEISILMOITUS 
Ilta-Sanomissa ja Iltalehdessä 7.1.

”Ohjelmiston avulla simuloitiin erilaisia käyttötapauksia, joissa akkujärjestelmä syöttää 
tarkasteltavaa verkkoa ja tähän verkkoon tehdään erityyppisiä vikoja. Yksittäisiä simu-
lointitapauksia oli satoja, jotka tallensimme jatkokäsittelyä varten. Näistä simulointitu-
loksista rakensimme kokonaiskuvan siitä, miten eri akun parametrit vaikuttavat suojauk-
sen toimivuuteen eri käyttö- ja vikatilanteissa, [väitöskirjatutkija Lasse] Peltonen kertoo. 

Simulointitulosten perusteella voidaan määrittää tarvittava vikavirtataso, ylivirta- ja 
alijännitekäyttäytyminen sähkövarastolle, jotta sähkövaraston toiminnallisuus suojauk-
sen näkökulmasta on standardivaatimusten mukaisesti riittävä.”
TUTKIMUSTIETOA SÄHKÖVARASTOISTA -UUTINEN Caruna.fissä 29.12.2022

”Suomessa tehtiin su 8.1 klo 18–19 enemmän 
sähköä kuin koskaan, 13122 MW. Sen mah-
dollisti OL3:n tuotanto ja tuulinen päivä. 
Ydin- ja tuulivoima kattoivat yhteensä 2/3 
Suomen tuotannosta. Sähköä riitti OL3:n 
tuotannon verran vientiin naapurimaihin.”
TEOLLISUUDEN VOIMA Twitterissä 9.1.

”Vesivoima on siis tuulivoiman kaveri, 
ja se näkyy myös tilastoissa.

Grafiikka näyttää, kuinka eräällä 
lokakuun viikolla vesivoimaa lisät-
tiin aina silloin, kun tuulivoimaa oli 
tarjolla vähän. Kun halpaa tuulivoi-
maa taas oli saatavilla, vettä ajettiin 
vähemmän.

Vierailuviikolla joulukuussa koko 
sähköjärjestelmän tila oli tiukempi, 
ja kaikkea tuotantoa tarvittiin. Siksi 
vesi- ja tuulivoiman käyrät kulkevat 
toisessa grafiikassa enemmän samaa 
matkaa.”
VEDEN VOIMA -JUTTU Yle.fissä 9.1.
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Tällä palstalla kerromme tositapauksista, joissa liitto on auttanut jäsentä työelämän hankalissa tilanteissa.PIDÄMME PUOLIASI

S ähköliiton jäsen palkattiin yrityk-
seen ensin kolmen kuukauden 
määräaikaiseen ja tämän jatkok-

si vakituiseen työsuhteeseen. Palkkauk-
sesta ja palkanmaksupäivästä sovittiin 
työsopimuksessa. Vakituisen työn jatkut-
tua hieman yli kaksi kuukautta työnan-
taja lomautti hänet. Kun lomautus oli jat-
kunut yli 200 päivää, sähköliittolainen ir-
tisanoutui.

Työnantaja maksoi määräaikaisen työ-
suhteen aikana ensimmäisen palkan 
ajallaan ja seuraavan myöhässä. Kol-
mannen määräaikaiskuukauden ja va-
kituisen työsuhteen aikaisia palkkoja ei 
maksettu lainkaan. Ne jäivät maksamat-
ta aina lomautuspäivään saakka.

Palkkaturva hylkäsi työntekijän palk-
katurvahakemuksen perustelemalla, että 

tämä oli työskennellyt liian kauan ilman 
palkkaa.

Sähköliitto pyrki ensin neuvottele-
maan työnantajan kanssa, joka ei kui-
tenkaan ollut valmis sopimaan asiaa. 
Asia vietiin oikeuteen. Paitsi palkkasaa-
tavia, työntekijälle kertyi myös vuosilo-
makorvaussaatavia, koska hän ei pitänyt 
työsuhteen aikana vuosilomaa.

Käräjäoikeus velvoitti työnantajan 
maksamaan työntekijälle maksamat-
tomat palkat, irtisanomisajan palkan ja 
vuosilomakorvauksen viivästyskorkoi-
neen sekä viivästysajan palkkaa korkoi-
neen. Myös työntekijän oikeudenkäynti-
kulut tulivat työnantajan maksettaviksi.

Kaikkiaan työnantajalle kertyi makset-
tavaa noin 25 000 euroa plus korot. n

Työnantaja laiminlöi palkanmaksun jo alkumetreillä

TYÖNTEKIJÄLLE 25 000 EURON 
KORVAUKSET KORKOINEEN

Maksutapaetua polttoaineista vähintään 0,5 snt/l. 
Edun saa yli 400 St1- ja Shell-asemalla ympäri 
Suomen (poislukien Shell Express -asemat).

1

Maistuvat edut HelmiSimpukka-
ravintoloissa.

2

Lämmitysöljytilauksesta 
0,5 snt/l alennusta.

3

Tilaa St1 Käteisalennuskortti osoitteesta: 
st1.fi/sahkoliitto

4

Jos sinulla on jo uusi, St1:n logoilla varustettu Sähköliiton jäsenkortti, et tarvitse erillistä St1 Käteisalennuskorttia.

Hyödynnä

St1:n edut
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JÄSENINFO
TIEDOTAMME TÄLLÄ 

PALSTALLA JÄSENYYTEESI 
LIITTYVISTÄ TÄRKEISTÄ 

ASIOISTA

VIISI vuotta täyttäneet verkkosivumme 
on tarkoitus uudistaa tämän vuoden 
aikana. Olethan jo huomannut, että 
voit sivujen käyttäjänä kertoa, mikä ny-
kyisillä sivuilla toimii ja mikä ei? Verk-
kosivupalaute 2023 -kyselyyn pääset 

Vielä ehdit antaa palautetta verkkosivuistamme
nettisivujemme etusivulla olevasta Lii-
ton muut verkkopalvelut -alasvetova-
likosta.

Vastaamalla lomakkeen kysymyk-
siin autat meitä rakentamaan entistä-
kin paremmat ja juuri sinua palvelevat 

sivut. Kun annat yhteystietosi erillisel-
lä lomakkeella kyselyn lopuksi, osallis-
tut arvontaan, jossa palkintona on kak-
si 50 euron S-ryhmän lahjakorttia. Itse 
kyselyyn vastaaminen on täysin ano-
nyymiä.

Arvonta suoritetaan 31. tammikuuta. 

Suoraan palautelomakkeelle: 
Link.webropol.com/s/verkkosivupalau-
te2023

VIIME kesän Volttipäiviltä tuttu Virkis-
tyshotelli Yyteri Porissa tarjoaa tänä 
vuonna sähköliittolaisille 20 prosen-
tin alennuksen standard-huoneista ja 
normaalihintaisista majoituspaketeista. 
Etu ei koske sviittejä. Etuhinnan edel-
lytys on, että huoneessa majoittuu vä-
hintään yksi Sähköliiton jäsen. 

Jäsentemme erikoisetu on vuoro-
kauden perhepaketti hintaan 120 eu-
roa. Etuhinnalla majoittuu 2 aikuista ja 
2 lasta (4–14 v). Vuorokauden perhe-
huonemajoituksen lisäksi paketti sisäl-
tää buffet-aamiaisen sekä kylpylän ja 

kuntosalin vapaan käyttöoikeuden nii-
den aukioloaikoina. 

Tarjoukset ovat voimassa 2.1.–31.5. 
sekä 1.9.–31.12. (ei voimassa erikoista-
pahtumien tai juhlapyhien aikana, oi-
keudet muutoksiin pidätetään).

Etuhintaisia huoneita on rajallinen 
määrä. Muista mainita varausta teh-
dessäsi Sähköliiton jäsenyys ja näyt-
tää jäsenkorttiasi sisäänkirjautumisen 
yhteydessä.

Varaukset tulee tehdä joko puheli-
mitse 02 628 5300 tai sähköpostitse 
info@virkistyshotelli.fi.

Uusi jäsenetu 
Virkistyshotelli Yyteriin
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SOPIMUSALAJÄSENTEN kalenteri on 
lähetetty sen tilanneille tammikuun al-
kupäivinä. Kalentereita painettiin ti-
latun määrän lisäksi vain pieni mää-
rä ylimääräisiä. Ne varattiin lähetettä-
väksi niille, jotka unohtivat tilata ka-
lenterin tilauskanavien aukioloaikana 
lokakuun loppuun mennessä ja jotka 
ovat kysyneet sitä myöhemmin liitos-
ta. Heistä on laadittu ns. jonotuslista.

Ylimääräisiä kalentereita lähe-
tetään niin kauan kuin niitä riittää. 
Emme voi taata, että kaikki jono-
tuslistalla olevat sopimusalajäsenet 
saavat kalenterin.

Kalenteri on tarkoitettu vain so-
pimusalajäsenille, työn tueksi. Op-
pilas- ja eläkeläisjäsenet eivät voi 
sitä tilata.

Oletko jonotuslistalla? 
Toimitamme kalentereita 
niin kauan kuin niitä riittää

ITSE jäsenmaksusi maksava, muistathan, että Sähköliiton jäsenmak-
su on tänäkin vuonna 1 prosentti veronalaisesta tulostasi. Edustajisto 
päätti marraskuussa pitää maksun ennallaan. Maksuun sisältyy Työt-
tömyyskassa Aarian jäsenmaksu.

Maksu on siis helppo laskea vaikka päässä. Kun lasket jäsenmak-
sun Sähköliitto-mobiilisovelluksessa, pääset parilla pyyhkäisyllä myös 
maksamaan sen saman tien verkkopankissa. Maksunvälittäjänä toimii 
Paytrail Oyj, ja valittavanasi on kymmenen pankkia.

Jos et halua maksaa jäsenmaksua suoraan sovelluksen kautta, so-
vellus tarjoaa maksutiedot muita maksutapoja varten: esimerkiksi vii-
tenumeron ja virtuaaliviivakoodin.

Muista 1 prosentissa 
säilyvä jäsenmaksu

OPPILASJÄSENEMME, tiesithän, että 
Työtori-palvelumme on hyvä paikka 
etsiä myös kesätöitä? Se kokoaa ni-
menomaan sähköalan työpaikat yh-
teen, eikä sinun tarvitse perata nii-
tä muiden alojen työpaikkojen jou-
kosta.

Työtorin yhtenä hakuehtona on 
Kesätyöt. Kun ruksaat sen Tarkenna 
hakua -näkymässä, saat tuloksena 
kaikki palvelussa olevat alan kesä-
työpaikat. Lisäksi voit tarkentaa ha-
kua paikkakunnan ja toimialan mu-
kaan sekä hakea myös hakusanalla.

Kesätyöpaikkoja löydät myös kir-
joittamalla Työtorin etusivulla ole-
vaan hakukenttään kesätyö.

Tyotori.sahkoliitto.fi

Oppilasjäsen, kesätyöpaikkasi
voi löytyä Työtorilta

SÄHKÖALOJEN työttömyyskassa sulautui vuodenvaih-
teessa Työttömyyskassa Aariaan. Sähköliiton nettisivu-
jen päävalikon Työttömyyskassa-kohdasta pääset las-
keutumissivulle, jolta on linkki Aarian sivuille sekä uu-
den kassasi muut yhteystiedot

Sulautumisen vuoksi olemme yhdenmukaistaneet 

jäsenrekisterimme puhelinpalvelun aukioloajat Aari-
an puhelinpalvelun kanssa: jäsenrekisterimme numero 
03 252 0400 ja Aarian puhelinpalvelu numerossa 020 
7655 900 palvelevat kumpikin maanantaista torstaihin: 
ma klo 9–12, ti klo 12–14, ke klo 9–12 ja to klo 9–12.

Perjantaisin palvelut ovat kiinni.

Jäsenrekisteri ja Aaria palvelevat 
yhteisessä aikataulussa
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kurssit Julkaisemme omien kurssiemme lisäksi myös Kiljavan opiston järjestämiä ja muita jäsenillemme tarkoitettuja kursseja

KILJAVAN OPISTON 
KURSSEJA KEVÄÄLLÄ 2023
■ Tuottavuus ja hyvinvointi: luottamusmiesten yleinen täydennyskurssi 
 13.–17.2.2023
■ Tuottavuus ja hyvinvointi: työsuojelun yleinen täydennyskurssi 
 13.–17.2.2023
■ Yhdistyksen asiakirjat (yleinen) 14.–15.2.2023
■ Yksityisyyden suoja ja työelämä (yleinen) 13.–14.3.2023
■ Yksintyöskentelyn turvallisuus ja työväkivallan hallinta:
 työsuojelun yleinen täydennyskurssi 15.–17.3.2023
■ Kotisivu ja kuvankäsittelykurssi yhdistyksille (yleinen) 28.–29.3.2023
■ Paikallinen sopiminen (yleinen) 19.–21.4.2023
■ Riskien hallinta työssä: työsuojelun yleinen täydennyskurssi 
 26.–28.4.2023
■ Työoikeuden peruskurssi (yleinen) 8.–12.5.2023
■ Yhdistyksen asiakirjat (yleinen) 9.–10.5.2023
■ Haastavat vuorovaikutustilanteet (yleinen) 10.–12.5.2023
■ Minä ja työyhteisöni muutoksessa: 
 työpsykologian yleinen kurssi 22.–26.5.2023
■ Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi (yleinen)22.–26.5.2023
■ Luottamushenkilön jaksaminen (yleinen) 29.–31.5.2023
■ Neuvottelutaidon yleinen kurssi 29.5.–2.6.2023
■ Työoikeuden yleinen täydennyskurssi 29.5.–2.6.2023

Löydät muut opiston järjestämät kurssit osoitteesta: www.kio.fi. 
Jäsenillämme on mahdollisuus osallistua myös muille opiston 
kurssikalenteriin merkityille yleisille kursseille.

AMMATTIOSASTO 2023
Tapahtuma on tarkoitettu kaikille ammattiosastojen toimihenkilöille, 
hallitusten jäsenille, luottamushenkilöille ja kaikille muillekin asiasta 
kiinnostuneille. Tapahtumassa käsitellään ammattiosaston toimintaa 
muutoksessa. Esimerkiksi miten työmarkkinatoiminta heijastuu 
ammattiosaston rooliin, miten edustajiston hyväksymät sääntömuutokset 
vaikuttavat ammattiosaston toimintaan sekä työpaikkojen järjestämistä ja 
jäsenhankintaa toiminnan keskiössä.

18.3.2023, Scandic Station, Oulu 
Hakuaika päättyy 3.3.2023
18.3.2023, Scandic Aulanko, Hämeenlinna 
Hakuaika päättyy 3.3.2023
25.3.2023, Scandic Patria, Lappeenranta  
Hakuaika päättyy 10.3.2023
25.3.2023, Sokos Hotel Lakeus, Seinäjoki  
Hakuaika päättyy 10.3.2023
1.4.2023, Teams    
Hakuaika päättyy 24.3.2023

ALUEELLISET SÄHKÖISTYS- 
JA SÄHKÖASENNUSALAN KURSSIT
Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja sähköasennusalan 
jäsenille.
Tarkoituksena on ensin käydä tes-tutuksi kurssi, sen jälkeen urakka-
määräykset ja viimeisenä urakkalaskentakurssi.

TYÖEHTOSOPIMUS TUTUKSI -KURSSI
4.3.2023 SOKOS HOTEL ARINA, OULU
Hakuaika päättyy 17.2.2023

URAKKAMÄÄRÄYKSET-KURSSI
25.3.2023 SOKOS HOTEL ARINA, OULU
Hakuaika päättyy 10.3.2023

URAKKALASKENTA-KURSSI
29.4.2023 SOKOS HOTEL ARINA, OULU
Hakuaika päättyy 14.4.2023

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI
20.–24.2.2023, OULU (Yhteinen muiden liittojen kanssa)
20.–24.3.2023, KILJAVAN OPISTO, NURMIJÄRVI (Sähköliiton oma)
17.–21.4.2023, KUOPIO (Yhteinen muiden liittojen kanssa)

Voit osallistua asuinpakkasi mukaan, lähimmälle kurssipaikalle.

Kurssi on tarkoitettu työpaikoilla työsuojelutehtävissä toimiville edusta-
jille sekä luottamusmiehille.

KURSSIN TAVOITE
Selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot ja perehtyä toimintaa oh-
jaaviin säädöksiin. Kurssilla tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä 
työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin. Kurssilla saadaan perustie-
dot myös työn ja terveyden vuorovaikutuksesta sekä työhön liittyvistä 
kuormitustekijöistä.

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT
n  työsuojelun peruskäsitteet, toiminta-alueet, tavoitteet ja 
     työhyvinvoinnin merkitys
n  työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet ja 
     velvollisuudet
n  työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet
n  ennakoiva työsuojelutoiminta ja vaarojen arviointi
n  tapaturma-ajattelu ja jälkivalvonta
n  toimialakohtaiset yhteistoimintasopimukset
n  työn ja työympäristön kuormitustekijät
n  työsuojelutoiminnan kehittäminen
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LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
20.–24.2.2023, OULU (yhteinen muiden liittojen kanssa)
20.–24.3.2023, KILJAVAN OPISTO, NURMIJÄRVI (Sähköliiton oma)
17.–21.4.2023, KUOPIO (yhteinen muiden liittojen kanssa)

Voit osallistua asuinpakkasi mukaan, lähimmälle kurssipaikalle.

KURSSIN KOHDERYHMÄ
Kurssi on tarkoitettu uusille luottamusmiehille, varaluottamusmiehille, teolli-
suuden yhdyshenkilöille sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi 
soveltuu peruskoulutukseksi kaikille, joita kiinnostaa työnantajien 
ja työntekijöiden yhteistoiminnan ja edunvalvonnan kehittäminen.

KURSSIN TAVOITE
on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen ja -tietojen oppiminen. 
Tavoitteena on myös luottamusmiehen tehtäväkokonaisuuden 
ymmärtäminen sekä oikeuksien tiedostaminen, mikä auttaa selviytymään 
työpaikan ongelmatilanteissa.

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT
n  luottamusmiehen perustehtävät ja verkostot
n  luottamusmieheksi kehittyminen
n  luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet
n  työoikeuden perusteet
n  yhteistoimintamenettely
n  neuvottelutoiminnan perusteet
n  luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus
n  ammattiyhdistysliikkeen merkitys ja tulevaisuus

Nuorille ja vasta-alkajille suunnattu 
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 
URAKKALASKENTAKURSSI
11.2.2023 SCANDIC AVIACONGRESS, VANTAA
Hakuaika päättyy 27.1.2023

Lähde mukaan urakkalaskennasta kiinnostuneille nuorille ja uusille säh-
köasentajille suunnatulle kurssille. Osallistumiskynnys pyritään pitämään 
matalalla, joten osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta 
urakkalaskennasta.

ALUEELLISET SÄHKÖISTYS- 
JA SÄHKÖASENNUSALAN KURSSIT
Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja sähköasennusalan 
jäsenille.
Tarkoituksena on ensin käydä tes-tutuksi kurssi, sen jälkeen urakka-
määräykset ja viimeisenä urakkalaskentakurssi.

URAKKAMÄÄRÄYKSET-KURSSI
11.3.2023 SCANDIC KOSKIPUISTO, TAMPERE
Hakuaika päättyy 24.2.2023

URAKKALASKENTA-KURSSI
1.4.2023 SOKOS HOTEL ILVES, TAMPERE
Hakuaika päättyy 17.3.2023

SÄHKÖLIITTO TUTUKSI
11.–12.3.2023 SOKOS HOTEL ILVES, TAMPERE 
Hakuaika päättyy 24.2.2023

Hei nuori tai uusi Sähköliiton jäsen! 
Nyt sinulla on mahdollisuus tutustua Sähköliiton toimintaan ja nähdä muita 
alan ammattilaisia rennoissa merkeissä. Tapahtuma on sinulle maksu-
ton, eli matkat, ruoat ja yöpymisen maksaa Sähköliitto. Kaksipäiväisessä 
tapahtumassa teeman mukaisesti kerrotaan Sähköliitosta ja innostetaan 
aktiiviksi niin omalla työpaikalla, osastossa kuin liitossa yleensä. Osallistuja 
saa valmiuksia kehittyä osaajaksi. Illalla luvassa Ilves-HPK -peli.

TEOLLISUUS- JA ERITYISALOJEN 
AJANKOHTAISPÄIVÄT
11.–12.2.2023 HOTELLI SVEITSI, HYVINKÄÄ
Hakuaika päättyy 27.1.2023

Koulutus on tarkoitettu kaikille teollisuuden- ja erityisalojen 
sopimusalajäsenille (sopimusalat 011–023).

KURSSIN TEEMOINA OVAT:
n  Työmarkkinatoiminnan muutokset
n  Neuvottelukierroksen ratkaisut
n  Teollisuuden sopimusalojen nykytila
n  Muut ajankohtaiset asiat

Tervetuloa keskustelemaan muutoksista, vaihdetaan ajatuksia ja 
opitaan uutta!

Kouluttajana toimii työehtoasiantuntija Mikko Korpinen. 

HUOM! 
Ohjeet kursseille ilmoittautumisesta 
ja korvauskäytännöistä löydät 
sivulta 24.
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kurssit Julkaisemme omien kurssiemme lisäksi myös Kiljavan opiston järjestämiä ja muita jäsenillemme tarkoitettuja kursseja

VALTAKUNNALLINEN SÄHKÖISTYS- 
JA SÄHKÖASENNUSALAN KURSSI
Kurssi on tarkoitettu työmailla jo joitakin vuosia sähköasentajan tehtävissä 
toimineille, jotka haluavat toimia vastuullisessa tehtävässä.

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 
KÄRKIMIESKURSSI
6.5.2023 SCANDIC CITY, TAMPERE
Hakuaika päättyy 21.4.2023

SÄHKÖLIITON OMAT KURSSIT (ILMOITUKSISSA LIITON LOGO)
• Ilmoittaudu hakuaikoja noudattaen Sähköliitto-sovelluksessa, Sähköliitto.

fin tapahtumaosion kautta tai koulutusasiantuntija Tarja Topparille tarja.
toppari@sahkoliitto.fi, puh. 050 409 8469.

• Liitto maksaa ohjelmaan merkityt ruokailut ja matkakulut, mikäli niitä 
syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle. Matkakulut korvataan 
julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä vain 
kuljettajalle 0,23 €/km. Matkakulujen korvaaminen vaatii täysipainoista 
osallistumista tilaisuuteen tai hyväksyttävän syyn poissaololle.

• Kahden päivän kursseilla liitto maksaa kurssin aikana myös majoituksen 
(2 hh) ja mahdolliset aktiviteetit.

• Yhden päivän kurssille osallistujan on mahdollista saada majoitus 
kurssia edeltäväksi yöksi, jos matka kurssipaikalle on yli 200 kilometriä 
tai matka-aika yli kolme tuntia. Ota majoituksen saadaksesi yhteyttä 
koulutusasiantuntijaan.

KILJAVAN OPISTON KURSSIT (ILMOITUKSISSA KILJAVAN LOGO)
• Ilmoittaudu kurssihakemuslomakkeella (Sähköliitto.fi > Lomakkeet) ja 

lähetä se osoitteeseen tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai Sähköliitto, PL 747, 
33101 Tampere.

• Työnantajasi maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen 
(työehtosopimuksen mukaan) kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen 
opistolle, tai liitto maksaa sinulle opintostipendin.

• Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus (2 hh), opetus ja 
jaettava materiaali sekä matkakulut. Viimeksi mainitut maksetaan, mikäli 
niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa 
käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

• Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen. Ilmoita siitä etukäteen 
Kiljavan opistolle.

ONKO tuttavasi valitellut, ettei saa 
enää Vasamaa? Sopimusalajäsenel-
le näin voi käydä, jos on aikoinaan pe-
runut tilauksen, ja eläkeläisjäsenel-
le, jos on unohtanut tilata lehden syk-
syllä tekstiviestikanavan ollessa auki. 
Ei hätää, nyt voit vinkata kaverille, että 
lehden pystyy tilaamaan myös kesken 
vuotta.

Se onnistuu sähköisessä asiointi-
palvelussamme. Sopimusala- ja eläke-
läisjäsenten omissa tiedoissa on nyt 
näkyvillä Tilaa Vasama -painike, jolla 
lehden voi tilata. Painike löytyy kunkin 
jäsenen omalta etusivulta, kun kirjau-
tuu sähköiseen asiointiin.

Kun klikkaa Tilaa Vasama -paini-

LANSEERASIMME viime vuoden lo-
pulla kokonaan verkossa opiskelta-
van Urakkalaskenta-koulutuksen. Jos 
et tarttunut tilaisuuteen heti, voit hyvin 
tehdä sen tämän vuoden aikana.

Jos työskentelet sähköistys- ja säh-
köasennusalalla ja olet suorittanut pe-
rustiedot antavan Urakkatyömääräyk-
set-koulutuksen, uusi verkkokoulutuk-
semme on juuri sinua varten!

Omaan tahtiisi opiskelemalla opit 
laskennan perusteet työehtosopimuk-
sen urakkatyömääräysten ja urakkahin-

Joko kokeilit 
urakkalaskennan 
opiskelua verkossa?

noittelua koskevien taulukoiden mu-
kaan ja sisäistät työehtosopimuksen 
kokonaisurakkaperiaatteen.

Ilmoittautua voit monella vaihtoeh-
toisella tavalla: Sähköliitto-mobiilisovel-
luksessa, nettilomakkeella tai koulu-
tusasiantuntija Tarja Topparille puh. 
050 409 8469 tai tarja.toppari@sah-
koliitto.fi.

Lisätiedot: 
Sahkoliitto.fi > Koulutukset & tapahtu-
mat > Urakkalaskenta, verkkokoulutus

KURSSEILLE JA 
ILMOITTAUTUMINEN

KORVAUSKÄYTÄNNÖT

Vinkkaa kaverille
Vasama tilattavissa 
nyt myös kesken vuotta

ketta, palvelu näyttää tilauspäivän ja 
tekstin Tilauksesi on voimassa. Näi-
den alla on Peru tilaus -painike, jos tu-
lee myöhemmin toisiin ajatuksiin. Tila-
us on maksuton, ja se on voimassa vuo-
den loppuun.

Vasama ilmestyy tänä vuonna neljä 
kertaa: 27.1., 26.5., 18.8. ja 22.12. 

Kaveria kannattaa muistuttaa myös 
siitä, että Vasamaa pääsee lukemaan 
sekä pdf-muodossa että digilehtenä 
nettisivujemme Vasama-osiossa. Siel-
lä on lisäksi lehden aikaisempia vuosi-
kertoja.

jasenpalvelu.sahkoliitto.fi
Sahkoliitto.fi/vasama
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Sähköliiton 7. ammattiosastojen välinenSähköliiton 7. ammattiosastojen välinen

SALIBANDYTURNAUSSALIBANDYTURNAUS
29.4.2023 Hi5 Arena, Järvenpää29.4.2023 Hi5 Arena, Järvenpää
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Ilmoittautumiset ja kysymykset ottaa vastaan Janne Aalto aallonjanne@gmail.com. 

OSALLISTUMISMAKSU 150 €/joukkue 
(27.1. jälkeen, sitä ennen 125 €)

Majoitusmahdollisuus Hotelli Soinnussa 28.–30.4. 
• 120 €/2 hh/yö (27.1. jälkeen, sitä ennen 105 €)
• 110 €/1 hh/yö (27.1. jälkeen, sitä ennen 95 €)

Hinnat sisältävät alv:n aamiaisen, paikoituksen ja WiFin.
Varaukset info@hotellisointu.fi, 

puh. 010 200 7302, 
mainitse salibandyturnaus.

ILMOITTAUTUMISET 

31.3. MENNESSÄILMOITTAUTUMISET 

31.3. MENNESSÄ Sähköliiton 7. ammattiosastojen välinen

SALIBANDYTURNAUSSALIBANDYTURNAUS
29.4.2023 Hi5 Arena, Järvenpää

Muista myös verkkokaupan ulkopuoliset 
design- ja brändituotteet lahjoiksi!
Kysy valikoimasta tarkemmin 
tiina.jokela@nisa.fi

Osastokohtaiset tunnukset verkkokauppaan pekka.wikstrom@nisa.fi • Maksaminen hoituu laskulla.
sahkoliitto-shop.nisa.fi

•• softshell-takit  softshell-takit •• kuoritakit  kuoritakit •• pipot  pipot •• termosjuomapullot termosjuomapullot

SÄHKÖLIITON VERKKOKAUPPATUOTTEET LÄMMITTÄVÄTSÄHKÖLIITON VERKKOKAUPPATUOTTEET LÄMMITTÄVÄTSÄHKÖLIITON VERKKOKAUPPATUOTTEET LÄMMITTÄVÄTSÄHKÖLIITON VERKKOKAUPPATUOTTEET LÄMMITTÄVÄT
              ÄLÄ ENÄÄ PALELE!
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osastot toimivat Seuraava Vasama ilmestyy 26.5.  Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan 15.5. kello 15 mennessä. 

LÄHETÄ OSASTOILMOITUS NETTILOMAKKEELLA!
Osastoaktiivit huomio! Osastot toimivat -ilmoituksia pääsee lähettämään 
sähköisellä lomakkeella. Löydät lomakkeen osoitteesta  
Sähköliitto.fi > Tietoa meistä > Ammattiosastot > Ilmoita tapahtumasta.
Valitse ensin lomakkeen alasvetovalikosta oma osastosi, kirjoita sitten 
ilmoituksesi teksti ja jätä vielä yhteystietosi niille varattuihin kenttiin. 
Paina lopuksi Lähetä-painiketta. 
Saat kuittauksen osastoilmoituksen lähettämisestä.

Ajantasaiset osastoilmoitukset löydät myös: 
Sähköliitto.fi > Tietoa meistä > Ammattiosastot > Osastot toimivat

Uudet osaston säännöt:
Syyskokouksen voi pitää syyskuusta alkaen

011 TAMPEREEN SEUDUN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Veteraanijaoston kokoontuminen 
osaston toimistolla, Näsilinnan-
katu 33 b A ma 13.2. klo 14 ja ma 
24.4. klo 14.

Veteraanijaoston ulkoilutapah-
tuma ma 13.3. Tutustumme Ran-
ta-Tampellan alueeseen Tampe-
reen kaupunkioppaan johdol-
la. Kokoontuminen klo 12 Museo-
keskus Vapriikin edustalla.

021 PORIN SEUDUN SÄHKÖ-
ALANTYÖNTEKIJÄT RY
Kevätkokous ke 26.4.2023 Origi-
nal Sokos Hotelli Vaakunassa klo 
18. Esillä ovat sääntömääräiset 
kevätkokouksen asiat ja sääntö-
muutosasiat. Kahvitarjoilu. Terve-
tuloa! – Hallitus

029 KOUVOLAN SÄHKÖTYÖN-
TEKIJÄIN OSASTO RY
Osaston toimintaa keväällä 
2023:

Sääntömääräinen kevätkokous 
pe 31.3.2023, jossa mm. hyväk-
sytään uudet säännöt. Koko-
uskutsu myöhemmin osaston 
nettisivuilla.

Osastojen välinen saliban-
dyturnaus 29.4. Järvenpäässä. 
Osastomme joukkueeseen 
kaivataan (innokkaita) pelaajia, 
joukkueeseen ilmoittautuminen 
osaston nettisivuilla.

Kevätristeily pe–su 19.–21.5. 
aurinkoiseen Tukholmaan.

Lisää osaston toiminnasta 
ja kevään tapahtumista löydät 
nettisivuilta kouvolansahkotyon-
tekijat.sahkoliitto.fi

049 HELSINGIN SÄHKÖALAN-
TYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen kevätkoko-
us osastolla ti 18.4.2023 klo 17. 

Kokouksessa käsitellään sääntö-
määräiset asiat ja sääntömuutok-
set. Kahvitarjoilu.

055 RIIHIMÄEN SÄHKÖALOJEN 
AMMATTIOSASTO RY
Osaston sääntömääräinen järjes-
täytymiskokous Ravintola R35:n 
tiloissa ti 31.1.2023 klo 18. Koko-
uksessa käsitellään sääntömää-
räiset asiat. – Hallitus

057 ETELÄ-POHJANMAAN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN 
OSASTO RY
Sääntömääräinen kevätkokous to 
20.4.2023 klo 17 osaston tilois-
sa, Keskuskatu 17 B, kellariker-
ros, 60100 Seinäjoki. Kokoukses-
sa käsitellään osaston uudistetut 
säännöt. Kokouksen jälkeen ruo-
kailu. Ruokapaikka ilmoitetaan 
myöhemmin osaston nettisivuil-
la www.osasto057.sahkoliitto.fi. – 
Hallitus

Sähköliiton säbäturnaus: jos 
kiinnostusta osallistua, niin lai-
ta viestiä ilmoittautumiset057@
gmail.com. Turnaus järjestetään 
29.4. Järvenpäässä.

059 LAHDEN SÄHKÖALAN-
TYÖNTEKIJÄT RY
Osaston pilkkikilpailu la 18.3. Hie-
tarannanmajalla, Alasenjärven 
rannalla. Kilpailu alkaa klo 9. Pai-
kan päällä on tarjolla pikkupur-
tavaa ja virvokkeita. Kyseessä on 
koko perheen tapahtuma, joten 
tervetuloa kisaamaan ja kannus-
tamaan pilkkijöitä!

069 NUUSKAKAIRAN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT 
AMMATTIOSASTO 069 RY
Osaston kevätkokous la 
22.4.2023 klo 11 Levi Hotel Span 
kokoustiloissa, Levintie 1590, 

99130 Levi. Kokouksessa käydään 
läpi sääntömääräiset asiat, sään-
tömuutokset sekä muut esille tu-
levat asiat. Kokouksen yhteydes-
sä järjestetään viikonloppumatka 
21.–23.4. Leville ensimmäiseksi il-
moittautuneille 30 hengelle. Ave-
cit tervetulleita mukaan, heidän 
omavastuunsa on 100 €. Reissuun 
sisältyy kyyditys Pellosta ja takai-
sin Pelloon, majoitukset, ruokailut 
sekä aktiviteetteja. Ilmoittautumi-
nen puh. 040 848 0665 tai säh-
köpostiin hanna.penttinen@tls.fi. 
Ilmoittautumisia otetaan vastaan 
15.2. asti. Tervetuloa!

076 VAASAN SÄHKÖALAN-
TYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen kevätkokous ra-
vintola Fondiksen kokoustiloissa 
pe 21.4.2023 klo 18 alkaen. Koko-
uksessa käsitellään sääntömää-
räiset asiat ja sääntömuutokset. 
Kokouksen jälkeen ruokailu. Kysy-
mykset Kristian Rönnholmille puh. 
050 574 9229.

082 VIIALAN 
SÄHKÖTYÖNTEKIJÄIN 
AMMATTIOSASTO RY
Sääntömääräinen kevätkokous 
pe 14.4.2023 klo 18 Toijalan kei-
lahallilla. Ensin pidetään kokous, 
jonka jälkeen keilataan. Ruokailu 
keilailun jälkeen ravintola Leski-
rouvassa. Tervetuloa!

094 RAAHEN SÄHKÖMIEHET RY
Kevätkokous pe 31.3.2023 klo 18 
Ravintola Raahen Hovissa. Käsi-
tellään sääntöjen kevätkokouksel-
le määräämät asiat. Kokouksen 
jälkeen ruokailu. Ruokailua varten 
pyydämme ilmoittautumaan 23.3. 
mennessä osoitteeseen sihteeri@
raahensahkomiehet.com. Lisätie-

toa osaston kotisivulta www.raa-
hensahkomiehet.com. Tervetu-
loa! – Hallitus

099 LOIMAAN SÄHKÖALAN-
TYÖNTEKIJÄT RY
Kevätkokous ke 5.4 2023 klo 18 
Ravintola Lankossa, Vesikosken-
katu 13, Loimaa. Esillä sääntöjen 
kevätkokoukselle määräämät asi-
at. Tervetuloa! – Hallitus

Osaston purkautumiskokous ke 
3.5 2023 klo 18 Ravintola Lankos-
sa, Vesikoskenkatu 13, Loimaa. 
Kokouksessa päätetään osas-
ton purkautumisesta. Tervetuloa! 
– Hallitus

100 JÄRVENPÄÄN SÄHKÖ-
ALANTYÖNTEKIJÄT RY
Teatteria tarjolla la 11.3. klo 16 Jär-
venpää-talon Kellariteatterissa: 
Yhdeksän hyvää syytä elää -näy-
telmä. Jäsen + avec (2). Varauk-
set sihteeriltä puh. 045 632 8758. 
Osasto tarjoaa 50 lippua nopeim-
mille taiteen ystäville, vain narik-
kamaksu jää omalle vastuulle.

Kevätkokous to 13.4.2023 klo 
18.30 Järvenpään Keilahallissa, 
Pykäläkatu 2. Käsitellään sääntö-
jen määräämät asiat. Kokouksen 
jälkeen mahdollisuus keilailuun 
ja biljardin pelaamiseen, kahvi- 
ja virvoketarjoilua pikkusuolaisen 
kera. Ilmoittautumiset puh. 045 
632 8758/sihteeri.

Osaston pilkkikisat Sähköliiton 
lomakeskuksessa Kaarniemessä 
pe–su 24.–26.3. Majoittumiseen 
varattu mökit ja huoneistot, osas-
to tarjoaa muonituksen ja grilli- 
eväät virvokkeineen. Jäälle lauan-
taina klo 10–14, omat vuodevaat-
teet tai makuupussit suotavat. Il-
moittautumiset puh. 045 632 
8758/sihteeri.

101 JOKILAAKSOJEN SÄHKÖ-
ALOJEN OSASTO RY
Osasto järjestää kauan kaiva-
tun reissun Viron Rakvereen he-
latorstain aikaan. Lähtö Ylivies-
kasta Helsinkiin to 18.5. aamulla. 
Eckerö Line klo 15.15 ja ajo illaksi 
Rakvereen Aqva Hotel & Spahan, 
jossa majoitumme kaksi yötä. La 
20.5. ajo Tallinnaan Hotel Hestia 
Seaportiin, jossa yhden yön ma-
joitus. Su 21.5. olemme takaisin 
Helsingissä klo 14.15 ja illaksi ko-
tiin. Hinta jäsenelle 200 €, avec 
355 €. Hinnat sisältävät kuljetuk-
set, majoitukset + aamupalat ja 
kierroksen Rakveressa. Sitovat il-
moittautumiset 27.2. mennessä 
Pasille jokilaaksojen.pj101@hot-
mail.com tai tekstiviestillä 040 
519 2198. Jos et ole saanut tie-
toa reissusta sähköpostiisi, niin 
päivitä tietosi Sähköliiton jäsen-
rekisteriin! Tervetuloa porukal-
la mukaan!

Kevätkokous pe 17.3.2023 klo 
19 Bar5:ssä Ylivieskassa, Kaup-
pakatu 14 Bar5.ssa. Sääntömää-
räiset kevätkokousasiat. Osallis-
tujille ruokailu. Tervetuloa!

104 SAARIJÄRVEN SÄHKÖ-
ALANTYÖNTEKIJÄT RY
Kevätkokous la 25.3.2023 klo 13 
Takkatuvassa Pihtiputaalla. Sään-
tömääräiset asiat. Ruokailu.

144 VARKAUDEN SEUDUN 
ASENNUSSÄHKÖMIEHET RY
Sääntömääräinen kevätkokous 
pe 24.3.2023 Ravintola Rossossa 
klo 18. Kokouksen jälkeen ruokai-
lu. Tervetuloa!

Osaston pilkkikisat la 1.4. Läh-
tö Toritorpalta klo 8. Tervetuloa!

Patentti- ja rekisterihallitus on ennakkotar-
kastanut Sähköliiton ammattiosastojen uu-
det säännöt. 

Liitto laatii osastoille ohjeistuksen sääntö-
jen hyväksymisestä ja rekisteröimisestä.

Yksi näkyvistä muutoksista vanhoihin sään-
töihin verrattuna on syyskokouksen järjestä-
misaika: vastedes sääntömääräinen syysko-
kous tulee järjestää syyskuun alun ja joulu-

kuun lopun välillä. Aiemmin aikataulu on ollut 
tiukempi: marraskuun alusta joulukuun lop-
puun. Kevätkokouksen ajankohta säilyy en-
nallaan: helmikuun alun ja huhtikuun lopun 
välillä.

Uudet säännöt: Sahkoliitto.fi > Tietoa meistä 
> Ammattiosastot
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S3
Sievi MGuard Roller -jalkineiden suunnittelun lähtö-
kohtana on ollut kehittää mukavat jalkineet, jotka 
antavat käyttäjälle lisäsuojaa kaikissa käyttö-
olosuhteissa. MGuard Roller -jalkineissa on 
jalkineeseen integroitu Metashield®-jalka-
pöydänsuoja, joka suojaa käyttäjää myös 
jalkapöydän päälle tippuvilta esineiltä.
MGuard RollerW -talviturvakengissä on 
lämpimän vuoren lisäksi 90-prosenttisesti 
kierrätysmateriaaleista valmistettu Prima-
Loft®-lämmöneriste. Vettähylkivä, hengittä-
vä ja erittäin kevyt PrimaLoft®-lämmöneriste 
pitää jalkasi lämpiminä ja kuivina kaikissa 
olosuhteissa. Koko kantaosan kattava 
FlexEnergy®-joustoelementti sitoo syntyvää lii-
ke-energiaa ja yli 55% energiasta palautuu askelluk-
seen. Sievi TractionPro®-pohja varmistaa maksimaali-
sen pidon ja käyttömukavuutta lisää lämmin Alu-pohjallinen, 
BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi sekä XL-lesti.

Lisää turvallisuutta 
Sievi MGuard Roller -jalkineilla

MGuard RollerW XL+ S3 HRO  Koot 39-48s i e v i . c o m

Metashield® suojaa 
jalkapöydän päälle 
tippuvilta esineiltä.



SEURAAVASSA VASAMASSA
NÄIN LIITTOSI PALVELEE

RADISSON BLU MARINA PALACE 
puh. 0300 870 040, 
sales.turku@sokoshotels.fi

• 134 €/ yö/Standard 1 hh • 154 €/yö/Standard 2 hh
• 139 €/yö/River view 1 hh • 159 €/yö/River view 2 hh

SOLO SOKOS HOTEL TURUN 
SEURAHUONE puh. 0300 870 040, 
sales.turku@sokoshotels.fi

• 130 €/yö/1 hh • 150 €/yö/2 hh

HOSTELLI- JA MUSEOLAIVA S/S BORE 
puh. 040 843 6611, 
hostel.bore@turku.fi

• 54 €/yö/1 hh • 82 €/yö/2 hh

POIMINTOJA OHJELMASTA
Pe 4.8
• klo 18 illallisristeily 
 Höyrylaiva S/S Ukko-Pekalla
  ilmoittautumiset myyntipalvelu@herrankukkaro.fi 
  tai puh. 02 515 3300 tai 040 359 9905
  muista tunnus Volttiristeily
  hinta 60/hlö € sisältää 
  saaristomenuillallisen ja elävää musiikkia
La 5.8. 
• klo 10–16 museokierros Forum Marinumissa
  ilmoittautumiset  Sahko41.fi/voltti-ilmoittautuminen
  omavastuu 6 €/hlö maksetaan 
  Turun Seudun Sähkötyöntekijät ry:n 
  tilille FI97 5716 9020 1258 99
  (kohteessa käy myös museokortti)

• klo 12 alkaen kisataan Sähköliiton keilaus-, 
 padel- ja frisbeegolfmestaruudesta
  ilmoittautumiset paikan päällä 
  Radisson Blu Marina Palacen infopisteessä

• klo 18.30 iltajuhla Radisson Blu Marina Palacen 
 2. kerroksen juhlatilassa
  varaukset Sahko41.fi/voltti-ilmoittautuminen
  illalliskortin hinta 65 €/hlö maksetaan Turun Seudun 
  Sähkötyöntekijät ry:n tilille 
  FI97 5716 9020 1258 99
  musiikista vastaa bilebändi Wire

Koko ohjelma ja tarkemmat tiedot 
Sahko41.fi > Volttipäivät Turussa 4.–6.8.2023

MUISTA VARAUSTA 
TEHDESSÄSI TUNNUS 
VOLTTIPÄIVÄT 2023!

J ä r j e s t e l y i s t ä  v a s t a a 
T U R U N  S E U D U N  S Ä H K Ö T Y Ö N T E K I J Ä T  R Y

VOLTTIPÄIVÄT 
4.–6.8.2023 
TURUSSA

VOLTTIPÄIVÄT 
4.–6.8.2023 
TURUSSA

Varaa majoituksesi ajoissa!


