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EDUSTAJISTO PÄÄTTÄÄ KESKUSJÄRJESTÖSTÄ JA UUDESTA PUHEENJOHTAJASTA

Lapsen
tapaturmavakuutus
ilmaiseksi
Kun keskität vakuutuksesi Turvaan, saat kaikille alle 18-vuotiaille
lapsillesi vuodeksi tapaturmavakuutukset ilmaiseksi. Lue lisää turva.fi. Tule käymään, soita tai jätä yhteydenottopyyntö netissä.

Etua ei saa verkkokaupasta. Vain ammattiliiton jäsenille. Voimassa 1.3.–31.8.2016.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

01019 5110

www.turva.fi

SÄHKÖJOHTO

Työajan pidennys tapetilla
VASAMA 5
Kannen kuvassa Sähköliiton kesätyöntekijät
Ari Wigelius ja Anne-Maria Marttila
Kuva: Riitta Kallio

SÄHKÖLIITTO kuten muutkin am-

si, kilpailukykysopimus on kohtuul-

sevät päättämään pankkiin sääste-

nuorisotyöttömyyteen ja vastaval-

mattiliitot neuvottelee edelleen näi-

lisempi kuin hallituksen alun perin

tyn ajan käyttämisestä.

mistuneet ammattilaiset pääsevät

nä alkukesän viikkoina kilpailuky-

kaavailemat pakkolait sadan tunnin

Olemme esittäneet myös kol-

kysopimuksen soveltamisesta työ-

vuosittaisesta työajan lisäyksestä ja

men lisäpäivän käyttämistä yrityk-

ehtosopimuksiin. Historialliseksi

muista heikennyksistä. Nyt meidän

sissä koulutukseen. Kiky-sopimuk-

nämä neuvottelut tekee se, että en-

omissa käsissämme on neuvotel-

sessa mainitusta selviytymislausek-

kille uusille ja vanhoille sähköam-

simmäistä kertaa jäsenten työehtoja

la ratkaisu, miten sähköisillä aloil-

keesta emme ole innostuneita, sil-

mattilaisille! Ja muistakaapa kaikki,

pitäisi heikentää parantamisen si-

la pidennetään työaikaa ansiotasoa

lä katsomme meidän edustamillam-

että syksyllä on Sähköliiton edus-

jaan. Erityisesti työajan pidentämi-

muuttamatta.

me aloilla sen vääristävän kilpailua.

tajiston vaalit. Vielä ehtii ilmoit-

Lausekkeen väärinkäyttöä emme

tautua mukaan ehdokkaaksi, mut-

pystyisi valvomaan.

ta muistakaa myös äänestää syksyn

nen on katkeraa kalkkia.
Ammattiliitot eivät ole vielä hy-

TYÖNANTAJAPUOLELLA toivo-

aloittamaan aikuisuutensa ilman
”sakkokierroksia”.
Toivon onnea ja menestystä kai-

väksyneet kilpailukykysopimus-

taan, että 24 tunnin lisäys toteutet-

Julkaisija:

ta. Olemme sitoutuneet neuvotte-

taisiin kolmena kahdeksan tunnin

KILPAILUKYKYNEUVOTTELUJEN

Sähköalojen ammattiliitto ry

lemaan kiky-sopimuksen sovelta-

työpäivänä, joten he esittävätkin 3

takarajat paukkuvat jo, eikä juu-

le pitkäaikaisesta yhteistyöstä. Elä-

Elbranschernas

vaaleissa!
Kiitos jäsenille ja muille lukijoil-

misesta meidän työehtosopimuk-

pekkaspäivän muuttamista työpäi-

ri millään alalla ole edetty alkua pi-

köitymisikäni täyttyi huhtikuussa.

fackförbund rf.

siimme. Listalla ovat työajan piden-

viksi. Vaikeaa on nipistää pekkas-

demmälle. Työnantajapuolen vit-

Toukokuussa muista syistä kokoon-

Postiosoite: PL 747

tämismallit, paikallisen sopimisen

päivistä, koska ne ovat meille lähes

kastelun takia kiky-sopimus ei var-

tuva edustajisto päättää siksi myös

33101 Tampere

kehittäminen ja luottamusmiehen

koskematonta aluetta.

maankaan tule voimaan alkuperäi-

seuraajastani. Sähköliiton Edunval-

Puhelin: 03 252 0111

aseman vahvistaminen. Työnanta-

sessä aikataulussa. Myös maan hal-

vonnantekijät on nimennyt puheen-

Faksi: 03 252 0210

japuoli tosin on ollut hämmentävän

viksi on yksi vaihtoehto. Helators-

lituksen toiminta karkauspäivänä

johtajaehdokkaakseen neuvottelu-

Sähköpostiosoite:

haluton neuvottelemaan muusta

tain ja loppiaisen muuttaminen työ-

saavutetun neuvottelutuloksen jäl-

päällikkö Tero Heiniluoman. Mui-

vasamalehti@sahkoliitto.fi

kuin työajan pidentämisestä. Neu-

päiviksi merkitsisi, että niistä pi-

keen on ollut poukkoilevaa.

ta ehdokkaita liitossa ei ole nimet-

etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi

vottelupöydässä Sähköliittoa vastas-

täisi maksaa kaksinkertainen palk-

Päätoimittaja: Martti Alakoski

sa ovat etunenässä Palta, Energia-

ka. Sitä edellyttää Euroopan sosiaa-

RAKENNUSALAN työllisyys kasvaa

sin palvelleena ja iloisena siitä, että

Vastaava toimittaja: Riitta Kallio

ja Teknologiateollisuus.

linen peruskirja, johon Suomi on si-

ensi vuoden loppuun mennessä pe-

Sähköliiton tulevaisuus on varmois-

toutunut.

räti 13 000 hengellä, kertoo työ- ja

sa käsissä.

Toimittaja: Jonna Heiniluoma
Ulkoasu ja taitto: Jari Mattila
Palkansaajalehdet –
Löntagartidningar
PALE ry:n jäsen
Noudatamme Julkisen sanan neu-

Sähköliiton hallitus, hyväksyessään kiky-sopimuksen sopimusala-

Arkipyhien muuttaminen työpäi-

Myös päivittäisen työajan pi-

ty. Voin siis siirtyä eläkkeelle täy-

elinkeinoministeriön (TEM) tuore

kohtaisesti neuvoteltavaksi, edellyt-

dentäminen on yksi vaihtoehto.

ennuste. Sen mukaan pääkaupun-

ti, että työehtoihin tulevat heiken-

Me olemme esittäneet työaikapan-

kiseudulla olisi jo suoranainen työ-

nykset pitää kompensoida muilla

kin reunaehdoista sopimista, jolloin

voimapula rakennusalan ammatti-

teksteihin tulevilla korjauksilla, joil-

työpaikalla voitaisiin sopia sen käyt-

laisista.

la ei ole kustannusvaikutusta.

töönotosta ja käyttää työaikapank-

Töitä on tarjolla entistä enem-

kia työajan pidentämiskeskustelus-

män myös sähköasentajille. Tut-

VAIKKA työntekijöille on luvassa

sa hyväksi. Tosin pankit ovat usein

kimus on mukavaa luettavaa, sil-

vain tyly 24 tunnin työajan piden-

kaatuneet työnantajapuolen jousta-

lä korkea työttömyys on kurittanut

Painopaikka: Sanomala, Vantaa

nys ja työnantajamaksujen osittai-

mattomuuteen. Isännät eivät tahdo

sähköaloja jo vuosikausia. Toivotta-

Ilmoitushinnat tekstisivulla:

nen siirto työntekijäin maksettavak-

suostua siihen, että työntekijät pää-

vasti suuntaus tuo helpotusta myös

voston määrittelemää hyvää journalistista tapaa.

MARTTI ALAKOSKI

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

Janne Termonen ja

konkarit ja nuoret tulokkaat yhteisten asioiden

Ville Luostarinen

äärelle. Kotiinviemisiksi kertyi tarpeellista tietoa ja

ottivat ensimmäisestä

mukavia muistoja sähköammattilaisten keväisestä

luottamushenkilöseminaaristaan

tapaamisesta.



kaiken irti.

TEKSTI JA KUVAT: RIITTA KALLIO

200 luottamushenkilö
S

ähköliiton luottamushenkilöseminaari keräsi tänä keväänä Tampereen Rosendahliin lähes 200 osanottajaa eri puolilta Suomea Inkoosta Inariin. Mukaan mahtui
luottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja, osastojen puheenjohtajia ja
nuorisosihteereitä sekä edustajiston,
hallituksen ja johtokuntien jäseniä.
Vaalivuoden sähköistämää toukokuista seminaaria tähdittivät ajankohtaiset esiintyjät, erinomaiset puitteet
ja kukkaan puhkeava luonto maisemahotellin ympärillä.
– Loistava paikka ja hyvä ohjelma;
4
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kyllä kannatti tulla, arvioi ensi kertaa seminaariin osallistunut 23-vuotias työsuojeluvaltuutettu Janne Termonen.
NUOREKASTA MENOA
Vuonna 2014 perustetun, nopeasti kasvaneen helsinkiläisen Telelinja Oy:n
tietoliikenneasentaja Termonen valittiin maaliskuussa nuoren yrityksensä
työsuojeluvaltuutetuksi siinä vaiheessa, kun firmaan oli pestattu 10 palkollista.
– Olemme erikoistuneet linjasaneerauksien kupari-, kuitu- ja antenni-

verkkoihin, mutta nyt firman päätyökohteena on Länsi-Metron kaksi viimeistä asemaa, Termonen valotti.
Termosen kurssikaverina oli työtoveri Ville Luostarinen, tuore pääluottamusmies. Kumpikin oli tyytyväinen
seminaarin antiin. Mielenkiintoisten
esiintyjien lisäksi kaverukset arvostivat erityisesti hotellin hyviä ruokia ja
lainapyöriä, millä saattoi polkea Pyynikin rannasta illaksi keskustan rientoihin. Seminaarin tauoilla nuorukaiset tutustuivat vanhempiin kollegoihin, joista useampikin kysäisi poikia
ehdolle edustajiston vaaleihin. Aina-

kaan heti ei millään ryhmällä tärpännyt.
Poikien esiintyjäsuosikki oli vierailevista tähdistä ensimmäisenä lavalle noussut Uusi keskusjärjestö -hankkeen vetäjä Juha Heikkala. Sujuva
esitys kertoi, missä uudessa palkansaajakeskusjärjestöhankkeessa
nyt
mennään.
– Jos tämä hanke ei nyt toteudu, se
kannattaa pakastaa huolella, jotta se
voidaan tulevaisuudessa helposti kaivaa esiin. Hyvä hanke, mutta väärä aika, Heikkala kiteytti.

Inarista seminaariin saapunut pääluottamusmies Timo Portti jututti liiton

Seminaarin avannut ja ryhmätyötä vetänyt neuvottelupäällikkö Tero Heiniluoma sai tuoreita vinkkejä luottamusmies Raimo Kemppaiselta.

lakimiestä Mira Snellmania.

Myös Martti Alakoskea nauratti, vaikka hän väitti olevansa haikeissa tunnelmissa viimeisessä suuressa luottamushenkilötapaamisessaan.

Seminaarin erinomaisista järjestelyistä yhdessä hotelli Rosendahlin henkilökunnan kanssa vastasi liiton

Edustajiston puheenjohtaja Seppo Fahlstömillä oli asiaa TP:n pääsihteerille Ismo Kokolle ja hallitussihteeri

sihteeripooli. Vasemmalta Päivi Hoivala, Pirjo Lintunen, Anne Lindeman, Anne-Marie Paasonen ja Minnaliisa Aalto.

Sari Rapinojalle.

Luottamushenkilöt saivat seminaarista rautaisen tietopaketin, mutta pääsivät myös tutustumaan kaukaisempiin kollegoihinsa.

Sopimusvastaava Jari Ollilalla oli kommentoitavaa STTA:n hallituksen puheenjohtaja
Pekka Karppiselle (vas).

öä koolla Tampereella
YLEISSITOVUUS PUHUTTI
Seminaari kuunteli korva tarkkana
myös työnantajaliittojen edustajia,
PALTA ry:n varatoimitusjohtaja Tuomas Aartoa ja STTA:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Karppista. Kumpikin herra puhui lämpimästi sähköistysalan työehtosopimuksen yleissitovuuden merkityksestä ja totesi, että se
on voimassa vain tulevan vuoden tammikuun loppuun.
– Alan työnäkymä on nyt kohtalaisen hyvä, parempi kuin vuosiin, Karppinen arvioi myös.
Yleisöpuheenvuoron käyttänyt säh-

köistysalan johtokunnan puheenjohtaja Mika Rainio muistutti, että yleissitovuus merkitsee eniten pienille työnantajille, ehkä enemmän kuin ammattitaitoisille sähköasentajille. Sopimusvastaava Jari Ollila lisäsi puolestaan,
että yleissitovuus on työrauhan paras
tae.
KIUSAAMINEN RYHMÄTYÖNÄ
Työ- ja elinkeinoministeriön vanhempi hallitussihteeri Sari Rapinoja esitteli seminaarissa uutta sähköturvallisuuslainsäädäntöä ja Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto Tukesin asiantuntija,

ryhmäpäällikkö Harri Westerlund
valotti työsuojelukysymyksiä.
Virkamiesvierailijoiden esityksiä
kiinnostavammaksi osoittautui liiton lakimiehen Mira Snellmanin
katsaus viimeaikaiseen oikeuskäytäntöön. Snellman kertoi selkeästi
Sähköliiton ajamista tai Sähköliiton
oikeusavun turvin ajetuista jäsenten
työsuhderiidoista ja antoi luottamushenkilöille hyviä vinkkejä ongelmatilanteisiin.
Myös ryhmätyö työpaikan kiusaamis- ja häirintätapauksista sai luottamushenkilöt ottamaan omakohtai-

sesti kantaa päivän aiheeseen.
Eri sopimusalojen ajankohtaiset
kysymykset käsiteltiin sopimusalakohtaisissa tapaamisissa. Teollisuusja erityisalojen tapaamisessa vieraili Teollisuuden palkansaajat TP ry:n
pääsihteerin tehtävään marraskuussa
2015 valittu Ismo Kokko, joka paljastui sähkömiehen pojaksi.
Seminaarin lopulla Martti Alakosken ajankohtaiskatsauksessa oli jäähyväistunnelmaa, sillä puheenjohtaja
arveli puhuvansa näin laajalle luottamushenkilöporukalle viimeistä kertaa
ennen eläkkeelle jääntiään. 
VA S A M A 5 / 2 0 1 6
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Luottamushenkilöseminaari Tampereella 13.–14.5.2016

Raati arvio työajan pidennystä
Vasaman käytävägallup
keräsi luottamushenkilöseminaarissa mielipiteitä
paikallisesta sopimisesta
ja 24 tunnin vuotuisesta
työajan pidennyksestä.
Siinä samalla luottamushenkilöt paljastivat
kesäsuunnitelmansa.

P
U
L
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PEKKA WIROLA

ARTO PAAVILAINEN

ARI VILLA

Pääluottamusmies, Kangasala

Työsuojeluvaltuutettu, Nilsiä

Pääluottamusmies, Muhos

Are Oy / Urakointi

Voimatel Oy

Maintpartner Oy

– Työmailla on aina jouduttu sopimaan jois-

– Paikallisesti voidaan sopia, jos se on win-

– Meillä on sovittu paikallisesti esimerkiksi ke-

tain asioista paikallisesti. Tessistä ei aina löy-

win-tilanne työtekijälle ja työnantajalle. Meil-

sälomien siirtämisestä lomakauden ulkopuo-

dy hintaa työmaakohtaisista yksittäisistä asi-

lä on sovittu esimerkiksi varallaolosta ja työ-

lelle ylimääräistä vapaata vastaan. Myös pek-

oista. Kaikille työmaille paikallinen sopiminen

aikapankista.

kasvapaita kerrytetään pidettäväksi hiljaisem-

ei silti sovellu.
– Työaikaa ei saisi pidentää mitenkään. Työpäivät ovat jo nyt tarpeeksi pitkiä. Työajan pidentäminen vain pahentaa työttömyyttä toisille.
– Kesäloma kuluu kotimaassa. Kai tulee vä-

– Työpäiviä ei pitäisi pidentää. Työmatkojen
kanssa päivät ovat nyt jo aivan riittävän pitkiä.
En lisäisi myöskään kokonaisia päiviä.
– Kesä kuluu kotimaassa perheen kanssa
huvipuistoja kierrellen. 9-vuotias poika kyllä

pina aikoina. Minusta tällainen on ok.
– Jos työaikaa on pakko pidentää niin sitten
joka työpäivälle pari minuuttia lisää.
– Kesälomalla on tarkoitus käydä ainakin
Black Sabbathin konsertissa Helsingissä.

keksii, mihin mennään.

hän reissattua.

SAMI LIIMATAINEN

ANNIINA KANGAS

LAURI LINDROOS

TOPI UUSITORPPA

Pääluottamusmies, Kouvola

Nuorisojaoston sihteeri, Helsinki

Työsuojeluvaltuutettu, Turku

Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu,

Are Oy

Are Oy, hoitovapaalla

Laivasähkötyö Oy

Rauma

– Meillä ei oikeastaan ole sovittu paikallisesti

– Paikallisissa sopimisissa ei saa ainakaan

– Paikallisesti työnantajan kanssa voidaan so-

Posiva Oy

vielä mistään. Neuvotella voidaan, ellei sopi-

polkea työntekijäin oikeuksia. Luottamusmie-

pia joistain pienistä asioista, esimerkiksi lomi-

– Paikallisesti meillä on sovittu joistain loma-

misella pyritä vain alittamaan tessin mukaisia

helle sopiminen on kova paikka.

en joustoista.

rahoista ja loma-ajan palkanmaksamisesta.

palkkoja tai työehtoja.
– Vähiten pahana näkisin arkipyhien muut-

– Työajan pidennys tuskin tuo työttömille lisää töitä. Kyllä siihen tarvitaan muita keinoja.

tamisen työpäiviksi, mutta jostain pitäisi vie-

– Juhannuksena ainakin mennään Lapin-

lä löytää kahdeksan tuntia lisää. Haasteelli-

niemen kylpylään perheen kanssa. Saimme ar-

nen kysymys.

vonnassa viikon Sähköliiton lomaosakkeessa.

– Aion pyöräillä Suomessa mahdollisimman
paljon. Olen jo treenaillut 20–40 kilometrin
lenkeillä.

6
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– Työajan pidentämiseksi vähiten huono ehdotus on pekkasten siirtäminen lauantaipäiviin.
– Kesäloma kuluu vanhaa rintamamiestaloa remontoidessa. Talvilomalla voi mennä ul-

Enemmänkin voisi sopia, jos siitä olisi hyötyä
työntekijälle.
– Jos pakko on työaikaa pidentää, arkipyhät
kai täytyy uhrata.
– Kesä kuluu pesäpallokentän laidalla F-ju-

komaille, mutta kesä kannattaa viettää Suo-

nioreissa pelaavan tyttären harrastuksen mu-

messa.

kaan. Pelireissuja on ympäri Suomea. Lomareissu tehdään Baltian maihin.

Kuva: JONNA HEINILUOMA

UK-hanke ja
liittopuheenjohtajan
valinta edustajiston
päätettävänä
Sähköliiton edustajisto on kutsuttu ylimääräiseen kokoukseen
päättämään liiton kannasta uuteen keskusjärjestöön. Kokous
pidetään Tampereella hotelli Scandic Cityssä lauantaina 28.
toukokuuta. Edustajisto saa valita kokouksessaan myös uuden
puheenjohtajan, sillä Martti Alakoski ilmoitti jäävänsä eläkkeelle. Hän jatkaa kuitenkin liiton palkkalistoilla marraskuun edustajistoon saakka, juhannuksesta eteenpäin lähinnä kuitenkin
pitämättömiä lomapäiviään kuluttaen.
sä puheenjohtajana täyden kauden

den keskusjärjestön perustamista

eläkeiän saavuttamisesta huolimat-

Uusi keskusjärjestö-hankkeen

koskevassa UK-hankkeessa. Liit-

ta, Alakoski toteaa.

projektipäällikkö Juha Heikkala

tojen edellytetään ilmoittavan tou-

– Sattumoisin tulin jo tuolloin

kävi esittelemässä hankkeen

kokuun aikana hankkeen ohjaus-

ilmoittaneeksi, että ylimääräis-

selvitystyötä Sähköliiton

ryhmälle suhtautumisensa hank-

tä edustajistoa ei tarvita koolle mi-

luottamushenkilöseminaarissa.

keeseen. Sähköliiton kannan muo-

nun eläköitymiseni takia, Alakos-

dostaa liiton ylintä päätäntävaltaa

ki jatkaa lisäten, että nyt kun edus-

käyttävä edustajisto.

tajisto on muusta syystä koolla, sen

Ylimääräisen edustajiston asialistalla on myös liittopuheenjohtajan valinta. Puheenjohtaja Mart-

on luontevaa valita liitolle uusi puheenjohtaja.
Lisäksi edustajisto pääsee tuo-

ti Alakoski saavutti eläkeiän huh-

reeltaan päättämään Sähköliiton

tikuussa.

edellisen toimintavuoden tilinpää-

Puheenjohtaja Martti Alakoski

töksen ja toimintakertomuksen hy-

lähtötunnelmissa. Kättelyvuorossa

– Ilmoitin vuoden 2012 liittovaalien jälkeen olevani käytettävis-

Kuva: RIITTA KALLIO

Sähköliitto on ollut mukana uu-

väksymisestä. 

Timo Liimatta Lappeenrannasta.

Sähköliiton
kesäduunarit
viihtyvät töissään
Sähköliitto on palkannut kaksi ke-

ri onkin vaihtanut alaa tai on työt-

sätyöntekijää. Lisäksi liitto tarjoaa

tömänä.

neljälle koululaiselle kahden viikon ”tutustu työelämään ja tienaa”pestit.

tila puolestaan tekee erinäisiä sel-

Ari Wigeliuksen projektityönä on
jäsenhankinta.
– Soittelen kaikille kaksi vuotta
sitten sähköalan ammatteihin valmistuneille liiton entisille oppilas-

Kuva: ARI WIGELIUS

Helsingin yliopistossa oikeustieteitä opiskeleva Anne-Maria Martvitystehtäviä sekä liiton että työttömyyskassan puolella ja vastailee
työympäristöasioita koskeviin puheluihin.
– Työoikeusasiat kiinnostavat ja

jäsenille, jotka eivät vielä kuulu liit-

täällä niihin saa hyvin tuntumaa,

toon. Palaute on ollut todella posi-

Marttila iloitsee. 

tiivista, vaikka yllättävän moni nuo-

Taitajat kisasivat Seinäjoella
Taitaja2016-tapahtuma keräsi Sei-

sistaan. Suoritukset arvioi kokenei-

ja Janne Mononen Pohjois-Karjalan

näjoen Areenalle toukokuun 10.-

den kouluttajien, työntekijöiden ja

ammattiopistosta sai pronssia.

12. 450 kilpailijaa ja tuhansia kävi-

työnantajien muodostama lahjoma-

jöitä. Ammattitaidon Suomen mes-

ton raati.

taruudesta kisattiin 47 eri lajissa.

Kovatasoisen sähköasennuskisan

Automaatioasennus oli KeskiPohjanmaan ammattiopiston juhlaa
sillä kirkkaimman mitalin nappasi

20-vuotiaille ja nuoremmille tarkoi-

voitti Koulutuskeskus Sedun Tomi

tetussa kisassa eri ammattioppilai-

Vuorijärvi. Sakari Luukkonen Ylä-

jäi Lasse Kalliokoski. Pohjois-Karja-

tosten opiskelijat ottivat mittaa toi-

Savon ammattiopistosta otti hopeaa

lan Jussi Mikkonen oli kolmas.

Olli Kalliokoski ja niukasti hopealle
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Vastaajana puheenjohtaja Martti Alakoski

Sähköliiton edustajiston vaalien

VAALIRYHMÄT
TENTISSÄ
Sähköliiton edustajiston ja työttömyyskassan edustajiston vaalit käydään
syksyllä. Edustajistopaikoista kisailee tällä tietoa kolme eri vaaliryhmää.
Ehdolla ovat Sähköliiton Edunvalvonnantekijät ry, Sähköistenalojen ammattilaiset ry ja Jäsenten Sähköliitto.
Edunvalvonnantekijät edeltäjineen on vaikuttanut liiton enemmistöryhmänä koko Sähköliiton historian ajan. Sähköistenalojen ammattilaiset
edeltäjineen taas on toiminut vähemmistöryhmänä ja Jäsentensähköliitto on uusi vaaliliitto, joka on ensimmäistä kertaa mukana edustajistovaaleissa.
Vasama teki kymmenen kiperää kysymystä vaaliliitoille, jotka palauttivat määrämittaiset vastauksensa samanaikaisesti toimitukselle. Kysymyksillä pyritään selvittämään, onko vaaliliittojen välillä olennaisia näkemyseroja.
1. Mikä vaaliliittosi on ja millaisia periaatteita sillä on?
2. Millaisia asioita vaaliliittosi ajaa? 1-10 keskeistä tavoitetta?
3. Millaisia meriittejä vaaliliitollasi on? Entä tulevaisuudessa?
4. Miksi sinun vaaliliittoasi kannattaa äänestää?
5. Miten liiton päätöksenteko pitäisi tapahtua?
6. Millaisia muutostarpeita vaaliliittosi näkee Sähköliiton
toiminnassa ja miksi?
7. Miten vaaliliittosi suhtautuu ryhmätoimintaan ja miksi?
8. Millainen Sähköliiton strategian pitäisi olla?
9. Miten suhtautuisit siihen, että Sähköistenalojen ammattilaiset ry:n
ja vaaliliitto Jäsenten Sähköliiton ehdokkaat perustaisivat vaaleissa
yhteisen ehdokaslistan tai että niiden omilta listoilta edustajistoon
hyväksytyt jäsenet perustaisivat vaalien jälkeen yhden ryhmän?
10. Kuka on vaaliliittosi puheenjohtajaehdokas? /
Millaisia ominaisuuksia Sähköliiton puheenjohtajalla pitäisi olla?

1. Minä, kuten kaikki puheenjohtajat minua

taisiin. Edustajiston jäsenet pystyisivät pereh-

ennen, edustan Sähköliiton Edunvalvonnan-

tymään päätettäviin asioihin syvällisemmin ja

tekijöitä. Edunvalvonnantekijät haluavat, että

tulisivat nopeammin sinuiksi paitsi asioiden,

liiton jäsenet saavat rauhan keskittyä leipä-

myös toistensa kanssa.

työhönsä, ja me liitossa solmimme työehtosopimukset ja valvomme niitä. Uskomme tulos-

7. Yksikään ammattiliitto ei voi toimia teke-

ten saavuttamiseen neuvotellen ja sopimalla.

mättä ammattiyhdistyspolitiikkaa. Ammatti-

Tämä on jo vuodesta 1955 taannut Sähkölii-

yhdistyspolitiikka on eri asia kuin puoluepoli-

tolle työnantajien ja muiden liittojen kunnioi-

tiikka. Kaikki politiikka on kuitenkin yhteisten

tuksen. Emme tue muiden vaaliliittojen radi-

asioiden hoitamista yhdessä, eikä mitään poli-

kaalia ja anarkistista linjaa.

tiikkaa voi harjoittaa yksin. Ryhmät ovat ay-politiikan välttämätön edellytys ja yhtä luonnol-

2. Edunvalvonnantekijät ajaa ennen kaikkea

linen asia kuin puolueet ovat puoluepolitiikal-

Sähköliiton jäsenten työsuhdeturvan paranta-

le. Ay-toiminta perustuu joukkovoimalle, jonka

mista, hyvää palkkakehitystä, työturvallisuu-

yksi ilmentymä ryhmät ovat.

den parantamista ja jäsenten oikeutta vaikut-

teistyöhön ja erilaisuuden hyväksymiseen. Tor-

män yhteensovittamiseen. Edunvalvonnante-

jumme jäsenten vainoamisen heidän ryhmä-

kijät suhtautuu penseästi paikallisen sopimi-

taustansa perusteella.

sen laajentamismahdollisuuksiin niin
kauan, kun kyse ei ole käytännössä paikalli-

8. Liiton strategian pitää kunnioittaa jäsenis-

sesta sopimisesta, vaan paikallisesta painos-

tön tahtoa. Sähköliittolaiset arvostavat tutki-

tamisesta.

tusti korkeimmalle työsuhdeturvaa. Seuraaville sijoille jäsenistö asettaa palkkakehityksen

3. Jäsentemme palkkataso on SAK:n liittojen

ja työturvallisuuden. Sipilän hallituksen teke-

huipputasoa, joten Edunvalvonnantekijät ovat

mien työelämän heikennysten purkamistarve,

onnistuneet tes-neuvotteluissa kiitettävästi.

vuoden 2008 rahoituskriisistä alkanut talou-

Työehtosopimusten yleissitovuus on säilytetty

den syöksykierre ja SAK:n teollisuusliittojen

ja säilytetään. Torjuimme jouluna 2013 työn-

yhdistymishanke on myös otettava strategiaa

antajien työsulku-uhkauksen. Haimme viime

ajan tasalle päivitettäessä huomioon.

vuonna EU-tuomioistuimesta historiallisen
tuomion siitä, että tessin minimipalkka ei

9. Olen saanut jäseniltä huolestuneita yhtey-

riitä lähetetylle työntekijälle. Kaikki nämä

denottoja. Haastajien pelätään aikovan yhdis-

asiat perustuvat Edunvalvonnantekijöiden toi-

tyä, kun ne ensin ovat vilpillisesti kalastaneet

mintaan.

ehdokkaita ja äänestäjiä. Sähköistenalojen
ammattilaiset eli entinen Ryhmä 2000 ja Jä-

4. Edunvalvonnantekijät luottavat sähköliit-

sentensähköliitto on kuitenkin perustettu täy-

tolaisten joukkovoimaan. Osaamme käyt-

sin eri lähtökohdista. Toinen syntyi kommunis-

tää joukkovoimaa työnantajien painostuk-

tien/vasemmistoliittolaisten hankkeena ja toi-

seen, joskus jopa lakkoillen. Osaamme myös

sen ovat perustaneet ne kaunaiset, jotka vuon-

väistää ne karikot, joiden vuoksi jäsenet me-

na 2012 pettyivät jatkopestiini liiton puheen-

nettäisivät palkkansa aivan turhien lakkojen

johtajana.

vuoksi.
10. Puheenjohtajan valinta on yksi edustajis5. Edunvalvonnantekijöille tärkeintä liiton

ton ensimmäisistä isoista päätöksistä. Siksi

päätöksenteossa on jäsenlähtöisyys. Liiton

äänestävillä jäsenillä on oikeus tietää kaikki-

toimiston väki ei meillä yksin hoida tes-neu-

en vaaliliittojen avoimesti nimetyt puheenjoh-

votteluita, vaan edustajiston valitsemat neu-

tajaehdokkaat.

vottelukuntien jäsenet istuvat neuvottelupöydässä.
Jäsentensähköliiton toiminnassa ovat kes-

Hän toimi 2004-2012 liiton lakimiehenä, joten hän tuntee Sähköliiton jäsenten tarpeet

vuosikymmenen alussa syrjäyttää jäsenet pää-

sekä piinkovan juristin että sinnikkään neuvot-

töksenteosta. Vain Edunvalvonnantekijöitä ää-

telupäällikön näkökulmasta.

nestämällä voi varmistaa, että jäsenkeskeisyys säilyy.
6. Puheenjohtajaehdokkaamme linjasi tavoitteita huhtikuussa Edunvalvonnantekijöiden
esittämistään uudistuksista merkittävin olisi, jos edustajiston sääntömääräisten kokousten määrä hänen esittämällään tavalla tuplat-
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Edunvalvonnantekijöiden ryhmä uskoo yh-

taa omaan työhönsä sekä työn ja perhe-elä-

Jäsenten
Sähköliitto
Vastaajana liittosihteeri Hannu Luukkonen

Vastaajana ryhmän tiedotusvastaava Tapio Heikkinen

1. Sähköistenalojen ammattilaiset on poliit-

nistön esittämiin ongelmiin reagoidaan nope-

1. Jäsenten Sähköliitto kokoaa yhteen Sähkö-

kussa ja ammattiosastojen aktiivien määrä on

tisesti sitoutumaton vaaliliitto. Perusperiaat-

ammin ja tehokkaammin

liiton jäsenet, jotka haluavat rakentaa Sähkö-

laskussa. Liiton koulutuksia perutaan osallis-

liitosta yhteisöllisemmän, yhtenäisemmän ja

tujapulan vuoksi. Ammattiosastojen aktiiveilla

teenamme on sähköliiton jäsenistön etujen

– Sähköliitosta on rakennettava kaikkien jä-

ajaminen ilman puoluepoliittista ohjausta.

senien liike, jossa toimitaan avoimesti ja oi-

avoimemman. Periaatteet: rehellisyys, jäsen-

ei ole todellista roolia Sähköliiton järjestötoi-

Teemme yhteistyötä kaikkien poliittisten toi-

keudenmukaisesti, jotta Sähköliiton yhtenäi-

lähtöisyys ja avoimuus.

minnan suunnittelussa. Muokataan Sähköliit-

mijoiden ja yhteiskunnallisten tahojen kans-

syyttä saadaan vahvistettua

sa, mutta tahdomme pitää sähköliiton pää-

– järjestötoimintaa on kehitettävä, jotta

to jäsenten tarpeiden mukaiseksi, eikä jäseniä
2. Edunvalvonta on ykkösasia. Tarpeeton ryh-

Sähköliiton tarpeiden mukaiseksi.

töksenteon itsenäisenä poliittisiin puolueisiin

Sähköliiton toimintakykyä pystytään paranta-

mätoiminta tulee lopettaa. Tehoton ja näky-

ja keskusjärjestö SAK:hon nähden. Tavoittee-

maan kaikilla toiminnan tasoilla (liiton, am-

mätön yhteiskuntavaikuttaminen täytyy uudis-

7. Nykyinen Sähköliiton ryhmätoiminta perus-

namme on tehdä Sähköliitosta kaikkien jä-

mattiosaston ja työpaikkojen)

taa täysin. Ammattiosastot on otettava parem-

tuu valtapyrkimyksiin. Ryhmillä täytyisi olla

min mukaan liiton toimintaan. Osaamiseen ja

todellisia ideologisia eroja, jotta niiden ole-

tölle tehtävän selvityksen pohjalta, jotta Säh-

tutkittuun tietoon perustuva järjestötoiminta

massaololle olisi perusteita. Nykymuotoisel-

köliitto pystyy tulevaisuudessa tarjoamaan

luo resurssit parhaiden mahdollisten työehto-

le ryhmätoiminnalle ei ole tarvetta Sähköliitos-

koulutusta joka lähtee jäsenistön tarpeesta

jen rakentamiseen ja mahdollistaa tehokkaan

sa. Sitä kannattavat ne jotka siitä itse hyöty-

edunvalvonnan. Jäsenlähtöisyys. Uudistumis-

vät ja ne, jotka eivät ymmärrä organisaatiojoh-

kyky. Avoimuus. Yhteisöllisyys.

tamisen perusteita. Kukaan ei ole vielä kyen-

senten liike.
2. Itsenäinen sähköliitto
• Sähköliitto tulee säilyttää itsenäisenä

– koulutustoimintaa on kehitettävä jäsenis-

ammattikuntaliittona
• päätöksentekoon ja toimintaan on saatava aitoa demokratiaa

7. Tavoitteenamme on tehdä Sähköliitosta

nyt julkisesti perustelemaan tarvetta nykyiselle

kaikkien jäsenten liike, jolloin ryhmätoimintaakaan ei tarvita, nykyisen kaltainen ryhmä-

3. Jäsenten Sähköliitto haluaa rakentaa tu-

toiminta vaientaa keskustelun ja sen seurauk-

levaisuuden Sähköliittoa. Historialla on oma

Edunvalvonta

sena demokraattisen päätöksenteon Sähkö-

merkitys, kun rakennetaan tulevaisuutta, mut-

8. Sellainen jota noudatetaan ja tarvittaessa

• jäsenistön etujen ajaminen on Sähkölii-

liitossa

ta ylenpalttinen historian meriittien ihannoin-

muokataan, eikä jätetään hyllylle pölyttymään

ti ja ylistäminen ei ole tervettä. Jäsenten Säh-

kuten nykyinen strategia. Seuraavassa strate-

• emme hyväksy liiton ulkopuolelta tulevaa
ohjausta Sähköliiton toiminnassa

ton tärkein tehtävä

ryhmätoiminnalle, koska tarvetta ei ole.

• työolojen valvontaa on tehostettava

8. Tulevaisuuteen katsova, demokraattises-

köliiton keskeiset meriitit ovat siinä, että vaa-

giassa tulisi panostaa enemmän sen toteutta-

• suomalaisia työehtoja ja työlainsäädäntöä

ti toimiva, avoin ja keskusteleva, ammatillis-

liliittoon kuuluu merkittävä määrä henkilöi-

miseen. Sähköliitolle tulisi määrittää selkeät

on noudatettava kaikkien työntekijöiden koh-

ta yhteisöllisyyttä ja järjestäytymistä vahvista-

tä, joilla on laajaa osaamista ja kokemusta eri

arvot joihin toiminta perustuu. Keskeisin arvo

dalla kansalaisuudesta riippumatta

va sekä vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja työ-

sopimusalojen edunvalvonnasta sekä järjes-

olisi jäsenlähtöisyys. Strategiaan tulisi sisällyt-

elämään liittyvissä asioissa

tötoiminnasta liitto-, osasto- ja työpaikkata-

tää viestintä- ja jäsenstrategia. Viestintästra-

Järjestötoiminta

solta. Tulevaisuus tulee toivottavasti olemaan

tegia sisältäisi liiton sisäisen ja ulkoisen vies-

9. Sinänsä hämmentävä ja outo kysymys Va-

se, että Jäsenten Sähköliiton mukana syntyy

tinnän. Jäsenstrategiassa määritettäisiin tavat,

saman toimitukselta esittää kysymys vain kah-

merkittävä muutosvoima, joka korjaa tarpeet-

joilla jäsenten tarpeet, toiveet ja palautteet

delle vaaliliitolle kolmesta.

toman ryhmätoiminnan ja valtapolitiikan tuo-

huomioidaan organisaation toimintaan.

• Sähköliiton hallintoon on valittava päättäjät läpinäkyvästi ja demokraattisesti
• ammattiosastojen taloudelliset toimintaedellytykset on turvattava

mat haavat Sähköliiton toiminnasta yhdistä-

• järjestötoimintaa on kehitettävä tuke-

Sähköistenalojen ammattilaiset haluavat

maan Sähköliiton toimintaa kaikilla tasoilla

parantaa ammattiliittomme yhteenkuuluvuutta

en jäsenet yhtenäiseksi kaikkien etuja ajavak-

9. Jäsenten Sähköliitto tekee yhteistyötä sen

sekä yhteisöllisyyttä. Sähköistenalojen ammat-

si joukoksi.

tavoitteita edistävien tahojen kanssa. Se ei ole
perustamassa yhteistä listaa kenenkään kans-

3. Sähköistenalojen ammattilaisten vaaliliit-

tilaiset pyrkivät tekemään kaikkien hallintoon

toon Sähköliiton edustajistossa kuuluu 19

valittujen edustajien kanssa yhteistyötä vaali-

4. Sähköliiton täytyy kyetä muuttumaan.

sa. Se ei ole yhdistymässä vaalien jälkeen

edustajaa. Uusien meriittien tekemisen mah-

en jälkeen vaaliliitoista riippumatta.

Tuomme selkeästi esille muutostarpeet ja löy-

kummankaan Sähköliiton ryhmän kanssa. Jä-

dämme keinot niiden toteuttamiseksi. Ajam-

senten Sähköliitolle käy tietenkin, että se yh-

dollistamiseksi Sähköistenalojen ammattilaiset kaipaavat jäsenistöltä tukea syksyn 2016

10. Sähköistenalojen ammattilaisten arvomaa-

me kaikkien jäsenten etuja, emme minkään

distyy molempien ryhmien kanssa, jolloin ryh-

edustajistovaaleissa. Meneillään olevan vaa-

ilmaan ei kuulu tässä vaiheessa meneillään

ryhmän etua. Ehdokkaillamme on laajapohjai-

mät käytännössä lakkaavat olemasta.

likauden 2012-2016 aikana Sähköistenalo-

olevaa vaalivuotta puheenjohtajaehdokkaan ni-

sesti osaamista edunvalvonnasta ja järjestö-

jen ammattilaisten vaaliliiton aloitteesta ovat

meämistä.

toiminnasta.

seuraavat esitykset toteutuneet.

10. Hyvällä puheenjohtajalla tulisi olla sähköalan työkokemusta ja alan ymmärrystä, ko-

Sähköistenalojen ammattilaiset keskittyvät

– ASPA uusi urakkalaskentaohjelma

tällä hetkellä ainoastaan ehdokashankintaan

5. Demokraattisesti. Siten, että asioita ei pää-

kemusta ja ymmärrystä Sähköliiton ammatti-

– Sähköistysalan työehtosopimukseen

mahdollisimman kattavasti eri sopimusalojen

tetä pienessä porukassa etukäteen. Päätet-

osastotason toiminnasta, yhteistyökykyä, kes-

vaalipiireissä.

tävät asiat eivät ole niin monimutkaisia, että

kustelutaitoa, rehellisyyttä, uskottavuutta ja

sen vuoksi tarvittaisiin ryhmäkokouksia. Ei

jämäkkyyttä. Hänen täytyisi myös olla avoin.

2015-2017 uutena käsitteenä tullut A3 henkilökohtainen aikapalkkataulukko

Henkilöt jotka syyskuun puolenvälin jälkeen

– lakiapu jäsenistölle puhelinpalveluna

järjestettävissä edustajistovaaleissa tulevat va-

tarvita vuositasolla kymmeniä tuhansia euro-

Ehdokkaaksi ei ole valitettavasti asettunut vie-

– vuoden luottamushenkilön valinta

lituksi uuteen edustajistoon valitsevat aika-

ja kustantavia hallituksen ryhmäkokouksia. Ei

lä sellaista ehdokasta, joka täyttäisi näitä kri-

– tekstiviestipalvelu ammattiosastoille

naan Sähköliitolle uuden puheenjohtajan sekä

tarvita tunneiksi edustajiston kokouksen kat-

teereitä.

– jäsenedut.fi palvelu

muut tulevan hallinnon edustajat seuraavaksi

kaisevia ryhmäkokouksia.

– verkkokauppa (Innoflame Oy)

neljäksi vuodeksi.
Sähköistenalojen ammattilaiset pitävät tär-

4. Äänestämällä Sähköistenalojen ammattilaisten ehdokasta olet äänelläsi viemässä Sähköliittoa avoimempaan ja demokraattisempaan suuntaan vaalien jälkeen.
5. Päätöksenteon Sähköliiton hallinnossa pitäisi pohjautua vapaan keskustelun kautta ilman "sisäpiirin" ohjausta.
6. – Edunvalvontaa pitää tehostaa, jotta jäse-

keänä, että valittava puheenjohtaja
– tuntee sähköisillä aloilla työskentelevien
jäsenien työt ja tehtävät

6. Demokratiaa, jäsenlähtöisyyttä ja avoimuutta täytyy lisätä. Rapautunut järjestötoiminta täytyy rakentaa kokonaan uudelleen.
Nuorisotoimintaa täytyy edelleen kehittää. Yh-

– toimii avoimesti ja oikeudenmukaisesti

teiskuntavaikuttamisen keinot täytyy uudistaa

– tuntee järjestörakenteen kokonaisuudes-

kokonaan. Edunvalvontaa täytyy kehittää ja

saan (liiton, ammattiosastot ja työpaikkatason)

kaikkia jäseniä sekä sopimusaloja pitää koh-

– tuntee hyvin työehtosopimustoimintaa ja

della tasa-arvoisesti. Muutoksia tarvitaan, kos-

niiden sisältöä, koska se on ammattiliiton tär-

ka liiton varsinaisten jäsenten ja oppilasjäsen-

kein jäsenistölle tarjottava tuote.

ten määrä ovat historiallisen jyrkässä laskussa. Luottamusmiesten määrä on jyrkässä las-
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Elektrikerförbundets ordförande Martti Alakoski
1. Jag, liksom alla ordföranden före mig, re-

Elektrikerförbundets representantskapsval

VALFÖRBUNDEN
TENTAS
I höst arrangeras val av medlemmar till Elektrikerförbundets representantskap och arbetslöshetskassa. Enligt dagens uppgifter konkurrerar tre
olika valgrupper om platserna i representantskapet. De som ställer upp är
Elektrikerförbundets Intressebevakare (Sähköliiton Edunvalvonnantekijät
ry), Elektricitetsbranschernas proffs (Sähköistenalojen ammattilaiset ry)
och Medlemmarnas Elektrikerförbund (Jäsenten Sähköliitto).
Intressebevakarna och deras föregångare har verkat som förbundets
majoritetsgrupp under Elektrikerförbundets hela historia. Elektricitetsbranschernas proffs och deras föregångare har verkat som minoritetsgrupp och Medlemmarnas Elektrikerförbund är ett nytt valförbund som ställer upp i representantskapsvalet för första gången.
Vasama ställde tio knepiga frågor till valförbunden som direkt returnerade sina svar till redaktionen. Med frågorna försökte redaktionen ta reda
på om det finns några väsentliga åsiktsskillnader mellan valförbunden.

att driva fackföreningspolitik. Fackförenings-

vakare. Intressebevakarna vill att förbundets

politik är något helt annat än partipolitik. All

medlemmar i lugn och ro ska få koncentre-

politik innebär emellertid att sköta gemensam-

rar sig på sitt arbete, och vi på förbundet in-

ma ärenden tillsammans, och ingen politik

går kollektivavtal och övervakar dem. Vi tror

kan drivas ensam. Grupperna är en nödvän-

på resultat genom förhandlingar och överens-

dig förutsättning för fackföreningspolitiken,

kommelser. På detta sätt har Elektrikerförbun-

och ett lika naturligt inslag som partierna är

det rönt arbetsgivarnas och andra förbunds re-

för partipolitiken. Fackföreningsrörelsen byg-

spekt sedan år 1955. Vi stödjer inte de andra

ger på kollektiv styrka och ett uttryck för det-

valförbundens radikala och anarkistiska linje.

ta är grupperna.

2. Intressebevakarna arbetar framför allt för

te och på att acceptera olikheter. Vi avvisar

att förbättra Elektrikerförbundsmedlemmar-

ansättande av medlemmar på grund av deras

nas anställningsskydd, för en positiv löneut-

gruppbakgrund.

Intressebevakarnas grupp tror på samarbe-

veckling, bättre arbetarskydd och medlemmarnas rätt att påverka sitt eget arbete samt för

8. Förbundets strategi ska respektera med-

en sammanjämkning av arbete och familjeliv.

lemskårens vilja. Enligt undersökningar vär-

Intressebevakarna förhåller sig kyligt till möj-

desätter Elektrikerförbundets medlemmar an-

ligheterna att utvidga lokala avtal så länge det

ställningsskyddet högst. På följande plats pla-

inte gäller lokala avtal i praktiken, utan på-

cerar medlemmarna löneutvecklingen och ar-

tryckningar lokalt.

betarskyddet. Behovet att häva Sipiläregeringens försämringar i arbetslivet, stoppa

3. Våra medlemmars lönenivå ligger på topp

ekonomins störtdykning som började med fi-

bland FFC:s förbund. Det betyder att Intresse-

nanskrisen 2008 samt FFC:s industriförbunds

bevakarna har lyckats berömligt i kollektivav-

samgångsprojekt ska även beaktas när strate-

talsförhandlingarna. Kollektivavtalens allmänt

gin uppdateras.

bindande verkan har bevarats och kommer att
bestå. Vi avvärjde arbetsgivarnas hot om lock-

9. Vad skulle du tycka om Elektricitetsbran-

out julen 2013. I fjol utverkade vi en historisk

schernas proffs (Sähköistenalojen ammattilai-

dom i EU-domstolen, enligt vilken kollektivav-

set ry) och valförbundet Medlemmarnas Elek-

talets minimilön inte är tillräckligt för utsända

trikerförbunds (Jäsenten Sähköliitto) kandida-

arbetstagare. Allt detta baserar sig på Intres-

ter skulle bilda en gemensam kandidatlista i

sebevakarnas verksamhet.

valet, eller om medlemmar på deras egna lis-

1. Vilket är ditt valförbund och vilka är valförbundets principer?

tor som godkänts till representantskapet skul4. Intressebevakarna litar på Elektrikerför-

2. Vilka frågor driver ditt valförbund? 1-10 centrala mål?
3. Vilka meriter har ditt valförbund? Och i framtiden?
4 Din grupps vallöfte? / varför lönar det sig att rösta på ditt valförbund?
5 Hur ska besluten fattas i förbundet?
6

Vilka behov av förändringar ser ni i Elektrikerförbundets
verksamhet och varför?

7. Hur förhåller sig ditt valförbund till gruppverksamhet och varför?
8. Hurdan strategi borde Elektrikerförbundet ha?

bundsmedlemmarnas kollektiva styrka. Vi kan

10. Vem är ditt valförbunds ordförandekandidat? /
Hurdana egenskaper borde Elektrikerförbundets ordförande besitta?
10
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le bilda en grupp efter valet?
Jag har blivit kontaktad av bekymrade med-

utnyttja vår kollektiva styrka för att pressa ar-

lemmar. Man är rädd att utmanarna går sam-

betsgivarna, ibland även genom att strejka.

man när de först bedrägligt fiskat kandida-

Vi kan också undvika fallgropar som kan leda

ter och röster. Elektricitetsbranschernas proffs

till att medlemmarna går miste om sin lön på

(Sähköistenalojen ammattilaiset) dvs. tidigare

grund av helt onödiga strejker.

Ryhmä 2000 och Medlemmarnas Elektrikerförbund (Jäsentensähköliitto) har fullständigt

5. Det viktigaste för Intressebevakarna är med-

avvikande utgångspunkter. Det enda uppstod

lemsnärhet i beslutsprocessen. Enbart förbun-

som kommunisternas/vänsterförbundarnas

dets administrativa personal sköter inte kollek-

projekt och det andra grundades av de hätska

tivavtalen hos oss. Det är delegationsmedlem-

medlemmar som år 2012 blev besvikna för att

mar utsedda av representantskapet som sitter

jag fick fortsätta som förbundets ordförande.

vid förhandlingsbordet.
Medlemmarnas Elektrikerförbunds mest

10. Valet av ordförande är ett av representant-

framträdande personer är de som i början av

skapets första stora beslut. Därför har röstan-

decenniet försökte utesluta medlemmarna från

de medlemmar rätt att få veta vilka ordföran-

beslutsprocessen. Endast genom att rösta på

dekandidater som varje valförbund öppet har

Intressebevakarna kan du försäkra dig om att

utsett.

medlemsnärheten består.

9. Vad skulle du tycka om Elektricitetsbranschernas proffs
(Sähköistenalojen ammattilaiset ry) och valförbundet Medlemmarnas
Elektrikerförbunds (Jäsenten Sähköliitto) kandidater skulle bilda en
gemensam kandidatlista i valet, eller om medlemmar på deras egna
listor som godkänts till representantskapet skulle bilda en grupp
efter valet?

7. Inte ett enda fackförbund kan verka utan

presenterar Elektrikerförbundets Intressebe-

Intressebevakarna har ställt upp förhandlingschef Tero Heiniluoma (45). Han jobbade

6. Vår ordförandekandidat drog upp riktlinjer-

som förbundets jurist 2004-2012, vilket bety-

na för målen i sitt tal på Intressebevakarnas

der att han känner till Elektrikerförbundsmed-

seminarium i april. Den främsta av de reformer

lemmarnas behov både ur en stenhård jurists

som han presenterade var att fördubbla anta-

och en envis förhandlingschefs perspektiv.

let ordinarie representantskapsmöten enligt föreslagen modell. Representantskapets medlemmar kunde då bättre fördjupa sig i frågor
som de ska besluta om, och de skulle snabbare kunna studera dem och även lära känna
varandra bättre.

Jäsenten
Sähköliitto
Förbundssekreterare Hannu Luukkonen

Tapio Heikkinen
let förtroendepersoner minskar starkt och an-

1. Elektricitetsbranschernas proffs (Sähköiste-

6. – intressebevakningen måste bli effektivare

nalojen ammattilaiset) är ett politiskt obundet

så att man reagerar snabbare och effektivare

ten Sähköliitto) är till för medlemmar i Elektri-

talet aktiva inom fackavdelningarna sjunker

valförbund. Vår grundläggande princip är att

på problem som framförs av medlemmarna.

kerförbundet som vill bygga upp ett Elektriker-

också. Förbundets kurser ställs in till följd av

förbund med större sammanhållning, enhet-

brist på deltagare. De aktiva inom fackavdel-

driva Elektrikerförbundets medlemskårs intres-

– Elektrikerförbundet måste bli en rörelse

1. Medlemmarnas Elektrikerförbund (Jäsen-

sen utan partipolitisk styrning. Vi samarbetar

för alla medlemmar där man fungerar öppet

lighet och öppenhet. Principer: ärlighet, med-

ningarna har inte egentlig roll när Elektriker-

med alla politiska aktörer och samhällsinstan-

och rättvist så att Elektrikerförbundets sam-

lemsnärhet och öppenhet.

förbundets organisationsverksamhet planeras.

ser, men vi vill bevara en självständig besluts-

manhållning stärks.

process inom Elektrikerförbundet oberoende

– organisationsverksamheten ska utvecklas

Vi ska forma Elektrikerförbundet enligt med2. Intressebevakningen står i främsta rum-

lemmarnas behov, inte medlemmarna enligt

av politiska partier och centralorganisationen

så att Elektrikerförbundets handlingsförmåga

met. Onödig gruppverksamhet ska upphöra.

FFC. Vårt mål är att göra Elektrikerförbundet

förbättras på alla verksamhetsnivåer (förbun-

Den ineffektiva och osynliga samhällspåverkan

till en rörelse för alla medlemmar.

dets, fackavdelningens och arbetsplatsernas)

måste förnyas helt. Fackavdelningarna ska tas

7. Det nuvarande Elektrikerförbundets

– utbildningsverksamheten ska utvecklas

mycket mera med i förbundets verksamhet. En

gruppverksamhet bygger på maktsträvanden.

utgående från en utredning över medlemmar-

organisationsverksamhet som bygger på kom-

Det borde finnas verkliga ideologiska skill-

nas uppdrag så att Elektrikerförbundet fram-

petens och fakta skapar resurser för att uppnå

nader mellan grupperna för att deras exis-

över ska kunna erbjuda utbildning som utgår

bästa möjliga arbetsvillkor och en effektiv in-

tens ska vara motiverad. Det finns inget behov

från medlemmarnas behov

tressebevakning. Medlemsnärhet. Förmåga till

av gruppverksamhet i dess nuvarande form i

förnyelse. Öppenhet. Sammanhållning.

Elektrikerförbundet. Den får understöd bara

2. Självständigt Elektrikerförbund
• Elektrikerförbundet ska bevaras som ett
självständigt yrkeskårsförbund
• beslutsprocessen och verksamheten ska
vara genuint demokratisk
• vi godkänner inte styrning utifrån i Elektrikerförbundets verksamhet

7. Vårt mål är att göra Elektrikerförbundet till
en rörelse för alla medlemmar. Då behövs inte

Elektrikerförbundets behov.

av de som själva har någon nytta av den, och
3. Medlemmarnas Elektrikerförbund vill

av de som inte förstår organisationsledarska-

Intressebevakning

heller gruppverksamhet, för gruppverksam-

bygga upp det framtida Elektrikerförbundet.

pets grunder. Ingen har ännu offentligt kun-

• Elektrikerförbundets viktigaste uppgift är

heten i dess nuvarande form tystar debatten

Historien har sin betydelse när vi bygger upp

nat motivera behovet av den nuvarande grupp-

och därmed den demokratiska beslutsproces-

framtiden, men det är inte sunt att överidea-

verksamheten, eftersom det inte finns något

sen i Elektrikerförbundet

lisera och lovorda historiska meriter. Medlem-

behov.

att driva medlemskårens intressen
• bevakningen av arbetsförhållande ska vara

marnas Elektrikerförbunds främsta meriter är

effektivare
8. En strategi som blickar mot framtiden, som

att valförbundet består av en ansenlig mängd

ning ska iakttas för alla arbetstagare oavsett

fungerar demokratiskt, en strategi som är öp-

personer som har en bred kunskap om och er-

inte en sådan som får ligga och damma på

nationalitet

• finländska arbetsvillkor och arbetslagstift-

8. En sådan som följs och ändras vid behov,

pen och diskuterande, som stärker den fack-

farenhet av intressebevakning i flera avtals-

hyllan liksom den nuvarande strategin. I näs-

Organisationsverksamhet

liga sammanhållningen och organiseringen

branscher och av organisationsverksamhet på

ta strategi ska man satsa mera på att förverkli-

• Valet av beslutsfattare i Elektrikerförbun-

samt en stark samhällspåverkare i frågor som

förbunds-, avdelnings- och arbetsplatsnivå.

ga den. Man borde fastställa klara och tydliga

gäller arbetslivet

Förhoppningsvis kommer framtiden att med-

värdegrunder som verksamheten i Elektriker-

föra en stor förändringskraft genom Medlem-

förbundet sedan bygger på. Den främsta vär-

9. Den i sig förvirrande och konstiga frågan

marnas Elektrikerförbund, en kraft som läker

degrunden ska vara medlemsnärhet. Strate-

från Vasamas redaktion ställs bara till två av

såren till följd av en onödig gruppverksamhet

gin ska omfatta en kommunikations- och med-

tre valförbund.

och maktpolitik i Elektrikerförbundets verk-

lemsstrategi. Kommunikationsstrategin om-

samhet, och som förenar medlemmarna till en

fattar förbundets interna och externa kommu-

enhetlig grupp som driver allas intressen.

nikation. Medlemsstrategin definierar på vil-

dets administration ska vara transparent och
demokratiskt
• fackavdelningarnas ekonomiska verksamhetsförutsättningar ska tryggas
• organisationsverksamheten ska utvecklas
så att den stödjer Elektrikerförbundets verksamhet på alla plan

Elektricitetsbranschernas proffs vill förbättra sammanhållningen och gemenskapen i vårt

ka sätt medlemmarnas behov, önskemål och

fackförbund. Elektricitetsbranschernas proffs
3. I Elektricitetsbranschernas proffs valför-

strävar efter samarbete med alla valda repre-

bund i Elektrikerförbundets representantskap

sentanter efter valet oavsett valförbund.

4. Elektrikerförbundet måste kunna förändras. Vi tar tydligt upp behovet av förändring-

feedback beaktas i organisationens verksamhet.

ar och finner sätt att genomföra dem. Vi dri-

ingår 19 representanter. För att skapa nya meriter behöver Elektricitetsbranschernas proffs

10. I Elektricitetsbranschernas proffs värde-

ver alla medlemmarnas intressen, inte någon

9. Medlemmarnas Elektrikerförbund sam-

stöd av medlemmarna i representantskapsva-

ringar ingår inte att utse en ordförandekandi-

enskild grupps intressen. Våra kandidater har

arbetar med sådana som driver samma intres-

let hösten 2016. Under pågående valperiod

dat i detta skede av det pågående valåret.

en mycket omfattande kunskap och erfaren-

sen. Valförbundet avser inte att grunda en ge-

het av intressebevakning och organisations-

mensam lista med någon. Det avser inte att

verksamhet.

gå samman med någondera gruppen i Elektri-

2012-2016 har på valförbundet Elektricitets-

För närvarande koncentrerar sig Elektrici-

branschernas proffs initiativ följande förslag

tetsbranschernas proffs endast på en så om-

genomförts:

fattande kandidatvärvning som möjligt i de oli-

– ASPA nytt ackordberäkningsprogram

ka avtalsbranschernas valkretsar.

kerförbundet efter valet. Det passar naturligt5. Demokratiskt. Så att ärendena inte be-

vis Medlemmarnas Elektrikerförbund att gå

De personer som blir invalda i det nya re-

sluts av en liten grupp på förhand. Ärenden

samman med bägge grupperna, och då upphör

schens kollektivavtal 2015-2017 har A3 per-

presentantskapet i valet i september väljer se-

som ska beslutas är inte så komplicerade att

grupperna i praktiken att existera.

sonliga tidlönetabell inkluderats

dan ny ordförande för Elektrikerförbundet

man behöver gruppmöten innan. Vi behöver

samt övriga representanter i förbundets admi-

inte styrelsens gruppmöten som kostar tiotu-

10. En bra ordförande borde ha arbetser-

nistration för de följande fyra åren.

sentals euro per år. Vi behöver inte gruppmö-

farenhet och insikter i elbranschen, erfaren-

ten som avbryter representantskapsmötet för

het och insikter i Elektrikerförbundets fackav-

flera timmar.

delnings verksamhet, samarbetsförmåga, dis-

– Som nytt begrepp i Elektricitetsbran-

– juridisk hjälp till medlemmarna i form av
telefonrådgivning
– val av årets förtroendeperson
– sms-service för fackavdelningarna
– tjänsten jäsenedut.fi
– näthandel (Innoflame Oy)
4. När du röstar på Elektricitetsbranschernas

Elektricitetsbranschernas proffs anser det
vara viktigt att den nya ordföranden

kussionsförmåga, ärlighet, trovärdighet och

– har insikt i medlemmarnas arbeten och
uppgifter i elbranscherna

6. Demokrati, medlemsnärhet och öppenhet
måste öka. Den förfallna organisationsverk-

Dessvärre har ännu inte någon sådan kandidat

– känner till organisationsstrukturen i sin

samheten måste byggas upp på nytt från grun-

ställt upp som skulle uppfylla dessa kriterier.

proffs kandidat bidrar du med din röst till ett

helhet (förbundet, fackavdelningarna och ar-

den. Ungdomsverksamheten måste vidareut-

mer öppet och demokratiskt Elektrikerförbund

betsplatserna)

vecklas. Metoderna för samhällspåverkan mås-

efter valet.
5. Hur ska besluten fattas i förbundet?
Beslutsprocessen i Elektrikerförbundets ad-

fasthet. Ordföranden ska också agera öppet.

– arbetar öppet och rättvist

– är väl insatt i kollektivavtalsverksamheten

te förnyas helt. Intressebevakningen måste ut-

och dess innehåll eftersom det är den viktigas-

vecklas och alla medlemmar samt avtalsbran-

te produkt som fackförbundet erbjuder sina

scher måste behandlas jämlikt. Förändringar

medlemmar.

behövs eftersom antalet ordinarie medlemmar

ministration borde basera sig på fri diskussion

och studerandemedlemmar i förbundet sjun-

utan styrning från den "inre kretsen".

ker drastiskt, mer än någonsin tidigare. Anta-
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Arvokkaita vinkkejä kesäduunarille


TEKSTI: TERO HEINILUOMA

P

yydä kesätyönantajaltasi kirjallinen tai

LIITON JÄSENYYS KUNTOON

joilta. Jos kysymyksiä herää vasta kesätöiden

pettamiseen. Sinun kannattaa siis paitsi vaatia

sähköinen työsopimus. Suulliseen työso-

Liity Sähköliittoon ja työttömyyskassaan vii-

päätyttyä, voit silloinkin ottaa yhteyttä liit-

omia oikeuksiasi työnantajalta, myös suhtau-

pimukseen tyytyminen on sama kuin antaisit

meistään silloin, kun olet saanut tiedon ke-

toon, sillä työsuhdesaatavat eivät vanhene en-

tua vakavasti omiin kesäduunarin velvollisuuk-

kaupungilla vastaan tulevalle tuntemattomal-

sätyöpaikasta. Siten nopeutat pääsyäsi ansi-

nen kuin kaksi vuotta on kulunut työsuhteen

siisi. Näistä tärkein on – totta kai – töiden kova

le henkilölle setelinipun ja tyytyisit suulliseen

osidonnaisen työttömyysturvan piiriin. Kassan

päättymisestä.

paiskiminen.

vakuutteluun siitä, että viikon päästä hän toi-

päivärahan edellytyksenä oleva työssäoloeh-

mittaa sinulle rahojasi vastaan käytetyn mut-

to täyttyy päätoimisen opiskelijan osalta, jos

TUTUSTU TYÖEHTO-

si, työnantajalla ei ole myöhemminkään työsuh-

ta hyvän auton. Aikasi on rahaa, joten vaadi

hän tekee kassan jäsenenä ollessaan 26 viik-

SOPIMUKSEEN

teen aikana oikeutta ”keksiä”, että hänellä olisi

mustaa valkoisella, kun myyt sitä.

koa töitä 7 vuoden aikana. Jos tilanteesi vaih-

Harva kesäduunari tietää, että Suomen lain-

oikeus koeaikapurkuun, vaikka tällaisiinkin yri-

tuu ja muutut opiskelijasta esimerkiksi varus-

säädännössä ei ole määritelty vähimmäispalk-

tyksiin silloin tällöin törmätään. Työnantajan on

viikko takana ja työnantaja vain lupailee, että

mies- tai siviilipalveluksen suorittajaksi, il-

kaa. Asia on meillä järjestetty siten, että ai-

kyettävä näyttämään, että koeajasta on sovittu.

työsopimuspaperit tehdään kun ehditään.

moita muutoksista työttömyyskassalle.

van kuten työntekijät järjestäytyvät ammat-

Jos työsopimus on tehty suullisena, onkin rat-

Älä silti vaivu epätoivoon, jos töitä on jo

Jos koeajasta ei ole sovittu työsopimuksessa-

Suullinen työsopimus on yhtä pätevä ja sitova

Jos kesätyönantajasi julistaa, että hänen

tiliittoihin, myös työnantajat järjestäytyvät

kaisevaa, kenen kertomusta pidetään uskotta-

kuin kirjallinen tai sähköinen sopimus. Suulli-

mielestään ”liitot ovat turhia” tai että ”työn-

omiin liittoihinsa. Nämä liitot solmivat sit-

vana; sinun vai työnantajan. Tämäkin ongelma

sen työsopimuksen ongelmat liittyvät vaikeuk-

antaja pitää huolen sinun eduistasi”, sinun ei

ten keskenään työehtosopimuksiksi kutsuttu-

vältetään kun tehdään kirjallinen työsopimus.

siin osoittaa epäselvyyksien ilmetessä toteen,

kannata ryhtyä sanalliseen miekkailuun hä-

ja sopimuksia. Työehtosopimuksilla on se eri-

mitä on sovittu.

nen kanssaan. Tällainen kiero asennoitumi-

koinen ominaisuus, että ne sitovat muitakin

HUOLEHDI TYÖTURVALLISUUDESTA

nen osoittaa kuitenkin, että sinulla on taval-

kuin sopimusosapuolia. Toisin sanoen niitä on

Pelkkä ahkerakaan uurastaminen ei riitä. Li-

rille esimerkiksi työsopimuksen kestoa, pal-

listakin suurempi syy hankkia liiton jäsenyys.

noudatettava työehtosopimuksessa mainitun

säksi on tärkeää, että työtä tehdään turvallises-

kan määrää, sovellettavaa työehtosopimus-

Ammattiliittoon liittymiseen ei tarvita työnan-

alan työnantajien palveluksessa työskentelevi-

ti. Heti työsuhteen alussa työnantaja tai hänen

ta ja työaikaa, on hälytyskellojen kilistävä. Ja

tajan suostumusta. Vapaus ammatilliseen jär-

en työntekijöiden työsuhteissa. Vaikka esimer-

edustajansa vihkii sinut työpaikan tai työmaan

jos kirjallista työsopimusta ei ole pyynnöistäsi

jestäytymiseen on turvattu Suomen perustus-

kiksi palkasta ei olisi sovittu työsopimuksessa

työturvallisuuskuvioihin. Vaikka hinku kääriä hi-

huolimatta tehty ensimmäisen tilikauden lop-

laissa.

mitään tai jos palkaksi olisi sovittu työehtoso-

hat ja aloittaa työt olisi kuinka kova, pidä mie-

Kun liiton ja kassan jäsenyys on hoidettu

pimuksen mukaista palkkaa pienempi määrä,

lessä, että tarkkaavaisuus tässä tilaisuudessa

reilaan, sinulla on työpaikalla etujasi valvova,

niin työnantaja on velvollinen maksamaan si-

voi pelastaa sinun tai työtovereittesi terveyden

työntekijöiden keskuudestaan valitsema luot-

nulle vähintään työehtosopimuksen mukais-

– tai jopa hengen.

vittu kestävän yli kuukauden, työntekijällä on

tamusmies. Voit heti alkajaisiksi tiedustel-

ta palkkaa.

viimeistään tuolloin oikeus saada työnanta-

la häneltä, onko työsopimuksessasi mainittu

Mikäli työpaikallasi on epäselvyyttä siitä,

kannattaa käydä myös työntekijöiden keskuu-

jalta kirjallinen selvitys työsuhteen ehdoista.

palkka työehtosopimuksen mukainen. Luot-

mitä työehtosopimusta sinun kohdallasi nou-

destaan valitseman työsuojeluvaltuutetun jut-

Luottamusmies tai liiton toimitsijat auttelevat

tamusmies tietää myös, kuinka paljon sinulle

datetaan, kysy asiaa luottamusmieheltä tai

tusilla, jos sinulla on työturvallisuutta koskevia

lakia noudattamaan kannustavilla neuvoillaan

pitää maksaa vaikkapa ylityökorvauksia, työ-

Sähköliitosta.

kysymyksiä.

työnantajaasi muistamaan velvollisuutensa.

ajanlyhennyskorvauksia, työsuhteen päätyessä

Avun pyytäminen ei ole noloa tai merkki heik-

maksettavia lomakorvauksia tai muita työnan-

KUNNIOITA KOEAIKAA

PIDÄ KIRJAA TEHDYISTÄ TUNNEISTA

koudesta. Sähköliitto on olemassa juuri siksi,

tajilta joskus ”unohtuvia” palkan osia.

Kesätyöntekijän työsuhteesta ensimmäinen

Työnantajasi on velvollinen pitämään työaika-

puolikas voidaan sopia koeajaksi. Koeajan ku-

kirjanpitoa, josta ilmenevät tekemäsi työtunnit.

ta luottamusmiestä, jäsenetuihisi kuuluu oi-

luessa työnantaja ei tarvitse varsinaista irtisa-

Joskus tunteja jää kuitenkin kirjaamatta. Täl-

keus saada neuvontaa Sähköliiton toimitsi-

nomis- tai purkuperustetta työsopimuksen lo-

löin muistikuviin on hankala vedota. Siksi si-

Jos työnantaja ei suostu panemaan pape-

puun mennessä, nykäise luottamusmiestä hihasta tai soita Sähköliittoon.
Jos työsopimus on suullinen ja sen on so-

että yhdessä on helpompi taata työntekijöiden
oikeudenmukainen kohtelu.
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Jos työpaikallasi ei ole sähköliittolais-

Noudata saamiasi työsuojeluohjeita. Sinun

nun on syytä heti työurasi alussa opetella pi-

assa kannattaa olla huolellinen.

tämään tehdyistä työtunneista kirjaa.
Merkitse päivän päätteeksi tunnit ja työ-

PYYDÄ TYÖTODISTUS

kohde ylös esim. vaikka pieneen sinikantiseen

Kaikki työkokemus on arvokasta, ja etenkin

vihkoon ja pane vihot talteen niiden täytyttyä.

oman alan kesätyöt voivat olla portti pysyvään

Jos tuntien määrästä tulee epäselvyyttä, on

työsuhteeseen opiskelujen päätyttyä. Hyvällä

tuo vihkonen painavaa näyttöä.

tuurilla ja uutteruudella muutamien viikkojen
tai kuukausien rupeamasta voi poikia paljon

PIDÄ PALKKALASKELMAT TALLESSA

enemmän iloa ja hyötyä kuin kesätyösopimus-

Opettele lukemaan palkkalaskelmaasi eli ti-

ta tehdessä uskoitkaan. Ja vaikket saman työ-

linauhaa. Ensimmäisen saatuasi käy se läpi

antajan palvelukseen palaisikaan, muista jät-

luottamusmiehen tai työkaverisi kanssa ja sel-

tää viimeisenä työpäivänä yhtä hyvä vaikutel-

vitä itsellesi, mitä tietoja tilinauhasta ilme-

ma kuin mihin pyrit keväällä työhaastattelus-

nee. Jos olet valtuuttanut työnantajan peri-

sa. Et voi koskaan tietää, missä ja milloin tör-

mään liiton jäsenmaksun suoraan palkastasi,

määt kesätyökavereihisi tai esimiehiisi.

mikä onkin oikein kätevä ja suositeltava tapa

Työnantaja on velvollinen antamaan työto-

hoitaa jäsenmaksu, tarkasta, että myös se il-

distuksen vain työntekijän pyynnöstä. Jotkut

menee tilinauhasta.

työnantajat antavat sen pyytämättäkin, kos-

Kun vuoden 2017 keväällä saat esitäytetyn

ka tietävät, että sitä joka tapauksessa pyyde-

veroilmoituksen, kaiva palkkalaskelmat esiin

tään. Jos näin ei tapahdu, muista pyytää se.

ja vertaa pidätettyjen jäsenmaksujen yhteis-

Kun pystyt ensi keväänä osoittamaan, että si-

määrää veroilmoitukseen merkittyyn. Määrien

nulla on jo käytännön kokemusta työelämäs-

pitää täsmätä. Liiton jäsenmaksu on verotuk-

tä, mahdollisuutesi seuraavan kesätyön saa-

sessasi vähennyskelpoinen, joten tässäkin asi-

miseen paranevat entisestään. 

Täytä liittymisilmoitus!
Sähköliiton jäsenmaksu on 1,45 prosenttia veronalaisesta työtulosta, mutta sen voi
vähentää verotuksessa. Työantaja voi periä jäsenmaksun palkasta tai voit maksaa sen
itse. Löydät liittymisilmoituksen/perintäsopimuksen netistä www.sahkoliitto.fi
LOMAKKEEN VOI:
 Ensisijaisesti täyttää ja lähettää sähköisesti netissä
www.sahkoliitto.fi > Liity jäseneksi (etusivulla).
 Lähettää sähköpostin liitteenä jasenrekisteri@sahkoliitto.fi
 Tulostaa www.sahkoliitto.fi > Lomakkeet ja lähettää allekirjoitetun lomakkeen
postitse (Sähköliitto, Jäsenrekisteri, PL 747, 33101 Tampere).
 Tilata kirjallisesti täytettävän lomakkeen Sähköliiton postituksesta,
puh. 03 252 0234.
Jos sinulla on epäselvyyttä liittymisasioissa tai jäsenmaksujen maksamisessa, ota yhteyttä Sähköliiton jäsenrekisteriin. Päivystys toimistoaikana ensisijaisesti klo 9.00–

Jalaksella on sadan vuoden kokemus
markkinoiden kehittyneimpien turvajalkineiden
valmistamisesta. Jalkineemme laadun
tunnusmerkki on nyt musta.
Juoksujalkineen iskunvaimennus. Kiipeilykengän pito.
Aktiivisesti käyttömukavuutta parantavat tekniset
ominaisuudet. Vuosien hienosäädön tuloksena voimme
todeta, että musta turvajalkineemme on nyt täydellinen.

15.00, puh. 03 252 0303.

KESÄDUUNARI-info
neuvoo nuoria kesätyöasioissa
Palkansaajakeskusjärjestöjen maksuton neuvontapalvelu auttaa satoja kesätyöntekijöitä
puhelimitse ja netin kautta. Palvelu avautuu tänä kesänä jo 12. kerran.
Kesäduunarineuvoja Sini Tervolta voi kysyä neuvoa esimerkiksi palkkoihin, työvuoroihin
tai työsopimuksen laatimiseen liittyviin asioihin.

Jalas ® 9568

Jalas ® 9518

SUOJALUOKKA s3 sRC HRO

SUOJALUOKKA s1P sRC HRO

Useimmat kesätyöntekijöiden ongelmista olisivat kesäduunarineuvojan mukaan ehkäistävissä, jos nuori laatisi työnantajansa kanssa ajoissa kirjallisen työsopimuksen.
Myös palkanmaksun yhteydessä saatava palkkaerittely on tärkeä vakuus kesätyöntekijälle.
– Työntekijän tulee aina katsoa palkkaerittelystä, onko siinä kaikki tehdyt työtunnit
sekä ilta-, viikonloppu- ja ylityökorvaukset. Kaikki eivät aina muista, että lomakorvausta
on maksettava jo muutaman tunnin pituisesta työsuhteesta, kesäduunarineuvoja Sini Tervo muistuttaa.
Kesäduunari-info 0800 179 279 on avoinna perjantaihin 2. syyskuuta saakka. Puhelinpalvelu vastaa maanantaista perjantaihin kello 9–15. Neuvontaa saa suomeksi, ruotsik-

tHe n

si ja englanniksi. Palveluun voi soittaa nimettömänä.
Kesäduunari-info on myös Facebookissa www.facebook.com/kesaduunari ja Twitterissät-

ext

ays
w
l
a
,
st e P

witter.com/kesaduunari.
Palvelun verkkosivuille osoitteeseen www.kesaduunari.fi on koottu kesätyöntekijöille
tärkeää työelämätietoa. Sivujen kautta on myös mahdollista kysyä neuvoa omaan tilanteeseen.

www.jalas.com |

www.youtube.com/jalasfootwear

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

Nyt on yritysten vuoro
T

YÖTTÖMYYS on edelleen

isoin asia, mitä Suomessa on teh-

PAIKALLISEN sopimisen lisäämi-

työelämän heikennykset, jotka pe-

maksujen kevenemisen ja yksi tu-

Suomen suurin ongelma.

ty tämän hallituksen aikana. Esi-

nen ja siihen osaltaan liittyvä krii-

rustuslaillisista vaikeuksista huoli-

lee työajan pidentymisen seurauk-

Olemme joutuneet elämään jo lä-

merkiksi sosiaali- ja terveys-

silausekkeen muotoilu on myös

matta olisi varmaan jollakin taval-

sena. Olisiko nyt aika herätä to-

hes kymmenen vuotta tilantees-

alan uudistamissa on vielä iso työ

hankala kokonaisuus. Tosin näyt-

la toteutettu.

dellisuuteen ja lopettaa turha it-

sa, jossa talouskasvu on ollut hy-

edessä, vaikka se sinällään etenee

tää siltä, että kaikki työnantajalii-

vin vähäistä, joinakin vuosina jopa

aikataulussa.

totkaan eivät ole kovin kiinnostu-

NYT kun ammattiyhdistysliike on

neita aidosta ja tasavertaisen pai-

vastuunsa kantanut, on yritysten

yritykset ovat osoittaneet osaa-

kallisen sopimisen edistämisestä.

vuoro. Nyt niitä uusia työpaikkoja

vansa tehdä tulosta ja jakaa osin-

pitää vihdoinkin alkaa näkyä. On

koja. Mutta nyt on aika osoittaa

yritysten vastuunkannon aika.

osaamista myös työpaikkojen luo-

miinusmerkkistä.
Olen jo useamman kerran sa-

PARHAILLAAN liittojen sovelta-

nonut, että kaikkia päätöksiä pi-

misneuvotteluissa oleva kilpai-

tää Suomessa katsoa työllisyyden

lukykysopimus on siis todellinen

parantamisen näkökulmasta. Tä-

vastaus työllisyys- ja talousahdin-

män pitää koskea niin maan hallitusta, eduskuntaa kuin työmarkkinajärjestöjä.
Maan hallituksella on varmasti sinällään ollut vilpitön tah-

Huomionarvoista on, että Suomen Yrittäjät haluaa pitää kovas-

keminen.
Kuten vappupuheessani totesin:

ti meteliä paikallisesta sopimises-

En voi ymmärtää niitä poliitik-

misessa. Vähänkään pidemmäl-

koon. Monien käänteiden jälkeen

ta, vaikka järjestö ei ole tässä asi-

koja, yritys- ja järjestöjohtajia, jot-

lä tähtäimellä yrityksetkään eivät

sopimusluonnos saatiin valmiik-

assa sopijapuoli. Se yrittää murtaa

ka vähättelevät kilpailukykysopi-

pärjää muuta kuin synnyttämällä

si, mutta paljon on vielä tehtävää,

työehtosopimuksen määrittelemää

musta. Haluan muistuttaa, että

uutta työtä.

että sopimus voidaan lopullises-

sopimisen linjaa ulkopuolelta laki-

sopimuksen toimenpiteiden yh-

ti hyväksyä.

tien kautta. Se ei meille käy.

teenlaskettu vaikutus on yrityksille neljä kertaa suurempi kuin esi-

to nostaa Suomen talous ja työl-

Liitojen sopimusneuvotteluis-

lisyys uuteen kasvuun. Kolmen

ta on kantautunut monenlaisia on-

KILPAILUKYKYSOPIMUS, vaikka

merkiksi yhteisöveron laskemi-

puolueen hallitus on kuitenkin en-

gelmia. Näyttää siltä, että vuo-

se on palkansaajille vaikea, se on

nen oli.

simmäisen vuotensa aikana iske-

sittaisen työajan pidentäminen

myös mahdollisuus nostaa Suomi

Esimerkiksi Suomen Yrittäjät

nyt kirveensä kiveen monta ker-

24 tunnilla on liittoneuvottelujen

jaloilleen. On totta, että työnteki-

eivät ole juurikaan julkisuudessa

taa. Milloin on yritetty lakipakol-

hankalin asia. Työnantajien ylei-

jät kantavat kilpailukykysopimuk-

kertoneet, että yritysten sivukulu-

la heikentää työehtoja, milloin on

nen näkemys tuntuu olevan se,

sessa suurimman vastuun. Työajan

ja alennetaan nyt ennennäkemät-

uskottu työttömyysturvan leikkaa-

että työaikaa on lisättävä kokonai-

pidentämisen lisäksi iso osa työn-

tömällä tavalla. Vaikkapa 60 hen-

misen johtavan onnelaan ja niin

silla päivillä. Työntekijäpuoli käyt-

antajamaksuista siirtyy palkansaa-

gen yritys voi halutessaan saada

edelleen.

täisi soveltamisessa enemmän eri-

jien maksettaviksi.

kolmen työntekijän lisätyöpanok-

LAURI LYLY

sen ilman, että sen työvoimakus-

Kirjoittaja on SAK:n puheenjoh-

Uskon kuitenkin, että maan

laisia vaihtoehtoja, kuten päivittäi-

hallitus haluaa saada kilpailuky-

sen työajan pidentämistä tai kou-

ratkaisu on parempi kuin hallituk-

tannukset nousevat yhtään sent-

taja ja Sähköliiton kunniapuheen-

kysopimuksen aikaan. Onhan se

lutukseen panostamista.

sen pakkolait ja muut mahdolliset

tiä. Kaksi on mahdollista palkata

johtaja

Näen kuitenkin niin, että tämä

ABB:n huoneistokeskukset.
Saneeraus- ja
uudisrakentamiseen.

ABB:n huoneistokeskuksien nykyaikainen muotoilu saa keskukset sulautumaan huomaamattomasti asunnon
sisustukseen. Sarjaan kuuluvat ryhmäkeskukset, viestintäviraston määräykset täyttävät data-asennuskotelot
sekä ryhmäkeskukset dataosalla. Ryhmäkeskus ja data-asennuskotelo ovat samannäköiset ja ne voidaan
asentaa joko vaakaan (oven päälle) tai pystyyn. Vaaka-asennuksen voi esteettisesti viimeistellä peittämällä
yläpuolelta tulevat kaapelit lisävarusteen avulla. Dataosalla varustetuille ryhmäkeskuksille on saatavissa
lisävarusteena kiinnikkeet, joiden avulla keskus voidaan piilottaa kiinnittämällä oveen esimerkiksi peilin.
Valmistamme myös asiakaskohtaisia räätälöityjä keskuksia. Huoneistokeskukset voit tilata sähkönumerolla
suoraan lähimmältä tukkumyyjältäsi. www.abb.fi/asennustuotteet

ABB Oy
Puhelin: 010 22 11
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KUVA: SEPPO FAHLSTRÖM

Sähköliitto tukee Ecuadorin Sähköliiton tiloissa sijaitsevaa ay-koulua yhdessä SASK:in ja Ulkoministeriön kanssa.
Suomalaiset vieraa saivat lämpimän vastaanoton ja merkittäviä kontakteja kehittyvän maan hallintoon.

Ecuadorin Sähköliiton kunniavieraana
– Correan aikana perustuslaki on

to toimii omistamassaan rakennuk-

kalla Quiton ulkopuolella, Los Chil-

jöiden sosiaalimaksujen työnanta-

laitettu uusiksi, maa on kehittynyt

sessa, jossa pidetään myös pientä

losin vanhassa vesivoimalassa ja

jaosuuteen sekä lisäämällä nuorten

hurjasti eteenpäin ja 1980–90-lu-

kauppaa jäsenistölle. Liiton tiloissa

Guangopolon dieselvoimalassa. Ve-

työharjoittelupaikkoja. Ecuadoris-

limme kuin valtiovierai-

kujen yhteiskunnallinen ja talou-

toimii myös eläköityneiden ay-aktii-

sivoimalaitoksessa on 18 työnteki-

sa on myös hiljattain hyväksytty laki

ta. Tällaiselle matkalle jo-

dellinen sekasorto on rauhoittunut.

vien kerho.

jää kolmivuorotyössä ja se on aktii-

ay-luottamushenkilöiden irtisano-

kaisen pitäisi päästä kerran eläis-

Infrastruktuuriin, teolliseen tuotan-

vinen paikallisosasto Sähköliiton si-

missuojasta.

sään, totesi Sähköliiton edustajis-

toon ja julkisten palvelujen paranta-

tuella ay-koulu ENSec perustettiin

sällä. Työntekijöitä on myös jo osal-

ton puheenjohtaja Seppo Fahlström.

miseen on satsattu. Energiaomava-

huhtikuussa 2015. Koulun toimin-

listunut ay-koulun koulutuksiin,

huipentuma oli ENSecin juhlase-

Hän vaimoineen pääsi ”kerran

raisuuteen on satsattu kasvattamal-

ta on lähtenyt hyvin käyntiin: toimi-

Fahlström kertoi.

minaari sekä parlamentin varapu-

elämässä”-reissulle, kun Ecuado-

la erityisesti vesivoiman tuotantoa.

tilat on saatu kuntoon, kurssivali-

rin Sähköliitto kutsui veljesliitton-

Ecuadorin ay-liike on edelleen

koima on rakennettu ja kouluttajia

Guangopolon 35 vuotta vanha die-



TEKSTI: RIITTA KALLIO
KUVAT: COMITÉ DE EMPRESE ELÉCTRICA DE QUITO

-O

– Suomen Sähköliiton ja SASKin

Vielä mielenkiintoisempi oli ollut

Suomalaisdelegaation vierailun

hemiehen Fausto Cayemben tapaaminen.

sa edustajan vieraakseen osallistu-

hyvin pirstaloitunut ja järjestäyty-

hankittu. Koululla on vahvat tausta-

selvoimala, jossa työskentelee 80

maan hankeyhteistyöllä perustetun

misaste on vain 3,5-4% aktiivises-

tukijat sähköalan ay-kentässä sekä

työntekijää pääosin kuusituntisissa

JUHLASEMINAARISSA

ay-koulun Escuela Nacional Sindi-

ta työväestöstä. Tästä joukosta 80%

poliittinen tuki ja yhteydet maan

työvuoroissa.

KUNNIAVIERAANA

cal de Ecuadorin yksivuosijuhlase-

työskentelee julkisella sektorilla.

hallinnon tasolla. Vuoden 2015 ai-

minaariin ja tutustumaan sikäläi-

Yksityisellä puolella järjestäytymi-

kana järjestettiin lukuisia kursse-

kentelyolosuhteet liittyen erityisesti

vat parlamentin Cayembe, Ecuado-

seen Sähköliittoon Comité de Em-

nen on toistaiseksi hyvin vaikeaa.

ja mm. kouluttajien kouluttamises-

kuumuuteen ja meteliin, mikä oli-

rin Sähköliiton Marcelo Solórzano,

ta, ay-perusoikeuksista sekä strate-

kin ollut syynä kuusi tuntisen työ-

Suomen Sähköliiton Seppo Fahl-

prese Eléctrica de Quitoon huhti-

– Laitoksessa oli haastavat työs-

ENSecin juhlaseminaarissa puhui-

kuussa. Fahlströmien lisäksi vii-

ECUADORIN SÄHKÖLIITTO

gisesta suunnittelusta. Keskeinen

vuoron saamiseksi. Tapasimme

ström, SASKin Anna Perttula, ENS

kon mittaisella matkalla oli mukana

60 VUOTTA

tuki on tullut myös Kolumbian ay-

noin 30 laitoksen nuorta työnteki-

Kolumbian Carlos Julio Diaz sekä

SASKin espanjankielentaitoinen oh-

Vieraat saivat tutustua Sähköliit-

koululta ENSiltä, kertoi ay-koulun

jää, joille kerrottiin Suomen ay-jär-

ENSecin johtaja Enrique Vacas. Ti-

jelmistosuunnittelija Anna Perttula.

to Comité de Empresan Eléctrica

johtaja Carlos Julio Diaz.

jestelmästä ja Ecuadorin ay-koulun

laisuuteen osallistui noin 150 ay-

toiminnasta. ENSec voi myös vie-

aktiivia.

– Saavuimme Ecuadorin pääkaupunkiin Quitoon ja asetuimme Hotel Quitoon. Illallisella tutustuimme

de Quiton sekä ay-koulun tiloihin ja
toimintaan.
Ecuadorin Sähköliitto on perus-

Liiton seminaarissa Suomen Sähköliiton Seppo Fahlström ja SASKin

dä kursseja suoraan työpaikoille ja

–Yksityisen sähkösektorin jär-

Anna Perttula esittelivät Suomen

tehdä räätälöityjä koulutuskokonai-

jestäminen on valtava tulevaisuu-

suuksia, jos niin halutaan.

den haaste. Yleissitovien tessin ta-

paremmin ay-koulu ENSecin joh-

tettu jo vuonna 1956 ja se on mer-

ay-liikettä ja Sähköliiton toimintaa.

tajaan Enrique Vacasiin, Ecuadorin

kittävä toimija Ecuadorin ay-liik-

Esitys herätti keskustelua liittyen

Sähköliiton puheenjohtaja Marce-

keen sisällä. Comité de Empresa

mm. työehtosopimusten kattavuu-

päättyi Quiton historialliseen kes-

lo Solórzanoon sekä muutamiin ay-

järjestää ensisijaisesti Quiton alu-

teen, ylityökorvauksiin, eläkejärjes-

kustaan, joka on kokonaisuudes-

– Ay-koulu on perustettu strate-

koulun aktiiveihin, Fahlström ker-

een julkisen sähkölaitoksen työn-

telmään, työttömyystukeen ja palk-

saan UNESCOn maailmaperintö-

giseen aikaan ja sen toiminnan tu-

toili.

tekijöitä ja tekee tiivistä yhteistyö-

katasoon.

kohde.

keminen jatkossa on tärkeää. Koulu

tä 22 eri kunta- tai kaupunkikoh-

Suomalaisten tutustumiskierros

voite on myös kaukainen, Fahlström
tiivisti.

jatkaa toimintaansa mahdollisuuksi-

– Comité de Empresalle ja sen

ECUADORIN POLITTINEN JA AY-

taisen julkisen sähköalan ammatti-

ay-koululle yhteistyöhanke Suomen

TÄRKEITÄ TAPAAMISIA

en mukaan vaikka SASK/Sähköliit-

TILANNE PÄHKINÄNKUORESSA

liiton kanssa ympäri maata. Comité

Sähköliiton ja SASKin kanssa on

Suomalaisdelegaatio tapasi myös

to-hanke ei tässä muodossa jatku-

SASKin aluekoordinaattori Patricio

de Empresalla on hyvät neuvottelu-

ensimmäinen laatuaan ja he ovat

Ecuadorin työministeri Leonardo

kaan, Perttula arvioi. 

Sambonino kertoi, että Ecuadorin

suhteet Quiton sähkölaitoksen joh-

hyvin kiinnostuneita kaikesta koke-

Berrazuetan. Työministeri kertoi eri

johdossa on vuodesta 2007 saakka

don kanssa ja heillä on myös vahvat

muksesta, joita yhteistyön kautta

prosesseista ja meneillään olevista

toiminut presidentti Rafael Correa ja

vaikutuskanavat maan parlamen-

voi saavuttaa, Fahlström arvioi.

lakiuudistuksista.

hänen johtamansa laaja-alaista kan-

tissa. Sähköliiton puheenjohtaja

sanliikettä yhteen kokoava Alian-

Solórzano on Ecuadorin parlamen-

VIERAILUT VESIVOIMALOISSA

helpottamaan tarjoamalla valtion

portti, Seppo Fahlströmin haastat-

za País.

tin puhemiehen varahenkilö. Liit-

– Vierailimme kahdella eri työpai-

tukea 18-25-vuotioiden työnteki-

telu

– Nuorisotyöttömyyttä pyritään

Lähteet: Anna Perttulan matkara-

VA S A M A 5 / 2 0 1 6
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Treenikämppä kutsuu töiden jälkeen rockia
ja metallimusiikkia soittavia sähköasentajia
Sebastian Surakkaa ja Aki Rannikkoa.
16
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Rokki raikaa
rehtorin huoneessa
Entisen konepajakoulun
tiloissa Karhulan keskustassa
soi nykyään rock, kun
rakennemuutos on vienyt
mukanaan alueen perinteisen
raskaan teollisuuden. Yksi
tyhjiä tiloja vuokraavista
bändeistä on kolmen nuoren
sähköasentajan kokoonpano
”Multain”, joka harjoittelee
soittamista säännöllisesti
entisessä rehtorin huoneessa.


TEKSTI JA KUVAT: RIITTA KALLIO

B

ändin säveltäjänä ja kitaristina
toimii monitoiminen verkostoasentaja Sebastian Surakka, joka kollegojensa Aki Rannikon
ja Jyrki Joutsin kanssa soittelee rokkia ja metallimusiikkia. Ammattikouluaikoina yhteisen soittoharrastuksen
aloittaneet sähköasentajakaverukset
saivat hiljattain mieluisan tunnustuksen, kun SAK myönsi bändille 500 euron kulttuuriapurahan Surakan hakemuksesta.

– Apurahalla saa hankittua jotain
tarpeellista äänitysten viimeistelyyn,
Surakka toteaa ja katsoo, että stipendin kannustava vaikutus on vielä suurempi kuin sen tuoma rahamäärä.
– Tunnustus lisää motivaatiota. Perheellisille kavereille ei ole aina niin
helppoa järjestää aikaa omalle harrastukselle, kun vapaa-ajasta kilpailevat
monet muutkin asiat.
VIISAITA VOLYYMEJÄ
Siistiä treenihuonetta, monia upeita
kitaroitaan ja äänityslaitteitaan esitellessään Sebastian Surakka kertoo, että sähkötekniikkaan liittyvät asiat ovat
sattuneesta syystä bändillä hyvin hallussa.
– Esimerkiksi äänitysten tekeminen
sujuu jo rutiinilla. Pidämme myös tarkasti huolta siitä, että käytämme soittaessa kuulosuojaimia. Ei ole tarkoitus
soittaa itseään kuuroksi, joten pitäydymme vain ”viisaissa volyymeissä”.
Säntillisten sähkömiesten äänieristetty treenikämppä on viimeisen päälle hyvässä järjestyksessä ja pintoja
pehmentävät matot ja akustiikkalevyt.
– Asiallinen treenikämppä on tämän
harrastuksen edellytys. Hienoa, että
nyt täältä Karhulasta löytyy bändeille
hyviä ja kohtuuhintaisia harjoitustiloja, sanoo Surakka ja antaa tunnustus-

ta vuokraisännälleen Veijo Soiniselle, joka tukee bänditoimintaa vuokraamalla tiloja ostamastaan ja remontoimastaan toimistotalosta.
– Takavuosina Karhulasta oli liki
mahdotonta löytää treenikämppää.
Hienoa, että nyt suosittu bändiharrastus on löytänyt tiloja.
AMMATTIMIEHIÄ
32-vuotiaan Sebastian Surakan taiteilijahabituksen takaa löytyy tarkka sähköammattilainen. Taskussa on
sähkölaitosyliasentajan paperit eikä
fyysisestikin vaativa verkostoasennustyö tuota vaikeuksia paljon luonnossa liikkuvalle miehelle. Työkseen
verkostourakointiyrityksen, Kyvera
Oy:n Kotka-Hamina-Vironlahti-palvelualueella liikkuva verkostoasentaja liikkuu kesällä vapaa-aikoinaan
mieluusti myös vesillä kalastellen
verkoilla ja välillä vetouistinta heitellen.
– Liiton lomapaikka Kaarniemi on
hyvä tukikohta kalastusharrastukselle, Surakka mainostaa.
Myös bändin muut jäsenet ovat
riuskoja sähköammattilaisia. Jyrki
Joutsi on Kotkan kaupungin palkkalistoilla ja Aki Rannikko työskentelee
Eltelillä ja kiertelee työkohteissa pitkin Kaakkois-Suomea.

– Pääasiassa tehdään telematiikkaja sähköasematöitä. Vaikka työ on välillä fyysestikin haastavaa, minusta
liikenne on meidän alalla suurin vaaratekijä. Tien vierellä työskennellessä
pitää aina olla tarkkana. Osa kulkijoista ei noudata mitään nopeusrajoituksia, joten itsellä pitää olla aina hoksottimet hereillä, Rannikko muistuttaa.
MUSIIKKIA PIENESTÄ PITÄEN
Multain-bändin jäsenet ovat aloittaneet yhdessä soittamisen jo ammattikouluaikoinaan. Nyt kaverukset soittelevat pääasiassa itse tehtyjä kappaleita, joiden säveltäminen on enimmäkseen 10-vuotiaasta lähtien kitaransoittoa harrastaneen ja opiskelleen
Surakan harteilla.
– Musiikin teoria on jollain tavalla
hallussa, Surakka arvioi osaamistaan.
Ammatinvalintaansa tyytyväisten
kaverusten hallussa on myös Sähköliiton jäsenkortti.
– Liittoon kuuluminen on järkevää
ja hyödyllistä. Liityin jo opiskeluaikana ja liitto on aina turvannut meille asiallisen palkan ja työehdot. Myös
jäsenedut kannattaa hyödyntää. Itse käytän esimerkiksi Teboilin bensa-alennusta ja käyn Kaarniemessä
retkeilemässä kalareissujen lomassa,
Surakka vinkkaa. 

”LIITTOON KUULUMINEN ON JÄRKEVÄÄ JA
HYÖDYLLISTÄ. LIITYIN
JO OPISKELUAIKANA
JA LIITTO ON AINA
TURVANNUT MEILLE
ASIALLISEN PALKAN
JA TYÖEHDOT.”
VA S A M A 5 / 2 0 1 6
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Voimaa
teatterista
Tänä vuonna SAK:n kulttuuriapurahan sai kaksi
sähköliittolaista. Toinen heistä on Art-Master
-teatteriyhteisön puheenjohtaja Santeri Lobski.


TEKSTI JA KUVAT: JEMINA MICHELSSON

S

ähköasentaja Santeri Lobskille myönnettiin 800 euron
apuraha teatteritaiteen harrastamiseen. Raha on iso
apu Lobskin luotsaamalle pienelle teatterille.
– Pohdimme jatkuvasti, miten saamme rahat
teatteritilan vuokraan, jyväskyläläinen Lobski
kertoo.
Art-Master -yhdistyksen muodostavat kaikenikäiset ihmiset, jotka jakavat rakkauden
teatteriin. Teatterin jäseniä yhdistävät myös
venäläiset juuret. Lobskin tie teatteriin kävi
tuttavien ja sukulaisten kautta.
– En ole koskaan ollut kova esiintymään. Projektin aloittaja ja ohjaaja Kira Mirutenko houkutteli minut mukaan, kun näytelmiin tarvittiin miehiä. Tunsin
Kiran veljeni kautta, joka näytteli aikanaan jo Petroskoissa.
KIELITAITOA LAPSILLE
Art-Master järjestää toimintaa myös lapsille. Teatteri on oiva tapa oppia venäjän kieltä ja pitää kielitaitoa yllä.
– Pidämme lasten teatteriryhmää ja järjestämme teemasyntymäpäiviä. Meillä oli
äskettäin myös lasten teatterifestivaali. Sinne tuli ryhmiä Ranskasta asti.
Toistaiseksi teatterilla on riittänyt venäjänkielisiä katsojia. Lobski on pohtinut suomenkielisen yleisön mukaan saamista.
– Kokeilimme näytellä niin, että suomenkielinen teksti heijastettiin kankaalle. Esitystä oli kuitenkin hankala seurata.
Lopulta myös tekstityskone hajosi.
Venäjän kielen osaamattomuus ei ole este esitysten seuraamiselle.
– Näytelmät välittävät tunteita ilman puhettakin, Lobski
pohtii.
SOTURI JA PUHEENJOHTAJA
Uusin näytelmä käsittelee sukupolvieroja ja sen nimi on Piiritys. Lobski näyttelee siinä soturia.
Tällä hetkellä mies toivoo, että hänelle jäisi enemmän aikaa näyttelemiseen. Puheenjohtajan pesti varmistaa sen, että
päänvaivaa riittää jo teatteritoiminnan järjestämisessä.
– Tämä vie valtaosan elämästäni. Yleisöstä saa kuitenkin
niin paljon energiaa, että kaikki vaiva on sen arvoista. 

Pitkään Suomessa asunut ja sujuvaa
suomea puhuva Santeri Lobski työskentelee
Sähkö-Äijillä. Projektien välissä hän ehtii
paneutua teatteriharrastukseensa.

18
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Turvallisin mielin matkalle
Sähköliiton jäsenkortin kanssa
Matkustaessa voi sattua ja
tapahtua kaikenlaista. Joka
päivä yksi suomalainen sairastuu ja viisi suomalaista
joutuu rikoksen uhriksi ulkomailla. Sinä voit lomailla levollisin mielin, sillä Sähköliitto on ottanut jäsenilleen Turvasta jäsenvakuutuksen, joka
sisältää matkustajavakuutuksen vapaa-ajan matkoille. Ota
jäsenkorttisi mukaan matkalle, sillä se toimii myös matkavakuutuskorttina.


TEKSTI JA KUVA:

EEVA BLOMQVIST/TURVA

jeissa tai harrastuksissa.
Muista ottaa matkalle mukaan jäsenkorttisi, joka on myös matkava-

tetaan jo alkaneen matkan muut-

josta voit saada apua, jos sairas-

tumista.

tut ja tarvitset lääkäriä tai sairaala-

Matkan peruuntumisesta korva-

hoitoa. SOS:issa on ympärivuoro-

kuutuskortti. Näin hoitava laitos voi

taan kuluja, joita matkan järjestä-

kautinen päivystys suomen kielellä

todeta, että sinulla on voimassa ole-

jä ei lain tai matkaehtojen mukaan

ja siellä tunnetaan myös Sähkölii-

va matkavakuutus ja että hoidoille

palauta. Matkan keskeytymiseen

ton vakuutus.

löytyy maksaja. Matkavakuutuskort-

liittyen voidaan korvata esimerkik-

ti ei kuitenkaan ole maksukortti, jo-

si ylimääräisiä matka- ja majoitus-

muissa kuin hätätapauksissa. He

ten on hyvä varautua siihen, että

kuluja.

voivat esimerkiksi neuvoa lähim-

kulut joutuu maksamaan ensin itse

Lisäksi korvataan matkalta myö-

ja hakemaan korvausta myöhemmin

hästymisestä aiheutuvia kuluja va-

vakuutusyhtiöstä. Jos joudut itse

kuutusehdoissa mainituissa tilan-

maksamaan hoitokulut, säilytä kui-

teissa.

SOS:iin voi ottaa yhteyttä myös

NYT KANNATTAA
KESKITTÄÄ
PERHEEN
VAKUUTUKSET
TURVAAN

män luotettavan lääkäriaseman sijainnin.
SOS:n asiantuntijat selvittävät

Sähköliiton jäsenenä ja keskittämällä perheen vakuu-

tapaustasi ja pyytävät tarvittaessa

tukset Turvaan, saat kaikki-

avuksi SOS:n yhteyslääkärin. SOS

en perheen alle 18-vuotiai-

MATKATAVARAT ON

keskustelee tarvittaessa hoitavan

den lasten uudet tapaturma-

VAKUUTETTAVA ERIKSEEN

lääkärin kanssa ja välittää potilaan

vakuutukset vuodeksi ilmai-

MITÄ VAKUUTUKSESTA

Jäsenvakuutukseen ei sisälly mat-

hoidon kannalta tärkeät tiedot hoi-

seksi. Etu on voimassa elo-

KORVATAAN?

katavaravakuutusta, joten matka-

tolaitokselle. Jos hoitolaitos ei hy-

kuun 2016 loppuun asti.

Vakuutus korvaa matkan aikana al-

tavarat on vakuutettava erikseen.

väksy matkavakuutuskorttiasi eikä

Tämä etu vain ammattiliiton

kaneen äkillisen sairauden tai sat-

Sähköliiton jäsenet saavat eri-

suostu lähettämään laskua Tur-

jäsenille.

tit ja lähetä ne vahinkoilmoituksen
mukana Turvaan.

tuneen tapaturman aiheuttamia

tyisetuna Turvan jatkuvista ja mää-

vaan, voit pyytää hoitolaitosta soit-

akuutettuna ovat liiton jäsenet

hoitokuluja. Näitä ovat esimerkik-

räaikaisista matkatavaravakuutuk-

tamaan SOS:iin.

sekä jäsenen mukana matkus-

si lääkärinpalkkiot, tutkimuskulut ja

sista 20 prosentin lisäalennuk-

tavat alle 18-vuotiaat omat ja sa-

lääkärin määräämät lääkkeet. En-

sen. Huomaathan, että matkata-

LISÄTIETOJA

Perhe vakuuttaa Turvassa ko-

massa taloudessa asuvat lapset.

nen matkan alkua ollut sairaus

varat saattavat jo sisältyä normaa-

JÄSENVAKUUTUKSESTA

din lisäksi 2 seuraavista:

Eläkeläis- ja oppilasjäsenet eivät

ei ole vakuutusehtojen tarkoitta-

liin kotivakuutukseesi. Kun otat laa-

Vakuutusehdot ja korvauksenha-

• ajoneuvo

kuulu vakuutukseen, mutta he saa-

ma matkasairaus. Tällaisen sairau-

jan tason kotivakuutuksen Turvasta,

kuohjeet löytyvät Turvan tekemiltä

• tapaturma

vat Turvan jatkuvista ja määräaikai-

den pahenemiseen liittyen korva-

korvaa se myös ulkomaan matkoil-

palvelusivuilta www.turva.fi/sahko-

• matkustaja

sista matkustajavakuutuksista 20

taan ainoastaan ensiapuhoito mat-

la mukana oleville matkatavaroil-

liitto. Tutustu vakuutusehtoihin ja

• sairauskulu

prosentin lisäalennuksen.

kakohteessa.

le aiheutuneita vahinkoja 4 500 eu-

vakuutuksessa oleviin rajoituksiin

• henki

roon asti.

ennen matkalle lähtöä.

V

Vakuutus on voimassa yhtäjaksoi-

Vakuutuksesta korvataan myös

MITÄ KESKITTÄMINEN
TARKOITTAA?

Olet keskittävä asiakas,
kun sinulla on kotivakuutuk-

sesti enintään 45 vuorokautta mat-

matkan peruuntumisen tai keskey-

kan alkamisesta. Ylimeneville mat-

tymisen kuluja, mikäli se johtuu

SOS AUTTAA APUA

Turvan toimipaikoista, asiamiehil-

sen lisäksi 2 muuta edellä

kapäiville kannattaa ottaa Turvasta

äkillisestä sairaudesta tai tapatur-

TARVITSEVIA MATKAAJIA

tä tai palvelunumerosta 01019

mainittua itse hankittua va-

määräaikainen matkustajavakuutus.

masta. Matkan peruuntuminen tar-

SOS International on pohjoismais-

5110. Toimipaikkojen yhteystiedot

kuutusta Turvassa. Tapatur-

Vakuutus ei ole voimassa ehdois-

koittaa sitä, että matkalle lähtö es-

ten vakuutusyhtiöiden omistama

ja lisätietoja Turvasta löydät osoit-

mavakuutusedun lisäksi saat

sa erikseen poisrajatuissa urheilula-

tyy. Matkan keskeytymisellä tarkoi-

kansainvälinen ”hälytyskeskus”,

teesta turva.fi. 

7 % keskittämisalennuk-

Lisätietoja vakuutuksesta saat

sen sekä ammattiliittojäsenen 10 % alennuksen vapaaehtoisista jatkuvista vakuutuksista.
EDUN SAAMISEN
EDELLYTYKSET
Jos sinulla on jo vakuutuksia
Turvassa, ota vähintään yksi
uusi vakuutus Turvasta, niin
saat lasten tapaturmavakuutukset ensimmäisen vuoden
ajaksi ilmaiseksi.
Maksuttoman ensimmäisen vuoden jälkeenkin saat
lapsen tapaturmavakuutuksen maksusta alennusta muun muassa ammattiliittojäsenyyden perusteella (10 %) sekä asiakkuuden
kestoon perustuvan omistaja-asiakkaan alennuksen (7–
10 %).
HUOM! Etua ei saa verkkokaupasta, soita tai tule
käymään!

ILMOITUS
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JÄSENPALVELUT

Jäsenrekisterin puhelinpäivystys 03 252 0303, arkisin klo 9.00–11.00 ja 14.00–15.00 (paitsi 4.7.–5.8. klo 10.00-11.00)
Postitusosoite: Sähköliitto, jäsenrekisteri, PL 747, 33101 TAMPERE
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi ja jasenrekisteri@sahkoliitto.fi

KOONNUT: JONNA HEINILUOMA

4.7.–5.8.2016 LIITON TOIMISTO ON SULJETTU
Heinäkuussa jäsenrekisterin puhelinpäivystysnumero
03 252 0303 vastaa arkisin kello 10.00–11.00.
Suosi kesällä sähköpostia: jasenrekisteri@sahkoliitto.fi.

Toimisto aukeaa jälleen 8.8., jolloin
puhelinpäivystyskin alkaa toimia normaalisti
arkisin kello 9.00–11.00 ja 14.00–15.00.

EDUNVALVONTAOSASTON PUHELINPÄIVYSTYS
4.7.–5.8. TOIMISTOAIKANA:
PUH. 03 2520 240.

Tilaa jäsenkalenteri ja eläkeläisten Vasama elokuussa
Näin tilaat kalenterin verkkopalvelun kautta

Sopimusalajäsenille tarkoitetun 2017-taskukalenterin ja
eläkeläisille tarkoitetun Vasaman tilaukset on tehtävä 8.8.–
31.10. joko Sähköliiton verkkopalvelussa tai tekstiviestillä.
Näin tilaat
Vasaman verkkopalvelun kautta
Jos olet Sähköliiton eläkeläisjäsen, saat Vasaman tilaamalla sen.
Paina sivun www.sahkoliitto.fi oikeasta laidasta löytyvän Sähköliiton verkkopalvelut -laatikon linkkiä Kalenteri- ja lehtitilaukset.
Saat näkyviin verkkopalvelun ohjeet. Toimi niiden mukaan.
Jos et ole koskaan kirjautunut
työttömyyskassan, jäsenrekisterin
tai Voimavirran verkkopalveluihin,
käyttäjätunnus on jäsennumerosi
ja salasana on postinumerosi.
Jos kirjautuminen ei onnistu,

lähetä itsellesi uusi salasana koh-

Sähkö ja Vasama sekä nume-

dasta ”Jos olet unohtanut salasa-

roina oma jäsennumerosi.

nasi, klikkaa tästä”. Jos puhelin-

Jäsennumerosi löydät jäsen-

numerosi ja sähköpostiosoitteesi

kortistasi. Erota sanat ja jäsen-

ovat jäsenrekisterin tiedoissa oi-

numerosi toisistaan

kein, saat uuden salasanan mat-

välilyönnillä.

Jos olet sopimusalajäsen, tilaa vuoden 2017 taskukalenteri painamalla sivun www.sahkoliitto.fi oikeasta laidasta löytyvän Sähköliiton verkkopalvelut
-laatikon linkkiä Kalenteri- ja lehtitilaukset. Saat näkyviin verkkopalvelun ohjeet. Toimi niiden mukaan.

n tekstiviestillä

Näin tilaat kalenteri

kapuhelimeesi tai sähköpostiisi
välittömästi.

ESIMERKKI:
Sähkö Vasama 000000

Näin tilaat
Vasaman
tekstiviestillä
Jos olet Sähköliiton eläkeläisjäsen, voit tilata Vasaman myös
matkapuhelimella.
1. Kirjoita tekstiviestiin sanat

Vasama vain eläkeläisille,
jotka sen haluavat
Jos jäsen jää tänä vuonna eläkkeelle ennen tilauskanavan avautumista 8.8.2016, hänen pitää tehdä tilaus tilauskanavan kautta. Ilman tilausta Vasama lakkaa automaattisesti tulemasta tämän vuoden viimeisen numeron jälkeen.

(Korvaa esimerkin
numero 000000 omalla
jäsennumerollasi.)
2. Lähetä viesti numeroon
13145.
3. Onnistuneesta tilauksesta saat
kuittauksen tekstiviestinä.

EIKÖ VERKKOPALVELUUN
KIRJAUTUMINEN
ONNISTU?

Jos olet sopimusalajäsen, voit tilata vuoden 2017 kalenterin myös matkapuhelimella.
1. Kirjoita tekstiviestiin sanat Sähkö ja kalenteri sekä numeroina oma,
henkilökohtainen jäsennumerosi. Jäsennumerosi löydät jäsenkortistasi.
Erota sanat ja jäsennumerosi toisistaan välilyönnillä.
ESIMERKKI: Sähkö kalenteri 000000
(Korvaa esimerkin numero 000000 omalla jäsennumerollasi.)
2. Lähetä viesti numeroon 13145.
3. Onnistuneesta tilauksesta saat pian kuittauksen tekstiviestinä.

Jos et ole koskaan kirjautunut työttömyyskassan, jäsenrekisterin tai
Voimavirran verkkopalveluihin, käyttäjätunnus on jäsennumerosi ja
salasana on postinumerosi.
Jos kirjautuminen ei onnistu, lähetä itsellesi uusi salasana kohdasta ”Jos olet unohtanut salasanasi, klikkaa tästä”. Jos puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi ovat jäsenrekisterin tiedoissa oikein,
saat uuden salasanan matkapuhelimeesi tai sähköpostiisi välittömästi.

Jos jäsen jää eläkkeelle tilauskanavan sulkeutumisen 31.10.2016 jälkeen, hänen pitää tilata Vasama tilauskanavan kautta ensi vuonna, eli
elo–lokakuussa 2017. Ilman tilausta tällainen jäsen saa Vasaman automaattisesti vain vuoden 2017 loppuun asti.

TEKEMISTÄ JA TAVARAA JÄSENETUHINTAAN!

Tilauskanavan kautta tehty lehtitilaus kestää koko edustajistokauden
ajan, joten tänä vuonna tilauskanavan kautta tehtävät tilaukset ovat
voimassa vuoden 2020 loppuun.
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Sähköliitto tarjoaa jäsenilleen Jäsenedut.fi-palvelun veloituksettoman käyttöoikeuden. Palvelun kautta hoidat kesän juhlijoille lahjat, muksuille pääsyliput kaikkeen kivaan
sekä itselle tavaraa ja palveluita mukavasti jäsenhintaan.
Muista myös Teboilin menovesialennukset, Turvan matkustajavakuutus vapaa-ajan matkoille sekä asianajajan puhelinneuvonta yksityiselämän lakiasioissa. Esimerkiksi perintö-, testamentti-, huoneenvuokra-, asunto-osakeyhtiö-,
vahingonkorvaus-, pankki- ja vakuutusasioissa sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden kaupoissa soitat vain Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy:n asianajajalle ma–pe klo
9.00–15.00, puh. 040 809 9900 (heinäkuussa puhelinpalvelu on kesätauolla).
Vaan eipä tässä todellakaan kaikki! Tutustu ihmeessä
koko tarjontaan: www.sahkoliitto.fi > Sähköliiton jäsenedut

LUE J
HUOLE A TÄYTÄ
LLISES
TI!

&

KUN KESÄDUUNI ALKAA
MUUTA OPPILASJÄSENYYTESI
VARSINAISEKSI JÄSENYYDEKSI
Kun aloitat kesätyön, muuta oppilas-

LIITTYMISILMOITUS/PERINTÄSOPIMUS

jäsenyytesi liiton varsinaisen, mak-

Ammattiyhdistysjäsenmaksu liitolle ja työttömyyskassalle

savan jäsenen sopimusalajäsenyydeksi. Näin liityt myös työttömyys-

Perintäsopimuksen saapumispäivä osaston edustajalle tai liittoon

kassan jäseneksi ja alat kartuttaa

JÄSEN TÄYTTÄÄ (Käsin täytettäessä kirjoitetaan suuraakkosilla)

työttömyyskassan maksaman ansi-

Henkilötiedot

osidonnaisen työttömyyspäivärahan

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

saamiseksi vaadittavaa työssäoloehtoa. Varsinaisena jäsenenä pääset

Puhelin

kiinni kaikkiin jäsenetuihin.

Matkapuhelin

Sähköposti

Äidinkieli

TEE MUUTOS LOMAKKEELLA

Suomi

Jäsenyystiedot

Täytä vieressä oleva lomake tai hoi-

Ammattiosaston nimi

Kansalaisuus

Ruotsi

Muu, mikä

Suomi

Muu, mikä

Osaston numero

Sähköliittoon liittymispäivä

da homma www.sahkoliitto.fissä etusivun vasemmassa reunassa olevan

Uusi jäsen

Jäsenmaksu on 1,45 prosenttia

Työsuhde

työstä. Opiskelun aikana tehtävä työ

tä lomakkeeseen omat ja työnanta-

Opiskelijajäsen

jasi tiedot, laita rasti ruutuun ”Mak-

Jäsenmaksun
perintä
Valtuutus ja
voimassaoloaika

tymisilmoitus Sähköliittoon.
Liittymisilmoituksen saavuttua
saat viitteet jäsenmaksun maksamista varten.

suoraan palkastasi, täytä omat ja

Osa-aikatyö

Ei

Kyllä

Työsuhteen alkamisaika

Työnantajan toimiala

Sopimusalanumero

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

san itse jäsenmaksun” ja lähetä liit-

• Jos työnantaja perii jäsenmaksun

Kokoaikatyö

Oppiarvo/koulutus

Työnantaja perii jäsenmaksun

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

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

Jäsenen
allekirjoitus

Päiväys

Allekirjoitus

Osoitetietojani ei saa käyttää muuhun
kuin jäsenetumarkkinointiin

työnantajasi tiedot ja laita rasti ruutuun ”Työnantaja perii jäsenmak-

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

sun”. Tulosta ENNEN LÄHETTÄ-

Työnantaja

MISTÄ nettilomakkeesta yksi paperikappale ja toimita se palkanlaskentaan, jotta jäsenmaksuperintä lähtee käyntiin.

Tilittäjä/
selvittäjä

Liittymisilmoituksen saavuttua meille toimitamme työnantajallesi viitteet jäsenmaksun perimistä varten.
KUN KESÄTYÖ PÄÄTTYY
JÄSENMAKSUVAPAUTUS ALKAA
Kesätyön jälkeen sinulle myönne-

Yhteyshenkilö
Selvitysmuoto/
maksutapa
Jäsenmaksun
perintä
Työnantajan
allekirjoitus

lukuvuoden ajaksi, kun ilmoitat lukuvuoden alkamis- ja päättymispäivän jäsenpalveluihin.

WWW.SAHKOLIITTO.FI/NUORET

Puhelin

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Sähköposti

Tilittäjä/selvittäjä (täytetään, jos eri kuin työnantaja)

Puhelin

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Sähköposti

Yhteyshenkilö (tilitysten ja perinnän suorittaja)

Puhelin

Konekielinen
selvitys

Työnantajan
oma lista

Liiton
lähettämä lista

Jäsenmaksun perintä alkaa (palkkajakson ensimmäinen päivä)
Päiväys

Työnantajan edustajan allekirjoitus

Työnantajan Y-tunnus

Matkapuhelin

Faksi

Viitetilisiirrot

Viitelista

Viestillinen

Nimenselvennys

Jos maksat jäsenmaksun itse suoraan liitolle, työnantaja ei allekirjoita lomaketta.

tään varsinaisena jäsenenä jäsenmaksuvapautus seuraavan opiskelu-

Yrityksen virallinen nimi

Lomakkeen
jakelu
Jäsenyyttä
suositteli

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

Suosittelijan jäsennumero tai syntymäaika

&

• Jos maksat itse jäsenmaksun, täy-

Vapaajäsen

Ammattinimike

Työsuhteen laatu

8

PERIIKÖ TYÖNANTAJA?

Liitto vaihtuu

Jäsenyysaika edellisessä liitossa
Opiskelun päättymisaika

Maksava jäsen

kesta opiskelun aikana tehdystä

MAKSANKO ITSE VAI

Osasto vaihtuu

Jäsenmaksuryhmä

bruttotulosta ja se maksetaan kai-

voi olla minkä tahansa alan työtä.

Työpaikka vaihtuu

Edellinen ammattiliitto/työttömyyskassa

Liity jäseneksi -linkin kautta.

ETOSI
PIDÄ TI SALLA!
A
AJAN T

OPPILASJÄSEN/KESÄDUUNARI!
Upgreidaa jäsenyys ja voita tabletti! Sähköliitto arpoo
neljä kertaa vuodessa uusien varsinaisiksi jäseniksi
liittyneiden kesken tablettitietokoneen.
Kun värväät liittoon kaveritkin mukaan, saat jokaisesta

värväämästäsi uudesta sopimusalajäsenestä S-ryhmän 20
euron lahjakortin.
Käytä tämän sivun lomaketta tai hoida homma netissä:
sahkoliitto.fi/liity
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TYÖVÄEN
MUSIIKKITAPAHTUMA
VALKEAKOSKI 28.–31.7.

OTTA
12.6.

Pasi Parviainen
miehen ikään
K

uka olet?
– Lähes tavallinen kaveri joka pyrkii tekemään jotakin
asioille joihin vain voin vähänkin vaikuttaa. Ammatti voimalaitosasentaja, pääluottamusmies ja työnantajana
Enerke Oy.
Mistä tulet?
– Itäinen Suomi Tohmajärvi
Mistä sinut tunnetaan?
– Tällä hetkellä järjestötoiminnasta
ja ainakin Suomen suurpetoasioista.
Tuntuu että Susi on henkilöitynyt minuun, mutta ei missään nimessä haitaksi asti.
50 vuottasi pähkinänkuoressa?
– Erittäin vaihderikas ja mennyt jopa vähän liiankin nopeasti.
Mistä saat virtaa?
– Niistä vähistä harrastuksista, met-

sästyksestä ja laitesukelluksesta sekä
läheisistäni.
Mikä tekee sinut iloiseksi/onnelliseksi?
– Läheiset ja ystäväpiiri, onnistuminen asioiden eteen tehdyssä työssä.
Mikä ottaa päähän?
– Eriarvoisuus ja arvostamattomuus. Sovittujen puheiden ja asioiden pitämättömyys.
Miten juhlit merkkipäivääsi?
– Lähipiirissä.
Mitä on suunnitelmissasi juhlan
jälkeen?
– Pyrkiä pitämään oma linjani asioiden hoidossa ja lisätä jotenkin vapaa-aikaani. Terveisiä Vasaman lukijoille, muistakaa äänestää edustajiston vaaleissa! 

LIITON TÄRKEIN TUOTE ON TYÖEHTOSOPIMUKSET. Luottamusmies
on työpaikallasi tukena ja apuna. Hänelle voit näyttää tilinauhasi – ovatko palkat ja työajat oikein. Hän huomauttaa työnantajalle
hyvässä hengessä, jos työsopimukseesi on lipsahtanut vahinkoja.
22
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Kuva: VIIVI HUUSKA

50
VU

TIISU
MOKOMA
KAIJA KOO
STACEY KENT
MILJOONASADE
HAYSEED DIXIE
OLAVI UUSIVIRTA
PAULA VESALA
MICHAEL MONROE
STEVE'N'SEAGULLS

www.valmu.com

Onko Sähköliitolla
luottamushenkilö työpaikallasi?
Mitä tehdä, jos työpaikalla kaikki ei ole kunnossa? Miten asi-

•

voi tehdä esityksiä liiton hallitukselle ja edustajistolle.

Jos työpaikallasi ei vielä luottamusmiestä ole, ota

at saataisiin järjestykseen? Liitytään tietysti Sähköliittoon,

•

huolehtii tiedottamisesta työpaikan jäsenten ja

yhteyttä omaan ammattiosastoosi tai Sähköliittoon.

ammattiosaston sekä liiton välillä.

Saat neuvot ja avun työhuonekunnan perustamiseen ja

asettaa edustajaehdokkaita ammattiosaston hallitukseen

luottamusmiesvalinnan järjestämiseen.

perustetaan työhuonekunta ja valitaan työpaikalle oma luot•

tamusmies.

ja jaostoihin sekä vaikuttaa vaalipiirinsä ehdokasasetteluun edustajiston vaalissa.
TYÖHUONEKUNTA

•

järjestää koulutus- ja virkistystoimintaa.

•

•

tekee jäsenhankintaa työpaikalla.

voidaan perustaa jokaiseen yritykseen, laitokseen,
työhönottopaikkaan tai työpaikkaan, jossa on vähintään
kaksi sähköaloilla työskentelevää henkilöä ja jossa on

•

valittu pääluottamusmies tai luottamusmies.

LUOTTAMUSMIES

kehittää ja toteuttaa työpaikoilla edunvalvontaa ja toimii

•

sopimuksien noudattamista työpaikallasi.

yhdyssiteenä työpaikkojen jäsenten ja ammattiosaston
sekä liiton välillä.
•
•

•

voi tehdä esityksiä työehtosopimukseen ja työlakeihin.

huolehtii siitä, että sinua ja työkavereitasi kohdellaan
oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.

hoitaa työpaikalla jäsentensä työsuhdeasiat ja
luottamusmiesvalinnat.

on työyhteisönsä kunniajäsen, joka valvoo työehto-

•

neuvoo ja tukee mahdollisten ongelmatilanteiden
sattuessa.

www.sahkoliitto.fi > JÄRJESTÄ TYÖPAIKKASI

SUOSITTELE
SÄHKÖLIITTOA.
Saat 20 euron
lahjakortin.

Liittymislomake netissä:

www.sahkoliitto.fi > SUOSITTELE SÄHKÖLIITTOA

Tillsammans får vi
ordning på arbetsplatsen!

”Här behövs inga TESSAR! Börja jobba!”

"Stopp, mina herrar! Alla vinner på klara spelregler!

"Det var nog bra att vi beslöt att få ordning på arbetsplatsen,

Så fungerar det också i trafiken, eller hur?"

alla går omkring med ett leende på läpparna, och jobbet blir gjort!"

Har Elektrikerförbundet en
förtroendeperson på din arbetsplats?
Vad ska man göra om allt inte är som det ska på arbetsplatsen? På vilket sätt kan man åtgärda problem? Givetvis genom
att ansluta sig till Elektrikerförbundet, bilda verkstadsklubbar
och välja en egen förtroendeperson på arbetsplatsen.

• kan komma med framställningar till kollektivavtal
och arbetslagar.
• kan komma med förslag till föbundets styrelse och

• kan grundas i varje företag, anläggning, på varje

fackavdelningen på arbetsplatsen och förbundet.
• ställer upp kandidater till fackavdelningens styrelse

anställningsplats och arbetsplats där minst två personer

och sektioner samt påverkar valkretsens

arbetar i elbranschen och där man valt en

kandidatuppställning i representantskapsvalet.

huvudförtroendeperson eller förtroendeperson.
• utvecklar och bedriver intressebevakning på arbetsplatserna

• ordnar kurser och rekreationsmöjligheter.
• bedriver medlemsvärvning på arbetsplatsen.

och fungerar som länk mellan medlemmarna
på arbetsplatsen, fackavdelningen och förbundet.
• sköter medlemmarnas anställningsärenden och val av
förtroendeperson på arbetsplatsen.

las rättvist och jämlikt. Förtroendepersonen ger råd och stöd i
eventuella problemsituationer på arbetsplatsen.

representantskap.
• sköter informationen mellan medlemmarna och

EN VERKSTADSKLUBB

endepersonen ser till att du och dina arbetskamrater behand-

EN FÖRTROENDEPERSON
• är arbetsgemenskapens hedersmedlem som övervakar
tillämpningen av kollektivavtalet på din arbetsplats. Förtro-

Om det ännu inte finns någon förtroendeperson på din arbetsplats kan du kontakta din egen fackavdelning eller Elektrikerförbundet. Du får råd och hjälp med att grunda en
verkstadsklubb och ordna ett förtroendepersonval.

REKOMMENDERA
MEDLEMSKAP och
få ett presentkort
värt 20 euro!

Anslutning som medlem:

www.sahkoliitto.fi > Svenskspråkiga sidor > ORGANISERA DIN ARBETSPLATS och REKOMMENDERA MEDLEMSKAP
VA S A M A 5 / 2 0 1 6
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Nimi:
Osoite:
Lähetä vastauksesi 14.8. 2016 mennessä: Sähköliitto, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere. Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.
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KESÄRISTIKKO

TYÖTTÖMYYSKASSA

KOONNUT: JONNA HEINILUOMA

JUHANNUSVIIKON
MAKSUPÄIVÄT
Ainoa poikkeus kesän ajan maksupäivissä
on perjantai 24.6., joka ei pyhän vuoksi
ole maksupäivä.
Vuorottelukorvaus on juhannusviikolla
maksussa jo torstaina 23.6.
TÄYTÄ HAKEM
US
HUOLELLISE
STI –
SE NOPEUTTA
A
MAKSAMISTA
.

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

X

Muutosverokortti etuutta
varten, jos olet hakenut ve-

ilmoittautumislomake osoittees-

rottajalta uuden verokortin

sa www.te-palvelut.fi viimeistään

sosiaalietuutta varten.

ensimmäisenä työttömyyspäivä-

Palkkatodistus vähintään

nä. Oikeus työttömyysetuuksiin

X

työttömyyttä edeltäneeltä

alkaa aikaisintaan ilmoittautu-

26 työssäoloviikolta. Todis-

mispäivästä lukien.

tuksessa pitää näkyä enna-

Puhelinpäivystys arkisin klo 9.00–11.00, puh. 03 252 0300 (paitsi 4.7.–5.8. klo 10.00–11.00)
Toimisto avoinna arkisin klo 9.00–15.00 (paitsi 4.7.–5.8. toimisto suljettu)
Hakemusten postitusosoite: Sähköalojen työttömyyskassa, PL 774, 33101 TAMPERE
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa ja ttkassa@sahkoliitto.fi

Satoi tai paistoi –
kassassa paiskitaan töitä
Sähköliiton toimisto on suljettu

Suosi kesällä sähköpostia:

4.7.–5.8. Rauhoitamme toimistol-

ttkassa@sahkoliitto.fi.

la työskentelevien etuuskäsitteli-

san verkkopalvelun, pystyt teke-

jöiden työaikaa hakemusten käsitte-

Tiedotamme ajankohtaisista asiois-

mään jatkohakemukset sähköises-

lyyn, siksi työttömyyskassan puhe-

ta kassan nettisivulla osoitteessa

ti. Lisäksi näet esimerkiksi, koska

linpäivystysnumero 03 252 0300

www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa.

omaa hakemustasi koskeva pää-

vastaa arkisin vain tunnin ajan,

Sieltä näet esimerkiksi hakemusten

tös on tehty ja koska rahat ovat

kello 10.00–11.00.

käsittelyaikatilanteen.

tulossa tilillesi.

Oletko Sähköliiton
opiskelijajäsen?
Jos haluat kesätyön tai muiden työsuhteidesi
kerryttävän työttömyyskassan työssäoloehtoon
laskettavaa työssäoloaikaa, aloita jäsenmaksun maksaminen jo opiskeluaikaisen palkkatyön perusteella.
Täytä uusi, varsinaisen jäsenen liittymisilmoitus tai jäsenmaksun perintäsopimus:
sahkoliitto.fi/liity

konpidätyksen alainen tulo

Varsinainen sopimusalajäsenyys voi alkaa sen jälkeen, kun

ohjeita, koska päivärahan mak-

sekä siihen sisältyvät loma-

työllistyt sähköalalle ja täytät varsinaisen jäsenen liittymis-

saminen saattaa muuten katke-

raha ja lomakorvaus.

ilmoituksen tai jäsenmaksun perintäsopimuksen.

Noudata TE-toimiston antamia

Jos otat edellä mainitussa
osoitteessa käyttöösi myös kas-

ta. TE-toimiston antamat lausunnot sitovat kassaa, eikä kassa voi

TARKASTA HAKEMUKSESI

maksaa päivärahaa, ellei työnha-

JA SEN LIITTEET

kusi ole voimassa.

Jotta hakemusten käsittely oli-

NÄIN HAET

tä hakemuksesi huolellisesti. Tar-

Työttömyyskassan tilit nähtävillä

ANSIOPÄIVÄRAHAA

kista se ja sen liitteet.

Sähköalojen työttömyyskassan toi-

sääntöjen 23 § 3momentin edel-

ASIAKIRJOIHIN VOI TUTUSTUA

mintakertomus, tilinpäätös ja tilin-

lyttämällä tavalla nähtävinä kassan

6.6.–10.6.2016
KELLO 9.00–15.00.

si mahdollisimman nopeaa, täy-

Tulosta päivärahahakemus Työt-

Kun kyse on työsuhteen päät-

tömyyskassojen yhteisjärjestön

tymisestä, tarkista että palkkato-

tarkastajien kertomus lausuntoi-

toimistossa Aleksanterinkatu 15,

www.tyj.fi-sivulta kohdasta Lo-

distukseen on merkitty eriteltynä

neen vuodelta 2015 ovat kassan

Tampere.

makkeet. Sieltä löydät samal-

myös muut mahdolliset ylimää-

la työttömyyskassan tarvitseman

räiset palkkiot tai rahaerät, jot-

palkkatodistuslomakkeen.

ka on maksettu työsuhteen päät-

Täytä ensimmäinen työttö-

tyessä.

myyspäivärahahakemus vähin-

Muista tarkastaa palkkatodis-

tään kahdelta täydeltä kalente-

tuksesta, että siihen on merkit-

riviikolta.

ty mahdolliset palkattomat ajanjaksot, kuten lomautus, vanhem-

LIITÄ HAKEMUKSESI MUKAAN

painloma, palkaton virkavapaa

SEURAAVAT DOKUMENTIT:

tai palkaton sairausloma.

X
X

Jäljennös irtisanomisilmoi-

Tarkista, että palkkatodistuk-

tuksesta tai lomautusilmoi-

sessa on palkanlaskijan yhteys-

tuksesta.

tiedot.

Jos olet sivutoiminen yrittäjä tai esimerkiksi omistat maata tai metsää, lähetä kassalle kopio viimek-

X

si vahvistetusta verotukses-

HUOM!

tasi, eli vuoden 2014 ve-

KÄYTÄ PÄIVÄRAHAHAKEMUS-

rotuspäätöksestä erittelyo-

JA PALKKATODISTUSLO-

sineen.

MAKKEITA, JOTKA LÖYTYVÄT

Kopio eläkepäätöksestä,

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN

jos saat osa-aika- tai osa-

YHTEISJÄRJESTÖN SIVULTA

työkyvyttömyyseläkettä.

WWW.TYJ.FI.

!
U
T
T
E
T
U
A
M
LO
Ilmoita vuosilomasi ajankohta työttömyyskassalle hakemuksessasi. Liitä hakemuksen mukaan vuosiloma-ajan palkkaa koskeva
palkkatodistus tai palkkalaskelma.
Katso myös: www.sahkoliitto.fi  työttömyyskassa  Jos sinut lomautetaan
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Täydennä ammaঞllista osaamistasi
työn ohessa – tule koulutukseen!
Sähköasentajan ammaমtutkinto

14.9.2016–30.8.2018, Kerava. Haku 26.8.2016 mennessä.
Oletko toiminut sähköasennusalan työtehtävissä jo useamman vuoden?
Tule kehiämään ammaঞllista osaamistasi. Sähköasentajan ammaমtutkinnosta saat valmiudet tehdä kiinteistöjen ja sähkönjakeluverkkojen, ঞetoja turvajärjestelmien sekä kiinteistöautomaaঞon asennuksia. Osaat myös
esimerkiksi tehdä teollisuuden tai asuin- ja liikekiinteistöjen sähköasennuksia itsenäisesঞ tai ঞimissä.
Koulutus toteutaan monimuoto-opiskeluna. Lähiopetusta on 2 päivää
kuukaudessa.
Opiskelumaksu on 558 €. Koulutus kuuluu valঞonosuusjärjestelmän
piiriin.
Lisäঞetoja: Jari Ahola, puh. 0400 361 032, jari.ahola@edupoli.

KAARNIEMEN
KESÄN VAPAAT
AJAT NYT
VARATTAVISSA!
Sähköliiton lomapaikan, Kotkan Kaarniemen kesän viikot 22–
35 arvottiin 29.4. Arvonnan jälkeen vapaiksi jääneet huoneistot ja mökit ovat nyt varattavissa "nopein saa"-periaatteella.
Katso tällä hetkellä vapaana olevat ajat varausjärjestelmästä:
www.sahkoliitto.fi.
Lisätietoa ja apuja varauksen tekemisessä antavat Tapio Haikka, puh. 0440 557 841 ja Teija Niemenmaa, puh. 050 371
8961.

Sähkötyöturvallisuus SFS 6002

6.9.2016, klo 8.30–15.30, Kerava. Haku 30.8.2016 mennessä.
7.9.2016, klo 8.30–15.30, Porvoo. Haku 31.8.2016 mennessä.
20.9.2016, klo 8.30–15.30, Vantaa. Haku 12.9.2016 mennessä.
Hinta 225 € (sis. alv. 24 %)
Lisäঞetoja: korমkoulutus@edupoli.

LUE LISÄÄ & HAE: WWW.EDUPOLI.FI
Kumitehtaankatu 5 B, Kerava
Ammaমঞe 1, Porvoo
Virnaঞe 5 A, Vantaa

MYÖS LOMAOSAKEVIIKKOJEN
PERUUTUSPAIKKOJA VAPAANA!
Lehden mennessä painoon vapaana oli esimerkiksi Vierumäen
viikko 38 (4+2 henkeä, pe-pe).
TILANNE ELÄÄ! KATSO HETKEN TOLA JA VARAA ITSELLESI
SOPIVA VIIKKO: www.sahkoliitto.fi! *
* Huomioithan, että varaus on sitova! Viikko-osakkeista laskutamme heti varauksesi jälkeen 50 euron varausmaksun ja kolme viikkoa ennen lomaa loppusuorituksen. Jos lomasi alkaa aikaisemmin, laskutamme koko summan välittömästi. Muutokset ja peruutukset ovat mahdollisia vain lääkärintodistuksella. Yhteyshenkilö:
Teija Niemenmaa, puh. 050 371 8961.

AIKUISOPISTO

Sähkäri

Syvennä osaamistasi
Hanki sähköasentajan ammattitutkinto tai
suorita osatutkinto
Koulutus alkaa 15.9.2016 (kesto noin 1,5 vuotta)
Koulutus tapahtuu monimuoto-opetuksena iltaisin ja
viikonloppuisin Järvenpäässä, Wärtsilänkatu 63:ssa.
Suoritettavat tutkinnon osat:
- Turvallisuus ja riskien hallinta
- Kiinteistöjen sähköasennukset
- Ohjelmoitavat logiikat
- Rakennusautomaatiojärjestelmät
- Sähkömoottorikäytöt
• Kustannukset: 450 €, joka sisältää STT 2 –tutkinnon
(ei materiaaleja) sekä tutkintomaksun 58 €
• Opiskelijalta edellytetään vähintään sähköasentajan
perustutkinto ja noin kolmen vuoden työkokemusta tai
kuuden vuoden työkokemusta kiinteistöjen
sähköasennuksissa
Hakulomake löytyy www.keuda.fi aikuisten koulutus.
Kerro työkokemuksestasi kohdassa Lisätietoja.
Lisätietoja:
Heikki Hyppönen, 050 415 0908 tai
Heikki Koljonen, 050 415 0919 tai
opinto-ohjaaja Ulla-Riitta Kara, 050 430 2753
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@keuda.fi
www.keuda.fi
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Kaikkien lomapaikkojen hinnat, kohdetiedot ja varausjärjestelmät:
www.sahkoliitto.fi > Jäsenedut > Lomapaikat

SÄHKÖLIITTOLAISTEN
GOLF-MESTARUUSKILPAILUT
PIRKKALASSA 12.8.2016
GOLF PIRKKALA,
VAITTINTIE 95, 33690 PIRKKALA
AVAJAISET/INFO: klo 9.30 alkaen
OHJATTU LÄMMITTELY: Golf Daddy
Academyn Pro antaa kilpailijoille vinkkejä
ennen kierrosta klo 10.00-10.30.
LÄHTÖAJAT: klo10.30 alkaen
KISAMUOTO: PB HCP, miehet keltainen
tee, naiset punainen tee
SARJAT:
1. Sähköliiton jäsenet, liiton
henkilökunta, myös oppilasjäsenet ja
eläkeläiset
2. Sähköliiton ammattiosastojen välinen
joukkuekisa kolmejäsenisellä joukkueella
(joukkueessa vähintään kaksi osaston
jäsentä, yksi voi olla osastolaisen
perheenjäsen, joukkueen tulos saadaan
henkilökohtaisista tuloksista laskien).
3. Sarja jäsenten ja liiton henkilökunnan
perheenjäsenille

Sähköliiton nuorten omilla nettisivuilla sivuilla kerrotaan,
mitä pitää tehdä, kun lähtee kesätöihin, armeijaan, jatkoopintoihin tai vaikka joutuu työttömäksi. Siellä kerrotaan
myös, miten ja missä tilanteessa jäsen on oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen.

KILPAILUMAKSUT:
55 e, sisältäen kolme Sähköliiton logolla
varustettua palloa, väliaikatarjoilun sekä
lounaan kisan jälkeen
45 e, kuten edellä mutta ilman lounasta

sahkoliitto.fi/nuoret
Tsekkaa myös Face, Twitter & Instagram @sahkoliitto

PALKINNOT:
1. Sähköliiton mestaruudesta,
kiertopalkinto
2. Sähköliiton joukkuekisasta,
kiertopalkinto
3. Henkilökohtaiset sarjat, kolme parasta
4. Paras scratch -tulos
5. Lähemmäksi lippua
6. Pisin draivi
7. Lisäksi arvontapalkintoja
UUTTA:
Jäsenet, jotka eivät kilpaile, ovat
tervetulleita klubille, josta voi seurata
kilpailua.
Päivän aikana on mahdollista kokeilla
golfia täysin ilmaiseksi. Golf Daddy
Academyn Pro opastaa ensikertalaisia
klo12.00-13.00.
Keskusteluseuraa löytyy liiton
toimitsijoista, jotka päivystävät klubin
tuntumassa.
TIEDUSTELUT:
MIKKO KORPINEN, puh. 050 67 592
mikko.korpinen@sahkoliitto.fi

ILMOITTAUTUMINEN:
5.8.2016 klo12.00 mennessä
S-postilla: caddiemaster@golfpirkkala.fi
Puhelimella: 010 292 6900
HUOM. OSASTON NUMERO
ILMOITETAAN VASTA KILPAILUPÄIVÄNÄ!

SÄHKÖLIITON
AMMATTIOSASTOJEN
VÄLINEN
SALIBANDYTURNAUS
1.10.2016 LAHTI. ENERGIAHALLI

?

?

?

? ?

?

VOLTTi-ViSA ?

?
?

?

?

1. Mikä on seuraavien suomalaisten olympiavoittajien urheilulaji?
a) Heli Rantala b) Sylvi Saimo c) Marjut Rolig
2. Miltä paikkakunnilta löytyvät seuraavat kauppakeskukset?
a) Zeppelin b) Puuvilla c) Pasaati
3. Kuka arkkitehti suunnitteli seuraavat rakennukset?
a) Helsingin rautatieasema b) Finlandia-talo c) Tampereen paloasema

 Turnaus on tarkoitettu kaikille Sähköliiton ammattiosastoille,
jotka vain saavat Sähköliittoon kuuluvista jäsenistään
joukkueen kasaan.

4. Minkä F1-tallien kuskeja ovat?
a) Daniel Ricciardo b) Max Verstappen c) Felipe Nasr
5. Minkä joukkueiden valmentajina toimivat ensi kaudella?
a) Karri Kivi b) Ville Nieminen c) Kai Suikkanen

 Erityisluvalla mahdollista yhdistää kaksi pienempää osastoa.

6. Mitä alkoholia ovat?
a) Chablis b) Pernod c) Southern Comfort

 Lupaa voi tiedustella Anssi Tarvaiselta,
tarvainen.anssi86@gmail.com,
Lahden sähköalantyöntekijät ry

7. Minkä maan kansallislaulu alkaa seuraavasti?
a) Kimi ga yo wa b) Einigkeit und Recht und Freiheit c) Nkosi Sikelel’ iAfrika

LISÄTIETOJA:
Anssi Tarvainen, 050 528 7622
tarvainen.anssi86@gmail.com
Turnauksen järjestää Lahden sähköalantyöntekijät ry, os.059, yhdessä Lahden kortteliliiga ry:n kanssa.

Lisää aiheesta www.sahkoliitto.fi

9. Kuka näyttelee seuraavia rikostutkijoita?
a) Jessica Fletcher b) Columbo c) Frans Palmu
10. Mistä kaupungeista löytyvät seuraavata areenat?
a) Arto Tolsa Areena b) Camp Nou c) White Hart Lane
1. a) keihäänheitto b) melonta c) hiihto
2. a) Kempele b) Pori c) Kotka
3. a) Eliel Saarinen b) Alvar Aalto c) Wivi Lönn
4. a) Red Bull b) Toro Rosso c) Sauber
5. a) Tampereeen Ilves b) Mikkelin Jukurit c) Oulun Kärpät
6. a) valkoviiiniä b) anisviinaa c) hedelmälikööri
7. a) Japani b) Saksa c) Etelä-Afrikka
8. a) Ace Of Spades (Mötorhead) b) Murheellisten laulujen maa (Eppu Normaali) c) Dancing Queen (Abba)
9. a) Angela Langsbury b) Peter Falk c) Joel Rinne
10. a) Kotka b) Barcelona c) Lontoo

 Turnaukseen mahtuu vain 16 joukkuetta,
joten vain ensiksi ilmoittautuneet pääsevät mukaan.

8. Mitkä laulut alkavat seuraavasti?
a) If you like to gamble, I tell you I’m your man, you win some, lose some,
b) Syyttömänä syntymään sattui hän tähän maahan pohjoiseen ja kylmään
c) You can dance, you can jive, having the time of your life, see that girl,
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OSASTOT TOIMIVAT

18.8.2016 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan
maanantaihin 8.8.2016 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti lomakkeella:
www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/osastot-toimivat/ilmoita-tapahtumasta

001 Oulun Sähkötyöntekijäin

058 Joensuun

6. Raimo Piirainen 158 g, 7. Mat-

Tiedustelut ja ilmoittautumiset, p.

na 6.8.2016 klo 14.00. Lippuja

Ammattiosasto N:o 1 ry

Sähköalantyöntekijät ry

ti Haverinen 75 g. Naiset: 1. Mirja

044 793 8326 Janne Helenius.

voi varata (jäsen + avec) numeros-

Osaston pilkkikilpailut Nallikaris-

Joensuussa Koivuniemessä 9.4. jär-

Määttä 754 g. Suurin kala: Pekka

sa 9.4. Paikalla oli noin kaksikym-

jestettyjen osaston pilkkikilpailujen

Parkkinen 179 g. Pienin kala: Kari

104 Saarijärven

mentä pilkkijää. Keli oli vertaansa

tulokset: Yleinen 1. Jouko Korho-

Heinonen 8 g. Kiitokset kaikille kil-

Sähköalantyöntekijät ry

vailla, kevätaurinko paistoi komeas-

nen 1789 g, 2. Markku Kuosmanen

pailijoille ja hyvää kesää! -Hallitus

ti toivottaen pilkkijät tervetulleiksi.

1755 g, 3. Hannu Parviainen 1277

Ammattiosasto kiittää kaikkia osal-

g, 4. Osmo Valjus 417 g, 5. Kari

listujia. Tulokset: 1. Matti Luukinen

ta 040 552 6190 / Olavi Mattila tai
olavi.mattila@pp.inet.fi.

Osaston matka 2.–4.9.2016 Haap-

144 Varkauden Seudun

saluun, ennakkoilmoittautumiset

Asennussähkömiehet ry

100 Järvenpään

30.6.2016 mennessä Tapio Näivöl-

Osaston rantaonkikisat Kolpanma-

Heinonen 372 g, 6. Vesa Louko-

Sähköalantyöntekijät ry

le sähköpostiin tapio.naivo@pp1.

jalla Joroisissa 5.8.2016 klo 17.00

1001 g, 2. Mika Ahlroth 850 g, 3.

la 313 g, 7. Anssi Hirvonen 156 g,

Rantaongintaa ja frisbeenheittoa

inet.fi.

alkaen. Tervetuloa!

Sampo Nevala 680 g, 4. Eetu Här-

8. Erik Määttä 78 g. Eläkeläiset: 1.

lapsille/nuorille Vanhankylän nie-

könen 371 g, 5. Tapio Raunio 304

Pekka Parkkinen 1630 g, 2. Heik-

men nokassa lauantaina 11. kesä-

136 Hämeen Sähkömiehet ry

g, 6. Jarkko Härkönen 282 g, 7.

ki Eronen 399 g, 3. Jorma Laati-

kuuta klo 10–14, lisäksi makkaran-

Osasto on varannut lippuja Pyyni-

löydät osoitteesta: www.sahko-

Pekka Riikola 203 g, 8. Veli-Mat-

kainen 325 g, 4. Tapani Laakkonen

paistoa, mehua ym. Kaikki palki-

kin kesäteatteriin (Tampere) Tai-

liitto.fi/sahkoliitto/organisaatio/

ti Paso 53 g, 9. Jarmo Lehto 40

313 g, 5. Lauri Puurunen 232 g,

taan mitaleilla + tavarapalkinnoilla!

vaan tulet -näytökseen lauantai-

osastot_alueittain

Sähköliiton osastot alueittain

g, 10. Jukka Koistinen 33 g. Isoin
kala: 167 g Mika Ahlroth.
018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Kesäretki Aira Samulinin vieraaksi Hyrsylänmutkaan ke 15.6.2016.
Bussi (Hausjärven Liikenne) ajaa
reittiä: Turenki, la-asema klo 9.00,
Hämeenlinna Wetterhoff klo 9.20,
Tervakoski, la-asema klo 9.45, Hyvinkää, Kytäjän liittymä klo 10.20,
Kisakallio klo 11.25, Hyrsylänmutka klo 12.45. Paluukyyti n. klo
14.45. Bussiin voi nousta matkaltakin, kun vaan ilmoittaa ennakkoon! Lounas urheiluopisto Kisakallion lounaspöydästä. 89-vuotias
Aira on luvannut keitellä meille nisupullakahvit. Omavastuuosuus 20
€/hlö tulee maksaa osaston tilille
FI39 5680 0020 1979 80 viitenumerolla 8400. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 6.6. mennessä: rauno.
vuorinen@ssab.com tai p. 040 522
3628. Jäsenet seuralaisineen tervetulleita!
Lapsiperheille suunnattu Hippalot-tapahtuma järjestetään Verkatehtaalla 4.–7.8.2016. Seuraa saataville tulevaa lipputarjousta www.
hameenlinnansahkotyontekijat.fi.

VOLTTiPÄIVÄT
SÄ H KÖ L I I TO N

25.–26.3.2017 ROVANIEMI

JÄRJESTELYISTÄ VASTAAVAT POHJOISEN ENERGIA- JA SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT OS. 004 RY JA ROVANIEMEN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY 019.
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YHTÄ nappia painamalla,
VIISI perättäistä testiä.
Oikosulkuvirta (Trip)
Oikosulkuvirta (No-trip)

UUTTA! Fluke 1664FC

VVS:n laukaisuvirta

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

VVS:n laukaisuaika
Eristysvastustestit

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

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

Lue lisää: www.fluke.fi/1664FC

Fluke. Keeping your world
up and running ®.
©2016 Fluke Corporation.
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” V a n h a n a i k a i n e n ” eli saat pääsääntöisesti kaikki

tarvitsemasi sähkötarvikkeet suoraan varastostamme vaikka
kotiosoitteeseesi toimitettuna.

Nopea, varma ja edullinen o vat

t o i m i n t a a m m e liite ttyä te r m iä .

Uudenaikaisempaa palvelua

kol me yl ei si mmi n

sa a t 24/7

w w w . f i n n p art t i a .fi

verkkokaupastamme.

Puhelinmyyntimme

02-72 72 00 ja

Perniön noutohallimme

!

Täältä löydät
palvelevat sinuameidät

entiseen tapaan ma-to 8-16 ja pe 9-16.

Petri

Finnparttia Oy, Joutnantie 76, 25500 Salo Perniö.
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ELLEDNINGEN

Förlängd arbetstid på tapeten
ELEKTRIKERFÖRBUNDET, lik-

relse godkände avtalsbranschvisa

är svårt att nagga pekkasdagarna

ra företagens överlevnad, för vi

hoppas att den positiva trenden

som andra fackförbund, förhand-

förhandlingar om överenskommel-

i kanterna eftersom de för oss är

anser att den snedvrider konkur-

medför lättnader även för ung-

lar alltjämt under de första som-

sen gällande konkurrensförmågan

ett område som vi inte vill rubba.

rensen i våra branscher. Vi skul-

domsarbetslösheten, och att de

marveckorna om tillämpningen av

förutsatte man att försämringarna

le inte kunna övervaka missbruk

nyutexaminerade får träda in i

överenskommelsen gällande kon-

i arbetsvillkoren måste kompen-

ra söckenhelgerna till arbetsda-

av klausulen.

vuxenlivet utan "straffrundor".

kurrensförmågan i kollektivavta-

seras med andra korrigeringar i

gar. En ändring av Kristi Him-

len. Förhandlingarna är historis-

texterna som inte inbegriper kost-

melsfärdstorsdag och Pingst till

TIDSFRISTEN för förhandlingar-

till alla nya och gamla proffs i el-

ka i den bemärkelsen att det är

nadseffekter.

arbetsdagar skulle innebära för-

na om konkurrensförmågan går

branschen! Om kom ihåg att

dubblad lön för dem. Detta fast-

ut, och ändå har man ännu inte

Elektrikerförbundet ordnar repre-

första gången som medlemmar-

Ett alternativ är att änd-

Jag önskar lycka och välgång

nas arbetsvillkor borde försvagas

ÄVEN om arbetstagarna utlovas

slås i Europeiska sociala stad-

kommit särskilt långt i någon

sentantskapsval i höst. Du hin-

i stället för förstärkas. I synnerhet

endast en 24 timmars förlängning

gan som Finland förbundit sig att

bransch. På grund av arbetsgiva-

ner ännu anmäla dig som kandi-

förlängningen av arbetstiden är

av arbetstiden och överföring av

iaktta.

rens förhalanden kommer över-

dat, och kom också ihåg att rösta

en bitter kalk att tömma.

en del av arbetsgivaravgifterna på

enskommelsen knappast att träda

i höstens val!

Ett annat alternativ är att för-

arbetstagarna, är överenskommel-

länga den dagliga arbetstiden. Vi

i kraft enligt den ursprungliga tid-

godkänt överenskommelsen gäl-

sen gällande konkurrensförmå-

har föreslagit en överenskommel-

tabellen. Även regeringens age-

mar och andra läsare för ett lång-

lande konkurrensförmågan. Vi har

gan skäligare än regeringens ur-

se om randvillkoren för en arbets-

rande efter skottdagens förhand-

varigt samarbete. Jag uppnådde

förbundit oss att förhandla om

sprungligen planerade tvångslagar

tidsbank. Då kan man på arbets-

lingsresultat har varit nyckfullt.

pensionsåldern i april. Represen-

tillämpningen av överenskommel-

om en hundra timmars årlig för-

platsen komma överens om att ta

sen i våra kollektivavtal. På lis-

längning av arbetstiden plus an-

en arbetstidsbank i bruk och ut-

SYSSELSÄTTNINGEN i byggbran-

andra orsaker, och utser då min

tan finns modeller för en förläng-

dra försämringar. Nu gäller det

nyttja den i diskussionerna kring

schen växer mot slutet av året

efterträdare. Elektrikerförbundets

ning av arbetstiden, utvecklandet

för oss att själva förhandla oss

arbetstidsförlängningen, även om

med hela 13 000 personer, fram-

Intressebevakare har utsett för-

av lokala avtal och en stärkning

fram till hur arbetstiden ska för-

bankerna ofta fallit på arbetsgi-

går av Arbets- och näringsminis-

handlingschef Tero Heiniluoma

av förtroendepersonens ställning.

längas i elbranscherna utan att

varsidans brist på flexibilitet. De

teriets färska prognos. Enligt

till sin ordförandekandidat. Inga

Arbetsgivarsidan har varit förbryl-

inkomstnivån ändras.

vill inte gå med på att arbetsta-

prognosen kommer det att råda

andra kandidater har ställts upp

garna beslutar om hur den spara-

brist på yrkesutbildad byggarbets-

i förbundet. Jag kan således gå

de tiden ska användas.

kraft i huvudstadsregionen.

i pension efter fullgjort värv och

Fackförbunden har ännu inte

lande ovillig att förhandla om annat än en förlängning av arbetsti-

ARBETSGIVARNA hoppas att

den. Under förhandlingarna sitter

förlängningen på 24 timmar ge-

främst Palta, Energi- och Tekno-

Ett stort tack till alla medlem-

tantskapet sammanträder i maj av

Vi har också föreslagit att de

Allt mer arbete står till buds

glädja mig åt att Elektrikerförbun-

nomförs i form av tre åtta tim-

tre extra dagarna används i fö-

även för elmontörer. Undersök-

dets framtid vilar i trygga händer.

logiindustrin på andra sidan för-

mars arbetsdagar, vilket betyder

retagen för utbildning. Vi är inte

ningen erbjuder trevlig läsning,

handlingsbordet.

att de föreslår att tre pekkasda-

särskilt intresserade av överens-

för elbranscherna har plågats av

MARTTI ALAKOSKI

gar ändras till arbetsdagar. Det

kommelsens klausul för att säk-

hög arbetslöshet i flera år. Vi ska

Elektrikerförbundets ordförande

När Elektrikerförbundets sty-

Nu är det företagens tur
A

rbetslöshet är alltjämt det

Finland under denna regering. Ett

av den dagliga arbetstiden eller

kurrensförmågan. Utöver förlängd

past alls i offentligheten nämnt

största problemet i Finland.

stort jobb som ännu återstår är

mera utbildning.

arbetstid överförs en stor del av

att företagens lönebikostnader nu

arbetsgivaravgifterna på lönta-

sänks oerhört mycket. T.ex. ett fö-

garna.

retag med 60 anställda kan få

Under närmare tio år har vi haft

social- och hälsovårdsreformen,

en period av väldigt liten ekono-

även om den i sig framskrider en-

även ett större antal lokala avtal

misk tillväxt, en del år har den till

ligt tidtabellen.

och formuleringen av krisklausu-

och med varit på minus.

len hänförlig till de lokala avta-

en tilläggsinsats för tre arbetstaJag anser ändå att denna lös-

gare utan att företagets arbets-

de konkurrensförmågan, vars til�-

len. Men det ser faktiskt ut som

ning är bättre än regeringens

kraftskostnader stiger en enda

gare sagt att det i alla beslut som

lämpning förbunden för närva-

om alla arbetsgivarförbund inte

tvångslagar och andra eventuel-

cent. Två kan anställas till följd

tas även ska finnas en positiv in-

rande förhandlar om, är således

heller skulle vara särskilt intres-

la försämringar i arbetslivet, som

av sänkta avgifter och en till följd

verkan på sysselsättningen. Detta

det egentliga svaret på det träng-

serade av att främja genuina och

trots grundlagsenliga svårigheter

av förlängd arbetstid. Är det inte

måste gälla landets regering och

da läget för sysselsättningen och

jämbördiga lokala överenskom-

på något sätt skulle ha genomdri-

dags att sluta gråta, vakna upp

riksdag såväl som arbetsmark-

ekonomin. Efter många om och

melser.

vits i alla fall.

och se hur det ser ut i verklig-

nadsorganisationerna.

med blev avtalsutkastet färdigt,

Jag har redan flera gånger tidi-

Det är anmärkningsvärt att Fö-

Nu när fackföreningsrörelsen

heten.

men det finns ännu mycket att

retagarna i Finland vill föra myck-

har burit sitt ansvar är det före-

haft en genuin vilja att förbättra

göra innan det kan godkännas

et ljud kring lokala avtal, även om

tagens tur. Nu måste nya arbets-

mitt förstamajtal: företagen har

Finlands ekonomi och sysselsätt-

slutgiltigt.

organisationen inte är avtalspart

tillfällen äntligen börja skönjas.

visat att de kan göra resultat och

i frågan. Den försöker bryta av-

Det är dags för företagen att bära

betala dividender. Men nu är det

sitt ansvar.

hög tid att visa vad de kan även

Landets regering har säkerligen

ning. Emellertid högg trepartire-
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Överenskommelsen gällan-

En svår nöt att knäcka utgör

Under förbundens avtalsför-

geringen i sten flera gånger un-

handlingar har det framkommit

talslinjen i kollektivavtalet lag-

der sitt första år. Ibland försök-

många problem. Det har visat

stiftningsvägen. Det går vi inte

te man försämra arbetsvillkoren

sig att förlängningen av den årli-

med på.

genom tvångslagar, ibland trodde

ga arbetstiden med 24 timmar är

man att nedskärningar i arbets-

den svåraste frågan i förbundsför-

löshetsskyddet leder till välgång,
och så vidare.

Jag kan inte förstå politiker, fö-

Eller som jag konstaterade i

när det gäller att skapa nya ar-

retags- och organisationsleda-

betstillfällen. På lite längre sikt

re som förringar överenskommel-

klarar sig företagen bara genom

ÄVEN om överenskommelsen gäl-

sen om konkurrensförmågan. Jag

att skapa nya jobb.

handlingarna. Arbetsgivarnas all-

lande konkurrensförmågan är svår

vill påminna om att den samman-

männa syn på saken verkar vara

för löntagarna innebär den även

räknade effekten av avtalsåtgär-

LAURI LYLY

Jag tror ändå att landets reger-

att arbetstiden måste utökas med

en möjlighet att få Finland på föt-

derna är fyrfaldigt större för före-

Skribenten är FFC:s ordförande

ing vill åstadkomma ett avtal gäl-

hela dagar. Arbetstagarsidan skul-

ter igen. Det stämmer att arbets-

tagen än till exempel en sänkning

och Elektrikerförbundets heders-

lande konkurrensförmågan. Det är

le hellre använda sig av flera oli-

tagarna bär det största ansvaret i

av samfundsskatten.

ordförande

ju det största som åstadkommits i

ka alternativ, t.ex. en förlängning

överenskommelsen gällande kon-
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Företagen i Finland har knap-
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TYÖPAIKKOJEN PYSYVYYS
OIKEUS TURVALLISEEN TYÖPAIKKAAN
HARMAAN 2016
TALOUDEN TORJUNTA
6.-17.6.
KILJAVAN
KESÄN
ITSENÄINEN
JA YHTENÄINEN
SÄHKÖLIITTO
PÄÄTÖKSENTEON HARRASTEKURSSIT
LÄPINÄKYVYYS
YHDESSÄ
MEISSÄ ON
VOIMAA JA
VIRTAA!

11.-12.6. (2 päivää)

6.-10.6. (5 päivää)

TULE VAIKUTTAMAAN
ASETU
EHDOLLE SÄHKÖN VAALEISSA!
Kesäinen
tanssikurssi
SenioriliikuntaKANSSAMME JA
Tule Seniorien
omalle liikuntakurssille. OhjelOhjelmassa
foksit, cha cha,050
bugg409
ja rumba-bolero.
OTA YHTEYTTÄ: Sähköliiton
Edunvalvonnantekijöiden
taloudenhoitaja
KaisaonJärvensivu,
8456, kaisa.jarvensivu@sahkoliitto.fi
massa on mm. rentoutusta, venyttelyä, kevyttä
liikuntaa, ulkoilua ja hyödyllistä tietoa liikkumiSporttiviikonloppu
sesta.

2016
6.-17.6.

Yhdessä kesällä, perhekurssi
Kesäloma Kiljavalla – liikkumisen ja yhdessä
tekemisen riemua koko perheelle! Ohjelmassa
mm. vesipeuhua, jumppaa, pelejä, leikkejä, yhdessä oloa, hyvää ruokaa ja paljon iloista mieltä.

Hiki pintaan ja kaloreille kyytiä. Ohjelmassa mm. tehojumppaa, rentoutusta, kuntosalia, venyttelyä ja vesijumppaa.

KILJAVAN KESÄN
HARRASTEKURSSIT
Musiikkikurssi

Tule nauttimaan yhdessä soittamisesta ja laulamisesta! Opetuksessa otetaan mahdollisuuksien
mukaan huomioon kurssilaisten toiveita ja musiikkimieltymyksiä. Mukaan voi tulla vastaalkajatkin! Porukassa löytyy sopivaa soitettavaa ja
laulettavaa niin aloittelijalle kuin konkarillekin.

6.-10.6. (5 päivää)
Kurssimaksut täysihoidolla 2hh

11.-12.6. (2

Suunnistus

Haluatko liikkua metsässä tuttujen polkujen ulkopuolella? Kurssilta saat perustaidot kartan lukemisesta, kompassin käytöstä ja suunnistuksesta. Teoriaosion jälkeen
teemme käytännön harjoituksia ja suunnistusretkiä KiljaKILJAVAN
van upeisiin maisemiin.

Mindfulness

OPISTO
Kotorannantie 49, 05250 Kiljava
Puh. 09 276 251 (vaihde)
Rentoutuksella
ja stressins-posti;
etunimi.sukuni@kio.fi

Löydä oma kiireetön minäsi.
hallinnalla voit oppia kuinka helposti, vaikkakin tehokkailla jooga-, hengitys- ja mietiskelyharjoituksilla, voit vahvistaa niin kehoasi kuin tietoista läsnäoloasi.13.-17.6. ( 5
päivää)

päivää)

SAK:n liittojen jäsenet 132 €

Senioriliikunta
Kesäinen tanssikurssi
Yhdessä kesällä, perhekurssi
11.-12.6.
(2 päivää)
Kurssimaksut
2hh
( 5 päivää)
Tule Seniorien
omalle liikuntakurssille.täysihoidolla
Ohjelmassa
on foksit, cha cha,13.-17.6.
bugg ja
Kesäloma Kiljavalla – liikkumisen ja yhdessä teKesäinen
tanssikurssi
Ohjelmassa
on mm. rentoutusta,
venyttelyä, kerumba-bolero.
riemua koko perheelle! Ohjelmassa
Yhdessä kesällä,kemisen
perhekurssi

SAK:n
massaliittojen
on mm. rentoutusta, venyttelyä, kevyttä

kumisesta. SAK:n liittojen jäsenet 132 €

6.-10.6. (5 päivää)

5 päivää

Senioriliikunta

5 päivää

ulkoilua
ja hyödyllistä
Tule Seniorien omalle liikuntakurssille. Ohjel- vyttä liikuntaa,
Ohjelmassa
on foksit,
cha cha,tietoa
bugg jaliikrumba-bolero.

liikuntaa, ulkoilua236
ja hyödyllistä
tietoa liikkumiperheenjäsenet
€
sesta.
Ei jäsenet
374 €

mm. vesipeuhua, jumppaa, pelejä, leikkejä, yhdessä

ja yhdessä tekemisen riemua
oloa, hyvää
ruokaa ja paljon iloista mieltä.
SporttiviikonloppuKesäloma Kiljavalla — liikkumisen

koko perheelle! Ohjelmassa mm. vesipeuhua, jumppaa, pelejä, leikSporttiviikonloppu
pintaan
SAK:n liittojen perheenjäsenetHiki
236
€ ja kaloreille kyytiä. Ohjelmassa mm.
kejä, yhdessä oloa, hyvää ruokaa ja paljon iloista mieltä.

Hiki pintaan ja kaloreille kyytiä. Ohjelmassa mm. tehotehojumppaa, rentoutusta, kuntosalia, venyttelyä
Yhdessä
kesällä,
perhekurssi
Luovan kuvailmaisun kurssi
jumppaa,
rentoutusta,
kuntosalia,
venyttelyä ja vesijumpEi jäsenet
374
€
Yhdessä kesällä, perhekurssiKesälomapaa.
Luovan kuvailmaisun
kurssi luovaa kuvailmaisua omija vesijumppaa.
Kiljavalla – liikkumisen ja yhdessä teKurssilla käytetään

2 päivää
Kesäloma Kiljavalla – liikkumisen ja yhdessä

kemisen riemua koko perheelle! Ohjelmassa
voimavarojen
väreKurssilla käytetään luovaa en
kuvailmaisua
omienetsimisessä.
voimavarojenTyöstetään
etsimiSuunnistus
2 päivää
sessä. Työstetään värejä, muotoja,
symboleja
ja mielikuvia
monipuojä, muotoja,
symboleja
ja mielikuvia
monipuolisilSuunnistus
mm. vesipeuhua, jumppaa, pelejä, leikkejä, yhdes-mm. vesipeuhua, jumppaa, pelejä, leikkejä, yhdesHaluatko liikkua metsässä tuttujen polkujen ulkopuolelSAK:n liittojen
lisilla yhdistelmätekniikkamenetelmillä
taideterapian ja taideopetukSak:n
liittojen
jäsenet
60 € kom- liikkua metsässä tuttujen
ruokaasaat
ja paljon
iloista
mieltä.
la yhdistelmätekniikkamenetelmillä
taideterapipolkujen ulsä oloa, hyvää ruokaa ja paljon iloista mieltä. sä oloa, hyvää
la? Kurssilta
perustaidot
kartan
lukemisesta,Haluatko
sen keinoin. Lepo, käden liike ja maalaamisen ääni yhdistyneenä
perheenjäsenet 120 €
passin
käytöstä
ja suunnistuksesta.
Teoriaosion kopuolella?
jälkeen120 Kurssilta
an ja taideopetuksen keinoin. Lepo, käden liike ja
saat perustaidot kartan luSak:n
liittojen
perheenjäsenet
€
musiikkiin tuovat sitä sisäistä rauhaa, jonka avulla voidaan työskenMusiikkikurssi
Ei jäsenet
165 €
teemme käytännön harjoituksia ja suunnistusretkiä Kiljamaalaamisen
ääni yhdistyneenä
musiikkiin tuokemisesta, kompassin käytöstä
ja suunnistuksesMusiikkikurssi
nellä
omien luovuuden esteiden
poistamiseksi.
Et tarvitse aiempaa
Ei
jäsenet
165
€
van upeisiin maisemiin.
Tule nauttimaan yhdessä soittamisesta ja laulamikokemusta
kuvan
kanssa
toimimisesta,
vaan
kukin
voi
kehittää
omaa
vat
sitä
sisäistä
rauhaa,
jonka
avulla
voidaan työsta.
Teoriaosion
jälkeen
teemme
käytännön
harTule
nauttimaan
yhdessä
soittamisesta
ja
laulasesta! Opetuksessa otetaan mahdollisuuksien
Lapset;
4–13-vuotiaat
–50 %toiveita ja mutekemisen
tapaansa.
mukaan
huomioon kurssilaisten
kennellä omien luovuuden esteiden poistamisekjoituksia ja suunnistusretkiä Kiljavan
upeisiin
maimisesta! Mindfulness
Opetuksessa otetaan mahdollisuuksien
siikkimieltymyksiä.hinnasta
Mukaan voi tulla vastaperheenjäsenen
Lapset;
4 - 13
–vuotiaat
%
Löydä
oma kurssilaisten
kiireetön
minäsi.
Rentoutuksella
ja semiin.
stressinsi. Et tarvitse aiempaa kokemusta kuvan kanssa
mukaan huomioon
toiveita
ja mu- –50
alkajatkin! Porukassa löytyy sopivaa soitettavaa ja
Luonto ja erätaidot
hallinnalla
voit oppia kuinka helposti,
vaikkakin tehokkailperheenjäsenen
hinnasta
toimimisesta, vaan kukin voi kehittää omaa tekeMukaan voi tulla vasta-alkalaulettavaa niin aloittelijalle kuin konkarillekin. siikkimieltymyksiä.
la jooga-, hengitys- ja mietiskelyharjoituksilla, voit vahvisIlmoittautumiset viimeistään
Tule nauttimaan keskikesän luonnosta Luonto ja erätaidot kurssille.
misen tapaansa.
jatkin! Porukassa
löytyy kuin
sopivaa
soitettavaa
ja
Mindfulness
taa niin kehoasi
tietoista
läsnäoloasi.
Kurssilla tutustutaan retkeilyn perusteisiin mm. melontaan, suunniskolme viikkoa ennen
Ilmoittautumiset
viimeistään 3. viikkoa
ennen
laulettavaa niin
aloittelijalle kuin konkarillekin.
Löydä oma
kiireetön minäsi. Rentoutuksella
ja
tukseen, retkiruokailuun
ja kalastukseen. Yksi yö yövytään maastossa
kurssin alkua:
kurssin alkua: www.kio.fi tai kurssit@kio.fi
tai voit oppia kuinka
stressinhallinnalla
helpoilla, mukaan).Luonto ja erätaidot
(oma makuupussi
tekemisen
riemua
koko perheelle!
SAK:n
liittojen
jäsenet
60 € Ohjelmassa

www.kio.fi,
Kurssimaksut
täysihoidolla 2hh
kurssit@kio.fi

09 276 251
5tai
päivää

SAK:n liittojen jäsenet 132 €
SAK:n liittojen perheenjäsenet 236 €
Ei jäsenet 374 €

2 päivää
Sak:n liittojen jäsenet 60 €

09 276 251
13.-17.6.

( 5 päivää)vaikkakin tehokkailla jooga-, hengitys- ja mietis-

kelyharjoituksilla voit vahvistaa niin kehoasi kuin

Yhdessä kesällä, perhekurssi
tietoista läsnäoloasi.

Kiljavan opisto, Kotorannantie 49, 05250 KILJAVA
Puh. 09 276 251 (vaihde)
Kesäloma Kiljavalla — liikkumisen ja yhdessä tekemisen riemua
koko perheelle! Ohjelmassa mm. vesipeuhua, jumppaa, pelejä, leikkejä, yhdessä oloa, hyvää ruokaa ja paljon iloista mieltä.

Tule nauttimaan keskikesän luonnosta Luonto ja
erätaidotkurssille. Kurssilla tutustutaan retkeilyn perusteisiin mm. melontaan, suunnistukseen,
s-posti; etunimi.sukuni@kio.fi

retkiruokailuun ja kalastukseen.Yksi yö yövytään
maastossa (oma makuupussi mukaan).

Luovan kuvailmaisun kurssi
Kurssilla käytetään luovaa kuvailmaisua omien voimavarojen etsimisessä. Työstetään värejä, muotoja, symboleja ja mielikuvia monipuolisilla yhdistelmätekniikkamenetelmillä taideterapian ja taideopetuk-
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snt/l

Kesän ajan
jäsenkortilla
tavallista suurempi
alennus*!

*Alennus koskee bensiiniä ja dieselöljyä 1.6.–31.7.2016. Edun saa kaikilta Teboil-huoltamoilta ja -automaattiasemilta
lukuun ottamatta Teboil Express -automaattiasemia. Lisätietoa kampanjasta ja jäseneduista osoitteesta www.teboil.fi/liitto
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