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Meidän yhteinen
Turva

Nyt

-50%
koti-irtaimistovakuutuksesta*

Tämä maa on rakennettu kovalla työllä. Me suomalaiset olemme
osoittaneet, että yhdessä tekemällä pienikin voi olla vahva.
Turva on työn tekemiseen ja yhteiseen hyvään uskovien ihmisten
rakentama ja omistama vakuutusyhtiö. Vaikka olemme pieni,
tarjoamme suuria etuja ammattiliittojen jäsenille.
Poikkea toimistollamme, soita tai tutustu etuihisi
osoitteessa turva.fi/sahkoliitto
* Etu koskee uutta koti-irtaimistovakuutusta, jonka alkamispäivä on 1.9.–31.12.2016.
Edun saa ensimmäisen vuoden vakuutusmaksusta.

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

SÄHKÖJOHTO

Luottamuslause perinteisille vaaliliitoille

VASAMA 8
Kannen kuvassa:
Toni Laine ja Petri Järventausta
Kuva: Riitta Kallio

HALLITUS turvautuu siihen re-

SÄHKÖLIITON ja sähköalojen

eikä niiden keskinäinen järjes-

työttömyyskassan edustajiston

tyskään muuttunut. Ehdokas-

NOSTAN Sähköistenalojen am-

toriikkaan, että työttömyysturva

vaalit käytiin 16. – 30.9.2016.

asettelun perusteella jotkut oli-

mattilaisille hattua siitä, että

ei muka heikkene, jos varoja vain

Oli todella iloinen uutinen, että

vat ennustaneet päinvastaista.

se ei ryhmänä lähtenyt mukaan

siirrellään työttömyysturvajärjes-

sen tason julkiseen mustamaa-

telmän sisällä. Tällainen sana-

laamiseen, johon Jäsenten Säh-

helinä ei kuitenkaan lohduta sitä

äänestysprosentti nousi neljän
vuoden takaisesta. Äänioikeut-

  

köliiton edustaja blogikirjoituk-

yksittäistä työtöntä, jonka työttö-

äänioikeutetuista. Neljä vuotta

EDUNVALVONNANTEKIJÖIL-

sessaan 20.9. syyllistyi, ja jolle

myyskorvauksia alennetaan hä-

sitten äänestysprosentti oli 36,4.

LÄ ei ole tulevassa edustajis-

ryhmän kotisivuilla ilmoitettiin

nen aktiivisuuteensa kohdistettu-

Yleinen suuntaus ammattiliitto-

tossa enää yksinään enemmis-

annettavan koko ryhmän tuki.

jen epäilyjen vuoksi.

Julkaisija:

jen päätäntäelinten vaaleissa on

töä, mutta se on edelleen vaa-

Ankarakin kritiikki on sallittua

Sähköalojen ammattiliitto ry

ollut äänestysprosentin alene-

liliitoista suurin niin valtavalla

julkista tehtävää hoitavia koh-

JOKAINEN myös ymmärtää, että

Elbranschernas

minen, mutta me sähköliittolai-

erolla muihin, ettei hallitusneu-

taan, mutta suoranainen valeh-

työttömyysturvan heikentäminen

fackförbund rf.

set rikoimme ennakko-odotukset.

vottelijan roolia voi jäsendemo-

telu on kielletty ja saattaa joh-

ei luo yhtään uutta työpaikkaa.

Postiosoite: PL 747

Sydämelliset kiitokset!

kratiaa loukkaamatta sovitel-

taa viranomaistutkintaan. Kyse

Työttömyyspäivärahan alentami-

la kummallekaan toisista vaali-

on asianomistajarikoksesta, jo-

nen voi enintään pakottaa työn-

EDUSTAJISTON vaalien keskus-

liitoista. Sähköistenalojen am-

ten asian tarkempi käsittely ei

tekijän hakeutumaan työhön, jo-

vaalilautakuntana toimiva liiton

mattilaiset on puolestaan niin

kuulu tähän.

hon hän ei sovellu eikä muutoin

vasamalehti@sahkoliitto.fi

hallitus vahvistaa vaalien tulok-

selvästi toiseksi suurin ryhmä,

etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi

sen kokouksessaan lokakuun 20.

etten näe mitään syytä olla pi-

Päätoimittaja: Martti Alakoski

päivänä. Siihen asti äänestystu-

tämättä sitä ensisijaisena hal-

Vastaava toimittaja: Riitta Kallio

los on alustava ja sen yksityis-

lituskumppaninamme tulevalla

TÄTÄ kirjoittaessani uutiset

aikooko hallitus panna työttömät

Toimittaja: Jonna Heiniluoma

kohdat eivät ole julkisia. Jo täs-

nelivuotiskaudella. Tämä puol-

kertovat, että maan hallitus on

niin ahtaalle kuin se nyt uhkaa.

Ulkoasu ja taitto: Jari Mattila

sä vaiheessa voi kuitenkin tode-

taa vahvasti myös sitä käsitys-

rikkomassa kilpailukykysopi-

Ja jos aikoo, joutuuko ammatti-

ta yleisistä linjoista sen, että pe-

tä, että edustajisto marraskuus-

muksen ja viemässä eteenpäin

yhdistysliike antamaan näyttö-

Löntagartidningar

rinteisesti suurimmat vaaliliit-

sa päätyy siihen ratkaisuun,

työttömyysturvan heikennyksiä

jä sopimuskykynsä lisäksi muista

PALE ry:n jäsen

tomme, Sähköliiton Edunvalvon-

että puheenjohtaja tulee Edun-

ammattiliittojen tahdon vastai-

voimistaan.

nantekijät ry ja Sähköistenalojen

valvonnantekijöistä ja liittosih-

sesti. Syyskuussa työskennellyt

ammattilaiset ry säilyttivät ase-

teeri Sähköistenalojen ammat-

työllisyystyöryhmä, jossa sähkö-

mansa suurimpina vaaliliittoina,

tilaisista.

liittolaiset olivat SAK:n edusta-

33101 Tampere
Puhelin: 03 252 0111
Faksi: 03 252 0210
Sähköpostiosoite:

Palkansaajalehdet –

Noudatamme Julkisen sanan neuvoston määrittelemää hyvää journalistista tapaa.
Painopaikka: Sanomala, Vantaa
Ilmoitushinnat tekstisivulla:
Mustavalko
2,25 €/pmm
Neliväri-ilmoitukset
3,00 €/pmm
Työpaikkailmoitukset ja

taan käytti peräti 37,6 prosenttia

hakeutuisi.
  
TULEVAT kuukaudet näyttävät,

mina, ei päässyt yksimielisyy-

”Tulevat kuukaudet näyttävät,
aikooko hallitus panna työttömät
niin ahtaalle kuin se nyt uhkaa.”

teen työttömyysturvaan tehtävistä muutoksista. Kilpailukykysopimuksessa sovittu huomioon
ottaen hallituksella ei ole yksipuolista oikeutta tehdä työttö-

TERO HEINILUOMA

myysturvaan heikennyksiä.

Sähköliiton puheenjohtaja

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

SÄHKÖALOJEN
AMMATTILIITON
JÄSENLEHTI.
Perustettu 1957
Lehti ilmestyy
10 kertaa vuodessa.

Kärkimies Tapani Ryyppö on

Seuraava Vasama ilmestyy

yksi tämän syksyn merkki-

17.11.2016

päiväsankareista. Lisää työn

Aineistot 7.11. mennessä.

sankareista alkaen s. 12.
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Nostokori helpottaa

TEKSTI JA KUVAT: RIITTA KALLIO

hankalan puun
kaadossa.

M

uutama viikko Ylöjärveäkin
kurittaneen Rauli-myrskyn
jälkeen silmään sattui sähkölinjaan päin kallellaan oleva koivu,
jota viereinen kuusi vaivoin esti kaatumasta sähkölankojen päälle. Myrsky oli ravistanut 15-metrisen känkkyräisen koivun juuret osin irti maasta.
Seuraava kunnon tuulenpuuska kaataisi puun sähkölinjan päälle ja kymmenkunta taloutta olisi taas tunteja ilman sähköä.
Siispä välittömästi soitto Leppäkosken Sähkön vikapäivystykseen ja ilmoitus uhkaavasta tilanteesta. Jo puolen tunnin kuluttua kaasuttelee paikalle verkostoasentaja Petri Järventausta sähköyhtiön nostokorilla varustetulla kuorma-autolla. Toiselta
suunnalta suunnistaa apumieheksi
paikalle keväällä sähköasentajaksi
valmistunut Toni Laine.
Järventausta suristelee nostokorilla yläilmoihin ja kiinnittää könöllään
olevaan koivuun vaijerin, jonka avulla
Laine vinssaa kallellaan olevan puun
poispäin sähkölinjasta. Maan tasalle laskeutunut Järventausta surauttaa
moottorisahalla puun poikki. Koivu
kaatuu hallitusti poispäin sähkölinjasta Laineen kiskoman vaijerin ohjailemana.
AMMATTIMIEHET ASIALLA
Maallikko ei voi muuta kuin ihailla,
kun ammattimiehet hoitavat vaarallisen ongelmatilanteen parissakymmenessä minuutissa kuntoon.
– Tämä oli tyypillinen keikka ja
helppo homma, kun nostoautolla pääsi puuhun käsiksi, Järventausta vähättelee.
11 vuotta Leppäkoskella työskennellyt verkostoasentaja hallitsee myös
metsurin työt ja nauttii luonnossa liikkumisesta ja työskentelystä raittiissa
ilmassa.

Myrskyn jälkeen
riittää raivaustöitä
Toni Laine ja vaijeri
kiskoivat kaadettavan
puun poispäin
sähkölinjasta.

– Tässä työssä saa kokea onnistumisen tunteita. Mitä haasteellisempi homma, sitä tyytyväisempi voi olla, kun vikakeikan lopuksi voi ruuvata
johtimet kiinni.
Kolmekymppinen Järventausta on
tyytyväinen myös Sähköliittoon, johon hän on kuulunut opiskeluajoistaan lähtien.
– Liitto on hoitanut meidän asiat
niin kuin pitääkin. Ei minulla ole valittamista palkan tai työehtojen suhteen. Ja esimerkiksi liiton neuvottelema ammattitutkintolisä on hyvä asia
ja motivoi kummasti.
TYÖSSÄ OPPII
Myös Toni Laine viihtyy ensimmäisessä pitempiaikaisessa työpaikassaan. Ammatti-instituutti Iisakista
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keväällä valmistunut nuorukainen
aloitti työnsä Leppäkosken Sähköllä ensin työharjoittelijana ja valmistumisen jälkeen kesätöissä. Nyt pestiä on jo jatkettu jouluun asti. Tammikuussa Laine astuukin toviksi armeijan harmaisiin.
– Täytyy sanoa, että täällä käytännön hommissa sähköstä oppii paljon
enemmän kuin koulun penkillä.
Opiskelijajäsenyytensä hiljattain
Sähköliiton
sopimusalajäseneksi
vaihtanut Laine on turvannut selustansa ajatellen varsinkin armeijan
jälkeistä työhön sijoittumista.
– On oikein hyvä, että voi tarvittaessa saada liiton ansiosidonnaista työttömyyskorvausta. Ja kyllähän
liiton muutkin jäsenedut ovat asiallisia. 

JÄSENKALENTERI JA ELÄKELÄISTEN
VASAMA TILATTAVA VIIMEISTÄÄN
31.10.2016
Sopimusalajäsen. Saat taskukalenterin tilaamalla sen verkkopalvelusta tai tekstiviestillä.
Kirjoita tekstiviestiin Sähkö kalenteri ja lisää perään oma jäsennumerosi jäsenkortistasi.

LÖYDÄ VUODEN
LUOTTAMUSMIES!

Erota sanat ja jäsennumerosi toisistaan välilyönnillä. Lähetä viesti numeroon 13145.
Eläkeläisjäsen. Vasaman tulo jatkuu, kun tilaat sen verkkopalvelusta tekstiviestillä.
Kirjoita tekstiviestiin sanat Sähkö Vasama ja loppuun numeroina oma jäsennumerosi.
Erota sanat ja jäsennumerosi toisistaan välilyönnillä. Lähetä viesti numeroon 13145.
Sähköliiton verkkopalvelut:

www.sahkoliitto.fi

Tunnetko luottamushenkilön, joka on neuvottelutaitoinen, yhteistyökykyinen, halukas kehittämään itseään ja valmis ottamaan asioista selvää? Hän uskaltaa tarttua epäkohtiin ja kyseenalaistaa. Hän voi olla pitkäjänteinen työyhteisönsä kehittäjä, joka kokoaa ympärilleen yhteistyöverkoston. Hän pitää yhteyttä jäseniin omalla työpaikallaan ja on linkkinä työpaikan, ammattiosaston ja liiton välillä. Ehkä hän on ollut luottamustehtävässä jo vuosia? Ehkä hän on vasta
luottamushenkilöuransa alkutaipaleella?

Ehdota vuoden
luottamushenkilöä tästä:

EHDOTA NETISSÄ MARRAS-JOULUKUUSSA
Esityksiä vuoden luottamushenkilöksi voivat tehdä ammattiosastot ja Sähköliiton jäsenet. Ehdokas voi olla Sähköliittoon kuuluva pääluottamusmies, luottamusmies, työosaston luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai työsuojeluasiamies.
Tee ehdotuksesi sivun www.sahkoliitto.fi vasemmasta palkista marraskuun alussa avautuvalla lomakkeella

Sähköistysalan opetus huolettaa
S
ähköistysalan opetusta tarjoavat amma-

on osaaminen, jolla varmistetaan paitsi hen-

tilliset oppilaitokset ovat lähettäneet ope-

kilön oma myös hänen rakentamansa ympä-

tus- ja kulttuuriministeriölle ja Opetushallitukselle kirjeen, jossa ne esittävät huolen-

ristön turvallisuus.

Suunnitteilla olevassa reformissa lisätään

sa suunnitteilla olevien, koulutusta koskevien

työpaikoilla tapahtuvan oppimisen määrää.

muutosten seurauksista.

Sähköalan laaja-alaisuus ja koko ajan kasva-

Kirjeessä oppilaitosten edustajat tuovat

vat osaamisvaatimukset tuovat työpaikoilla ta-

esille sähköalan vaativuuden sekä koko säh-

pahtuvalle oppimisellekin uusia haasteita, joi-

köalaan liittyvät erityispiirteet.

hin pienissä yrityksissä on vaikea vastata.

Opetusta tarjoavat tahot ovat mielellään

Läheinen yhteistyö alan yritysten kanssa on

31.12.2017 mennessä.

mukana kehittämässä toisen asteen koulutus-

ollut jo pitkään sähköalan ammatillisen kou-

ta sähköalalla, mutta ovat nyt huolissaan sii-

lutuksen lähtökohta jo siitäkin syystä, että

www.sahkoliitto.fi

tä, miten vähenevillä resursseilla pystytään

asetuksen mukaisesti koulutuksesta valmis-

varmistamaan opiskelijoiden turvalliset oppi-

tuva opiskelija on vasta työkokemusta hankit-

misympäristöt ja alalle valmistuvan työvoiman

tuaan sähköalan itsenäiseen työhön kykene-

kilpailukykyinen ja riittävä osaaminen.

vä henkilö. Yritykset ovat siis tähänkin saak-

VUODEN LUOTTAMUSMIEHELLE MATKALAHJAKORTTI
Ehdotukset vuoden luottamushenkilöksi käsitellään jäsenpalveluasiain johtokunnassa. Siellä ehdokkaista kolme pääsee jatkoon ja heidät esitellään Vasamassa ja Sähköliiton kotisivuilla sekä
somessa.
Vuoden luottamushenkilö valitaan lopulta kevään 2018 luottamushenkilöseminaarissa. Valinnan tekevät seminaarin osallistujat. Palkitsemistilaisuudesta raportoidaan myöhemmin keväällä Vasamassa.
Vuoden luottamushenkilöksi valittu palkitaan 500 euron matkalahjakortilla.

VUODEN LUOTTAMUSHENKILÖ ON TYYPPI,
JOLLA ON SYDÄN JA JÄRKI MUKANA TOIMINNASSA.

Sähkötekniikan
tukkumyynti kasvoi 3,7 %

S

Sähköisen talotekniikan ala on voimakkaas-

verrattuna poikkeuksellisen suuren osan kou-

mielekkäitä töitä ja yrittämisen mahdollisuuk-

luttamisesta. Nyt suunniteltu lisäys yritysten

sia osaaville henkilöille. Vähimmäisvaatimus

koulutusvastuuseen on kohtuuton. 

Työn ilo elää
K

unnon työn päivän teemana oli tänä

visen mukaan iloa työpaikalle luodaan suju-

vuonna ilo. Palkansaajajärjestöt haluavat

valla arjella ja hyvällä johtamisella.

teeman kautta korostaa työpaikan ilmapiirin
merkitystä työntekijöiden hyvinvoinnille.

– Työntekijöiden pitää voida vaikuttaa työhön-

työpaikan vetovoimatekijöistä. SAK:n vuoden

sä ja kokea se merkitykselliseksi, Auvinen ko-

2015 jäsentutkimuksen mukaan hyvät työka-

rostaa.

tuna edellisvuoteen. Toinen indikaattori on

verit ovat työpaikan pysyvyyden jälkeen tär-

ti kasvoi vuoden kolmannella neljännek-

myönnettyjen rakennuslupien määrä, joka

kein työhön liittyvä asia.

kasvoi sekin samalla ajanjaksolla 3,2 %.

TYÖHÖN PITÄÄ VOIDA VAIKUTTAA

Viihtyisä työyhteisö on yksi keskeisimmistä

ähköteknisten tuotteiden tukkumyyn-

sellä 3,7 % verrattuna viime vuoden vastaa-

ka hoitaneet mihin tahansa muuhun alaan

ti kasvava ja tarjoaa tulevaisuudessa runsaasti

Maailmanlaajuista päivää vietettiin yhdeksättä kertaa

– Jaksamisen ja työurien pidentämisen

Kunnon työn päivää juhlittiin 7. lokakuu-

kannalta on olennaista, että työpaikoilla an-

ta yli 60 maassa. Päivää on vietetty vuodesta

köistystoimialalle myönteistä osatekijää, Hai-

netaan tarpeeksi tilaa yhteishenkeä nostavalle

2008 lähtien.

likari toteaa. Ensinnäkin rakennuslupien kas-

huumorille ja ilolle, SAK:n kehittämispäällik-

vu kohdistui sekä asuinrakentamiseen että

kö Juha Antila toteaa.

vaan jaksoon. Koko alkuvuoden kumulatiivi-

– Näiden lukujen takana on monta säh-

nen myynti oli yhteensä 695 miljoonaa euroa, joka oli 5,4 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kunnon työn päivän taustalla vaikuttavat
Suomessa palkansaajien keskusjärjestöt SAK,

– Kasvuprosentit antavat luvan odottaa

liike- ja toimistorakentamiseen, mikä merkit-

Akavan asiantuntija Miika Sahamies täh-

myönteistä kehitystä myös jatkossa, vaikka

see laaja-alaista sähköisen talotekniikan rat-

dentää viihtyvyyden merkitystä työssä jaksa-

jen Solidaarisuuskeskus SASK. Kansainväli-

nyt jäätiinkin jonkin verran edellisen vuosinel-

kaisujen tarvetta.

miselle.

sesti päivää koordinoi ay-liikkeen maailman-

jänneksen huimasta 10,8 %:sta, sanoo Säh-

– Toisekseen kerrostaloille myönnetty kuu-

– Akavan teettämässä nuorten työelä-

Akava ja STTK sekä Suomen Ammattiliitto-

järjestö ITUC.

köteknisen Kaupan Liiton (STK) toimitusjoh-

tiometrimäärä oli 54 % koko asuinrakenta-

mäodotuksia koskevassa selvityksessä alle

taja Tarja Hailikari.

misesta ja lupia myönnettiin 10.450 asun-

35-vuotiaat arvostivat eniten kannustavaa työ-

non työn päivän some-sivuilla vinkkejä työn

SAK, Akava, STTK ja SASK antoivat Kun-

nolle, mikä on jopa 30,7 % enemmän kuin

yhteisöä vakaan toimeentulon ohella. Mahdol-

ilon löytämiseen. Järjestöt myös kannustivat

nuksiin muodostaa merkittävän osan niiden

vuotta aiemmin. Tämä luo tarvetta monille

lisuus nauraa omille virheille on osoitus työ-

työyhteisöjä tekemään lokakuun 7. päiväs-

menekistä. Kysyntää voi ennakoida mm. tar-

uusille sähköistysratkaisuille, jotka paranta-

yhteisöstä, jossa viihdytään ja kannustetaan

tä yhteishenkeä vahvistavan vuosittaisen pe-

kastelemalla rakennustuotannon volyymia,

vat asumisen tasoa ja taloyhtiöiden energia-

toisia.

rinteen esimerkiksi yleisen kahvihetken mer-

joka kasvoi touko-heinäkuussa 18,6 % verrat-

tehokkuutta. 

Sähköteknisten tuotteiden asennus raken-

STTK:n työympäristöasiantuntija Erkki Au-

keissä. 
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Työväen Sivistysliiton kouluttaja
Inari Juntumaa perehdytti Turun
Seudun Sähkötyöntekijöiden
järjestämällä kurssilla sähköliittolaisia paikallisen sopimisen saloihin.
Oppia saivat muun muassa osaston
puheenjohtaja Jukka Alakoski
(vas.) ja Hannu Rauma.

Turkulaiset näyttävät esimerkkiä
koulutuksen järjestämisessä
-M

eidän alalla on paljon
pieniä yrityksiä, joissa
ei työnantajalla ole aina asenne, tieto ja taito kohdallaan ainakaan paikallisessa sopimisessa. Siksi järjestimme tällaisen kurssin, sanoo Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden osaston puheenjohtaja Jukka Alakoski.
Kyseessä on paikallisen sopimisen
kurssi, joka pidettiin Turussa syyskuun viimeisenä perjantaina. Kurssilla käytiin läpi sopimisen ”muistilista”,
joka on hyvä aina käydä läpi sopimusta tehtäessä. Lisäksi kurssilla paneuduttiin sopimuksen oikeudellisiin perusteisiin ja neuvottelutaidon perusteisiin.
Kurssille osallistunut Turun Seudun
Sähkötyöntekijöiden hallituksen jäsen
Hannu Rauma tietää omakohtaisesti,
kuinka tärkeää työntekijän on olla tietoinen oikeuksistaan varsinkin paikallisessa sopimisessa.
– Kokemukseni mukaan pienemmissä yrityksissä paikallinen sopiminen käsitetään useimmiten keinoksi alittaa TES-taso. Isommissa yrityksissä sopiminen nähdään laajemmin,
Rauma sanoo.
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Kurssilla oli 19 osallistujaa aina Sastamalasta, Paimiosta ja Uudestakaupungista saakka. Tämä oli jo viides lähiseudun osastojen yhteinen kurssi,
jonka turkulaiset järjestivät itse.
Sähköliiton kurssisihteeri Tiina
Mäkkylä antaa tunnustusta turkulaisille aktiivisuudesta.
– Osastojen oma-aloitteinen kurssien järjestäminen on valitettavan vähäistä. Kursseja kannattaisi järjestää
nimenomaan paikallisesti tai naapuriosastojen kanssa, sillä alueella olevat osastojen jäsenet tietävät itse parhaiten millaista kurssitusta he tarvitsevat, Mäkkylä sanoo.
Hänen mielestään Turun osasto toimii esimerkillisesti.
– Toivottavasti kaikki muut osastot
ympäri maata ottavat esimerkkiä tässä asiassa. Meidän koulutushan on
hyvin edullista, sillä liitto järjestää
kouluttajat sekä koulutustilat. Osastoille jää periaatteessa vain matkakulut.
TYÖPAIKOILLA
VOIDAAN PAHOIN
Turkulaisten kursseilla käsitellään
harvemmin paikallista sopimista ja
muita työehtosopimukseen liittyviä
asioita. Rauman mukaan tähän on selvä syy.

– Osastomme jäsenet ovat hyvin
perillä näistä asioista. Ehkä tälle alalle hakeutuu niin valistunutta väkeä,
Rauma toteaa.
Alakosken mukaan tähän ”valistuneisuuteen” vaikuttaa sekin, että Sähköliitto on rakenteeltaan demokraattinen ammattiliitto,  jossa kentän ääni kuuluu myös kurssituksen tarpeita ajatellen.
– Johtokunnat koostuvat kentän väestä, ja meillä on TES-pöydässäkin
edustuksemme, Alakoski sanoo.
Paikallinen sopiminen -kurssin
kouluttaja Inari Juntumaa Työväen Sivistysliitosta toimii koulutuspäällikkönä ja kouluttaa tiimeineen
kaikkia SAK-laisten liittojen jäseniä. Kurssit liittyvät yleensä työhyvinvointiin ja järjestölliseen kehittämiseen, mutta harvemmin edunvalvontaan.
Työssään hän on saanut kattavan
kuvan siitä, kuinka monella työpaikalla voidaan pahoin.
– Pääluottamusmiehet ovat hyvin
väsyneitä jatkuviin lomautuksiin ja
irtisanomisneuvotteluihin, ja työväki
on uupunutta samasta syystä. Etuuksia heikennetään jatkuvasti ja moni
työnantaja yrittää vetää välistä. Olen
kuullut liiton edustajilta todella törkeitä juttuja, Juntumaa huokaa.

”KOKEMUKSENI
MUKAAN
PIENEMMISSÄ
YRITYKSISSÄ
PAIKALLINEN
SOPIMINEN
KÄSITETÄÄN
USEIMMITEN
KEINOKSI ALITTAA
TES-TASO.”

– Nämä ovat varmasti syitä sille, että nimenomaan hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyviä kursseja kysytään
meiltä vastaavasti erittäin paljon. Toisaalta on palkitsevaa nähdä, miten
kursseilla käsitellään työpaikan ongelmakohtia ja löydetään ratkaisuja niiden käsittelyyn. 

KOETINKYNÄ

Työmaasopimuskiista
tuli vihdoin päätökseen

Kaarniemeä kehitetään
E

dustajisto päätti viime vuoden

kasvillisuuden ja puuston hoitotoi-

marraskuisessa kokouksessaan

menpiteet sekä ulkoiluaktiviteettien

seurannan viime vuoden loppupuo-

virallistaa Kaarniemi-työryhmän,

rakentaminen, esimerkiksi frisbee-

lella. Mahdolliset säästävät ener-

joka linjaa liiton lomapaikan kehittä-

golf-rata ,rantalentopallokenttä ja

giaratkaisut tulevat esiin jo lähikuu-

mistä. Työryhmä tähtää siihen, että

monet lasten liikunta-aktiviteetit.

kausina.

alueesta tulisi entistäkin viihtyisäm-

Perusparannukset ottavat tieten-

Tässä väliraporttia, missä men-

pi ja houkuttelevampi jäsenistöl-

kin aikaa, mutta touhukas alueisän-

nään Kaarniemen kehitystyön suh-

le. Lisäksi Kaarniemen kustannusra-

tämme Tapio Haikka on jo ottanut

teen. Kehitystyöryhmän ensiaskeleet

kenteesta yritetään löytää mahdolli-

aluesuunnitelmista kopin. Puuston

on otettu ja lisää on tulossa.

sia säästöjä.

muokkaus on aloitettu, lisäksi mahdollisiin huoneistokohtaisiin suihku-

Parhain terveisin :

vuoden aikana muutamaan ottee-

tiloihin on tarjoukset pyydetty. Työ-

Kaarniemen kehitystyöryhmä ja

seen ja hommiin on ryhdytty toden

ryhmän mielestä huoneistoja pitää

Sami Lindgren (osasto 013), sekä

teolla. Olemme teettäneet Kaarnie-

kehittää nykyaikaisten vaatimusten

muut osastojen edustajat

mestä aluesuunnitelman, joka ha-

mukaisiksi.

Raimo Häkkinen (043), Seppo Miet-

Työryhmämme on kokoontunut

vainnollista alueen kehityskohteita

Myös Kaarniemen sähkösopimus

tinen (120), Pentti Riikonen (100),

sekä parannus- ja lisärakennesuun-

on kilpailutettu ja alueen hoitoso-

Jari Räsänen (049) ja Tuula Putto

nitelmia.

pimus on uusittu. Nämä tuovat lii-

(015). Toimistolta ryhmässä mukana

tolle rahallista säästöä noin 22 000

ovat Hannu Luukkonen (pj) ja Riitta

rannusehdotukset ovat kustannus-

euroa/vuosi. Olemme myös aloit-

Kallio (siht). 

vaikutuksiltaan pieniä, kuten alueen

taneet alueen energian kulutusten

Monet helposti toteutettavat pa-

S

ähköistysala joutui keväällä

nissä oli se, että käräjäoikeus ei kat-

2013 tiukkaan paikkaan, kun

sonut työntekijöiden vaikuttaneen

työehtosopimuksen tulkinnasta keh-

itse vahingon syntymiseen kieltäyty-

keytyi iso riita. Se johti lopulta jopa

mällä työehtosopimuksen vastaises-

työtaisteluihin ja pitkään oikeuspro-

ta puutteellisesti rajatusta urakasta.

sessiin, joka nyt on vihdoin saatu

muistuttaa työmaasopimuksen ja

kintakysymys on ratkaistu ja urakka-

työmaakirjanpidon tärkeydestä. Il-

työmaalta työehtosopimuksen vastai-

man huolellista työtä työmaalla ju-

sesti poistetuille asentajille on mak-

tun ajaminen olisi ollut paljon haas-

settu korvaukset. Tapahtumien yksi-

teellisempaa. Erimielisyyksien hoi-

tyiskohdat on uutisoitu jo aiemmin,

taminen on aina kokonaisuus, jos-

joten keskityn pohtimaan, mitä pitkä

sa jokaisella on oma tärkeä roolin-

ja vaiheikas prosessi opetti.

sa. Työmaasopimus on tehtävä ja

Kukaan ei pysty tarkasti arvioimaan sitä työn määrää, mitä kaikissa vaiheissa jutun eteen tehtiin.

KEILAILUN Ay-SM
Kurikan Keilahallilla
Kilpailuun ovat tervetulleita kaikki ammatillisesti järjestäytyneet keilaajat, myös Suomen
Keilailuliittoon kuulumattomat keilailun harrastajat (ei rek.). Kilpailuissa noudatetaan
Ay-mestaruuskilpailujen määräyksiä sekä Suomen Keilailuliiton kilpailusääntöjä. Eläkkeellä
olevat edustavat sitä liittoa, jonka jäsenenä ovat olleet eläkkeelle jäädessään.
Kilpailuluokat:
Miehet MAB, miehet CD, naiset ja veteraanit keilaavat alkukilpailussa 6 sarjaa
eurooppalaisella pelitavalla. Joukkuekilpailut ovat ammattiosastokohtaisia eli jäsenten
tulee olla saman osaston jäseniä. Joukkuemestaruudet heitetään 4-henkisillä joukkueilla
(voi olla myös sekajoukkue), sekä miesten ja naisten parikilpailuna.
Tasoitus 205-155/70%.
Parin on heitettävä yhdessä, mutta joukkue voi kilpailla myös eri aikoina. Joukkueen
kokoonpano on ilmoitettava ennen ensimmäisen jäsenen suoritusta.
Osallistumisoikeus vain yhteen kilpailuluokkaan/suoritus.
Tasoitukset:
MAB: 205-175/70 % (max 24p/sarja)
Naiset: 205-155/70 % (max 35p/sarja)
CD: 175-155/70 % (max 14p/sarja)
Veteraanit: ikähyvityksin
suoraan loppukilpailuna
Loppukilpailu 3.12. klo 12.00
Loppukilpailuun pääsee alkukilpailun tulosten perusteella 8 parasta miestä MAB-luokista,
8 CD-luokista sekä 8 naista. Finaalissa keilataan 6 sarjaa amerikkalaisittain, jonka jälkeen
kunkin kilpailuluokan 3 parasta pelaavat porraspelit. Välierässä (3. vastaan 2.) pelataan 1
sarja ja mestaruus eli finaali ratkaistaan 2 sarjan yhteistuloksella.
Loppukilpailun kolme parasta palkitaan Ay-mestaruusmitalein ja loppukilpailujen kaikki
osanottajat erikoispalkinnolla. Joukkuekilpailujen kolme parasta palkitaan mitalein.

urakkatyön ehdoista sovittava huolellisesti.
Kolmen vuoden taiston tauottua

Meille jutussa oli kysymys isosta

on myös kysyttävä, olisiko asia voi-

urakkatyön periaatteesta ja työehto-

nut ratketa toisin? Työehtosopimus-

sopimuksen noudattamisesta.

ten neuvottelujärjestyksellä on tar-

Juttua ajettiin kaikkiaan kolmessa

koituksensa. Asioista neuvotellaan

eri tuomioistuinkäsittelyssä: työtuo-

ensin paikallisella tasolla, missä on-

mioistuimessa, korkeimmassa oikeu-

gelma parhaiten tunnetaan. Tästäkin

dessa ja käräjäoikeudessa. Jokaiseen oikeusprosessiin liittyi val-

17.10. - 26.11.2016

Tässä yhteydessä on jälleen hyvä

päätökseen. Työehtosopimuksen tul-

mistelutyö, kanteiden
nostaminen tai niihin
vastaaminen, ja lukui-

riidasta neuvoteltiin

”Vaikka sopu on aina
paras vaihtoehto,
myös periaatteista
täytyy joskus
pitää kiinni.”

paikallisella tasolla
ja työntekijät esittivät
omia ratkaisuehdotuksiaan, mutta sopua ei
syntynyt. Työehtosopi-

sat lausunnot ja kom-

muksen tulkinta-asi-

mentit. Lisäksi asiasta neuvoteltiin

ana riita kärjistyi periaatteellisek-

ensin riidan ratkaisemiseksi ja myö-

si, koska se meni syvälle työelämän

hemmin samasta asiasta työehtoso-

peruskysymyksiin: työnjohto-oikeu-

pimusneuvotteluissa. Tekninen työ

den rajoihin.

edunvalvontaosastolla on kuitenkin

Periaatteelliset riidat ja näkemy-

vain yksi osa jutussa menestymistä.

serot ovat vaikeita ratkaistavia missä

Kiitosta pitää antaa myös kentälle.

tahansa ihmisten välisissä kanssa-

Urakkatyömääräysten puolustami-

käymisissä. Riidan kärjistyminen toi

seksi jäsenistö oli valmis työtaiste-

asian työehtosopimusneuvotteluihin,

luun ja antamaan vahvan merkin sii-

missä se uhkasi jumittaa ratkaisujen

tä, että pidämme työehtosopimuk-

löytämisen muista asioista. Toivotta-

sistamme kiinni. Tessien puolus-

vasti tästä opitaan se, että heti rii-

taminen pitää olla yhteinen asia ja

dan synnyttyä pyritään aitoon sopi-

siksi kiitos kuuluu koko sopimusalan

miseen ja ratkaisuun, jonka molem-

jäsenistölle. Riidan tiimoilta asiaan

mat osapuolet voivat hyväksyä. So-

joutui mukaan vahinkoa kärsinei-

pua harvoin syntyy vain toisen osa-

den asentajien lisäksi liiton hallitus,

puolen ehdoilla. Vaikka sopu on aina

neuvottelukunta ja johtokunta, joka

paras vaihtoehto, myös periaatteista

joutui työehtosopimusneuvotteluissa

täytyy joskus pitää kiinni. Työehtoso-

työnantajan painostuksen kohteeksi.

pimuksen määräyksiä on noudatet-

Hyvällä yhteishengellä vaikeistakin

tava, ja jos riitaan haetaan ratkaisua

tilanteista selvittiin.

oikeusteitse, sitä kunnioitetaan. Toi-

Me saimme urakkatyöhön työtuo-

vottavasti tämä juttu toimii opetuk-

mioistuimesta selvän ja kiistattoman

sena siitä, miten pienellä sovittavis-

tuomion. Työmaasopimus on sopi-

sa oleva asia voi pahimmillaan pai-

mus, josta on pidettävä kiinni. Jos

sua mahdottomaksi sopia.

työmaasopimukseen halutaan muu-

Kilpailumaksu 30 € (ei sisällä Jaksokilpailua).
Kilpailuajat: keskiviikko, torstai ja perjantai klo 17.00, lauantai klo 14.30
(Lisää lähtöjä tarpeen mukaan) Järjestäjä varaa oikeuden avata ja sulkea eriä tarvittaessa.
Viimeinen kilpailuerä alkaa 26.11. klo 14.30
Kilpailun yhteydessä voi osallistua meneillään olevaan erikoiskilpailuun 6 €:n lisämaksulla
sekä TUL:n mestaruuskilpailuun 8 €:n lisämaksulla.

toksia siitä pitää sopia. Sopiminen

Kilpailun järjestäjä: Seinäjoen Sisun keilajaosto.
Kilpailunjohtaja:
Sami Kokko

määräyksiä.
ukset vahinkoa kärsineille asentajille

JARI OLLILA

Ilmoittautuminen, varaukset, tulokset ja muu informaatio
Tiedustelut: 040-1951439
Ilmoittautumiset ja varaukset: info@kurikankeilahalli.fi
Info ja tulokset: www.kurikankeilahalli.fi

menetetystä urakka-ansiosta. Mer-

sopimusvastaava, sähköistys-

kittävää viimeisessä oikeudenkäyn-

ja sähköasennusala

tarkoittaa aitoa sopimista, ei pakottamista. Tuomio oli merkittävä linjaus työnjohto-oikeuden ja sopimisen
periaatteesta. Työnjohto-oikeudella
ei voi sivuuttaa työehtosopimuksen
Me saimme myös haettua korva-

VA S A M A 8 / 2 0 1 6

7

RAAHE VOITTI
SALIBANDYTURNAUKSEN

Oulu
Raahe
Varkaus
Lahti
Keuruu/Virtain

Hallitseva mestari Raahe voitti tiukassa
finaali kamppailussa Oulun 3-4.
Raahe on enää voiton päässä
saadakseen vakuutusyhtiö Turvan
lahjoittaman kiertopalkinnon itselleen.
PISTEPÖRSSI
9
( 4+ 5) Mäkelä Janne, Oulu
8
(7+1) Paso Veli-Matti, Oulu
(5+3) Poutanen Marko, Varkaus
Ylikulju Teemu, Raahe
(2+6) Huttula Joonas, Raahe
7
(7+0) Keränen Juho, Raahe
(4+3) Paganus Tero, Varkaus
6
(4+2) Liuski Janne, Oulu
(3+3) Pitkänen Eemeli, Varkaus
(1+5) Nevala Sampo, Oulu

OULU

4
4
4
4
4

3
3
2
0
0

1
0
1
1
1

0
1
1
3
3

21-7
16-6
23-12
7- 20
4- 26

7
6
5
1
1

Varkaus - Lahti 6-2
Oulu - Keuruu/Virtain 9-1
Raahe - Oulu 0-2
Keuruu/Virtain - Varkaus 1-10
Lahti - Keuruu/Virtain 2-2
Varkaus - Raahe 3-5
Oulu - Varkaus 4-4
Raahe - Lahti 6-1
Keuruu/Virtain - Raahe 0-5
Lahti - Oulu 2-6
Sähköfinaali: Oulu-Raahe 3-4

5
(4+1) Lehtovaara A-P, Varkaus
(3+2) Karhu Juha, Raahe
(1+4) Sarja Perttu, Oulu
4
(3+1) Luukinen Matti, Oulu
(2+2) Ijäs Toni, Oulu
Kaurio Janne, Varkaus
(0+4) Jäppinen Markus, Varkaus
3
(3+0) Herrala Kare, Keuruu/Virtain
(2+1) Immonen Kalle, Varkaus
Luoma Harri, Lahti
(1+2) Torvinen Jouni, Varkaus

RAAHE

2
(2+0) Halonen Tero, Oulu
Mattila Mauritz, Raahe
(1+1) Hill Sami, Varkaus
Kaurola Juri, Varkaus
Mäntysalmi Valtteri, Keuruu/Virtain
Peltonen Sami, Lahti
Puumalainen Heikki, Lahti
Silvola Toni, Raahe
(0+ 2) Leppänen Tuukka, Lahti
1
(1+0) Jokela Ilkka, Lahti
Kirjanen Sasa, Lahti
Sihvonen Vesa, Lahti
(0+1) Civil Jan, Keuruu/Virtain
Hakala Jerry, Keuruu/Virtain

JÄÄHYTILASTO
7
Sarja Perttu, Oulu
6
Koskela Kalle, Keuruu/Virtain
4
Ijäs Toni, Oulu
Mäkelä Janne, Oulu
Paso Veli-Matti, Oulu
Puumalainen Heikki, Lahti
2
Halonen Tero, Oulu
Herrala Kare, Keuruu/Virtain
Huttula Joonas, Raahe
Jokela Ilkka, Lahti
Jänisniemi Mikko, Lahti

LAHTI

VARKAUS

Kolmatta kertaa pelatun sähköliittolaisten golf-

ja Rauli Tatti. Parhaasta lyöntituloksesta vasta-

kisan mestaruuden nappasi kotikentällään As-

si Matti Ahde.

Asser Rissanen sai
vuorostaan mukaansa

ser Rissanen. Pirkkalan komea golf-kenttä tarjo-

Joukkuekisan voitti toimiston joukkue, jossa

sähköliittolaisten golf-

si vaihtelevassa säässä seniorisähkärille sopivan

pelasivat Kalevi Björkbacka, Anitta Ylisiurunen

kisan kiertopalkinnon,

haasteen ja 12. elokuuta pelatussa pistebogey-

ja Mikko Korpinen. Pisimmän draivin paukautti

hopealautasen, johon

kisassa miehen taakse jäi parikymmentä muuta

Joonas Törmä ja lähimmäs lippua kahdella lyön-

ennestään oli kaiverrettu

golfin harrastajaa, etunenässä Valeri Zharkevich

nillä pääsi Lauri Lyly. 
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Jäppinen Markus, Varkaus
Keränen Juho, Raahe
Lehtovaara A-P, Varkaus
Liuski Janne, Oulu
Luoma Harri, Lahti
Luukinen Matti, Oulu
Mattila Mauritz, Raahe
Mäntysalmi Valtteri, Keuruu/Virtain
Paganus Tero, Varkaus
Salenius Kari, Lahti
Torvinen Jouni, Varkaus
Ylikulju Teemu, Raahe

Teksti: Anssi Tarvainen • Kuvat: Jaakko Hellsten

KEURUU/VIRTAIN

Kokemus oli valttia
sähköliittolaisten golf-kisassa
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Sähköfin
OULU-R aali:
AAHE
3-4

jo kaksi nimeä.

Mistä sähkö tulee pistorasiaan?
– nyt sen pitäisi olla selvää
Sähkön tuotannon ja jakelun hyvin
kiteyttävä valistusanimaatio
auttaa abstraktin ilmiön
hahmottamisessa. Animaatio
soveltuu niin koululaisille kuin
aikuisillekin.

Sähköä pidetään itsestäänselvyytenä ja sen

kuinka kasvihuonekaasuja saadaan pienennet-

- Tavassa tuottaa ja siirtää sähköenergiaa

riittävyydestä puhutaan korkeintaan satun-

tyä ja olemassa oleva elämisen laatu kestäväs-

on parhaillaan menossa iso murros, mutta se

naisesti talven kovilla pakkasilla. Yhteiskun-

ti säilytettyä.

tamme on kuitenkin täysin riippuvainen säh-

ei välttämättä tavalliselle ihmiselle välity. Ha-

Sähköalan yleishyödyllinen yhdistys STEK

jautettu sähkön pientuotanto on vielä margi-

köstä. Häiriö sähkönsaannissa lamaannut-

(Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry)

naalista, mutta sen merkitys kasvaa koko ajan

taa yhteiskunnan eri toiminnot tehokkaas-

on tuottanut animaation, jossa kuvataan ilmi-

esimerkiksi aurinkosähköratkaisujen yleistyes-

ti ja yllättävän nopeasti. Sähköisillä liikkumi-

ön nimeltä sähkö syntyä, sähkön tuotantoa ja

sä. Sähköverkot muuttuvat älykkäämmäksi, ja

sen ja asumisen ratkaisuilla on tulevaisuu-

sitä, kuinka sähkö tuodaan pistorasiaan käyt-

niiden avulla pystytään ennen pitkää ohjaile-

dessa myös aivan ratkaiseva merkitys siinä,

täjän ulottuville.

maan ja tasaamaan sähkön tuotannon ja kulutuksen epätasapainoa. Viimeistään kun sähkön varastoinnin ratkaisuissa tapahtuu helposti kaupallistettava läpimurto, tulevat energian
tuotantomme lähtökohdat muuttumaan, STEKin toimitusjohtaja Timo Kekkonen sanoo.
- Tähän ajankohtaan halusimme tehdä helposti lähestyttävän ja selkeän esityksen säh-

Animaation
voi katsoa
STEKin
verkkosivulla

kön tuotantoon liittyvistä perusasioista. Keinoksi valikoitui animaatio, joka mahdollistaa
sellaisia visuaalisia ratkaisuja, joilla abstraktia ilmiötä pystyy parhaiten kuvaamaan, Kekkonen jatkaa.
Animaatio soveltuu koululaisille, opiskelijoille sekä kertaukseksi aikuisille, joiden fysiikan oppitunneista on jonkin aikaa. Se toimii
myös taustamateriaalina alakoululaisille suunnatussa STEKin Sähkökisa 2016-2017:ssa.
Animaation on tuottanut Smile Audiovisual Oy. 

Vikavirtapistorasiat ja
vikavirtasuojat. Uudistunut
muotoilu tuo paremman
asennattavuuden.

Jussi-, IMPRESSIVO ® - ja IP44-sarjojen vikavirapistorasiat ovat uudistuneet. Uusissa tuotteissa ei ole enää
johtimia, vaan ne ovat korvattu liittimillä. Uudistuneessa ulkonäössä, pistorasiat ovat ovat matalampia ja
muistuttavat enemmän tavallista pistorasiaa. Tekniset arvot ovat samat kuin aikaisemmissa tuotteissa, mutta
asennetavuus on parempi muuttuneen rakenteen ansiosta. Vikavirtapistorasiaan ja -suojaan voidaan liittää
tavallisia pistorasioita, jolloin nekin ovat myös vikavirtasuojattuja. Jussi- ja Impressivo-tuotteet myydään ilman
peitelevyä. www.abb.fi/asennustuotteet

ABB Oy
PL 16, 06101 Porvoo
Puh. 010 22 11
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Nimi:
Osoite:
Lähetä vastauksesi 7.11. 2016 mennessä: Sähköliitto, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere. Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.
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SYYSRISTIKKO

KUUKAUDEN
KUVA

KUVA: PEKKA STENROOS.

Hyvinkään Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto 013 juhli kesällä osaston 60-vuotista taivalta. Bussilastillinen osastolaisia seuralaisineen juhlisti tapahtumaa risteilyllä hilpeän yhdessäolon merkeissä. Sami Lindgrenin (keskellä) pitämässä puheessa muisteltiin osaston historiaa. Ohjelmallisen illan
lopuksi palkittiin osaston pitkäaikaisia aktiiveja.

KÄRKIMIES

Paljon on tehty, paljon on edessä
S

UOMESSA on tuskailtu pit-







kään huonon työllisyyden

ensi vuoden alusta työmarkkina-

nyksiin vai tehdäänkö sopimuksen

sakeana erilaisia esityksiä niin

järjestöjen neuvottelutuloksen mu-

sisältö sopien tasapuolisemmaksi

työnantaja- kuin poliitikkopuolel-

kanssa. Työllisyys ei nouse eikä

Liittokierrosten jälkeen vuonna

kaisesti. Eläkeikä nousee, mut-

ja oikeudenmukaisemmaksi.

ta, joissa vaaditaan palkansaajilta

työttömyys laske toivotulla tavalla.

2011 aloitettiin Raamisopimuk-

ta samalla varmistetaan nuoril-

Yhtä kaikki: jokainen näistä

sella, josta tuli työnantajien vas-

le annettu eläkelupaus ja paran-

2010-luvun sopimuksista on ta-

helpotuksia. Eikö nyt kuitenkin

taskussa. SAK:laisessa ammatti-

tustuksesta huolimatta monel-

netaan ikääntyvien työntekijöiden

voitellut oman jäsenistön paras-

olisi korkea aika malttaa hetki ja

yhdistysliikkeessä on tehty hartia-

la tapaa historiallinen: sopimuk-

asemaa.

ta, parempaa työllisyyttä, talous-

katsoa jo tehtyjen ratkaisujen vai-

voimin töitä saadaksemme kään-

sen piiriin tuli 94 prosenttia pal-

kasvua ja kilpailukykyä. Selkävoit-

kutuksia. Mielestäni palkansaajat

teen työllisyydessä aikaiseksi ja

kansaajista ja se toi palkansaajat

tojen sijaan on haettu ennustetta-

ovat osansa tehneet. Nyt on mui-

turvataksemme säälliset työehdot.

takaisin vaikuttamisen keskiöön

Ja tuloksiakin on saatu. Monien

suomalaisessa yhteiskunnassa.

Käsiä ei kuitenkaan ole pidetty

ay-liikkeen vastustajien harmiksi.

Seuraavan vuoden Työurasopi-







vuutta ja vakautta niin palkansaa-

den toimijoiden vuoro kantaa vas-

Ikään kuin SAK:n edustajakokous-

jille, yrityksille kuin koko kansan-

tuuta työllisyydestä ja investointi-

kauden loppukirinä allekirjoitet-

taloudelle.

en liikkeelle saamisesta.

muksessa haettiin jo monella ta-

tiin monien vaikeuksien ja vai-

nen ei ole yhtään liioiteltua. Jär-

paa askelmerkkejä tulevaan eläke-

heiden jälkeen Kilpailukykysopi-

jestö on useammin kuin kerran

ratkaisuun.

mus. Verrattuna saman vuosikym-

SAK:n sopijaroolin korostami-

kääntänyt monien mielestä mahdottomalta tuntuvan tilanteen sopimukseksi.







menen aikana tehtyihin sopimuk-

Tällä hetkellä ollaan siinä tilan-

syys- ja kasvusopimus työnantaji-

siin Kiky on varmasti palkansaa-

teessa, että yrityksille annettujen

en tutun kitsaan asenteen vallites-

jalle raskain.

vero- ja maksuhelpotusten sekä

Vuonna 2013 solmittiin Työlli-

Miksi SAK on ollut mukana te-

sa. Joka tapauksessa taas tehtiin

Kannattaa kuitenkin muis-

matalien palkkaratkaisujen soisi

kemässä näitä ratkaisuja? Työpaik-

historiaa: sopimuksen ensimmäi-

taa, että vaihtoehtona olisivat ol-

vihdoin johtavan parempaan työl-

kojen synnyttämiseksi ja työnte-

sen vuoden korotus oli puhtaas-

leet maan hallituksen määräämät

lisyyteen. Pientä valoa tunnelin

kijöiden turvasta huolehtimisek-

ti euromääräinen eli pienipalkkai-

pakkolait, joilla olisi yksipuolises-

päässä näyttäisi ehkä pilkistävän-

si. Koskaan sopimusten synnyttä-

sia suosiva. Sopimuksen optio kol-

ti heikennetty palkansaajien ase-

kin, mutta ei läheskään odotetun

minen ei ole ollut helppoa, mutta

mannesta vuodesta sovittiin kesäl-

maa, työehtoja ja työlainsäädän-

ja palkansaajien tekemien uhraus-

lä 2015.

töä. Kuten olen aikaisemminkin

ten mukaista. Osaltaan näillä rat-

aina haussa on ollut palkansaajien

lisää venymistä ja yrittäjille lisää

sanonut, Kiky oli urani vaikein so-

kaisulla on saatu talouden käänne

LAURI LYLY

suja ei voi tehdä, vaan aina ne on

neuvottelutulokseen uudesta elä-

pimus. Oli kuitenkin valittava, vai-

aikaiseksi. Nyt sen soisi näkyvän

Kirjoittaja on SAK:n

tehtävä kulloisessakin toimintaym-

kejärjestelmästä, joka tulee voi-

kutetaanko edellä mainittuihin yk-

myös työllisyysluvuissa.

ex-puheenjohtaja ja Sähkö-

päristössä.

maan eduskunnan päättämänä

sipuolisesti määriteltyihin heiken-

paras. Puhtaalta pöydältä ratkai-

Vuoden 2014 lopulla päästiin

Sen sijaan ilma tuntuu olevan

liiton kunniapuheenjohtaja
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– Eduskuntatalon työmaalla ei työsuojeluasioista tingitä,
vakuuttaa Amplitin aluekärkimies Tapani Ryyppö,
joka on paiskinut sähköasennustöitä jo vuoden verran
”Suomen suurimman putkiremontin” kupeessa.

Eduskuntatalon
remontti
loppusuoralla
12
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TAPAN Ö
P
RYYPttPa 30.9.

60 vuo

E

duskuntatalon remontti on
edennyt jo reilusti yli puolivälin. Vuonna 1931 rakennetun
graniittilinnan peruskorjaus valmistuu syksyksi 2017, Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlien kunniaksi. Saneeraus on edennyt kellarista kattoon
visusti kansalaisten katseilta suojassa,
sillä talo on ollut huputettuna kesästä
2015 alkaen.
Eduskuntatalon
peruskorjauksen
ajan eduskunta kokoontuu naapurikorttelissa sijaitsevassa Sibelius-Akatemian konserttisalissa. Edellisen kerran Eduskuntataloa on saneerattu vuosina 1979-1985, mutta nyt koko talon
rakennetta ja talotekniikkaa korjataan
kokonaisuutena. Ennen Eduskuntatalon, eli vuonna 1931 valmistunutta graniittilinnaa, on viimeisen kymmenen vuoden aikana peruskorjattu
myös kaksi kansanedustajien työhuonesiipeä sekä Eduskuntatalon takana oleva kirjasto- ja hallintorakennus
sekä vanha kaupunkiliiton talo. Myös
maanalaisia tiloja on peruskorjattu ja
rakennettu lisää.
KELLARISTA KATTOON
Remontissa koko suojellun arvotalon talotekniikka, turvallisuus-, energia- sekä esteettömyysratkaisut päivitetään ja rakennuksen monet kalusteet
ja taideteokset konservoidaan. Urakan
vaativimpia osuuksia on ollut kellaritiloissa olevan ahtaan putkitunnelin
laajentaminen, mikä on edellyttänyt
louhintoja tärinäherkällä alueella.
Rakennusyhtiö Lemminkäinen on
remontin pääurakoitsija. Historiallisesti arvokkaan ja vaativan kohteen



TEKSTI: RIITTA KALLIO / KUVAT: HANNE SALONEN

urakan arvo on lähes 125 miljoonaa
euroa. Noin neljän miljoonan sähköurakka on jaettu kahteen aliurakkaan,
joista vastaavat Eltel Networks Oy ja
Amplit Oy.
Työmaan kokonaisvahvuus on parhaimmillaan noin 330 henkeä. Esimerkiksi Amplitin sähköasentajia
häärii valtavan työmaan uumenissa
kerrallaan noin 20. Yksi heistä on kokenut kärkimies ja työsuojeluvaltuutettu Tapani Ryyppö. Hän luonnehtii
ainutlaatuista työmaataan asentajan
kannalta haastavaksi ja monipuoliseksi. Pientä kiusaa sähköasentajille teettää arvokas ympäristö, jossa johtoreitit on jouduttu vetämään ennen kaikkea talon tyyliä ajatellen, eikä suinkaan asentajien ergonomiaa.

Tekniikka piilotetaan
seinien ja lattioiden sisään.

TALOTEKNIIKKA
UUSIKSI
– Eduskuntatalon talotekniikka, vesi- ja viemäriputket, lämmitysjärjestelmät ja ilmanvaihto uusitaan kokonaan. Lisäksi vesikatto uusitaan, ikkunat korjataan ja neljän sisäpihan julkisivut remontoidaan. Myös portaat
kunnostetaan ja rakennuksen alle louhitaan uusia tiloja, eduskunnan apulaistiedotuspäällikkö Rainer Hindsberg listaa jättiremontin pääkohtia.
– Hanke on ainutlaatuinen. Eduskuntatalo on osa kansallisomaisuuttamme, ja museaalinen suojelu asettaa omat haasteensa. Vuodenajat ja
kosteusolosuhteet vaihtuvat hankkeen aikana, mutta sisätilojen käyttöolosuhteiden on oltava koko ajan siinä
kunnossa, että taideteokset ja erikoiskäsitellyt pinnat eivät kärsi. Ison kohteen aikataulu on myös haaste, projektinjohtaja Hannu Peltonen kiteyttää. 

Tapani kannustaa nuoria mukaan ay-toimintaan
K

uka olet?
– Olen Tapani Ryyppö, helsinkiläinen sähköasentaja ja olen työskennellyt perheyritys Amplit Oy:ssä
vuodesta 1998. Työtehtävät ovat olleet
kärkimiehen ja asentajan töitä vaativissa kohteissa. Tämänhetkinen työkohde on eduskuntatalo ja toimin siellä yhtenä työtä suorittavana aluekärkimiehenä. Työsuojeluvaltuutettuna
olen ollut Amplitissa vuodesta 2008 alkaen. Aiemmin olin varavaltuutettu tai
varaluottamusmies. Sähköliiton osasto 049 hallituksessa olen ollut yhtäjaksoisesti vuodesta 2007. Myös 90-luvulla ja 2000-luvun taitteessa olin muutamia vuosia osaston hallituksessa. Sähköliiton edustajistossa olen ollut kolme vuotta.
Mistä tulet?
– Helsingin Alppilan kaduilla ja pihoilla vietin lapsuuden ja nuoruuden. Siellä oppi pitämään huolta itsestään ja lähimmäisistään. Etelä-Haa-

gan kautta tie vei Itäkeskukseen, missä olen asunut vuodesta 1985.
Mistä sinut tunnetaan?
– Elektrosähkö, Tikkurilan Sähkö
ja Lämpö, Onninen Termo, Are, City
Sähkö ja Amplit ovat olleet työpaikat,
joissa olen putkia taivutellut ja kaapelia vedellyt. Vuosikymmenten aikana
olen työskennellyt satojen sähköasentajien kanssa.
60 vuottasi pähkinänkuoressa?
– Vallilan ammattikoulun käytyäni
olin vuoden Auroran Sairaalan nuorempana sähköasentajana. Siellä oppi
millainen on työyhteisö. Valta ja juonittelukuviot avasivat nuoren miehen
silmät. Parasta työpaikassa oli eräs työharjoittelija; nykyinen vaimoni ja neljän lapseni äiti. Yhteistä taivalta on
marssittu jo viidellä vuosikymmenellä. Kaupungin palkka oli niin pieni, että oli kiireesti lähdettävä rakennuksille sähköasentajaksi, olihan sormukset
hankittava tulevalle rouvalle. Vuodet

ovat menneet nopeasti ja kohta ollaan
sähköasentajan elinkaaren päässä.
Paljon on asennettu ja paljon on kohteita purettu kivijalkaan asti.
Mistä saat virtaa?
– Taloyhtiön puheenjohtajuudesta,
osaston ja liiton tehtävistä, kahden kesämökin kunnossapidosta, lapsista ja
lapsenlapsista, lukemisesta ja kirjoittamisesta. Myös lisääntyvä liikunta pitää aivot ja kehon vireessä. Työsuojeluasioiden ratkaisut ja asentajien antama palaute tuo lisää virtaa siihen akkuun, millä ay-henkilöt jaksavat tehtävissään.
Mikä tekee sinut iloiseksi/onnelliseksi?
– Perheen yhteiset hetket kotona ja
kesämökeillä. Iloa tuovat myös mukavat työkaverit. Mukaansa tempaava
kirja tai iskevä runo ovat herkkua työpäivän väsyttämälle mielelle.
Mikä ottaa päähän?
– Ihmisten ahneus, kiusaaminen ja

työsuojeluasioiden vähättely.
Miten juhlit merkkipäivääsi?
– Rouva ja lapset järjestivät yllätysjuhlat kotimaassa.
Mikä on suunnitelmasi juhlan jälkeen?
– Jos vielä näkisin sen päivän, että
Länsimetro toimii ja pääsisi metrolla
Amplitin Espoon konttorilla käymään.
Terveisiä Vasaman lukijoille
– Kannustan nuoria tulemaan mukaan ay-toimintaan, vaikka aina ei sitä
työnantajat arvosta. Lopuksi Goethen
runo juhlistamaan syntymäpäivääni:
”Oli laaja lammikko jäätynyt, sammakot istuivat pohjassa nyt voimatta loikkia, kurnutella, vain puoliunessa vannoskella: jos vielä pääsemme ylhäälle, me satakielenä laulamme. Tuli suojatuuli ja suli jää, ja sammakkokuoro
hypähtää rannalle, äänin mahtavin –
kurnuttamaan kuten ennenkin.” 
Lisää synttärisankareita seuraavalla sivulla.
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Heikki herää kahvinkeittoon
K

uka olet?
– Raumalainen laivanrakentaja, jonka viimeiseksi työpaikaksi jäi todennäköisesti vuorotteluvapaatuuraus Sähköliiton toimistolla teollisuuden työehtoasiamiehenä.
Mistä tulet?
– Länsirannikolta. Eurassa syntynyt,
sieltä neljävuotiaana muuttanut Raumalle ja nyt palaamassa juurilleni, eli
olen ostanut syntymäkotini vapaa-ajan
asunnoksi.
Mistä sinut tunnetaan?
– Kunnallispolitiikasta ja ay-aktiivisuudesta, luottamustoimista, päättäväisyydestä ja kyvystä kuunnella ihmisiä.
60 vuottasi pähkinänkuoressa?
– Tasainen lapsuus, hurja nuoruus,
40 vuotta työelämää, avioelämää 30
vuotta, kaksi lasta, poika ensimmäisestä liitosta ja tyttö toisesta ja päätteeksi viisi vuotta villiä poikamieselämää.

HEIKKI
AITONURMI

60 vuotta 28.10.

Mistä saat virtaa?
– Luonnosta ja järvellä liikkumisesta, kalastamisesta, pyöräilystä ja hiihdosta, mökillä puuhastelusta.
Mikä tekee sinut iloiseksi/onnelliseksi?
– Omat lapset, läheiset, ystävät. Aurinko kun paistaa, niin kaikki on hyvin.
Mikä ottaa päähän?
– Nykyhallitus, management by perkele, vihapuhe, liikennekulttuuri,
oman edun tavoittelu.
Miten juhlit merkkipäivääsi?
– Pienessä piirissä, hyvässä seurassa.
Mitä on suunnitelmissasi juhlan
jälkeen?
– Herätä seuraavana aamuna suhtkoht virkeänä ja keittää aamukahvit.
Terveisiä Vasaman lukijoille!
– Hyvää syksyä kaikille, toivottavasti on paljon aurinkoisia kelejä! Onnea
työelämään ja eläkää ihmisiksi! 

Seitsemän veljeksen
nuorimmainen
K

TOMI
RAITANEN
50 vu

otta 20.10.

Anssi Kelakin onnittelee päivänsankaria.

Vauhdikas mies Nummelasta
K

uka olet?
– Olen noin viisikymppinen
sähköasentaja Nummelasta.
Mistä tulet?
– Koko ikäni olen asunut täällä, niinku Anssi Kela laulaa Nummelasta, että
”mä taidan kuulua tänne”.
Mistä sinut tunnetaan?
– Osaston 105:n sihteerinä ja matkanjohtajana.
50 vuottasi pähkinänkuoressa?
– Urheilullinen nuoruus ja koulu
meni siinä sivussa. Armeijan jälkeen
tulin 11.1.1988 Esasähköön töihin, jossa edelleen ollaan. Yksi melkein aikuinen tytär.
Mistä saat virtaa?
– Lentopallosta kaikessa muodossa,
14
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myös maajoukkueen fanituksesta ja
keväällä aloitetusta laitesukellusharrastuksesta.
Mikä tekee sinut iloiseksi/onnelliseksi?
– Perhe, suku ja hyvät työtoverit.
Mikä ottaa päähän?
– Aikaiset aamut ja ainainen kiire.
Miten juhlit merkkipäivääsi?
– Mökillä Etelä-Savossa.
Mitä on suunnitelmissasi juhlan
jälkeen?
– Riippuu lahjojen määrästä, mutta
luulen, että töihin on mentävä.
Terveisiä Vasaman lukijoille!
– Olkaamme ylpeitä ammattilaisia! 

uka olet?
– Olen Ossi Ahola.
Mistä tulet?
– Tampereelta.
Mistä sinut tunnetaan?
– Töistä luottamusmiehenä, ammattiosastossa, hallituksessa, liitossa johtokunnan varsinaisena ja hallituksessa varajäsenenä. Vapaa-ajalta lentopalloilusta, mm. Iki-Pirkat joukkueen
kapteenina.
50 vuottasi pähkinänkuoressa?
– Synnyin vuonna 1966 Tampereella (Aitolahti liitetty Tampereeseen)
7 veljen nuorimmaksi. Peruskoulun
jälkeen kävin ammattikoulun puhelinasentajalinjalla. Armeijan suoritin viestipuolella Keuruu/Riihimäki.
Töihin Tampereen Puhelinosuuskuntaan, josta vuosien kuluessa ulkoistusten kautta Relacomiin. Luottamusmieheksi päädyin vuonna 1993, josta läh-

OSSI
AHOLA

50 vuotta 16.8.

tien olen ollut liiton toiminnassakin
mukana.
Harrastuksina minulla on lentopallo, retkiluistelu, rullaluistelu.
Mistä saat virtaa?
– Onnistumisista eri tilanteissa.
Mikä ottaa päähän?
– Erilaiset vääryydet ja epäoikeudenmukaisuus.
Miten juhlit merkkipäivääsi?
– Juhlin lähipiirin (mm. kaikki veljekset ja äiti) kanssa ammattiosastomme kesänviettopaikassa Ullikassa.
Mitä oli ohjelmassa juhlan jälkeen?
– Vähän lomailua ja rentoutumista
ennen töihin paluuta.
Terveisiä Vasaman lukijoille!
– Hymyillään kun tavataan. Vaikka
välillä voi tulla ikäviäkin asioita esiin,
niin kyllä Sähköliitossa pyritään tekemään töitä jäsenistön eteen. 
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Monipuolinen Vierumäki
kutsuu kuntolomalle

PERHELOMAT,

sula on tarkoitettu ensisijaisesti alle

ta ja kokonaisvaltaisia hoitoelämyk-

rupumppi, kuntonyrkkeily, erilaiset

puitteet liikkumiseen ja elämyksiin.

LIIKUNTALOMAT

5-vuotiaille lapsille.

siä keholle ja mielelle. Nauti helli-

tanssitunnit ja paljon muuta.

Voit hiihtää, kävellä, pyöräillä, pais-

vistä hoidoista, monipuolisesta lii-

Voit varata itsellesi tennis- tai

heen yhteisiä liikuntatunteja sekä

Flowpark. Seikkailuradat on raken-

kunnasta, maukkaasta ruuasta, ai-

golfkurssin tai vaan muuten viettää

muita tapahtumia. Käytössäsi on ui-

nettu eläviin puihin niitä vahingoit-

nutlaatuisesta luonnosta ja pehme-

aikaa hienon harrastuksesi parissa.

mahalli, jäähalli, pallohalli, urheilu-

tamatta. Lukuisia erilaisia tehtäviä

ästä vuoteesta.

halli, keilahalli, jumppasaleja, kun-

pääsee suorittamaan useiden met-

tosaleja, tenniskenttiä, golf-kent-

rien korkeudella. Tehtävät ovat ylä-

tä, hiekka- ja nurmikenttiä, urheilu-

köysiratoja sisältäen mm. heiluvia

kenttiä jne.

Vierumäellä järjestetään koko per-

Vierumäellä on myös seikkailurata

RAVINTOLAMAAILMA
Vierumäki tarjoaa myös makuelä-

OHJATUT LIIKUNTATUNNIT

KUNNON TESTAUS

myksiä lounasbuffeteista à la carte

Voit sisällyttää lomaviikkoosi ha-

Voit aloittaa lomasi kuntokartoituk-

-ravintoloihin. Mm. Pop Up -ravinto-

polkuja, liaanihyppyjä, keinuja

luamasi määrän ohjattuja Active

sella, kehonkoostumus- tai hyvin-

la La Belle Époque tarjoaa makuelämyksiä 1900-luvun alun Ranskasta.

ja vaijeriliukuja. Flowpark on tarkoi-

Hours -ryhmäliikuntatunteja. Moni-

vointianalyysillä. Saat opastusta ja

tettu kaikenikäisille seikkailumie-

puolisia liikuntatunteja on tarjolla

lisämotivaatiota terveellisiin elämän-

lontaa, vaellusratsastusta ja maasto-

lisille!

niin aikuisille, lapsille kuin perheil-

tapoihin.

pyöräilyä. Välineet voi vuokrata paikan päältä.
Muksula tarjoaa sesonki- ja lomaaikoina valvottua lastenhoitoa. Muk-

tiopaikoilla.

HYVINVOINNIN JA

set ladut, kesällä suppausta ja me-

Talvella alueella on huippukontoi-

taa lättyjä tai grillata makkaraa nuo-

le yhdessä. Ohjattuja liikuntatunteHYVINVOINTI- JA

ja on tarjolla joka päivä mm. joogaa,

ULKOILU JA LUONTO

HEMMOTTELULOMAT

saunayogaa, chiball, keppivenyttely,

Vierumäen luonto harju- ja kangas-

Day Spa & Massage tarjoaa palvelui-

TRX-training, core, kahvakuula, Vie-

maisemineen tarjoaa monipuoliset

Lisätiedot
www.vierumaki.fi

VIIKKO-OSAKE – etuja jäsenille
Sähköliiton omistamat lomahuoneistot viikoille 5-16 ovat haettavissa tulevan marraskuun aikana. Arvonta suoritetaan 1.12.2016. Kaikki osallistuneet saavat ilmoituksen
arvonnan tuloksesta.

SÄHKÖLIITON LOMAOSAKKEET JÄSENISTÖN
LOMANVIETTOON:
HOLIDAY CLUB
KATINKULTA, GOLFHARJU

HOLIDAY CLUB SAARISELKÄ

VIERUMÄKI,
GOLF RESORT

ta ei ole. Jos arvonnassa jää viikko-

1 mh huoneisto 3+2:lle, vkot 9,
11, 14, 15, la–la

2 mh huoneisto 4+2:lle, vkot 5,

rattaviksi liiton nettisivuille periaat-

3 mh huoneisto 6+2:lle, vkot 12,

10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25,

teella ”nopein varaaja saa”.

13, 16, la-la

35, 38, 39, pe–pe

1 mh huoneisto 2+2:lle, vkot 8, 9,

HOLIDAY CLUB SALLA

helmikuussa ja viikot 35-39 touko-

10, 25, 32, 37, 38, ma–ma

2 mh huoneisto 4+2:lle, vkot 8

VILLA ANDROPOFF,
PÄRNU

kuussa 2017.

HOLIDAY CLUB
TAMPEREEN KYLPYLÄ

(2 kpl), 9, 10, 11, 12, 13, 14,

huoneisto 2-6 henkeä, vkot 26, 27,

15, 16, pe-pe

29, 30, 31, 32, 33, la-la

Viikot 18-33 ovat haettavissa

Haku lomaviikoille tapahtuu liiton nettisivujen kautta, jossa on

huoneisto 2+2:lle, vkot 28, 36,

TAHKO SPA

Lomaviikkoja voivat hakea yli vuo-

hakuaikana linkki varausjärjes-

pe–pe

1 mh huoneisto 2+2:lle, vkot 9,

den Sähköliiton jäsenenä olleet

telmään. Myös Kaarniemen kevät

huoneisto 4+2:lle, vko 25, pe–pe

10, 11, 13, 14, 15, 24, pe–pe

henkilöt. Lomat on ensisijaises-

2017 on varattavissa netissä www.

huoneisto 4+4:lle, vko 29, pe–pe

2 mh huoneisto 4+2:lle, vko 12,

ti tarkoitettu liiton työikäisille jäse-

pe–pe

nille, oppilasjäsenillä varausoikeut-

sahkoliitto.fi.

16

VA S A M A 8 / 2 0 1 6

ja vapaaksi tulevat ne uudelleen va-

Tarkemmat esittelyt kohteista ja
käytännöistä löytyvät liiton nettisivuilta sekä Holiday Clubin, Vierumäen, Villa Andropoffin sekä Tahkon sivuilta.

TYÖTTÖMYYSKASSA

KOONNUT: JONNA HEINILUOMA

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

Uusi verkkopalvelu
1.11.2016 alkaen

Työttömyyskassan uusi
tietojärjestelmä käyttöön 1.11.2016
Työttömyyskassa ottaa käyttöön uu-

SÄHKÖINEN VERKKOPALVELU

koksen vuoksi emme voi käsitel-

Kun kirjaudut uuteen asiointipal-

den tietojärjestelmän marraskuun

JÄSENILLE

lä hakemuksia aikavälillä 25.10. –

veluun ensimmäisen kerran, si-

alusta alkaen.

Maksatusjärjestelmän muuttuessa

31.10.2016.

nun pitää rekisteröityä käyttäjäk-

vasta haettavan jakson päättymis-

si, vaikka olisitkin käyttänyt aikai-

tä seuraavana päivänä.

Uuteen järjestelmään siirtyminen tulee parantamaan siirtymävai-

myös sähköinen asiointipalvelumme muuttuu.

PUHELINPALVELU

semmin kassan vanhaa asiointipal-

tai kalenterikuukauden ajalta.
Jatkohakemuksen voit lähettää

heen jälkeen jäsenpalvelua, kun ha-

Nykyisen järjestelmän asiointi-

Myös puhelinpalvelumme on suljet-

velua. Linkki sähköiseen asiointiin

MAKSUILMOITUKSET JA

kemusten ja myös liitteiden lähettä-

palvelu on käytössä maanantaina

tuna ajan 27.10.-28.10.2016 hen-

löytyy työttömyyskassan verkkosi-

TILANNETIEDOT 1.11.ALKAEN

minen onnistuu sähköisen asiointi-

24.10.2016 klo 9 asti. Uuteen asi-

kilökunnan koulutuksen ja käyttö-

vulta osoitteesta www.sahkoliitto.

Sähköisessä asioinnissa sinun on

palvelun kautta.

ointipalveluun voi kirjautua tiistais-

katkoksen vuoksi.

fi/tyottomyyskassa. Verkkosivulta

mahdollista tehdä valinta, jonka

löytyvät myös uuden asiointipalve-

mukaan maksuilmoitukset lähete-

ASIAKASPALVELU

lun käyttöohjeet sekä ohjeet rekis-

tään jatkossa ainoastaan sähköi-

teröitymiseen.

senä. Toivomme mahdollisimman

Uuteen järjestelmään siirtyminen aiheuttaa viivästyksiä hakemus-

ta1.11.2016 klo 9.00 alkaen.
Eli päivärahahakemuksia ei voi

ten käsittelyssä sekä keskeytyksen

toimittaa sähköisesti 24.10. –

Asiakaspalvelupiste on suljettu

sähköisessä asioinnissa siirtymä-

31.10.2016 välisenä aikana.

27.10.-28.10.2016.

vaiheessa. Käsittelemme hakemuk-

Rekisteröidyt järjestelmään

Hakemuksia voi lähettää

käyttäjäksi antamalla käyttäjätun-

monen valitsevan tämän vaihtoehdon ekologisista syistä.

set järjestyksessä saapumispäivän

1.11.2016 klo 9 alkaen uudel-

nukseksi henkilötunnuksesi ja sa-

mukaan ja niin pikaisesti kun mah-

la asiointipalvelulla. Järjestelmän

lasanaksi postinumerosi. Tämän

moituksen saat entistä nopeam-

dollista.

vaihdoksesta johtuvan käyttökat-

jälkeen järjestelmä pyytää sinua

min tiedon hakemuksesi käsitte-

luomaan salasanan ja ilmoittaa

lystä. Mikäli haluat maksuilmoi-

uuden käyttäjätunnuksesi. Käyt-

tuksen jostain syystä paperille,

täjätunnus on yksilöllinen tunnus,

voit tarvittaessa tulostaa sen jär-

joka luodaan järjestelmässä. Tun-

jestelmästä.

Arbetslöshetskassans nya
utbetalningssystem i bruk 1.11.2016

nus toimitetaan ilmoittamaasi säh-

Valitsemalla sähköisen maksuil-

Etuuspäätökset saat valinnasta-

köpostiosoitteeseen, pidäthän siis

si huolimatta kuitenkin aina paperilla postin kautta.

Övergången till det nya syste-

sökan i ankomstordning och så fort

TELEFONSERVICE

sähköpostiosoitteesi ajan tasal-

met kommer att förbättra kas-

som möjligt.

På grund av övergång till det nya

la perustiedoissasi. Voit käyttää

utbetalningssystemet och perso-

asiointipalvelua kaikilla internet-

sans elektroniska nättjänst, efter-

Arbetslöshetskassans webbt-

som det i fortsättningen är möjligt

jänst är inte i bruk 24.10.2016-

nalens utbildning är kassans tele-

yhteyttä käyttävillä laitteilla, ku-

SÄHKÖISEN ASIOINNIN

att skicka in ansökan om inkomstre-

31.10.2016.

fonservice stängd 24.10.2016 och

ten puhelimella, tabletilla ja tieto-

TILANNETIETOJEN

27.10.2016-28.10.2016.

koneella.

KAUTTA NÄET:

laterad dagpenning, fortsätt ansö-

Genom den nya webbtjänsten

kan och bilagor till ansökan elektro-

kan du skicka in ansökan fr.o.m.

niskt. Övergången till det nya syste-

1.11.2016. På grund av utbyte

KUNDSERVICE

hettää ansiopäivärahan ensihake-

lähettämiesi hakemusten

met förorsakar fördröjningar i hand-

av datorsystemet kan kassan inte

Kassans kundservice är stängd

muksen ja jatkohakemuksen. Käy-

alku- ja loppupäivän sekä

läggningen och ett avbrott i kas-

handlägga ansökningar under tiden

27.10.2016-28.10.2016.

tä ensihakemusta silloin kun edel-

hakemuksen saapumispäivän

sans webbtjänst. Vi handlägger an-

24.10.2016-31.10.2016.

Asiointipalvelun kautta voit lä-

lisen hakemuksen päättymisestä
on yli 6 kuukautta. Hakemukseen

maksuilmoitukset ja

tarvittavat liitetiedot voit myös lä-

päätökset

hettää asiointipalvelun kautta, tie-

Sähköliiton ja työttömyyskassan edustajiston vaalien
tulos seuraavassa Vasamassa.

dostot voivat olla enintään 2 me-

tulossa olevasta maksusta

gatavua ja tiedostomuoto tulee olla

näet hakemuksen alku- ja

joko tif, jpeg tai pdf. Liitettä lähet-

loppupäivän sekä etuuden

täessä voit valita valikosta liitteel-

nimen ja maksupäivän

le sopivan asiakirjan nimen tai voit
nimetä asiakirjan vapaasti.

tiedon kuinka monta päivää

Kassan verkkosivulla on ohjeet

on kertynyt päivärahan enim-

hakemusten lähettämiseen ja erik-

mäisajan laskuriin ja korote-

seen myös jatkohakemuksen täyt-

tun päivärahan laskurin

tämiseen. Ilmoita jatkohakemus
neljältä täydeltä kalenteriviikolta

cmyk

pms

black

Osallistu PHT:n hyvinvointijaksOlle
– Sal-lomat tukee!
cmyk

Mikäli osallistut 1.askel
aikuisille -seurantajaksolle,
ja kuulut SAK-liittoon,
SAL-lomat maksaa sinulle
takaisin omavastuun.

pms

black

Mikäli osallistut 1.askel
-perheille jaksolle,
SAL-lomat maksaa
perheellesi takaisin
50 euroa.

hae jaksolle:

www.phT.fi

Toimi näin: Kun olet osallistunut,
laita sähköpostilla tieto olitko aikuisten vai perheiden jaksolla, nimesi,
ammattiliittosi ja IBAN- tilinumerosi
osoitteeseen: pasi.ylitalo@sal-lomat.fi
Lisätietoja:
pasi.ylitalo@sal-lomat.fi
SAL-lomat maksaa avustukset
joka kuukauden 1. viikolla.
Kesäkuussa haetut avustukset
maksetaan elokuussa.
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Henkinen työsuojelu karsii haitallista kuormitusta

”Töissä pitäisi pystyä olemaan hyvillä mielin”
Kiire, jatkuvat
muutokset sekä
lisääntyvät
tehokkuusvaatimukset
kasvattavat työn
kuormitusta.


TEKSTI: MIKA PELTONEN / UP

H

yvinvointi työssä vaatii fyysisen työympäristön huolehtimisen lisäksi myös ”henkistä työsuojelua”, jolla pyritään selvittämään, onko työpaikalla haitallista psykososiaalista kuormitusta.
– Henkistä kuten muutakin työsuojelua tarvitaan siihen, että ihmiset pystyvät tekemään työtänsä terveellisesti,

turvallisesti ja hyvillä mielin. Töihin
pitää pystyä tulemaan hyvillä mielin ja
lähtemään kotiin hyvillä mielin, Työterveyslaitoksen tutkija Hanna Uusitalo selvittää.
KUORMITUSTA ON
KAIKILLA ALOILLA
Työterveyspäivillä
puhuttiin
pari vuotta sitten hankalasta henkisestä
työsuojelusta. Uusitalo kysyi kollegansa kanssa osallistujilta, onko se hankalaa.
– Osa vastasi, että on ja osa että ei
ole. Puhe psykososiaalisesta kuormituksesta ja henkisestä työsuojelusta on
tullut aiempaa avoimemmaksi.
Koulutuksissa käyvät työsuojelupäälliköt ja -valtuutetut haluavat lisää
tietoa riippumatta siitä, millä toimialalla he toimivat.
– Psykososiaalinen kuormitus ei ole
enää niin hankala asia kuin aikaisemmin. Nykyisin tunnustetaan jo rohkeammin ja avoimemmin, että psykososiaalista kuormitusta on kaikilla toimialoilla. Enemmänkin on kyse siitä,

KUTSU

Helsingin Sähköalantyöntekijät os. 049 järjestää jäsenilleen
ja heidän perheilleen joulutapahtuman,
Kotieläintila Fallkullassa (fallkulla.munstadi.fi).
Aika: 27.11.2016 kello 12-15
Paikka: Malminkaari 24, 00730 Helsinki
OHJELMASSA MUUN MUASSA:
poniratsastusta
askartelua
valokuvasuunnistus
makkaranpaistoa, nokipannukahvia, yms
Eläintalli on koristeltu joulutunnelmaan,
jossa mahdollista tutustua tilan eläimiin.
Perheen pienimmille joulupukki jakaa pussit kotiin vietäviksi.
Tapahtuma on jäsenille ja heidän perheilleen ilmainen.
Mukaan tarvitset vain jouluisen mielen ja tonttulakin.
Kahvi- ja makkaralipukkeet jaetaan
Kilikuppilan edessä, paikan päällä.

ettei löydy konsteja tarttua siihen.
TARVITAAN
ENNALTAEHKÄISYÄ
Henkisessä työsuojelussa pyritään Uusitalon mukaan selvittämään työpaikan haitallisen kuormituksen määrää.
– Jos haitallista kuormitusta on, yritetään selvittää, mikä sitä aiheuttaa ja
pyritään löytämään ratkaisukeinoja,
että ihmiset voisivat taas tehdä työtään
hyvillä mielin.
Uusitalon mukaan henkisessä työsuojelussa pyritään myös luomaan
työpaikalle avoin vuorovaikutus.
– Se on yksi keskeinen asia ennaltaehkäisyssä, etteivät asiat pääsisi kehkeytymään ongelmiksi asti. Niihin pitäisi tarttua mahdollisimman nopeasti, heti kun tulee ensimmäisiä viitteitä,
että työt eivät suju.
Uusitalo kertoo, että usein suomalaisilla työpaikoilla toimitaan näin,
mutta tilanteet vaihtelevat.
– Kun tapaan työpaikkojen edustajia
koulutuksissamme, ilahdun aina siitä, kuinka rohkeasti kysytään neuvoja

henkisen työsuojelun toimintatavoista. Työpaikoilla on halua kehittää tätäkin puolta.
TYÖNTEKIJÄT JA
TYÖNANTAJA YHDESSÄ
Uusitalon mukaan yhteistoiminta on
henkisessä työsuojelussa tärkeää.
– Työnantajan on mahdoton toteuttaa huolehtimisvelvoitettaan, elleivät
työntekijät tuo esille tai ellei heillä ole
tilaisuutta keskustella kuormittavista
työtilanteista. Työntekijöiden ja työnantajien on tehtävä tätä yhdessä.
Yhteisillä työpaikoilla on Uusitalon mielestä vielä paljon kehitettävää.
Psykososiaalisen kuormituksen kysymysten hoitaminen monen työnantajan kanssa samoissa tiloissa saattaa olla hankalampaa.
Hommat pitäisi saada sujumaan
myös useiden toimijoiden yhteisissä
tiloissa niin, että sielläkin saadaan onnistumisen elämystä työssä.
– Kun on paljon toimijoita, se vaatii
työn sujumisen kannalta entistä enemmän kommunikaatiota ja sopimista. 

VAHVISTAMME TOIMINTAAMME HAKEMALLA

SÄHKÖASENTAJIA
Päätehtäväsi on OK-, rivi- ja luhtitalojen
sähköasennukset
O D O TA M M E S I N U LTA
• tehtävään soveltuvaa koulutusta. Myös alan vaihtajien kannattaa
hakea, mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen sähköalalle
• kokemusta asuntotuotannosta
• kykyä työskennellä itsenäisesti
• huolellisuutta, vastuullisuutta ja päätöksentekokykyä
• hyvää yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja
• kustannustehokuutta ja kokonaisuuden hallintaa

TA R J O A M M E
haasteellisen näköalapaikan ja mielenkiintoisen työn kasvavassa yrityksessä sekä
hyvät mahdollisuudet oman osaamisesi kehittämiseen. Jätä vapaamuotoinen
hakemus 31.10.2016 mennessä osoitteeseen rekrytointi@sievitalo.fi.
Lisätiedot puhelimitse työpäällikkö Janne Koskela, 041 504 5898.

KAIKKI AVOINNA OLEVAT PAIKAT
Ilmoittautumiset osaston sähköpostiin
toimisto@osasto049.fi
tai Jari Räsänen 0503604313 23.11.2016 mennessä.
Lämpimästi tervetuloa!
HELSINGIN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT
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www.sievitalo.fi/avoimet-tyopaikat

Sievitalo on muuttovalmiiden omakotitalojen sekä täydenpalvelun asuntoyhtiöiden rakentaja. Toimintamme keskeisiä arvoja ovat rakentamisen ja asiakaspalvelun laatu, toimitusvarmuus sekä nykyaikainen
ja kaunis talomallisto. Sievitalo on edelläkävijä elämisen ja asumisen palveluihin perustuvan asuntotuotannon kehittäjänä Suomessa. Liikevaihto 2016 päättyvällä tilikaudella on n. 27 milj. €.
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Uudet kotimaiset

mittauskeskukset

esim.

MK F1 25A ulkomittauskeskus pistorasioilla kosteantilan pinta- tai uppoasennukseen
(mökkikeskus) IP34. Keskuksessa on: 3x25A päävaroke. 3x40A pääkytkin. 5x16A voimavirta- ja 16A suko-

pistorasia, jotka on suojattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä. 3 kpl 16A C-käyrän sulakeautomaattia. 18-moduulin
lisäkomponenttitilan lisäksi tilavaraus ylijännitesuojalle. Mitat: 400x800x170 mm. Hinta vain 255 €

MK F2 63A 2-tariffi ulkomittauskeskus pistorasioilla kosteantilan pinta- tai uppoasennukseen. IP34. Keskuksessa on: 3x63A päävaroke. 3x80A pääkytkin. 5x16A voimavirta-

ja 16A sukopistorasia, jotka on suojattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä. 3 kpl 16A C-käyrän
sulakeautomaattia. 18-moduulin lisäkomponenttitilan lisäksi tilavaraus ylijännitesuojalle.
Mitat: 400x800x170 mm. Hinta vain 288

Ko t i m a is e t F i n n p a r tti a ke s k u k s e t

€.

esim.
Ryhmäkeskukset taustalevyllä ja ovella pinta-asennukseen. IP20. Keskuksissa on
3x40A pääkytkin. 4-napainen 30 mA vikavirtasuoja. Erilliset nolla-ja suojamaakiskot riittävällä
liitinmäärällä. Pääkomponentit ovat GE:n valmistamia.
RK 9 AV varustettu 3 kpl C10A, 6 kpl C16A sulakeautomaatilla ja 8 varatilalla. Mitat: 287x361x112 mm,
hinta 1-9 kpl 124 € /kpl tai yli 9 kpl 119 € /kpl.
RK 15 AV varustettu 7 kpl C10A, 8 kpl C16A sulakeautomaatilla ja 14 varatilalla. Mitat: 287x486x112 mm,
hinta 1-9 kpl 148 € /kpl tai yli 9 kpl 143 € /kpl.
RK 24 AV varustettu 12 kpl C10A, 12 kpl C16A sulakeautomaatilla ja 17 varatilalla. Mitat: 287x651x112 mm,
hinta 1-9 kpl 192 € /kpl tai yli 9 kpl 187 € /kpl.
RK 30 AV varustettu 15 kpl C10A, 15 kpl C16A sulakeautomaatilla ja 11 varatilalla. Mitat: 287x651x112 mm,
hinta 1-9 kpl 218 € /kpl tai yli 9 kpl 212 € /kpl.

Tutustu yli sataan erilaiseen, laadukkaaseen ja edulliseen varastoimaamme
kotimaiseen keskukseen verkkokaupassamme www.finnparttia.fi

F innpa r ttia O y
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Hinnat ALV 0%

!

Joutnantie 76, 25500 Perniö, puh 02 72 72 00, www. finnparttia.fi
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OSASTOT TOIMIVAT

17.11.2016 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan
maanantaihin 7.11.2016 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti lomakkeella:
www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/osastot-toimivat/ilmoita-tapahtumasta

004 Pohjoisen energia- ja

nainen kokous alkaa ja n. klo 19.00

tiloissa. Käsitellään sääntömääräi-

041 Turun Seudun

sähköalantyöntekijät os. 004 ry

ruokailu. Syyskokouksessa käsitel-

to-onkikilpailut 24.8.2016 Lap-

set ja ajankohtaiset asiat. Tervetu-

Sähkötyöntekijät ry

Syyskokous 3.12.2016 klo 17.00

lään sääntömääräiset asiat mm. toi-

peenrannassa Kanavan varrella. Sää

loa! – Hallitus

Osasto järjestää lauantaina

Hotelli Pohjanhovissa. Kokouksen

mintasuunnitelma ja talousarvio

suosi ja kalaa tuli. Tulokset: Mie-

jälkeen jouluruokailu. Sitovat ilmoit-

2017. Jäsen, vaikuta osaston toi-

het: 1. Ari Henelius 1220 g, 2. Ari

036 Kuopion

kärkimieskurssin osaston toimistol-

tautumiset 18.11.2016 mennessä

mintaan olemalla paikalla!

Musto 1047 g, 3. Aapo Talonpoi-

Sähköalantyöntekijät ry

la klo 9.00 alkaen. Ilmoittautumiset

Osasto 22 järjesti perinteiset ma-

22.10.2016 urakkatyömääräys- ja

ka 952 g, 4. Asko Karppanen 915

Osaston syyskokous pidetään

osastotoimitsijalle toimisto(at)sah-

jolla jäsenille ja heidän kumppa-

g, 5. Hannu Viljanen 864 g, 6. Mat-

26.11.2016 klo 16.00 Hotelli Cu-

ko41.fi tai p. 0400 721 459.

005 Lounais-Hämeen sähkötyönte-

neilleen perjantaina 2.12.2016

ti Hämäläinen 706 g, 7. Juha Toik-

muluksessa, Kuopiossa. Käsitel-

– Talotekniikkajaosto

kijäin ammattiosasto ry

klo 19.00: Suvi Teräsniskan jou-

ka 515 g, 8. Antti Nikunen 400 g,

lään osaston syyskokoukselle sään-

Osaston sääntömääräinen syysko-

lukonsertti Hämeenlinnan pääkir-

9. Paavo Koukku 338 g, 10. Ossi

töjen määräämät asiat. Osaston hal-

lauantaina 3.12.2016 klo 18.30 al-

kous pidetään Forssan järjestöjen-

kossa. Lisätietoa ja ilmoittautumi-

Väkevä 335 g, 11. Aarre Suoknuu-

lituksen kokous pidetään klo 15.00.

kaen Turun virastotalolla. Kutsu ja li-

talolla, Kuhalankatu 17, lauantaina

set 25.11.2016 mennessä: rauno.

ti 268 g, 12. Lauri Pekkonen 222

Ruokailu syyskokouksen jälkeen.

sätietoja juhlasta osaston kotisivuil-

19.11.2016 klo 12.00. Kokouksen

vuorinen(at)ssab.com tai tekstaril-

g, 13. Kari Holm 208 g, 14. Olavi

Tervetuloa! – Hallitus

la www.sahko41.fi. Ilmoittautumi-

jälkeen ruokailu ravintola Martinas-

la 040 522 3628. Paikkoja rajoite-

Trygg 190 g, 15. Martti Liukkonen

sa. Tervetuloa! – Hallitus

tusti, kumppaneiden omavastuu 20

156 g, 16. Leo Hartikainen 94 g,

037 Satakunnan

21.11.2016 toimisto(at)sahko41.fi

euroa tulee maksaa 25.11. mennes-

17. Eino Aaltonen 92 g, 18. Veikko

Energia-alan ammattilaiset ry

tai p. 0400 721 459. Paikkoja juh-

013 Hyvinkään Sähköalan-

sä tilille FI39 5680 0020 1979 80,

Tanskanen 77 g, 19. Reijo Uski 30

Sääntöjen määräämä syyskokous

laan on rajoitetusti, n. 250, eli varaa

työntekijäin ammattiosasto ry

viitteellä 8109.

g. Naiset: 1. Maritta Pulli 535 g, 2.

28.10.2016 klo 17.00 Jacuzzissa,

paikkasi ajoissa. Kaikki osaston jä-

Silja Suoknuuti 415 g, 3. Johanna

Antinkatu 8, Pori. Käsitellään sään-

senet seuralaisineen ovat tervetulleita! – Hallitus

martti.myllykangas@gmail.com.

Erilaista pikkujouluviihdettä tar-

Osaston syyskokous pidetään ra-

Osaston 60-vuotisjuhlia vietetään

set osastotoimitsijalle viimeistään

vintola Harlekiinissa Hyvinkäällä

022 Lappeenrannan

Holm 409 g, 4. Ulla Henelius 406

töjen 7 § määräämät asiat. Tarjoi-

24.11.2016 klo 17.00. Kokoukses-

Seudun Sähköalantyöntekijät ry

g, 5. Tellervo Haapasalo-Koukku 99

lun mitoituksen vuoksi ilmoitukset

sa käsitellään sääntömääräiset asiat

Osaston syyskokous 16.11.2016 klo

g, 6. Sirkka Hartikainen 50 g. Nuo-

osallistumisesta numeroon 044 701

osasto 041:n sääntömääräinen syys-

ja osaston toimitilan osuuden myy-

18.00 Hotelli Lappeen kokoustilois-

ret: 1. Saku Valtonen 637 g.

2375. – Hallitus

kokous pidetään torstaina 8.12.2016

minen. Osasto tarjoaa joulubuffetin.

sa. Käsitellään sääntömääräiset asi-

Tervetuloa! – Hallitus

at sekä muut esille tulevat asiat. Ko-

029 Kouvolan

kouksen jälkeen tarjoillaan illallinen.

Sähkötyöntekijäin Osasto ry

039 Tietoliikenne- ja

ku. Esillä sääntömääräiset asiat, tar-

Tervetuloa! – Hallitus

Syyskokous pidetään perjantai-

Informaatiotekniikka os. 039 ry

jolla iltapalaa. Tervetuloa mukaan!
– Hallitus

016 Haminan Sähköosasto ry

Turun Seudun Sähkötyöntekijät ry

klo 17.00 Turun virastotalon auditoriossa, Itsenäisyysaukio 2, 20800 Tur-

Osaston sääntömääräinen syysko-

Osaston pikkujouluja viete-

na 2.12.2016 klo 18.00 Ässä-

Osaston sääntömääräinen syysko-

kous keskiviikkona 2.11.2016 klo

tään Hotelli Patriassa lauantaina

tornissa, Ilmarinkuja 3. Kokouk-

kous perjantaina 25.11.2016 Ho-

18.00, hallitus jo klo 17.30 Varus-

2.12.2016 klo 19.00. Tilaisuus on

sessa käsitellään sääntömääräi-

tel Arthurissa, Vuorikatu 19, 00100

049 Helsingin

kuntakerholla, Kadettikoulunkatu 3,

avec, hinta 10 euroa/hlö. Paikko-

set asiat. Ruokailun takia sito-

Helsinki, auditoriossa klo 17.30 al-

Sähköalantyöntekijät ry

Hamina. Tervetuloa! – Hallitus

ja on rajoitettu määrä, mukaan so-

va ilmoittautuminen 24.11.2016

kaen. Kokouksessa käsitellään ja

Sääntömääräinen syyskokous pide-

pii 60 henkeä ilmoittautumisjär-

mennessä p. 040 8097 029 tai

päätetään sääntömääräiset asiat.

tään 11.11.2016 klo 17.00 Kirjanta-

018 Hämeenlinnan

jestyksessä. Ilmoittautuneille pos-

kouvolansahkotyontekijat(at)gmail.

Kokouksen jälkeen osasto tarjoaa

lolla, Kirjatyöntekijänkatu 10 B, Hel-

Sähkötyöntekijät ry

titetaan tarkempi ohjelma ja las-

com. Tervetuloa! – Hallitus

osallistuneille ruokatarjoilun. Ilmoit-

sinki. Kokouksessa käsitellään sään-

Sääntömääräinen syyskokous pide-

ku. Ilmoittautumiset Jari Herranen,

taudu viimeistään 17.11.2016 pu-

töjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu.

tään 16.11.2016 klo 18.00 Stone

p. 040 903 1363 (työaikana teks-

030 Anjalankosken

heenjohtajalle sähköpostilla matti.

Tervetuloa vaikuttamaan!

Gallery Lunnikivessä, Idänpääntie 6,

tiviestillä) ja varalla Ari Hakuli, p.

Sähkötyöntekijät ry

keranen(at)fi.relacom.com tai teksti-

– Hallitus

Hämeenlinna. Ohjelmassa klo 18.00

050 390 0737. Tervetuloa!

Osaston syyskokous pidetään tiistai-

viestillä p. 050 555 2328. Tervetu-

Gallerian esittely, n. klo 18.30 varsi-

– Hallitus

na 8.11. klo 17.00 osaston toimi-

loa kokoukseen! – Hallitus

049 Helsingin Sähköalantyöntekijät
ry/Eläkeläisten ja työttömien jaosto
Eläkeläisten ja työttömien jaosto kutsuu 9.12.2016 klo 19.00 Kansallisteatterin pienelle näyttämölle katsomaan esitystä ”Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja”. Hinta 25 euroa/hlö.
Huom. paikkoja varattu rajoitetusti.
Ilmoittautuminen 28.10. mennessä
Aappo Lämsälle, p. 040 567 1974.
Tilinro FI47 2065 1800 1382 46 ja
viitenumero on 1520.
057 Etelä-Pohjanmaan
Sähköalantyöntekijäin osasto ry
Osaston sääntömääräinen syyskokous
pidetään perjantaina 4.11.2016 alkaen klo 18.00 Hotelli Cumuluksessa, Kauppakatu 10, 60100 Seinäjoki. Kokouksen päätteeksi ruokailu.
Tervetuloa! – Hallitus
058 Joensuun
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston syyskokous pidetään tiistaina 15.11.2016 klo 18.30 Teatteriravintolassa, kabinetti Varpunen. Käsitellään sääntömääräiset ja muut esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen
tarjotaan iltapalaa. Tervetuloa! – Hallitus
Osasto järjestää syysretken jäsenille 19.11.2016 Lappeenrantaan jääkiekko-otteluun Saipa – Pelicans.
Lähtö Joensuun linja-autoasemalta
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klo 12.00. Paikkoja on varattu 50

094 Raahen Sähkömiehet ry

kpl ja ne täytetään varausjärjestyk-

Syyskokous 29.11.2016 klo 19.00

sessä. Retken omavastuu on 30 eu-

osaston toimitiloissa, Ratsukatu 5

roa ja se suoritetaan varauksen yh-

E, Raahe. Käsitellään syyskokouk-

teydessä osaston tilille FI46 5770

selle määräämät asiat. Kokoukseen

0540 1498 19. Ilmoittautumiset

osallistujille ruokailu 2.12.2016

ja lisätiedot 30.10.2016 mennessä

klo 19.00. Tervetuloa! – Hallitus

Kari Heinoselle, p. 050 454 7319.
Tervetuloa! – Hallitus

099 Loimaan Sähköalantyöntekijät ry

059 Lahden

Osaston syyskokous keskiviikko-

Sähköalantyöntekijät ry

na 2.11.2016 klo 19.00 Loimaan
Seurahuoneella, Satakunnantie

Osaston sääntömääräinen syysko-

26. Esillä sääntöjen syyskokouksel-

kous 2.12.2016 klo 18.00 alkaen.

le määräämät asiat. Tervetuloa! –

Paikka Saunaklubi, Saimaankatu 8,

Hallitus

Lahti. Käsitellään normaalit kokousasiat sekä osaston vuosittain liitol-

100 Järvenpään

le toimitettavien asiakirjojen sääntö-

Sähköalantyöntekijät ry

muutosasia. Kokouksen jälkeen ruo-

Syyskokous 18.11.2016 klo 18.30

kailu ja vapaata seurustelua sauno-

Cantina Zapatassa (kokoustilat 4.

misen merkeissä. Tervetuloa! –Hal-

krs), Mannilantie 44, Järvenpää.

litus

Käsitellään sääntöjen määräämät

Osaston syys- ja pikkujouluretki

asiat. Kokouksen jälkeen päivälli-

4.- 6.12.2016 Pärnuun Hedon Spa

nen. Info 044 425 2552, sihteeri

-kylpylään. Lähtö 4.12.2016 Lah-

TALLINNAAN 26–27.11.2016,

desta noin klo 7.30 Marolankadun

majoitus Tallink Spa & Conference

turistipysäkki, klo 10.30 – 12.30

Hotel, Sadama 11 A. Lähtö lauan-

Helsinki – Tallinna, Tallink Star/Su-

taina 26.11. klo 10:30 Länsisata-

perstar. Paluu 6.12.2016 klo 19.30

ma /HKI, liput jakoon klo 9:45. Lai-

– 21.30 Tallinna – Helsinki, M/S

va m/s Star / As Tallink Grupp, saa-

Star. Paluu Lahteen noin klo 23.00.

puu 12:30 D-terminaaliin, Tallinna.

Hinta 120 euroa/henkilö. Hintaan

Hotelliin kävelymatkaa 40 metriä.

sisältyy bussikuljetukset Lahti – Pär-

Lounasbuffet ryhmälle klo 14:00–

nu – Lahti, Lehtimäki tilausajot tu-

16:00, iltaohjelma vapaa. Sunnun-

ristibussilla. Laivamatkat kansi-

tai 27.11. lähtö D-terminaalista klo

paikoin tai kahden hengen B-luo-

13:30, Helsinki klo 15:30. Mitä

kan hyteissä. Majoitus kahden hen-

maksaa, jäsen, ei mitään, vaimo

gen huoneissa. Hotelliaamiaiset. Al-

tms. avec 101,00 €. Ilmoittautu-

las- ja saunaosaston käyttö hotel-

minen osaston sihteerille 044 425

lissa. Ilmoittautuminen ja maksu

2552, viimeistään 15.10.2016, va-

osaston toimistolle päivystysaikaan

rattu 90 paikkaa.

15.11.2016 mennessä. Matkaohjel-

Työmaavolvonnan iskuryhmä starttasi Ullan Pakarilta. Vasemmalta Pasi Lapinlehto, Matti Mäkinen, Jyrki Tuomi ja Ari Kähkönen.

013 ja 055 työmaavalvontakierros
Hyvinkää-Riihimäki alueella

H

yvinkään Sähköalantyöntekijäin ammattiosas-

mailla. Reilu kilpailu urakoista ilman vääristävää kik-

to 013 teki sähköistysalan työmaavalvontaa

kailua työehtosopimusten alittavista palkoista on

12. syyskuuta Hyvinkäällä ja Riihimäellä. Riihimäen kohteet kierrettiin yhdessä osasto 055 puheen-

kaikkien urakoitsijoiden etu.
Kolme työmaavalvontakohdetta oli Hyvinkäällä ja

johtaja Matti Mäkisen kanssa. Kierroksella mukana

kolme Riihimäessä. Haastattelimme kuuden sähkö-

olivat myös Ari Kähkönen (Sähköliitto työehtoasia-

urakoitsijan kärkimiehiä. Suuria puutteita ei havait-

ma vahvistuu matkan alussa. Huom!

105 Vihdin

mies), Pasi Lapinlehto (ammattiosasto 013 hallituk-

tu työntekijöiden palkkauksissa ja työskentelyoloissa.

Passi tai henkilökortti mukaan (pa-

Sähköalantyöntekijät ry

sen jäsen) ja Jyrki Tuomi (ammattiosasto 013 halli-

Neljältä työryhmältä puuttui työmaasopimus. Niil-

kollinen). Lisätietoja osaston toimis-

Sääntömääräinen syyskokous Num-

tuksen varajäsen).

tä kahdelta, jotka olivat sopimuksen tehneet, ei sopi-

tolta päivystysaikana. Nopeimmat

melan keilahallilla perjantaina

ehtivät mukaan. – Vapaa-ajan jaos

2.12.2016 klo 18.00. Esillä sään-

osaston panostus harmaan talouden toimijoiden kar-

töjen määräämät ja muut asiat. Ko-

simiseksi sähköasennusalalta alueen rakennustyö-

060 Mikkelin

kouksen jälkeen keilakilpailut noin

Sähköalantyöntekijät ry

klo 19.30 ja iltapalaa virvokkeineen

Syksyn perinteinen saunailta pide-

klo 21.00. Myös saunomismahdolli-

tään 21.10. klo 18.00 alkaen Lin-

suus. Tervetuloa! –Hallitus

nasaunalla, Linnakatu 5, Mikkeli.

Ammattiosaston työmaavalvontakierrokset ovat

musta löytynyt työmaalta.
Teksti: PASI LAPINLEHTO

asiat. Ruokailu. Tervetuloa! – Hal-

koukselle esitetyt asiat. Ilmoittautu-

2220 1416 63 ja viestikenttään ni-

litus

mismaksu 20 euroa, summa palau-

met, joita maksu koskee.

Tarjolla ruokaa ja virvokkeita.

106 Savon Sähköalantyöntekijät ry

Tervetuloa!

Osaston sääntömääräinen syysko-

155 Hissimiehet ry

arvokuponkeina. Puolison hinta 60

184 Järvi-Savon

kous pidetään to 17.11.2016 klo

Osaston syyskokous 19.11.2016

euroa, puolison osuutta ei palaute-

Sähköalojentyöntekijät ry

076 Vaasan

18.00 Voimatel Oy:n kokoustilas-

klo 16.00 Pasilan saunatiloissa,

ta. Kokoukseen on kutsuttu Sähkö-

Syyskokous Mikkelin Sokos Hotelli

Sähköalantyöntekijät ry

sa Kuopiossa, Leväsentie 23. Koko-

osoitteessa Esterinportti 2, Pasila.

liiton edustaja. Hintaan sisältyy B-

Vaakunassa 25.11.2016 klo 18.00

Osasto järjestää jäsenilleen syysjuh-

uksen jälkeen ruokailu. Tervetuloa!

Esillä sääntömääräiset asiat. Hal-

luokan kahden hengen hytti, meri-

alkaen ruokailulla. Käsitellään sään-

lan Bock´s Corner Breweryssä per-

– Hallitus

litus kokoontuu klo 14.00. Terve-

aamiainen, kokouskahvi ja hedel-

töjen määräämät asiat. Kaikki osas-

tuloa!

mät, buffet-päivällinen ruokajuomi-

ton jäsenet tervetuloa! Ilmoittaudu

neen, neljä arvokuponkia à 5 euroa.

15.11. mennessä osaston sihteeril-

jantaina 4.11.2016 klo 18.00 al-

tetaan ilmoittautumisen yhteydessä

kaen. Ruokailua varten on varattuna

120 Vanhankaupungin

konferenssitila, joka on käytössäm-

Sähkömiehet ry

177 Kiskoliikenteen sähkö-,

Aikaisemman käytännön mukaisesti

le kari.halinen(at)sssoy.fi tai p. 040

me koko illan. Tervetuloa!

Osaston syyskokous pidetään

tietoliikenne- ja turvalaite-

mahdollisiin majoitus- ja matkaku-

5409 597. Tervetuloa! –Hallitus

11.11.16 klo 17.00 Hotelli Scan-

ammattilaiset ry

luihin voi anoa korvausta osastolta,

077 Savonlinnan ja

dic, Hämeenaukio 1, Riihimäki. Ko-

Syyskokous pidetään Viking Li-

halvimman matkustustavan mukai-

Lähiympäristön Sähkömiehet ry

kouksen jälkeen on ruokailu. Ter-

nen M/S Gracella 27.11.2016 klo

sesti, kuitteja vastaan. Eläkeläiset

Lokakuun kuukausikokous pidetään

vetuloa!

10.30. Lähtö Turusta 26.11.2016

ovat tervetulleita mukaan. Ilmoit-

klo 20.55 ja paluu Turkuun 27.11.

tautumiset 11.11.2016 mennes-

21.10. klo 18.00 alkaen Matti Huopalaisen huvilalla. Huvilan osoite

123 Länsi-Suomen Tietoliikenne-

klo 19.50. Kokouksessa käsitellään

sä joko osaston kotisivuston jäsen-

Sähköliiton osastot alueittain löy-

on Sikolahdentie 210, Rauhannie-

alan ammattilaiset ry

sääntöjen määräämät aisat, joita

sivun kautta tai suoraan sähköpos-

dät osoitteesta: www.sahkoliitto.

mi, Sulkava. Kyytiasioissa ota yhte-

Syyskokous pidetään Härmän

ovat mm. edunvalvonta- ja toimin-

tilla osaston toimitsijalle jukka.

fi/sahkoliitto/organisaatio/osas-

ys osaston toimihenkilöihin. Tervetu-

kuntokeskuksessa perjantaina

tasuunnitelma 2017, seuraavan toi-

parviainen50(at)gmail.com. Ennak-

tot_alueittain

loa! – Hallitus

4.11.2016 klo 18.00. Syyskokous-

mikauden henkilövalinnat, muut ko-

komaksu osaston tilille FI54 4309
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ELLEDNINGEN

Förtroendevotum för traditionella valförbund
ELEKTRIKERFÖRBUNDETS

i detta skede kan vi ändå kons-

under nästa fyraårsperiod. Det-

och elbranschernas arbetslös-

tatera att våra traditionellt störs-

ta stöder antagandet att repre-

hetskassas representantskaps-

ta valförbund, Elektrikerförbun-

sentantskapet i november kom-

I skrivande stund kommer en

ning minskar på grund av tvi-

val förrättades 16–30.9.2016.

dets Intressebevakare och Elekt-

mer att besluta att ordföranden

nyhet om att landets regering

vel riktade mot hans eller hen-

En verkligt glad nyhet var att

ricitetsbranschernas proffs, i

kommer från Intressebevakarna

står i beråd att bryta konkur-

nes aktivitet.

röstningsprocenten steg jäm-

stort sätt bevarade sin ställning

och förbundssekreteraren från

renskraftsavtalet och gå vida-

fört med valet för fyra år sedan.

som de största valförbunden,

Elektricitetsbranschernas proffs.

re med försämringar av arbets-

VAR och en förstår också att

Hela 37,6 procent av de röst-

och deras inbördes rangordning

löshetsskyddet tvärt emot fack-
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det för de arbetslösa så mycket

KÄYTÄ LEHTIETU!

Sähköliiton jäsenenä saat työväenlehtien tilauksista lehtiedun. SAK:n suosituksen mukainen lehtietu Demokraatille ja
Kansan Uutisille on 25 euroa. Lehtietu Arbetarbladetille, Kansan Tahdolle, Ny Tidille, Satakunnan Työlle,
Tiedonantajalle, Uudelle Ajalle ja Viikko Pohjois-Karjalalle on 15 euroa.
Lehtietu myönnetään vuositilauksiin. Yksi lehtietu tilaajaa kohti. ilmoita lehteä tilatessasi, että olet Sähköliiton jäsen.
Lehti vähentää tilauslaskusi loppusummasta lehtiedun määrän ja laskuttaa sen suoraan Sähköliitolta.

TILAA PALKKATYÖLÄINEN JA LÖNTAGAREN

BESTÄLL TIDNINGEN LÖNTAGAREN

SAK julkaisee Palkkatyöläinen- ja Löntagaren-lehteä. Tilaa lehti www.sahkoliitto.

Branschavtalsmedlemmar som uppgett

fin oikeasta laidasta löytyvästä Sähköliiton verkkopalvelut -laatikosta. Saat

svenska som sitt modersmål och som har

näkyviin verkkopalvelun ohjeet. Toimi niiden mukaan.

branschavtalsnumret 002, 005, 006, 008,

Palkkatyöläinen-lehden tilaukseen ovat oikeutettuja pääluottamusmiehet,

010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018,

luottamusmiehet, työosaston luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut,

020, 021, 022 eller 023 kan beställa tidningen

työsuojeluasiamiehet ja ammattiosastojen puheenjohtajat sekä liiton hallituksen,

Löntagaren. Beställningen görs en gång och den fortgår tills

johtokuntien ja edustajiston jäsenet. Tilaus tehdään kerran ja se jatkuu, kunnes

branschavtalsnumret blir pensionär (999) eller tills medlemmen

tehtävä päättyy tai jäsen päättää itse perua tilauksen.

själv beslutar att avsluta beställningen.

Löntagaren-lehden tilaukseen ovat oikeutettuja äidinkielekseen ruotsin

Du kan beställa Löntagaren genom att klicka på länken Kalenteri- ja

ilmoittaneet sopimusalajäsenet, joiden sopimusalanumero on 002, 005, 006,

lehtitilaukset i rutan Sähköliiton verkkopalvelut till höger på sidan www.

008, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 020, 021, 022 tai 023.

sahkoliitto.fi. Då visas instruktionerna för nättjänsten. Följ instruktionerna.

Tilaus tehdään kerran ja se jatkuu, kunnes sopimusala muuttuu eläkeläiseksi
(999) tai jäsen päättää itse perua tilauksen.
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SIEVI GORE-TEX ® – YLIVOIMAISTA KÄYTTÖMUKAVUUTTA

GT ROLLER HIGH+ S3

Sievi Gore-Tex®-mallistosta löydät
jalkineet vaihteleviin olosuhteisiin.

GORE-TEX® takaa markkinoiden parhaan hengittävyyden, vedenkeston ja
mukavuuden. Se on ainoa kalvo, jonka toimivuutta ja mukavuutta testataan
systemaattisesti.
Kattavasta Sievi GT-mallistosta voit valita sopivat jalkineet työskentelyolo-

GT 17+ S2

suhteiden mukaan: GORE-TEX Performance Comfort -jalkineet sopivat eri®

tyisen hyvin vaihteleviin, kosteisiin olosuhteisiin. GORE-TEX® Extended Comfort -jalkineet on puolestaan kehitetty toimimaan ihanteellisesti silloin, kun
työskentelet lämpimissä olosuhteissa tai vaihtelevasti sisä- ja ulkotiloissa.

GT ROLLER HIGH+ S3

GT 2 XL S2

GT 4 XL+ S3

GT PLANAR S3

GT TIMBER XL+ S3

GT 7 XL+ S3

SIEVI GT ROLLER+ S3

GORE-TEX® Extended Comfort -vuorin löydät uudistetusta GT Planarista!

GT 3 XL+ S3

Pohjois-Euroopan suurin
jalkinevalmistaja
Sievin Jalkine Oy
Korhosenkatu 24, 85310 Sievi As.
Puh. (08) 488 11 • info@sievi.com
www.sievi.com
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GT 1 XL S2

