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Sähköliiton työehtosopimusta 

vastaan hyökätään toden teolla 

SAK:laisen ammattiliiton toimesta. 

Sähköliitto sai käsiinsä 27.2.2017 

Sosiaali- ja terveysministeriölle lä-

hetetyn lausunnon, jonka olivat al-

lekirjoittaneet Teknologiateollisuus 

ry ja Metallityöväen Liitto ry. Lau-

sunnossa pyydetään yleissitovuu-

den vahvistamislautakuntaa tote-

amaan Teknologiateollisuuden ja 

Metallityöväen Liiton välinen ns. 

vihreä kirja yleissitovaksi työehto-

sopimukseksi teollisuuden sähkö-

asennustöissä. 

Lausunnossa myös todetaan osa-

puolten kantana, että yleissitovuus-

järjestelmän luonteen vuoksi asia 

koskee työehtosopimuksia koko-

naisuutena. Teknologiateollisuus ja 

Metalliliitto pyytävät suoraa minis-

teriöltä, että sähköistys- ja sähkö-

asennusalan työehtosopimukselle 

ei myönnetä yleissitovuutta laisin-

kaan. Sähköliiton suurimmalla so-

pimusalalla sähköistys- ja sähkö-

asennusalan sopimusalalla työeh-

tosopimuksen piirissä työskentelee 

yli 10 500 Sähköliiton jäsentä.

Teknologiateollisuus ja Metalli-

työväen Liitto ovat lausunnossaan 

harhaanjohtavasti väittäneet, että 

sähkölaitteiston rakentamisessa 

sähköalan työtä olisi vain pieni osa. 

Edellä mainittujen järjestöjen nä-

kemyksen mukaan vain se osa työs-

tä, joka tehdään jännitteellisenä, 

olisi sähkötyötä. Väitteestä kuul-

taa läpi sähköalan täydellinen tun-

temattomuus. Jokainen sähköalal-

la työskentelevä tai alaa ammatilli-

sesti tunteva henkilö tiedostaa alaa 

koskevat lait ja asetukset.

  

Sähköistys- ja sähköasennusalan 

työehtosopimuksella on 60-vuoti-

nen historia ja kilpailevia työehto-

sopimuksia ei sen historian aika-

na ole ollut. Sähköistys- ja sähkö-

asennusalan työehtosopimuksessa 

on huomioitu työlle luonteenomai-

set määräykset niin rakentamisessa 

kuin teollisuuteen tehtävässä ura-

koinnissa. Jos kaikkien tosiseikko-

jen vastaisesti alalla katsottaisiin 

edustavaksi joku muu työehtosopi-

mus, sillä olisi merkittävä vaikutus 

keskeisiin työntekijöiden palkkaus-

ta koskeviin työehtoihin.

Sähköistys- ja sähköasennus-

alan työehtosopimuksen sovelta-

misalapykälä on hyvin yhteensopi-

va sen kanssa, miten sähköturvalli-

suuslaki määrittelee sähkötyön. On 

kiistatonta, että sähköistys- ja säh-

köasennusalan työehtosopimus on 

myös alaa aidosti edustava työehto-

sopimus. Sähköistys- ja sähköasen-

nusalan työehtosopimuksen työn-

antajajärjestöt STTA ry ja Palta ry 

ovat tekemässä Sähköliiton kans-

sa yhteisen lausunnon ministeriöl-

le, jossa vastataan Teknologiateol-

lisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto 

ry:n ja erheellisiin väitteisiin.

  

Säilyykö sopimusyhteiskunta tule-

vaisuudessa? Elinkeinoelämän kes-

kusliiton linja on muuttunut ko-

vempaan suuntaan. Näyttääkin sil-

tä, että EK:n tavoitteena on pyrkiä 

eroon yhteisestä sopimisesta koko-

naisuudessaan. EK päätti viime ke-

väänä, ettei se solmi enää keskus-

järjestötasoisia työmarkkinaratkai-

suja. Päätös lopetti suuret keskite-

tyt työmarkkinaratkaisut Suomes-

sa. EK:n puheenjohtaja Veli-Mat-

ti Mattila ja hänen luotsaamansa 

EK haluavat sopia tulevaisuudes-

sa palkoista vain paikallisesti, työ-

paikoilla.

Mattilan näkemykset paljastavat, 

että työnantajapuolen tavoitteena 

on romuttaa myös liittotason neu-

vottelut eli lopettaa koko suoma-

lainen työehtosopimusjärjestelmä. 

EK:n uusi puheenjohtaja osoittaa 

äärimmäistä harkitsemattomuut-

ta 12.3.2017 annetuilla lausun-

noillaan. Mattila esitti suomalaisil-

le jatkossa merkittäviä palkanalen-

nuksia ja kaikkia kattavasta sopimi-

sesta luopumista. Mattilan avautu-

minen ei totisesti helpota syksyllä 

alkavaa liittokierrosta.

  

Kuntavaalit lähestyvät. Tulevat kun-

tavaalit toimitetaan 9.4.2017, 

huhtikuun toisena sunnuntaina. 

Ennakkoäänestysaika on Suomessa 

29.3.-4.4. ja ulkomailla 29.3.-1.4. 

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut 

kuntien valtuustoihin. 

Vain annettu ääni vaikuttaa kun-

tavaaleissa. Käytä siis äänioikeut-

tasi!
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Työtapaturmissa kuolee 
kokeneita työntekijöitä
Suomessa kuoli työtapaturmis-

sa viime vuonna 21 henkilöä. 

Usein syynä oli huolimattomuus ja 

kuolemantapaukset olisi voitu vält-

tää normaalilla varovaisuudella.

Suomessa kuolee työtapaturmis-

sa vuosittain 20–30 ihmistä. Kuole-

maan johtaneita tapaturmia sattuu 

siis keskimäärin joka toinen viikko. 

Tämän lisäksi noin 10–20 ihmistä 

kuolee vuosittain työmatkalla.

– Yksi ryhmä näyttää olevan eri-

tyisen altis kuolemaan johtaville ta-

paturmille. Uhrit ovat usein koke-

neita keski-ikäisiä miehiä, Tapatur-

mavakuutuskeskuksen työsuojelu-

asiantuntija Otto Veijola sanoo.

Useimmat työtapaturmat sattu-

vat miesvaltaisilla aloilla – teolli-

suudessa, rakennus- tai kuljetus-

alalla.

– Nämä kolme ovat korkean ris-

kin toimialoja.

Viime vuosi ei ollut poikkeus. Ta-

paturmavakuutuskeskuksen alusta-

van tilaston mukaan kahdestakym-

menestäyhdestä kuolemaan johta-

neesta tapaturmasta seitsemäntois-

ta sattui näillä aloilla.

SYINÄ PUTOAMINEN, 

PURISTUKSIIN JÄÄMINEN 

JA RUHJOUTUMINEN

Työpaikkakuolemat johtuvat useim-

miten putoamisesta, puristuk-

siin jäämisestä tai ruhjoutumises-

ta. Tämä käy ilmi Otto Veijolan laa-

timasta vuosien 2010–2013 työta-

paturmakuolemia koskevasta koos-

teesta. Useimmat teollisuusalan 

työpaikkakuolemista sattuivat tuo-

tantolaitoksissa, kun työntekijä jäi 

puristuksiin raskaan osan alle, pais-

kautui sellaista vasten tai putosi 

korkealta.

Rakennusalalla kuolemaan joh-

taneet tapaturmat sattuivat talon-

rakentamisessa, kun työntekijä pu-

tosi kovalle pinnalle. Kuljetusalalla 

suurin osa työtapaturmaisista kuo-

lemista johtui työntekijän jäämises-

tä puristuksiin tai murskautumises-

ta lastauksen, purkamisen tai varas-

totyön yhteydessä.

Liikkuvat työkoneet aiheuttivat 

viime vuonna kahdeksan kuoleman-

tapausta. Lisäksi muutamassa ta-

pauksessa onnettomuus sattui, kun 

työtä tehtiin pysähdyksissä olevan 

työkoneen kanssa.

Tapaturmien uutisoinnin perus-

teella vaikuttaa siltä, että seitse-

mäntoista kuolemaa kahdestakym-

menestäyhdestä on aiheutunut suo-

raan tai välillisesti puristuksiin jää-

misestä tai ruhjoutumisesta.

VAARALLISTA TUUDITTAUTUA 

TURVALLISUUDENTUNTEESEEN

Kokeneiden ammattimiesten kuole-

maan johtaneet tapaturmat selitty-

vät Tapaturmavakuutuskeskuksen 

Otto Veijolan mukaan sillä, että 

työntekijä tuudittautuu turvalli-

suudentunteeseen. Jos ihminen 

on tehnyt samaa työtä vuosia tai 

vuosikymmeniä ilman vaaratilan-

teita, ei välttämättä enää kiinnitä 

huomiota turvallisuuteen.

Huolimattomuus ja vääränlai-

nen turvallisuudentunne on yh-

teistä monille viime vuoden ta-

paturmakuolemille. Esimerkik-

si pyöräkuormaajan kuljettaja jäi 

oman työkoneensa alle. Kuljettaja 

oli pysäköinyt kuormaajan loivaan 

alamäkeen, jättänyt vaihteen va-

paalle ja siirtynyt pyöräkuormaa-

jan eteen.

JOSKUS SYYNÄ 

HENKIRIKOS

Kaikki työpaikkakuolemat eivät 

ole työtapaturmia, joskus syynä 

on henkirikos. Viime vuoden pu-

hutuin työssä sattunut kuoleman-

tapaus oli Vihdin poliisimurha. Se 

oli viime vuoden ainoa väkivallan-

teon aiheuttama työkuolema.

Vuosi 2015 oli tavallista syn-

kempi, sillä silloin työpaikoil-

la murhattiin tai tapettiin viisi ih-

mistä – kolme laukaalaisessa piz-

zeriassa, yksi oululaisessa pubis-

sa ja yksi perhekodissa Muhok-

sella. 

Asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö tiukkeni vuo-

den 2016 alusta. Myös sähköverkkoalan työtur-

vallisuusohjeisto päivitettiin samalla. Nyt sähkösa-

neerauskohteissa täytyy selvittää, tarvitaanko asbes-

tikartoitusta, onko asbestipurkutyöstä tehtävä ennak-

koilmoitus, edellyttääkö työ asbestipurkutyölupaa ja 

millainen on paras työmenetelmä.

Asbestin myynti ja käyttö kiellettiin Suomessa jo 

vuonna 1994, mutta edelleen aine aiheuttaa eniten 

työperäisiä syöpiä ja kuolemia. Useimmat altistukset 

syntyvät rakennusmateriaalien purkutöissä.

Työnantajalla on ensisijainen vastuu asbestialtis-

tuksen ehkäisemisessä, mutta myös rakennuttajan 

ja suunnittelijan on osaltaan huolehdittava asbesti-

työn turvallisuudesta. Rakennuttajan tai saneeraus-

hanketta valvovan tahon tulee uuden lainsäädän-

nön myötä huolehtia, että peruskorjattavan tai puret-

tavan kohteen asbestipurkutyötä varten tehdään as-

bestikartoitus.

Asbestikartoituksen tulos sanelee, riittääkö koh-

teessa tavanomainen purkutyö, vain onko purkami-

nen suoritettava ns. asbestityönä.

Vanhoihin kiinteistöihin vuosien varrella tehdyis-

sä peruskorjauksissa asbestimateriaalien purku ja 

poisto on voitu suorittaa virheellisesti tai tilat on pe-

ruskorjauksen jälkeen siivottu puutteellisesti, min-

kä vuoksi rakenteiden pinnoille on voinut jäädä as-

bestikuituja. 

Osastointimenetelmällä tehdyn asbestipurun jäl-

keen on purkutilan pinnat siivottava ja osaston ilma 

puhdistettava. Purkutyön jälkeen alipaineistetun 

purkutilan ilman puhtaus on varmistettava aggres-

siivisella ilmamittauksella ennen osastoinnin purka-

mista. 

ASBESTI HUOMIOON SÄHKÖTÖISSÄ

 TEKSTI :  JONNY SMEDS

”USEIMMAT 
TYÖTAPATURMAT 
SATTUVAT MIES-

VALTAISILLA ALOILLA
– TEOLLISUUDESSA, 

RAKENNUS- TAI
KULJETUSALALLA.”
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Lauantaina 25.maaliskuuta Ro-

vaniemellä käynnistyville Voltti-

päiville ehtii vielä mukaan. Nettisi-

vulla www.volttipaivat.fi on mahdol-

lisuus ennakkoilmoittautua pilkki- 

ja hiihtokilpailuun. Muina lajeina 

kisataan mm. suopungin heitosta. 

Heittomatkalla kompensointi naisil-

le ja lapsille. Kaapelinveto käydään 

osastoittain toisia vastaan ja yksit-

täin henkilö vetopuntaria vastaan. 

Lumimaassa on luvassa myös ohjat-

tua poroajelua. 

ARPAJAISTEN PÄÄPALKINTONA 

ON PORONVASA

Nyt on mahdollista päästä porono-

mistajaksi. Volttipäivien arpajaisten 

pääpalkintoa ei tarvitse ottaa heti 

mukaan vaan poropaistit toimite-

taan sopimuksen mukaan voittajalle 

lihoina. Vaihtoehtoisesti voittaja voi 

antaa keskenkasvuisen poron myös 

Elinkeinoelämän keskusjärjestö 

EK ilmoitti helmikuussa luopu-

vansa nykyisistä keskusjärjestösopi-

muksista. Jatkossa sopiminen siir-

tyy liittotasolle. Jäsenliitot ovat si-

toutuneet kunnioittamaan keskus-

järjestösopimuksia kuluvan työehto-

sopimuskauden loppuun asti.

EK teki sääntömuutoksen, joka 

tuli voimaan vuonna 2016. Sen 

seurauksena EK ei enää tee kes-

kitettyjä tulopoliittisia ratkaisuja. 

EK ei myöskään voi olla osapuole-

na keskusjärjestösopimuksissa, jot-

ka liittyvät sääntömuutoksen alaan 

kuuluviin työmarkkinakysymyksiin.

Palkansaaja- ja työnantajaliitto-

jen välisten työehtosopimusneu-

vottelujen arvioidaan vaikeutuvan, 

kun niissä joudutaan nyt sopimaan 

myös tähän asti keskusjärjestöso-

pimuksissa sovittuja asioita. EK:n 

irtisanomat sopimukset koskevat 

muun muassa luottamusmiehen ja 

työsuojeluvaltuutetun asemaa sekä 

Sähköliiton palveluksessa aloit-

taa maaliskuun aikana kolme 

uutta hallituksen valitsemaa toimit-

sijaa. Lietolainen Mika Sarja (kes-

kellä) toimii vastedes työehtoasian-

tuntijana Turun toimipaikassa ja ou-

lulainen Tapio Heikkinen (oik.) työ-

ehto- ja järjestöasiantuntijana Ou-

lun toimipaikassa. Työympäristö-

asiamiehen tehtävän Tampereen 

toimipaikassa vastaanottaa nokia-

lainen Jarkko Korhola (vas.).

Toimitsijavalinnat tietävät muu-

Uudet toimitsijat aloittavat
toksia myös Sähköliiton hallituk-

seen ja edustajistoon. Jarkko Kor-

holan tilalla hallituksen kokouksiin 

osallistuu 2. varajäsen Jarno Peura-

mäki Tampereelta, kunnes edusta-

jisto valitsee uuden varsinaisen hal-

lituksen jäsenen marraskuussa. 

Edustajistoon on Mika Sarjan ti-

lalle nousemassa Vesa Rautsala 

Liedosta ja Tapio Heikkisen tilal-

le Harri Väisänen Oulusta. Edusta-

jisto vahvistaa asian niin ikään mar-

raskuussa. 

EK luopuu 
keskusjärjestö-
sopimuksista

IRTISANOTUT SOPIMUKSET OVAT:

• EK – SAK Lomapalkkasopimus 21.3.2005

• TT – SAK Yleissopimus 1.10.1997 (tarkistus 10.5.2001)

• TT – SAK Irtisanomissuojasopimus 10.5.2001

• TT (STK) – SAK Pöytäkirja ay-jäsenmaksujen perinnästä 13.1.1969

• TT (STK) – SAK Pöytäkirja luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun 

   toimeentuloturvasta työsopimuksen purkutapauksissa 3.12.1985

• TT – STTK Työpaikan yhteistoimintasopimus 1.6.2002

• TT – STTK Irtisanomissuojasopimus 1.6.2002

• TT – STTK Sopimus ammattiyhdistysjäsenmaksujen perinnästä 

   18.11.1971

•TT – YTN Perussopimus 20.12.2001

•TT – YTN Yhteistoimintasopimus 20.12.2001

•TT – YTN Järjestösuhteet 17.12.1993

• PT (LTK) – SAK Yleissopimus 15.11.1990

• PT – SAK Luottamusmiessopimus 29.9.1995 (tarkistus 10.5.2001)

• PT – SAK Yhteistoimintasopimus 3.12.1997 (tarkistus 10.5.2001)

• PT (LTK) – SAK Sopimus ay-jäsenmaksujen perinnästä 3.4.1989

• PT (LTK) – SAK Sopimus työpaikkaruokailun kehittämisestä 12.2.1976

• PT (LTK) – STTK Yleissopimus 6.3.1989

• PT – STTK Luottamusmiessopimus 1.2.2003

• PT – STTK Yhteistoimintasopimus 31.5.2001

• PT – AKAVA Yhteistoimintasopimus 18.6.2001

• PT – YTN Yleissopimus 30.11.2002

• PT (LTK) – AKAVA – SAK – STTK (TVK) Hyvityssakkopöytäkirja 

   5.6.1985 (tarkistus 28.11.2000)

ay-jäsenmaksujen perintää.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elo-

ranta arvioi, että keskusjärjestöso-

pimusten tuoman suojan poistuessa 

kasvaa tarve palkansaajayhteistyölle 

ja koordinaatiolle.

– Todennäköisesti eri alojen käy-

täntöjä pyritään nyt eriyttämään, 

mikä puolestaan heikentäisi palkan-

saajan asemaa työelämässä.

Keskusjärjestösopimuksia on ol-

lut 22, mutta monilla toimialoil-

la ne on jo aiemmin korvattu omil-

la alakohtaisilla sopimuksilla.  Esi-

merkiksi useissa Sähköliiton solmi-

missa työehtosopimuksissa myös 

keskusjärjestösopimukset on jo si-

sällytetty tesseihin.

Vaikka keskitetyt työehtoneu-

vottelut loppuvat, keskusjärjestöil-

le jää esimerkiksi työlainsäädän-

töön, sosiaaliturvaan, eläkkeisiin ja 

työttömyysturvaan liittyvää vaiku-

tusvaltaa.

Vielä ehtii Volttipäiville
kasvaa vielä vaikka vuoden lopuille 

Lapin luonnossa. 

Onnekas poronomistaja voi seu-

rata omaisuutensa liikkeitä vaikka-

pa seuraavaan jouluun asti Ultra-

com-paikannuspannan avulla.

Arpajaisten toisena palkintona 

on viikko Levillä osasto 19 majalla, 

vaihtoehtoiset viikot 36, 42 tai 48. 

Aika on ilmoitettava kesäkuun lop-

puun mennessä.  Kolmantena pal-

kintona on Marttiinin puukko, joka 

luovutetaan voittajalle sunnuntaina 

kotiin lähtiessä. Arvan hinta on vii-

si euroa ja niitä on myynnissä pai-

kan päällä 25.3. klo.19.00. saak-

ka. Arpoja on myynnissä 400 kap-

paletta.

Majoitukseen ja peruutuspaikkoi-

hin liittyviä päivityksiä voi katsoa 

tapahtuman kotisivuilta tai kysellä 

suoraa hotelleista. Yli 160 henkilöä 

on jo ilmoittautunut päiville. 

KOETINKYNÄ

Elinkeinoelämän keskusliitto 

EK on irtisanonut 22 keskus-

järjestöjen välistä sopimusta. 

Sopimusten joukossa on mm. 

yleissopimus, lomapalkkasopi-

mus, irtisanomissuojasopimus 

ja sopimus ay-jäsenmaksujen 

perinnästä. 

Sopimusten irtisanomisen 

vaikutukset Sähköliiton sopi-

muksiin ovat vaihtelevat. Jos 

irtisanotun keskusjärjestösopi-

muksen sisältö on siirretty suo-

raan työehtosopimuksen teks-

tin osaksi, noudatetaan näitä 

määräyksiä jatkossakin työeh-

tosopimuksen osana. Työehto-

sopimuksessa voi olla vain viit-

taus irtisanottuun sopimuk-

seen, mutta sen sisältö teksti-

nä ei ole työehtosopimuksessa. 

Tässä tapauksessa irtisanotun 

sopimuksen sisältö pitää neu-

votella työehtosopimukseen. 

Sähköliiton suurimmissa so-

pimuksissa, Sähköistys- ja säh-

köasennusala, Energia – ICT – 

verkostoala ja Teknologiateolli-

suuden sähköalan työntekijöi-

tä koskeva työehtosopimus irti-

sanottujen sopimusten sisältö 

on siirretty työehtosopimuksen 

teksteihin, joten irtisanomisilla 

ei ole suurta vaikutusta. 

Sähköliiton pienemmillä so-

pimusaloilla, lähinnä teollisuu-

dessa, työehtosopimuksessa on 

vain viittaus keskusjärjestöso-

pimukseen. Näissä sopimuksis-

sa irtisanottujen keskusjärjes-

tösopimusten sisältö on neu-

voteltava työehtosopimuksen 

osaksi.

JARI OLLILA

Vastaava 

sopimusasiantuntija

Keskusjärjestö-
sopimukset 
tesseihin
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Nappasimme kahdeksan Sähköliittoon kuuluvaa kuntavaaliehdokasta haastatteluun ja esitimme heille kolme kysymystä: 
1. KUKA OLET? 2. MIKSI HALUAT MUKAAN KUNNALLISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON? 3. MITEN KAMPANJOIT?

1. Olen sähkölaitosasentaja Henri Perälahti 

Hyvinkäältä ja ensimmäistä kertaa ehdokkaa-

na. Puolueeni on Perussuomalaiset. 

2. Haluan tuoda ”peruskuntalaisten” äänen 

paremmin kuuluviin päätöksenteossa. Tahdon 

tarttua varhaiskasvatuksen ja peruskoulutuk-

sen haasteisiin, kuten ryhmäkokoihin. Ne on 

pidettävä maltillisina. Nuorisotyöhön pitää sat-

sata myös nykyistä enemmän.

3. Kampanjoinnissa tärkeintä on ihmisten 

kohtaaminen ja heidän ajatuksiensa kuuntele-

minen. Arjesta se alkaa, kuten vaaliohjelmam-

mekin sanoo. Kampanjoin ryhmämme kans-

sa eri puolilla kaupunkia järjestettävissä tilai-

suuksissa, jaan omia vaalimainoksiani koteihin 

ja käytän valotaulumainontaa. Rahoitan kam-

panjani täysin omasta lompakosta. Tuloslas-

kentaa aion seurata kotona perheen parissa.

1. Olen Timo Suikkanen, sähköasentaja ja 

pääluottamusmies Hyvinkäältä. Pyrin SDP:n 

listoilta ensimmäistä kertaa mukaan kunnalli-

seen päätöksentekoon. 

2. Politiikka on kallistunut jo aivan liikaa oi-

kealle. Työväen edustajia tarvitaan pitämään 

kansakunta pystyssä. Tarkoitukseni on pyr-

kiä pysäyttämään hyvinvointiyhteiskunnan tu-

hoaminen. Meidän pitää edelleen pitää huolta 

toisistamme eikä vain kerätä pääomaa suurten 

herrojen pohjattomaan säiliöön.

3. Kampanjoin internetin välityksellä ja käyn 

keskusteluja kaikkialla, missä ihmisiä kuljek-

sii. On tärkeää olla realistinen: kertoa selke-

ästi, miksi asiat eivät ole niin yksinkertaisia. 

Kampanjani toteutan pienellä budjetilla. Mai-

noskorteista lähtee rahoitusanomus Sähkölii-

ton ja myös ammattiosaston suuntaan.

1. Olen Tuula Putto, sähköasentaja, SDP:n 

kaupunginvaltuutettu ja kaupunkikehityslau-

takunnan jäsen Imatralta. Nousin varajäsenes-

tä kaupunginhallituksen varsinaiseksi jäseneksi 

kaupungissamme tapahtuneen joulukuisen ikä-

vän ampumistapauksen jälkeen. Edeltäjästäni 

tuli valtuuston puheenjohtaja hänen edeltäjän-

sä menehdyttyä.

2. Haluan vaikuttaa ja kehittää kotikaupunki-

ni asioita ja säilyttää palvelut kaupunkilaisten 

ulottuvilla. Kentältä olen saanut terveisiä, että 

toivottavasti vien eteenpäin asioita, jotka on 

hoidettava.

3. Olen mukana vaalitapahtumissa, juttelen ih-

misten kanssa kasvotusten ja kampanjoin vaali-

mainoksin. Maksan kampanjani omilla rahoilla 

sekä työväenyhdistyksen tuella. Tuloslaskentaa 

seuraan vaalisunnuntaina kotosalla.

1. Olen Markku Kemppainen, Sähköliiton työ-

ehtoasiantuntija ja SDP:n ehdokas Sotkamos-

sa, jonne muutin vuodenvaihteessa. Ennen 

kuin aloitin Sähköliiton palveluksessa noin 19 

vuotta sitten, toimin varavaltuutettuna ja val-

tuutettuna Hyvinkäällä.

2. Jään eläkkeelle toukokuun alusta, ja yhtei-

set asiat kiinnostavat vieläkin. Uudessa koti-

kunnassani seuraan ainakin Talvivaaraan liitty-

viä asioita kiinnostuneena. 

3. Tapaan äänestäjiä perinteisesti torilla eri ta-

pahtumissa ja alan mahdollisesti kampanjoida 

myös sosiaalisessa mediassa. Yhdistys maksaa 

yhden valokuvan, ja Sähköliitto tukee liittoon 

kuuluvia ehdokkaita sen verran, että saan sillä 

maksettua lehti-ilmoituksia. Loput kulut mak-

san omasta pussista. Tuloksen vahvistumista 

seuraan kotona vaimon kanssa. 

8 X EHDOKKAAN ÄÄNI

9. 
huhtikuuta on 
varsinainen 

kuntavaalipäivä.

29. 

maaliskuuta alkaa 

ennakkoäänestys, 

joka päättyy 

4. huhtikuuta.

58,3 oli äänestysprosentti kuntavaaleissa vuonna 2012.

18 vuotta tulee olla täytettynä, että henkilö voi asettautua kunta-vaaliehdokkaaksi. 

18 
vuotta pitää 

täyttää viimeistään 
vaalipäivänä, että 
on äänioikeutettu.

50 

oli viime kunta-

vaaleissa valittujen 

valtuutettujen 

keski-ikä.

6% 
viime kuntavaaleissa läpi menneistä oli 

alle 30-vuotiaita.

12% 

viimeksi valituista 

valtuutetuista oli 

60-vuotiaita tai 

vanhempia.

4 398 000
äänioikeutettujen 

noin-määrä kuntavaa-
leissa 2017. Luku sisältää 

myös muiden maiden 
kansalaiset, joilla 

on kotikunta 
Suomessa.  

2019 
lokakuussa 

Ahvenanmaalla 
käydään seuraavat 

kuntavaalit.
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1. Olen Janne Heikkinen, sähköasentaja, pää-

luottamusmies, osaston puheenjohtaja, Säh-

köliiton edustajiston jäsen sekä sähköistys- ja 

sähköasennusalan johtokunnan jäsen. Olen 

Vasemmistoliiton listalla sitoutumattomana 

ehdokkaana Kajaanissa. 

2. Haluan olla mukana vaikuttamassa ihmis-

ten arkea koskeviin päätöksiin. Kajaanissa on 

yli 2 000 työtöntä, paljon pienituloisia, ah-

taalla olevia lapsiperheitä ja myös asunnotto-

mia. Tähän täytyy saada muutos.

3. Ohjeeksi olen saanut olla oma itseni. Olen 

liikkeellä ihan minibudjetilla ja pyrin käyttä-

mään ilmaisia kanavia, kuten sähköpostia. 

Sähköliiton vaalituella laitan mainoksen pai-

kallislehteen. Me sähköliittolaiset ehdokkaat 

mainostamme yhdessä paikallislehdessä. Li-

säksi tulevat puolueen yhteiset mainokset. 

AHOKAS ARI, kunnossapitoasentaja, 

Varkaus, SDP (sit.)

EKLUND BODIL, kioskimyyjä, Pietarsaa-

ri, RKP

FAHLSTRÖM SEPPO, sähköasentaja, 

eläkeläinen, Järvenpää, SDP

HAIKKA TAPIO, aluevalvoja, Hamina, PS

HARJU HANNU, sähköasentaja, Loviisa, KTP

HARTIKAINEN SEPPO, jakeluverkkoasentaja, 

Iisalmi, Vas.

HEIKKINEN JANNE, sähköasentaja, pääluot-

tamusmies, osaston puheenjohtaja, 

liiton edustajiston jäsen, Kajaani, Vas. (sit.)

HIETALA MARKO, ravintola-, suurkeittiö- ja 

kylmälaitekorjaaja, sähkötöiden johtaja/työn-

johtaja, Kärkölä, PS

HÄRMÄ RAIMO, sähköasentaja, asennus-

valvoja, pääluottamusmies, Sähköliiton 

hallituksen jäsen, Ulvila, SDP

INKINEN MATTI, tietoliikenneasentaja, 

pääluottamusmies, Sähköliiton edustajiston 

jäsen, Parkano, SDP

KARHU JOSSE, elektroniikka-asentaja, 

Kankaanpää, PS

KEINÄNEN KALLE, sähköasentaja, kaupun-

ginvaltuutettu, tarkastuslautakunnan jäsen, 

maakuntavaltuuston jäsen, herastuomari, 

Kuopio, Vas.

KEKKONEN JARI, varastonhoitaja, Loviisa, 

SDP

KEMPPAINEN MARKKU, työehtoasiantuntija, 

Sotkamo, SDP

KIVILUOMA JARI, työehtoasiantuntija, 

Ikaalinen, SDP (sit.)

KNUUTTILA ANTTI, sähköasentaja, 

Seinäjoki, Vas.

KORPI HARRI, alikonemestari, osaston 

puheenjohtaja, Lohja, SDP

KORTELAINEN JONI, automaatioasentaja, 

Kajaani, Vas.

KYLLÖNEN ANTERO, sähköasentaja, 

eläkeläinen, Kajaani, Vas.

LINDFORS VESA, sähköasentaja, Lahti, SDP

LYLY LAURI, Sähköliiton ja SAK:n entinen 

puheenjohtaja, sähköasentaja, eläkeläinen, 

Tampere, SDP

MATTILA HEIKKI, sähköasentaja, osaston 

sihteeri, pääluottamusmies, Porvoo, SDP

NIEMI JARKKO, sähköasentaja, 

Äänekoski, Vas.

OJALA NIILO, sähköasentaja, Sähköliiton 

edustajiston jäsen, Raahe, Vas.

OLLILA ANDREAS, sähköasentaja, 

pääluottamusmies, osaston puheenjohtaja, 

Ilmajoki, SDP

PELTONEN MATTI, automaatioasentaja, 

osaston puheenjohtaja, Harjavalta, SDP

PERÄLAHTI HENRI, sähkölaitosasentaja, 

Hyvinkää, PS

PUTTO TUULA, sähköasentaja, kaupungin-

hallituksen jäsen, Sähköliiton hallituksen 

jäsen, Imatra, SDP

ROIVAINEN ESKO, jakeluverkkoasentaja,

 Iisalmi, Vas.

SALMIJÄRVI JOUKO, sähköasentaja, 

eläkeläinen, Kokkola, Vas.

SUIKKANEN TIMO, sähköasentaja, pääluotta-

musmies, Sähköliiton edustajiston jäsen, 

teollisuuden ja erityisalojen johtokunnan 

jäsen, osaston ja SAK:n Hyvinkään paikallis-

järjestön taloudenhoitaja, Hyvinkää, SDP

SUOMALAINEN KEIJO, verkostoasentaja, 

pääluottamusmies, Sähköliiton edustajiston 

jäsen, Joutsa, SDP

TANTTU JUHO, diplomi-insinööri, työtön,  

Imatra, SDP

TRÄFF HENRY, sähköasentaja, pääluottamus-

mies, kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja, 

Sähköliiton edustajiston varapuheen-

johtaja, Keuruu, SDP

TÖRMÄKANGAS JONNE, kodinkonekorjaaja, 

sähkötöiden johtaja, Raahe, PS

UUSEN PETRI, automaatioasentaja, 

Eurajoki, PS

VIHLMAN JYRKI, sähköasentaja, pääluotta-

musmies, Sähköliiton edustajiston jäsen, 

Pori, SDP

VIRTANEN PENTTI, sähköasentaja, 

Mäntsälä, KTP 

VÄISÄNEN JARKKO, energia-alan työntekijä, 

eläkeläinen, Oulu, Vas.

Puuttuuko joku listalta? Päivitämme lis-

taa osoitteessa www.sahkoliitto.fi/kuntavaa-

lit-2017. Ilmoita puuttuva sähköliittolainen 

ehdokas sähköpostiosoitteella 

vasamalehti@sahkoliitto.fi.

1. Olen jakeluverkkoasentaja Seppo Hartikai-

nen Iisalmesta, Vasemmistoliiton ehdokas. 

Meneillään on viides kauteni valtuustossa, ja 

kuulun myös tekniseen lautakuntaan. 

2. Jo se tekee tyytyväiseksi, kun pystyy aja-

maan yksittäisen kuntalaisen asioita hyvään 

lopputulokseen. Minulle tärkeitä kysymyk-

siä ovat päivähoito ja koulut sekä se, että nii-

den käytössä olevissa rakennuksissa rakenteet 

ja sisäilma ovat kunnossa. Tärkeää on myös 

pystyä tuottamaan palveluita julkisin keinoin. 

Täydentää voidaan sitten tarvittaessa paikalli-

silta toimijoilta ja yrittäjiltä ostamalla.

3. Olen mukana toritapahtumissa ja keskuste-

len kuntalaisten kanssa. Minulla on pari lehti-

ilmoitusta ja tietenkin omat nettisivut. Tärke-

ää on omien sekä puolueen arvojen esille tuo-

minen.

1. Olen sähköasentaja ja pääluottamusmies 

Heikki Mattila Porvoosta, toista kertaa SDP:n 

kuntavaaliehdokkaana. 

2. Haluan olla mukana antamassa työtä, ta-

sa-arvoa ja turvallisuutta porvoolaisille. Tah-

don puuttua niihin epäkohtiin, jotka vaikeut-

tavat tavallisen kuntalaisen jokapäiväistä elä-

mää. Kotikaupungissani kismittää kunnan ti-

lojen kunto sekä lasten ja vanhusten palvelui-

den tola. Valtakunnallisesti päähän ottaa sote.

3. Olen läsnä vaalitilaisuuksissa turuilla ja to-

reilla. On tärkeää olla esillä ja ottaa kantaa 

kunnan asioihin. Vaalibudjettini jäänee alle 

800 euron eli ilmoitettavan määrän. Terveise-

ni porvoolaisille ja Vasaman lukijoille on, että 

muistakaa äänestää kuntaanne hyvä valtuus-

to. Vaalipäivän illan vietän ryhmämme vaali-

valvojaisissa. 

1. Olen Lauri Lyly, Sähköliiton ja SAK:n enti-

nen puheenjohtaja sekä SDP:n ehdokas Tam-

pereelta. 1980-luvulla olin Loviisan kaupun-

ginvaltuuston ja -hallituksen jäsen.

2. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on aina 

ollut tärkeä osa työ- ja luottamustehtäviäni, ja 

se kiinnostaa edelleen. Työpaikkojen synnyttä-

minen turvaa kuntien palvelut. Kuntien onkin 

mietittävä tästä näkökulmasta muun muassa 

kaavoitusta, maankäyttöä, asuntorakentamis-

ta, koulutustarjontaa, päivähoitoa, sosiaali- ja 

terveyspalveluja sekä liikenneinfraa.

3. Pidän ajamiani teemoja esillä eri välineis-

sä ja tilaisuuksissa. Minua on kannustettu pu-

humaan edelleen tavallisten ihmisten puoles-

ta ja pitämään huolta heikommista. Tärkeää 

on tuoda ajamansa asiat kunnolla ja ymmär-

rettävästi esille. 

ÄÄNESTÄ KOLLEGAA! Etsimme Vasama-lehdessä 2/2017 sekä Sähköliiton nettisivuilla ja Facebookissa Sähköliittoon kuuluvia 
kuntavaaliehdokkaita. Lehden aineistopäivään mennessä saimme tiedon 39 ehdokkaasta. 

Puoluelyhenteiden selitykset: KTP = Kommunistinen Työväenpuolue  – Rauhan ja Sosialismin puolesta  |  PS = Perussuomalaiset  |  Sit. = sitoutumaton  |  SDP = Suomen Sosialidemokraattinen Puolue  |  Vas. = Vasemmistoliitto  |  RKP = Suomen ruotsalainen kansanpuolue
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Kun William Rautakoski touko-
kuun puolivälissä aloittaa Tai-
taja2017-finaalissa urakkansa, 

hänellä on ässä hihassaan useimpiin 
yli 500 finalistiin verrattuna: hän on 
tehnyt tämän jo kertaalleen! Vuosi sit-
ten William sijoittui sähköasennuksen 
finaalissa viidenneksi. Nyt on revans-
sin paikka.

– Voittoahan Helsingin Messukes-
kuksesta nyt lähdetään hakemaan, 
kolmannen vuoden sähkö- ja auto-
maatioasentajaopiskelija toteaa tyy-
nesti, kuulostamatta lainkaan rehvak-
kaalta.

VIILIPYTYN TYYNEYDELLÄ
Williamissa on kaksi näkyvää omi-
naispiirrettä. Tyyne-
ys on niistä ensim-
mäinen. 

– Kun keskittyy ja 
tekee rauhallisesti, 
suoriutuu oikeasti 
nopeammin. Semifi-
naalissa Hämeenlin-
nassa sorruin kyllä 
huolimattomuusvir-
heisiin, kun en osan-
nut arvioida, miten 
kuuden tunnin mää-
räaika riittää. Muut 
kilpailijat ovat ihan 
siinä vieressä teke-
mässä omaa suori-
tustaan, mutta ei si-
tä ajattele. Finaalis-
sa henkilökohtainen tuomari seuraa 
koko ajan tekemistä. Ei se paljon eroa 
siitä, että työmaalla joku valvoo töitä. 

Rennosti nuori mies lähti vuosi sit-
ten ensimmäiseen Taitaja-kisaankin.

– Avoimin mielin ja liikoja odotta-
matta, katsellaan-asenteella. Yllättä-
en paikka finaaliin Seinäjoelle avau-
tui. Tänä vuonna olen saanut päälle 
kilpailumielen. Finaalissa pisteet an-
netaan jokaisen päivän päätteeksi. Sil-
loin tietää, mitä pitää seuraavana päi-
vänä parantaa.

Finaaliin valmistautumista helpot-
taa se, että kilpailijat saavat hyvissä 
ajoin alustavan tehtävän, jonka sisäl-

William Rautakoskella on ässä hihassa ja 
luonteensa mukainen tyyni mieli  Taitaja2017-
sähköasennusfinaalissa toukokuussa. 

Revanssin 
nälkä
 TEKSTI  JA KUVA:  MINNA JÄRVENPÄÄ  

tö voi finaalissa muuttua vielä 30-pro-
senttisesti. Alustava tehtävä antaa ai-
nakin suuntaa, mitä osaamista vaadi-
taan.

EI MITÄ, VAAN MIKSI
Tyyneyden ohella määräävä ominai-
suus Williamissa on perusteellisuus. 
Siksi hänen suosikkikysymyksensä ei 
ole mitä, vaan miksi.

– Harjoittelujaksoilla minun pitää 
saada tietää, miksi jokin asia tehdään 
juuri tietyllä tavalla. Muuten oppisin 
vain ruuvaamaan piuhan paikoilleen. 
Onneksi kohdalle on aina sattunut ih-
misiä, joilla on ollut aikaa selittää asi-
oita kiireistään huolimatta.

Työssäoppimisjaksoilla ja kesätöis-
sä oivalluksia on 
syntynyt molempiin 
suuntiin: sekä ensin 
teoriaa opiskellen 
ja sitten käytäntöön 
soveltaen että ensin 
tekemällä ja sitten 
koulussa teorian op-
pimalla.

– Ihan ensimmäi-
sessä harjoittelussa 
olin teollisuusauto-
maatiohommissa ja 
kyselin, mitä virkaa 
milläkin tekemisel-
lä oli. Koulussa sit-
ten viimeistään opin 
jälkikäteen kokonai-
suuden, mitä ja mik-

si tein niin kuin tein töissä.

TÖIHIN VAI 
JATKO-OPISKELEMAAN?
Pornaisissa asuvan Williamin perhees-
sä on rakennuspuolen osaamista riit-
tämiin: hänen toinen veljensä on säh-
kö- ja automaatioasentaja ja toinen 
LVI-asentaja. Näiden ammattien välil-
lä hän itsekin arpoi, kun piti päättää, 
mitä alkaa opiskella. Keski-Uuden-
maan koulutuskuntayhtymän Keudan 
Sipoon toimipisteen läheisyys ja siellä 
tarjottava sähkö- ja automaatioalan op-
pi veivät voiton.

– Heinäkuussa menen armeijaan 

VALIOT TAITAJA-FINAALISSA
Taitaja2017-kilpailun sähköasennuspuolen finaalissa kilpailee Williamin lisäksi 

seitsemän sähköalan opiskelijaa:

JONATHAN ENKVIST, Optima Samkommun

TOBIAS ENKVIST, Optima Samkommun

JUHO KORHONEN, Pohjois-Karjalan ammattiopisto

VALTTERI MUSTONEN, Keuda

OSSI PÖYHTÄRI, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

PEKKA TURTA, Lounais-Suomen ammattiopisto Novida

TOPIAS VASALAMPI, Oulun seudun ammattiopisto

Taitaja2017-finaali käydään 15.–18. toukokuuta Helsingin Messukeskuksessa. Ne-

lipäiväinen ammattitaidon SM-kilpailu on samalla Suomen itsenäisyyden 100-vuo-

tisjuhlavuoden ammatillisen koulutuksen päätapahtuma. Kilpailijoita tapahtumaan 

osallistuu yli viisisataa, ja mestaruudet ratkotaan yli 50 ammattialalla, joista sähkö-

asennus on yksi.

Voittajat etenevät vielä Euroopan laajuiseen EuroSkills-kilpailuun. Salon seudun 

ammattiopistossa opiskellut Werner Sillanpää saavutti viime vuoden lopulla prons-

sia EuroSkills2016-kilpailun sähköasennussarjassa Göteborgissa.

”HARJOITTELU-
JAKSOILLA MINUN 

PITÄÄ SAADA TIETÄÄ, 
MIKSI JOKIN ASIA 
TEHDÄÄN JUURI 

TIETYLLÄ TAVALLA. 
MUUTEN OPPISIN 

VAIN RUUVAAMAAN 
PIUHAN 

PAIKOILLEEN.”

valmiina sähkö- ja automaatioasen-
tajana. Asepalveluksen jälkeen olen-
kin kahden vaiheilla, mitä sitten: töi-
hin vai opiskelemaan insinööriksi. 
Monimuoto-opiskelu antaa tietysti 
mahdollisuuden opiskella työn ohel-

la.
Taitaja2017-finalisti luottaa työllisty-

miseen.
– Uutta rakennetaan paljon, ja sa-

neerauspuolellakin on vilkasta 
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Voiko vähemmän olla samal-

la enemmän? Tätä pelkistämi-

sen ideaa noudattaa Suomen ABB:n 

kehittämä maasulkujen suojaus- ja 

vikaindikointimenetelmä, joka sai 

Vuoden Verkostoteko 2017 -palkin-

non tammikuun lopussa pidetyillä 

Verkosto-messuilla Tampereella. 

Verkon digitalisointiin perustuva 

monitaajuusadmittanssimenetelmä 

takaa, että sähköalan ammattilaiset 

pääsevät nopeammin korjaamaan vi-

kapaikkaa. Asiakkaita uusi teknolo-

gia hyödyttää lyhentämällä vikatilan-

teista johtuvia sähkökatkoja ja rajaa-

malla ne koskemaan mahdollisim-

man pientä joukkoa.

– Samoilla asetteluilla saadaan 

erityyppiset ja eri kytkentätiloissa 

tapahtuvat maasulut paikannettua. 

Uuden teknologian avulla saadaan 

lisäksi enemmän tietoa ja mahdolli-

suuksia esimerkiksi verkon kunnon 

ylläpitämiseen, selventää ABB:n bu-

siness segment manager Ilkka Ni-

Fluke.   Keeping your world 
up and running®.

YHTÄ nappia painamalla,
VIISI perättäistä testiä.

©2017 Fluke Corporation.  Tarjous on voimassa 30.6.2017 asti.

Lue lisää www.fluke.fi/1664FC

Oikosulkuvirta (Trip)

Oikosulkuvirta (No-trip)

VVS:n laukaisuvirta

VVS:n laukaisuaika

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

UUTTA! Fluke 1664FC sähköasennustesteri on 
varustettu Auto Test -toiminnolla. Se siis suorittaa 
5 testiä peräkkäin yhdellä napin painalluksella ja 
yksillä mittajohtojen kytkennöillä.

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. 

Erikoishintaiset Fluken asennustesteripaketit.. 
asennustesteri + ohjelmisto ja jännitetesteri 
KAUPAN PÄÄLLE!

Fluke 1663
+  T130 kaupan 

päälle
+  Ohjelmisto 

kaupan päälle
1663 SCH-TPL KIT/F
STK: 67 562 16

Fluke 1664 FC
+  T150 kaupan 

päälle
+  Ohjelmisto 

kaupan päälle
1664 SCH-TPL KIT/F
STK: 67 562 17

kander palkitun menetelmän vä-

hemmän on enemmän -logiikkaa.

PIILEVIENKIN 

VAURIOIDEN JÄLJILLE

Palkittu vikaindikointimenetelmä 

perustuu pitkin verkkoa sijoitetta-

viin vikaindikaattoreihin, älykkäi-

siin muuntamoihin, joita pystytään 

hallitsemaan etänä valvomosta. In-

dikaattori kertoo jokaisessa verkon 

solmupisteessä vian suunnan. Kun 

indikaattorien tiedot kootaan valvo-

moon, vika pystytään paikantamaan 

ja automaattinen kytkentä käynnis-

tämään.

Menetelmä erottaa vikapaikan, 

jolloin suuri osa asiakkaista saa 

sähköt jo takaisin. Samalla, kun 

asiakkaille lähtee tekstiviestitse tie-

to viasta, valvomosta päästään lä-

hettämään viesti tai pikemminkin 

työtilaus urakoitsijajärjestelmään. 

Vika kirjataan ylös, ja korjaaja an-

taa arvion, milloin vika on korjattu. 

Enää on palautettava sähkönjake-

lu ja palattava normaaliin kytkentä-

tilanteeseen. 

Loppuraportin yhteydessä asiak-

kaille tiedotetaan vielä tekstivies-

tillä tilanteen olevan ohi ja kehote-

taan ottamaan yhteyttä, mikäli säh-

köt eivät vielä toimi tai ne menevät 

uudelleen.

ABB:n menetelmä soveltuu erityi-

sen hyvin alati kasvavaan maakaape-

liverkkoon, mutta sitä pystytään hyö-

dyntämään myös avojohtoverkossa. 

Yritys on kehittänyt monitaajuusad-

mittanssia yhteistyössä suomalais-

ten verkkoyhtiöiden kanssa ja tes-

tannut sen toimintaa kenttäkokeil-

la muun muassa Vaasan Sundomin 

Smat grid -pilotissa. 

– Tavoite on löytää myös piilevis-

tä vaurioista johtuvat kehittyvät viat 

ennen kuin ne ajan myötä aiheutta-

vat keskeytyksen sähkönjakelussa, 

sanoo Suomen ABB:n liiketoiminnan 

kehitysjohtaja Dick Kronman.

Uudelle tekniikalle on kysyntää 

myös ulkomailla.

Suomen ABB vastaa kansainväli-

sessä ABB-yhtymässä sähkönjakelu-

verkon suojareleiden sekä ohjaus-, 

automaatio- ja valvontatuotteiden 

kehittämisestä. 

JUHLIVAT VERKOSTO-

MESSUT ENNÄTYKSIIN

Vuoden Verkostoteko -palkin-

to myönnettiin nyt ensimmäi-

sen kerran Verkosto-messuilla. 

Tämänvuotiset messut olivat 

paitsi 25:nnet lajissaan, myös 

historiansa laajimmat ja kan-

sainvälisimmät. 

Verkosto-messut toi Tampe-

reen Messu- ja Urheilukeskuk-

seen 169 näytteilleasettajaa ja 

5455 näyttelyneliötä. Kävijöi-

tä kaksipäiväiset messut veti-

vät ennätykselliset 5061.

Seuraavat Verkosto-mes-

sut pidetään Tampereella kah-

den vuoden kuluttua, 23.–24. 

tammikuuta 2019.

Palkittu menetelmä takaa

VIKAPAIKKOIHIN 
KÄSIKSI NOPEAMMIN
 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ  
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Tasainen liikunta 
lääkitsee lonkkaa
 TEKSTI :  SEIJA PENTTILÄ    KUVA:  MINNA JÄRVENPÄÄ

Lonkka saattaa olla se ruumiin-
osa, joka ensimmäisenä kylläs-
tyy liialliseen rasitukseen. Yh-

tenä päivänä ihminen ei pääse kyykys-
tä ylös ilman kipua. Se kertoo, että mit-
ta on tullut täyteen vääränlaista tai yk-
sipuolista liikkumista.

Esimerkiksi epätasaisella pinnalla 
kulkeminen, kurkotteleminen ja yh-
dellä jalalla tasapainoileminen voivat 
saada lonkan ärtymään.

Lonkan rasituskipu on useasti tois-
puoleinen, ja se voi tuntua kummalla 
puolella tahansa. Kipu voi muistuttaa 
iskiasta. Lonkkakipuisen ylämäkeen 
kävely tai juoksu on raastavaa, ja por-
taita on tuskallista nousta.

JOKAINEN LONKKA 
ON ERILAINEN
Rasituksesta johtuva lonkan kiputila 
aiheuttaa lonkan sivulle aran kohdan, 
jota painamalla kipu tuntuu selvästi.

Fysiatrian dosentti Jari Arokoski to-
teaa, että lonkat ovat yksilöllisiä.

– Toiset kestävät paljon rasitusta, 
toiset eivät.

Ärtyneen lonkan kipu voi johtua 
puhtaasti jänteen kiputilasta tai lima-
pussin tulehduksesta. Ihmiskehossa 
on noin 160 nesteen täyttämää pussia. 
Ne muun muassa tasaavat rasitusta ja 
vähentävät jänteiden tai lihasten välis-
tä hankausta.

Dosentti Jari Arokoski Itä-Suomen 
yliopistosta kehottaa ensimmäisek-
si vähentämään rasitusta ja etsimään 
vaihtoehtoisia liikuntamuotoja. Kipua 
aiheuttavaa liikkumista voi puolittaa 
tai vähentää kolmannekseen.

– Työnkuvaa pitää muuttaa ainakin 
väliaikaisesti niin, että lonkka ei ki-
peydy pitkäksi aikaa.

KYLMÄÄ TAI LÄMPÖÄ KIPUUN
Lonkan sivuosan kiputilaan Arokoski 
vinkkaa kokeilemaan paikallista kyl-
mähoitoa kolmesta neljään kertaa päi-
vässä noin 15 minuuttia kerrallaan. 
Kylmäpakkauksia voi ostaa esimerkik-
si marketeista. Kylmä helpottaa toisten 
aristavaa lonkkaa, toisia taas auttaa 
lämpö. Arokoski kehottaa toimimaan 
omien tuntemusten mukaan.

Myös tulehduskipulääkkeitä voi ot-
taa. Pitkällä tähtäimellä lonkkaa vah-
vistavat harjoitukset ja venyttely esi-
merkiksi fysioterapiassa ovat erittäin 
hyviä.

Lievät lonkkakivut paranevat paris-

sa viikossa, mutta kipu saattaa kes-
tää kuukausiakin. Arokoski muistut-
taa, että kipu ei häviä millään nopeal-
la tempulla. Lonkan rasituskipua voi 
vain lievittää ja antaa lonkan toipua 
rasituksesta.

KANKEUS VOI ENTEILLÄ 
NIVELRIKKOA
Ikä ja esimerkiksi raskas ruumiillinen 
työ saattavat aiheuttaa lonkan nivelri-
kon. Silloin kipu tuntuu syvällä nivu-
sessa, pakarassa ja reiden etupuolella. 
Alkuvaiheessaan nivelrikko aiheuttaa 
lyhytaikaista kipua aivan tavallises-
sa perusliikunnassa. Kipu menee ohi 
muutamassa minuutissa.

Lonkan alkavaan nivelrikkoon kuu-
luu myös lähtökankeus aamulla ja is-
tumisen jälkeen. Arokosken mukaan 
kankeus laitetaan usein iän piikkiin, 
vaikka syy on nivelrikko.

LIIKE ON HYVÄSTÄ
Edetessään lonkan nivelrikko on 
kipeä myös levossa ja öisin. Oi-
reet tulevat aaltoillen, jomottava 
kipu syttyy ja laantuu.

Arokoski kannustaa liikkumaan 
kivusta huolimatta.

– Liikkuessa saa tuntea kipua, 
nivelrikko ei etene samaan aikaan. 
Rajua liikuntaa, esimerkiksi jouk-
kuepalloilulajeja, ei kuitenkaan 
kannata harrastaa, kun lonkka 
on pahassa vaiheessa. Kävely so-
pii paremmin kuin juoksu, mutta 
jos hölkkääminen on elämänta-
pa, sitä voi harrastaa. Myös pyö-
räily käy. Vaarallisinta on liikku-
mattomuus.

NIVELRIKON 
KANSSA VOI ELÄÄ
Arokoski suosittelee ottamaan 
parasetamolia rasituksen jälkeen 
ja illalla, jos nivelrikko on pahassa 
vaiheessa. Tulehduskipulääkkeet 
ovat tehokkaampia, mutta niiden 
haittavaikutukset täytyy ottaa huo-
mioon.

– Nivelrikon kulkua ei voi en-
nustaa. Hyvällä hoidolla voi pär-
jäillä vuosia ja vuosikymmeniä 
eteenpäin.

Lonkkaleikkaus on Jari Arokos-
ken mukaan edessä vasta, jos 
kivut äityvät sietämättömik-
si eivätkä arkiaskareet enää 
luonnistu. 
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Me suomalaiset olemme saaneet 

elää pääosin hyvää elämää. Pon-

nistelujakin on vaadittu, niiden ansiois-

ta olemme omista asioistamme päättä-

neet viimeiset 100 vuotta. Näin haluam-

me jatkaakin. Myös yksilöinä ja perheinä 

haluamme pitää asiat kunnossa. Puoli-

so, lapset, läheiset ja ystävät, koti, mök-

ki, autot ja veneet – kaikki ovat tärkeitä 

ja niistä pidetään hyvää huolta. 

Yllätyksiä kuitenkin sattuu. Niihin 

olemme varautuneet eri tavoin, erityi-

sesti tilanteisiin, jotka ovat konkreettisia 

ja päivittäin vastaan tulevia. Mökkiteil-

lä on lukitut puomit ja valvontakamerat, 

autot ja muut kulkuneuvot on vakuutet-

tu liikenne- ja kaskovakuutuksin. Itses-

tämme pidämme huolta kuntosalin jäse-

nyydellä ja julkisen terveydenhuollon pal-

veluita täydentämässä useilla meistä on 

tapaturma- tai matkavakuutukset – itse 

otettuina tai ammattiliittomme jäsenetu-

na. Mitä konkreettisemmasta yllätyksestä 

on kysymys, sitä paremmin olemme va-

rautuneet. Kotien vakuutusaste on yli 90 

prosenttia. Vapaaehtoisella kaskovakuu-

tuksella autoista on vakuutettu lähes 70 

prosenttia ja matka- ja tapaturmavakuu-

tus on runsaalla puolella suomalaisista. 

Tärkeitä asioita ja auttavat selviämään, 

kun kaikki ei toteudu suunnitelman mu-

kaisesti.

  

Mutta yksi asia, johon olemme vähäisem-

min varautuneet, tulee vastaan väistä-

mättä. Ainoastaan ajoitus on yllätys. Me 

kaikki kohtaamme kuoleman. Vuosittain 

kuolee noin 10 000 työikäistä suoma-

laista ja joka viides 20–64-vuotias suo-

malainen sairastuu vakavaan sairauteen. 

Etukäteen emme kuoleman kohtaamisen 

aiheuttamaan suruun pysty varautumaan 

– harvoin etukäteen keskustelemaankaan 

siitä.  Asiaan suhtaudumme hartaudel-

la, tutkimuksen mukaan viisi yleisin-

tä kuolemasta käytettyä kiertoilmaus-

ta ovat korrekteja, esimerkiksi nuk-

kua pois tai menehtyä. Ronskimmat 

sanomisen tavat tulevat vasta 

näiden jälkeen, ainoastaan 

pieni osa puhuu veivin heit-

tämisestä tai tyhjän potkai-

semisesta. 

Tärkeää onkin keskittyä 

elämään, tässä ja nyt. Varau-

tuminen on kuitenkin teh-

tävä ajoissa ja juuri silloin, 

kun tarve tuntuu kaukai-

selta. Viisasta varautumis-

ta on suunnitella, miten ha-

luaa asioiden hoituvan silloin, kun itse ei 

ole enää niitä järjestämässä. Aika harva 

meistä sitä on tehnyt. Kalevan tutkimuk-

sen mukaan puolet suomalaisista ei ole 

tehnyt mitään valmisteluja kuoleman-

sa varalle. Ainoastaan joka kymmenes on 

tehnyt testamentin ja henkivakuutuksen 

on hankkinut vain kolmannes suomalai-

sista. Monilla sekin on melko alhainen, 

keskimäärin 14 000 euroa.

  

Mihin kannattaisi varautua? Konkreetti-

nen asia on ottaa kynä ja paperia ja poh-

tia, kuinka perheen tai läheisten toi-

meentulo järjestyisi. Useilla meistä puo-

lison kuoleman jälkeen merkittävä osa 

tuloista jää saamatta, lainanhoidon ja 

muun elämän kulut jatkuvat ja perinnös-

tä tulee verot maksettavaksi. Luvun suu-

ruus voi yllättää. Kannattaa varautua 

summaan, jossa on laskettu yhteen lai-

nojen ja vuoden tulojen lisäksi 20 000 

euroa lasta kohden.  

Toinen järkevä asia voisi olla puhumi-

nen – etukäteen. Miettiä yhdessä esimer-

kiksi, miten leski pärjää puolison kuo-

leman jälkeen. Tutkittua tietoa on, että 

kuolemasta vaietaan parisuhteessa. Uu-

sia ja yllättäviäkin asioita voi keskuste-

lussa nousta esiin. Mitä puolisosi toivoo, 

että hänen sosiaalisen median palveluille 

tehdään, jos hän ei niitä enää ole käyt-

tämässä? Tai haluaisiko hän muistelemi-

seen käytettävän digitaalista muistoleh-

toa? Etikettiä uusille palveluille ei vie-

lä ole syntynyt, mutta siitä voi etukäteen 

keskustella.

Vaikka tarve on pitkälti sama, ajan 

myötä käytetyt sanat muuttuvat. Kale-

va on iäkäs henkivakuutusyhtiö, Suo-

men vanhin. 100 vuotta sitten korvaus-

päätöksessä kerrottiin, että 43-vuotias 

talollinen Virtasalmelta kuoli suolensol-

muun. Samana vuonna reipas 

henkivakuutusasiamies peruste-

li mainoksessa henkivakuutuk-

sen ottamisen tarpeellisuutta 

”sen vuoksi, että se rauhoittaa 

omaatuntoa elämän tais-

telussa, lisää elämän-

halua ja antaa iloisen 

mielen”.

KÄRKIMIES
KUUKAUDENKUVA

Varaudu ajoissa

TIMO LAITINEN

toimitusjohtaja

Keskinäinen 

Vakuutusyhtiö Kaleva

K
uva: TATU

 A
A

LLO
N

VU
O

R
I

Kisan suurimmat ahvenet pilkkijänsä Esa Mannisen käsissä.

www.sahkoliitto.fi

HENKILÖKOHTAISET TULOKSET: 

1. Reima Oksanen, Elenia, 6,54 kg

2. Risto Mäenpää, Eläkeläiset, 3,35 kg

3. Esa Manninen, Elenia, 3,16 kg 

4. Kasimir Wallin, Elenia, 1,75 kg

5. Nico Väyrynen 1,60 kg

6. Pentti Laine, Eläkeläiset, 1,03 kg 

7. Raimo Salo, Eläkeläiset, 0,54 kg 

8. Jouni Sillanpää, Hämeen 

    Sähköasennus, 0,41 kg, 

9. Ari Manninen 0,32 kg 

10. Samu Kallio 0,18 kg 

10. Teuvo Raudus 0,18 kg 

12. Kari Haakana 0,15 kg

13. Aimo Pohjola 0,14 kg 

14. Jouni Valkki, Hämeen 

      Sähköasennus, 0,095 kg 

15. Matti Tolsa 0,085 kg 

16. Kari Vihmalaakso, Hämeen 

      Sähköasennus, 0,050 kg 

17. Erkki Salminen, vain särkiä

JOUKKUEKILPAILUN TULOKSET: 

1. Elenia 11,450 kg, 

2. Eläkeläiset 4,920 kg, 

3. Hämeen Sähköasennus 0,550 kg.

ENNÄTYSSAALIITA ALAJÄRVELLÄ
Reima Oksasen yli kuuden kilon ennätyssaalis ja Esa Mannisen 500, 470 ja 410 gramman ahve-

net takasivat, että Elenia saavutti joukkuevoiton Hämeenlinnan Sähkötyöntekijät ry:n pilkkikilpai-

luissa Hämeenlinnan Alajärvellä 11. maaliskuuta. Sekä Reima että Esa pilkkivät Elenian joukku-

een pottiin.
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RIVERBULLS 
LUISTELEE 

MAINEESEEN
 TEKSTI :  RIITTA KALLIO   KUVAT:  PETRI MÄNNISTÖ JA JUHA LUHTALA
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Lahden maaliskuisissa muodostelmaluistelun

kutsukilpailuissa menestyneissä Riverbullseissa 

luistelee 14 miestä, joista aina 12 kerrallaan

esiintyy näytöksissä tai kilpailuissa.

– Muodostelmaluistelussa tähtäämme maailman- 

ennätykseen, Riverbullsien jäsen, sähköasentaja

Jani Mäki-Maunus (4. vasemmalta) vakuuttaa.

RiverBulls on tiettävästi koko 
maailman ainut, vain miehis-
tä koostuva muodostelmaluis-

telujoukkue. Se on perustettu syk-
syllä 2014 Seinäjoen taitoluistelijoi-
hin. Joukkue koostuu pääasiassa tai-
toluistelevien lasten isistä. Porukassa 
on tällä hetkellä 14 luistelijaa, joiden 
ikähaarukka on 23-54 vuotta. Erilai-
sissa ammateissa toimivien miesten 
joukossa luistelee myös sähköasenta-
ja Jani Mäki-Maunus, 38.

Ensiesiintymisen joukkue teki Sei-
näjoen jääurheilukeskuksessa loppi-
aisena 2015 hokkareilla luistellen. 

– Luistimet ovat vaihtuneet taito-
luistimiin, joista on nyt käytössä jo toi-
nen pari. Sen verran kovassa käytössä 
ne ovat olleet, Jani Mäki-Maunus va-
kuuttaa.

RiverBulls treenaa säännöllises-
ti viikoittain ja kilpamatkojakin alkaa 
olla tasaiseen tahtiin erilaisten näytös-
ten ohella. Miehet ovat saaneet huo-
mata, että laji on yllättävänkin rankka.

– Erittäin hyvää liikuntaa. Hiki tulee 
treenatessa. Lisäksi täytyy käydä vä-
hintään kerran viikossa kuntopiirissä. 
Paino on pudonnut, notkeus ja kunto 
kasvanut. Haittapuolista voi mainita 
pari murtunutta kylkiluuta. Mutta kai-
ken kaikkiaan mukavaa, fyysistä yh-

dessäoloa, Mäki-Maunus summailee.

HAUSKANPITOA 
JA HYVÄÄ LIIKUNTAA 
RiverBulls harjoittelee pilke silmäkul-
massa, ja hauskanpitoa, huumoria se-
kä yhteistä tekemistä riittää vielä jään 
ulkopuolellekin. 

– Joukkue pyrkii toiminnallaan 
myös tukemaan nuorten hienoa har-
rastusta. RiverBulls haluaa olla osal-
taan muuttamassa asenteita lajia koh-
taan, joten poikaluistelun tukeminen 
omalla esimerkillä on erityisesti toi-
minnan keskipisteessä, Jani Mäki-
Maunus kertoo.

RiverBulls osallistuu kansallisen ai-
kuisten sarjan kilpailuihin viime syk-
systä alkaen. Tavoite ei ole sen vaati-
mattomampi kuin maailmanennätys. 
epävirallinen Suomenennätys onkin 
jo hallussa.

Joukkue tulee tekemään todennä-
köisesti maailmanennätyksen, sil-
lä tietojemme mukaan yksikään täy-
sin miehistä koostunut joukkue ei ole 
osallistunut muodostelmaluistelukil-
pailuihin.

Mäki-Maunus tunnustaa, että ra-
hoituksen järjestyessä joukkue tähtää 
kansainväliseen kilpailuun Saksan 
Oberstdorfissa. Toukokuun lopulla pi-

dettävän aikuisluistelufestivaalin jär-
jestäjänä toimii International Skating 
Union (ISU).

PERUSLUISTELUKIN 
HAASTAVAA
Jääkiekkoa- ja palloa pelannut Jani 
Mäki-Maunus sai huomata, että taito-
luistelu on aivan erilaista.

– Taitoluistelu vaatii erilaisen luis-
telutyylin ja terien käyttö totuttelua. 
Luisteluasento on paljon ryhdikkääm-
pi. Terät teroitetaan eri lailla ja kärjes-
sä on piikit. Täytyy sanoa, että ensim-
mäinen iso haaste on ihan perusluis-
telutyylin omaksumisessa.

Joukkueen ylläpitävä voima on tie-
tenkin valmentaja. Ensimmäisen tun-
tuman muodostelmaluisteluun mie-
het saivat viiden kerran lyhytkurssilla, 
jonka veti valmentaja Tiina Pesonen. 
Tätä nykyä Riverbullseja koutsina toi-
mii nuori ja topakka Katja Viertoma.

– Valmentaja pitää joukkueen ku-
rissa ja päämäärän kirkkaana. Ei me 
pelleilemään lähdetä vaan tavoitel-
laan osaamisen ylärajoja. Joukkuehan 
on niin hyvä, kuin sen heikoin lenk-
ki. Luistelu, ryhti, käännökset ja sirk-
laukset on mentävä puhtaasti, esityk-
sissä kaikilla 12 ukolla. Ei voi tehdä 
mitään vain puolittain! 

– Joukkue on niin hyvä kuin sen heikoin lenkki.

Joukkueen tämän kauden teemana on Hasta la vista / Terminator.
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Toista kertaa Sähköliiton historiassa valitaan 

Vuoden luottamushenkilö. Meneillään on fi-

naali, johon on karsiutunut kolme ansioi-

tunutta luottamusmiestä. Jäsenpalveluasi-

ain johtokunta on rankannut tusinasta ehdok-

kaasta kolme finalistia, jotka nyt esittäytyvät 

liiton jäsenille, erityisesti luottamushenkilö-

kollegoilleen, jotka kevään suuressa seminaa-

rissaan äänestävät voittajan. Finalistit saivat 

myös vastata viiteen visaiseen kysymykseen.

KENESTÄ VUODEN LUOTTAMUSMIES?

JARMO FAGERNÄS
Sähköasentaja, luottamusmies, 

osaston puheenjohtaja

Caverion, Kokkola

– Teen intrumentti- ja sähköasennustöitä. Työ-

hönottopaikka on Kokkolan Caverion, mut-

ta töissä liikun ympäri Keski-Pohjanmaata lä-

hinnä teollisuuden investointitöissä. Viimei-

sen vuoden on ajellut töihin Kaustiselle, mis-

sä työn alla on ison rehusekoittamon automa-

tisointi. Seuraavaksi siirryn UPM:n tehtaalle 

Pietarsaareen. Kokkolan ammattiosastoa olen 

vetänyt toistakymmentä vuotta. Liiton edusta-

jistossa aloitin vuonna 2004 ja hallituksessa 

2012. Olen vetänyt yhden kauden jäsenpal-

veluasiain johtokuntaa ja ollut sähköistysalan 

johtokunnan jäsenenä.

1. Parasta on ollut yhteisten asioiden hoitami-

nen ja yksittäisen asentajan auttaminen ja tu-

keminen.

2. Ei tule nyt mitään erityistä mieleen 

3. Verenpainelääkkeistä ja ehdottomasti työ-

kavereiden tuesta ja muiden samalla tavalla 

ajattelevien vertaistuesta.

4. Sähköliitto on ammattikuntaliitto. Meillä 

jäsenet osallistuvat aktiivisesti edunvalvonta-

työn kehittämiseen 

5. Työntekijän kannattaa kuulua ammattikun-

taliittoon, joka hoitaa parhaiten alan työehto-

ja. En usko, että esimerkiksi Metalliliitto ajaisi 

pontevasti liittoonsa kuuluvien vähälukuisten 

sähköasentajien työehtoja

PERUSTELUT:

”Jarmo on tehnyt vuosikymmeniä pyyteetöntä 

työtä oman työpaikan sekä koko alueen sähkö-

asentajien ja Sähköliiton hyväksi. Vaatimaton 

mies on käyttänyt mielettömän määrän omaa 

aikaa muiden hyväksi.”

TAPIO KUJANPÄÄ
Hissiasentaja, pääluottamusmies,

Otis, Helsinki

– Olen ollut Otisin palveluksessa vuodes-

ta 1989 ja toiminut hissiasentajana pääkau-

punkiseudulla.  Meidän työyhteisö on hajal-

laan ympäri Suomea. Tällä hetkellä minul-

la on edustettavia varmaan noin 70 henkilöä. 

Oman työni ohella olen toiminut pääluotta-

musmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna noin 

7–8 vuotta. 

1. Parasta lienevät ne onnistumiset, joi-

ta luottamusmiehenä on saanut aikaan edus-

tamansa porukan hyväksi. Ja palkitsevaa on 

myös se, kun voi vastata esitettyihin kysymyk-

siin/ongelmiin, joko oman tiedon pohjalta tai 

liiton ammattilaisten avulla.

2. Niitä on paljon ja kyllä ne tietenkin liittyvät 

enimmäkseen ihmisten ”omituiseen ” käyt-

täytymiseen eri tilanteissa hissimaailmaan 

liittyen. Kyllähän sekin aina hymyilyttää, kun 

joku kommentoi, että ”kyllä nyt on turvallis-

ta olla hississä, kun on ammattilainen muka-

na”. Siihen on tietenkin aina vastattava, että 

”kyllä se on teille turvallisempaa, jos hissikor-

jaaja on ulkopuolella, jos hississä tulee joku 

ongelma”.

3. Kyllä voimavarat luottamustehtäviin, niin 

kuin muuhunkin elämään, tulevat perheestä, 

ystävistä ja harrastuksista. Aika perinteinen 

vastaus, mutta niin se asia vaan on.

4. Kyllähän parasta sähköliitossa on, aina-

kin oman kokemukseni mukaan, se että liit-

to ottaa sille esitetyt ongelmat niiden vaati-

malla vakavuudella ja on myös valmis asiois-

sa toimimaan.

5. Työntekijän on ilman muuta kuuluttava liit-

toon sekä oman että kollegojensa vuoksi. Ku-

kapa muu meidän edunvalvontaa suorittai-

si, opastaisi ja tukisi työntekijää ongelmati-

lanteissa.  

PERUSTELUT:

”Otis on ollut jatkuvan myllerryksen alla, kun 

emokonserni UTC ilmoitti yhdistävänsä Suo-

messa kaikki konsernin alaiset yhtiönsä. Ta-

pio on ansiokkaasti neuvotellut omien sähkö-

liittolaisten asentajiensa työpaikkojen puoles-

ta. Oman haasteensa asiassa tekee sovelta-

misalakysymys, koska työnantaja on ilmaissut 

tahtonsa päästä eroon Sähköliiton pääluot-

tamusmiehestä.  Tapio on laittanut itsensä 

ja mahdollisesti tulevaisuutensa likoon puo-

lustaessaan sähköliittolaisia asentajia tässä 

haastavassa ja tilanteessa.”

MIKKO WALLIN
- Työpaikkani on Flowplus oy Tampereen Vi-

hiojantiellä. Teen sähkömoottorien käämin-

tää. Olen ollut luottamushenkilönä vasta muu-

taman vuoden, eli aika pintaraapaisu siihen 

duuniin.

1. Parasta luottamushenkilönä olemisessa on 

toisten auttaminen, kun asiat sitä vaativat.

2. Ensimmäinen kommellus, mikä tulee mie-

leen, on se, kun moottoria sitoessa joskus on-

nistuin katkaisemaan sidoslangan ja onnistu-

neesti löin sillä itseäni mahaan.

3. Omalla kohdalla ainakin helpottaa asiaa, 

kun pitää luottamushenkilön työt erillään työ-

paikan ulkopuolisesta elämästä. Jos ei muu 

auta, niin katselee kaverin WhatsApp videoita.

4. Sähköliitolta on saanut aina apua, kun sitä 

olen kaivannut.

5. Ammattiliittoon kuuluminen antaa mahdol-

lisuuden saada työtekijöiden ääni kuuluviin ja 

laittaa raamit, jonka perusteella tehdään esi-

merkiksi paikallista sopimista – eikä pelkäs-

tään sanelupolitiikkaan suuntautuvia "työeh-

toja", mihin suuntaan kelkka on kulkemassa. 

Kiky on esimerkkinä sellainen potkaisu työn-

tekijöiden perseelle, että herran vuonna 2017 

pitää taksvärkkiä tehdä. Mitä seuraavaksi ko-

lehtiin?

PERUSTELUT:

”Mikko on henkilö, joka pitää huolta, että 

hommat toimivat, kuten on sovittu. Hän pitää 

sanansa ja on ennen kaikkea työntekijöiden 

luottamushenkilö. Vaikka hänellä itsellään oli-

si erilainen näkemys asiasta, jota esitetään tai 

yritetään sopia, hän toimii enemmistön halua-

malla tavalla eikä jätä asiaa kesken.

Hän osaa neuvotella työantajan kanssa. Asi-

at etenevät ja hän osaa perustella ne niin, että 

työantaja joutuu miettimään, mitä tuohon vas-

taisi. Hän on mukava ja reilu henkilö.”

1. Mikä on ollut parasta tehtävässäsi luottamusmiehenä?
2. Kerro joku kommellus tai hauska juttu työurasi ajalta.
3. Mistä saat voimaa, että jaksat luottamustehtävässäsi?
4. Mikä on parasta Sähköliitossa?
5. Miksi työntekijän pitäisi kuulua ammattiliittoon?

?
 TEKSTI :  RIITTA KALLIO  
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LIITTYMISILMOITUS/PERINTÄSOPIMUS 
 

Ammattiyhdistysjäsenmaksu liitolle ja työttömyyskassalle 
 

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

Perintäsopimuksen saapumispäivä osaston edustajalle tai liittoon 
  
 Henkilötiedot 

 

Sukunimi ja etunimet  Henkilötunnus 

              
 Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 

       
 Puhelin Matkapuhelin Sähköposti 

                   
 Äidinkieli Kansalaisuus 

  Suomi  Ruotsi  Muu, mikä        Suomi  Muu, mikä       
 Jäsenyystiedot 

 

Ammattiosaston nimi Osaston numero Sähköliittoon liittymispäivä 

                   
   
  Uusi jäsen  Työpaikka vaihtuu  Osasto vaihtuu  Liitto vaihtuu 
 Edellinen ammattiliitto/työttömyyskassa Jäsenyysaika edellisessä liitossa 

             
 Jäsenmaksuryhmä Opiskelun päättymisaika 

  Maksava jäsen  Vapaajäsen  Opiskelijajäsen       
 Työsuhde Ammattinimike Oppiarvo/koulutus Työsuhteen alkamisaika 

                   
 Työsuhteen laatu Työnantajan toimiala Sopimusalanumero (ks. ohje) 

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

  Ei  Kyllä       % 
 Jäsenmaksun 

perintä 
 

 
  Työnantaja perii jäsenmaksun  Maksan itse jäsenmaksun (Sähköliitto lähettää sinulle maksuviitteet kotiin.) 
 Valtuutus ja  

voimassaolo- 
aika 
 

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

 
 
 
 
 
 

  
  Valtuutan ammattiliiton/työttömyyskassan ilmoittamaan erostani edelliseen ammattiliittoon/työttömyyskassaan 
 Jäsenen 

allekirjoitus 
 

Päiväys Allekirjoitus  Osoitetietojani ei saa käyttää muuhun 
kuin jäsenetumarkkinointiin          

  

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

 

Yrityksen virallinen nimi Puhelin Työnantajan Y-tunnus 

                   
 Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka Sähköposti 

             
 Tilittäjä/ 

selvittäjä 
 

Tilittäjä/selvittäjä (täytetään, jos eri kuin työnantaja) Puhelin Matkapuhelin 

                   
 Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka Sähköposti 

             
 Yhteyshenkilö Yhteyshenkilö (tilitysten ja perinnän suorittaja) Puhelin Faksi 

                   
 Selvitysmuoto/ 

maksutapa 
 Konekielinen  

selvitys 
 Työnantajan  

oma lista 
 Liiton 

lähettämä lista 
 

     Viitetilisiirrot  Viitelista  Viestillinen 
 Jäsenmaksun 

perintä 
Jäsenmaksun perintä alkaa (palkkajakson ensimmäinen päivä) 

       
 Työnantajan 

allekirjoitus 
Päiväys Työnantajan edustajan allekirjoitus Nimenselvennys 

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

jakelu 
Tarvittava määrä allekirjoitettuja lomakkeita. Kun työnantaja perii jäsenmaksun, heille jää yksi lomakekappale ja 
yksi toimitetaan liittoon. Jos maksat itse, toimitat liitolle yhden allekirjoittamasi kappaleen (ks. ohje).  

 

 
Jäsenyyttä  
suositteli 

 

Suosittelijan nimi 
 
      

Suosittelijan jäsennumero tai syntymäaika 
 
      

 
          
 Lomakenumero SL/01.08  

Faktahan on, että vuodenkierron 

parhaat säät osuvat touko-elokuul-

le. Samaan ajanjaksoon osuvat myös 

Sähköliiton lomapaikkojen vielä va-

paat viikot! Nyt ei muuta kuin net-

tiin ja aluksi päättämään, haluatko 

lomailla Kotkan Kaarniemessä vai 

jossakin liiton lomaosakkeista.

Lomaosakkeissa Vierumäellä, Ka-

tinkullassa Sotkamossa, Tampereen 

Kylpylässä ja Villa Andropoffissa lä-

hellä Pärnua on vapaana yksittäi-

siä lomaviikkoja viikosta 19 viikkoon 

27. Vierumäen ja Tampereen Kylpy-

län lomaviikot ovat perjantaista per-

jantaihin, Katinkullan maanantais-

ta maanantaihin ja Villa Andropoffin 

lauantaista lauantaihin.

Lomaosakeviikkojen varauslinkki 

Sähköliiton nettisivuilla toimii niin, 

että nopein varaaja nappaa viikon it-

selleen. Tilanne elää koko ajan, jo-

ten aikailla ei kannata!

KAARNIEMEN KESÄ KUTSUU

Merellisessä Kaarniemessä lomavii-

kon kesto on perjantaista perjantai-

hin. Varattavissa ovat viikot 25–35.

Sähköinen varausjärjestelmä Säh-

köliiton nettisivuilla on auki huhti-

kuun loppuun. Järjestelmä kysyy en-

sin yhteystietojasi. Matkapuhelinnu-

mero on pakollinen, koska saat sii-

hen vahvistuksen varauksestasi. Jos 

täytät yhteystiedoissasi myös sähkö-

postisoitteen, saat vahvistuksen sii-

henkin. 

Jos sinulla ei ole matkapuhelinta, 

varaa kesälomaviikkosi puhelimit-

se toimistotyöntekijä Teija Niemen-

maalta puh. 050 371 8961.

Valitse haluamasi viikko ja Kaar-

niemen kohde. Voit valita useampia 

ajankohtia ja kohteita, mutta voit 

saada kuitenkin vain yhden lomavii-

kon. Jos lomaviikolle on useampia 

tulijoita, lomalaiset arvotaan.

www.sahkoliitto.fi/kaarniemi-varaus

www.sahkoliitto.fi/lomapaikkavaraus

Kesähuilin 
paikka? 
Älä aikaile!

APUA LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN
Tyssäsikö Sähköliiton liittymisilmoituksen/perintäsopimuksen täyttä-

minen hankaliin kysymyksiin? Klikkaa sähköisen lomakkeen oikeas-

sa ylälaidassa olevaa Ohje-painiketta. Saat sieltä hyviä ohjeita täyttä-

miseen sekä siinä tapauksessa, että olet uusi jäsen, että silloin, kun 

työnantajasi vaihtuu. 

Saman ohjeen saat esiin myös klikkaamalla Sähköliiton verkkosivu-

jen ylänavigaatiosta Jäsenpalvelut. Linkki ohjeeseen on heti Liity jä-

seneksi tästä -painikkeen alla.

www.sahkoliitto.fi > Liity
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SFS 6002 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS 
Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002  
sisältää sähkötöiden turvallista tekemistä  
koskevat perusohjeet ja turvallisuusvaatimukset. 

Verkkokoulutuksessa käydään läpi standardin sisältö sekä sähkö-
töitä koskevat kansalliset säädökset. 

Verkkokurssi on jaoteltu kymmeneen osioon. 

Voit suorittaa osion kerrallaan ja jatkaa taas, kun sinulle sopii. 
Kurssin suoritusaikaa sinulla on kuukausi. 

Suoritettuasi kaikki opiskeluosat pääset suorittamaan kokeen, 
jonka läpäistyäsi voit tulostaa pdf-muotoisen todistuksen. 

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n myöntämä sähkötyötur-
vallisuuskortti lähetetään sinulle postitse.

 Verkkokurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat opiskel-
la standardin mukaiset asiat itsenäisesti, helposti ja milloin vain.

Verkkokurssin suorittamiseen tarvitset internetyhteyden ja -selai-
men. Osallistujalla tulee olla henkilökohtainen toimiva sähköpos-
tiosoite. 

Kurssin hinta  304,50 e + alv.

Standardin SFS 6002 mukainen sähköturvallisuuskoulutus on  
annettava kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan 
luettuna työnjohto-, käyttötoiminta-, suunnittelu-, opetus- ja 
muissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt. 

SFS 6002  
SÄKERHETEN VID ELARBETEN
Elarbetssäkerhetsstandarden SFS 6002 inne-
håller grundanvisningar samt säkerhetskrav 
gällande säkert utförande av elarbeten. 
I nätkursen behandlas standardens innehåll 
samt nationella bestämmelserna gällande 
elarbeten. 

Pris 304,50 e + moms

Mera information:  
http://kauppa.sahkoinfo.fi/verkkokurssit

SFS 6002 ELECTRICAL SAFETY
The Electrical Safety Standard SFS 6002 
contains the basic principles concerning safe 
electrical work and the safety requirements. 
The web course will go through the content 
of the standard and the national regulations 
concerning electrical work. 

Price  304,50 e + vat.

More information:  
http://kauppa.sahkoinfo.fi/verkkokurssit

Huom!
Kun suorittaa kurssin 
omalla ajalla, tulee 
osa Kikyn työajan  

pidennyksestä  
hoidettua!

ilmoittaudu
http://kauppa.sahkoinfo.fi/kurssit 
koulutus@sahkoinfo.fi 
09 5476 1422

SÄHKÖINFON VERKKOKURSSEJA

Kevätristikon oikein ratkaisseiden kesken arvotun palkinnon voitti 
MARKKU NYRHINEN Alavudelta. Onnittelut voittajalle!

RISTIKON RATKAISU

1. Jääpallon Suomen mestari 2017 on Veiterä. Mistä kaupungista se on 
kotoisin?
a) Mikkeli b) Porvoo c) Lappeenranta

2. Mikä elin muodostaa virtsaa?
a) maksa b) munuaiset c) haima

3. Minkä värinen on lentokoneen musta laatikko?
a) musta b) punainen c) oranssi

4. Kuka oli Suomen ensimmäinen presidentti?
a) Pehr Evind Svinhufvud b) Kaarlo Juho Ståhlberg c) Lauri Kristian Relander

5. Ensimmäisen maailmansodan aikoihin britit kouluttivat lokkeja 
sotilastehtävään. Mikä tehtävä oli?
a) viestien vieminen laivoihin b) saksalaisten sukellusveneiden paikantaminen 
c) vastapuolen konekivääripesäkkeiden merkitseminen ulosteilla

6. Roger Moore näytteli ennen James Bond -uraansa Pyhimys-nimisessä tv-
sarjassa. Mikä oli tässä sarjassa hänen käyttämänsä tyylikkään auton merkki?
a) Volvo P1800 b) Jaguar E-type c) Maserati

7. Kenen uutuuslevy on Hulluuden Highway?
a) Anna Puu b) Sanni c) Haloo Helsinki! 

8. Mitä Johannes Gutenberg keksi?
a) höyrykoneen b) kirjapainotaidon c) ruudin

9. Mistä maasta sanotaan Down And Under?   
a) Australia b) Etelä-Afrikka c) Uusi-Seelanti

10. Minkä vuoriston korkein huippu on Mount Mitchell (2040 metriä)
a) Appalakit b) Kalliovuoret c) Alpit

VOLTTi-ViSA

1. c) Lappeenranta 2. b) munuaiset 3. c) oranssi 4. b) Kaarlo Juho Ståhlberg  
5. b) saksalaisten sukellusveneiden paikantaminen. Lokit oppivat etsimään 
periskooppeja. 6. a) Volvo P1800 7. c) Haloo Helsinki! 8. b) kirjapainotaidon 
9. a) Australia 10. a) Appalakit
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TYÖTTÖMYYSKASSA 
KOONNUT: JONNA HEINILUOMA

Puhelinpäivystys arkisin klo 9.00–15.00, 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

Ilmoittaudu TE-toimistoon työn-

hakijaksi täyttämällä sähköinen 

ilmoittautumislomake osoittees-

sa www.te-palvelut.fi viimeistään 

ensimmäisenä työttömyyspäivä-

näsi. Oikeutesi työttömyysetuuk-

siin alkaa aikaisintaan ilmoittau-

tumispäivästä lukien.

Noudata TE-toimiston antamia 

ohjeita, koska päivärahan mak-

saminen saattaa muuten katke-

ta. TE-toimiston antamat lausun-

not sitovat kassaa, eikä kassa voi 

maksaa päivärahaa, ellei työnha-

kusi ole voimassa.

NÄIN HAET 

ANSIOPÄIVÄRAHAA

Lähetä hakemus ja liitteet työt-

tömyyskassan sähköisessä asi-

ointipalvelussa. Löydät sen  

osoitteesta www.sahkoliitto.fi/

tyottomyyskassa. 

Jos et voi asioida sähköises-

ti, tulosta hakemus Työttömyys-

kassojen yhteisjärjestön www.tyj.

fi-sivulta kohdasta Lomakkeet. 

Sieltä saat myös kassan tarvitse-

man palkkatodistuslomakkeen.

Täytä ensimmäinen hakemuk-

sesi vähintään kahdelta täydeltä 

kalenteriviikolta.

LIITÄ HAKEMUKSESI 

MUKAAN SEURAAVAT 

DOKUMENTIT:

Jäljennös irtisanomis- tai 

lomautusilmoituksesta.

Kopio viimeksi vahviste-

tusta verotuksestasi eritte-

lyosineen, jos olet sivutoi-

minen yrittäjä tai omistat 

maata tai metsää.

Kopio eläkepäätöksestä, 

jos saat osa-aika- tai osa-

työkyvyttömyyseläkettä.

Muutosverokortti, jos olet 

hakenut verottajalta uuden 

verokortin sosiaalietuut-

ta varten.

Palkkatodistus vähintään 

työttömyyttä edeltäneeltä 

26 työssäoloviikolta. Todis-

tuksessa pitää näkyä enna-

konpidätyksen alainen tulo 

sekä siihen sisältyvä loma-

raha ja -korvaus.

TARKASTA HAKEMUKSESI 

JA SEN LIITTEET

Jotta hakemusten käsittely oli-

si mahdollisimman nopeaa, täy-

tä hakemuksesi huolellisesti ja 

muista tarkistaa se ja liitteet.

Kun kyse on työsuhteen päät-

tymisestä, tarkista, että palkka-

todistukseen on eritelty myös 

mahdolliset ylimääräiset palkki-

ot ja rahaerät, jotka on maksettu 

työsuhteen päättyessä.

Muista tarkastaa palkkatodis-

tuksesta, että siihen on merkit-

ty mahdolliset palkattomat ajan-

jaksot, kuten lomautus, vanhem-

painloma, palkaton virkavapaa 

tai palkaton sairausloma.

Tarkista, että palkkatodistuk-

sessa on palkanlaskijan yhteys-

tiedot.

MIKÄLI TYÖNANTAJASI 

LÄHETTÄÄ HAKEMUKSEEN 

LIITTYVÄN PALKKATODIS-

TUKSEN TAI MUITA SELVI-

TYKSIÄ, HÄN VOI TOIMITTAA 

NE TYÖTTÖMYYSKASSAN 

YHTEYDENOTTOLOMAKKEELLA 

TIETOTURVAVAATIMUKSET 

TÄYTTÄVÄN SUOJATUN 

YHTEYDEN VÄLITYKSELLÄ. 

LINKKI LOMAKKEESEEN 

LÖYTYY KASSAN SIVUILTA.

Jos joudut 
työttömäksi 
tai lomautetuksi

X

X

X

X

X

KÄYTÄ SÄHKÖISTÄ ASIOINTIPALVELUA –  SE NOPEUTTAA 
KÄSITTELYÄ!

Sähköalojen työttömyyskassan pu-

helinpalvelu toimii toistaiseksi maa-

nantaisin, keskiviikkoisin ja per-

jantaisin. Puheluita otetaan vas-

taan kello 9–15 numerossa 03 252 

0300.

Puhelinpalvelu on rajoitettu kol-

meen arkipäivään, koska kassassa 

on hakemusruuhkaa.

Puhelinpalvelun muutokset
Otathan palvelupäivinä yhteyttä 

mieluiten iltapäivällä, jolloin puhe-

lujonot ovat lyhyempiä. Aamupäivi-

sin numerossa on ruuhkaa.

Käytä kassan sähköistä asiointi-

palvelua hakemusten ja liitteiden 

lähettämiseen ja sähköistä yhtey-

denottolomaketta muihin kuin ha-

kemuksia koskeviin asioihin. 

Pyydämme välttämään hakemuk-

sien käsittelyaikaa koskevia tie-

dusteluja puhelimitse. Hakemuk-

sien käsittelytilanteesta tiedotam-

me Sähköliiton nettisivuilla: Työttö-

myyskassa > Päivärahahakemusten 

käsittelyajat

KASSAN TILIT NÄHTÄVILLÄ
Sähköalojen työttömyyskassan toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus lausuntoineen 

vuodelta 2016 ovat kassan sääntöjen 23 pykälän 3 momentin edellyttämällä tavalla nähtävinä kassan toi-

mistossa osoitteessa Aleksanterinkatu 15, Tampere.

Asiakirjoihin voi tutustua 12.–16.6.2017 kello 9–15.

Ansiopäivärahasta pidätetään vero 

verottajalta saatujen verotustieto-

jen mukaan tai 25 prosentin mu-

kaan, mikäli verotustiedoissa mai-

nittu verotusprosentti on pienem-

pi kuin 25.

Ikäviltä yllätyksiltä vältyt parhai-

ten hankkimalla verottajalta muu-

Näin verotus ei yllätä
tosverokortin, joka koskee etuut-

ta. Tuolloin veroprosentti lasketaan 

saamasi etuuden mukaan. Koska 

etuuksista ei voi tehdä samanlaisia 

vähennyksiä kuin palkasta, prosent-

ti ei välttämättä laske.

Palkkaa varten annettua muutos-

verokorttia ei kannata toimittaa kas-

saan, koska vero pidätetään joka ta-

pauksessa vähintään 25 prosentin 

mukaan.

Lue lisää: www.vero.fi > Henki-

löasiakkaat > Verokortti > Verokort-

ti etuuksille

Työttömyyskassojen mielestä työt-

tömyysturvaa ja vuorotteluvapaata 

koskevien tehtävien siirtäminen 

työttömyyskassoille ja Kelaan voi-

si selkeyttää työttömyysturvajär-

jestelmää ja vähentää työttömyys-

turvaetuuksiin liittyvää byrokrati-

aa. Kassat uskovat vireillä olevan 

muutoksen myös parantavan asia-

kaspalvelua.

Työ- ja elinkeinoministeriö ar-

vioi kevään aikana yhdessä sosi-

aali- ja terveysministeriön ja työ-

elämän järjestöjen kanssa mah-

dollisuuksia siirtää TE-toimisto-

jen työttömyysturvaa ja vuorotte-

luvapaata koskevat tehtävät työt-

tömyyskassoille ja Kelaan. 

Keskittäminen selkeyttäisi 
työttömyysturvajärjestelmää

Uudessa mallissa työttömyys-

turvan hakija saisi työttömyys-

turvaetuuksiin liittyvät palvelut 

ja neuvonnan samasta paikasta. 

Myös etuuden hakemiseen liitty-

viä selvityksiä tarvitsisi toimittaa 

vain yhteen paikkaan.

Työttömyysturvaetuuksiin liitty-

vä byrokratia vähenisi, kun etuus-

oikeutta ei enää selvitettäisi kah-

den erillisen viranomaisen ta-

holta. 

Mikäli ehdotus toteutuu, lainsää-

däntömuutokset on tarkoituksena 

valmistella kevään 2017 aikana. 

Hallituksen esitys lain muuttami-

sesta annettaisiin työ- ja elinkein-

oministeriön arvion mukaan edus-

kunnalle syyskuussa 2017.

Työttömyyskassat ilmoittavat 

olevansa valmiit ottamaan vas-

taan uusia tehtäviä. Samalla ne 

kuitenkin muistuttavat, että teh-

täviensiirto tulee valmistella huo-

lella ja kassoille pitää varata riit-

tävästi aikaa varautua uudistuk-

seen.

Työttömyyskassojen jäseni-

nä on noin kaksi miljoonaa suo-

malaista.

Lue lisää työttömyysturva-
tehtävien tulevaisuudesta:
www.tyj.fi > Ajankohtaista

TYÖTÖN, LOMAUTETTU, NUORI, OPISKELIJA, YRITTÄJÄ, FOREIGNER, SVENSKSPRÅKIG? 
Tärkeää tietoa kaikille löydät osoitteesta www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa. 

Katso myös www.tyj.fi > Lomakkeet ja opas > Työttömyyskassojen etuusopas 2017 
tai sen versiot ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja viroksi.
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AMMATTIOSASTOT YHDESSÄ
2.–3.9.2017 Cumulus Resort Aulanko, Hämeenlinna
Kutsumme jälleen kaikkien ammattiosastojen puheenjohtajat ja sihteerit, muut toimi-

henkilöt sekä kaikki hallituksen varsinaiset ja varajäsenet yhteiseen tilaisuuteen pohti-

maan ajankohtaisia asioita.

Viikonlopun aiheina on mm:

 onko järjestämistyö koko ay-liikkeen tärkein tehtävä?

 mitä tarjottavaa meillä on jäsenillemme?

 mistä uudet jäsenet tulevat ja miten tavoitamme heidät?

 uhkana työtaistelu

 liiton ajankohtaiset asiat

 lisäksi vietetään aikaa nauttien Aulangon tarjoamista ulkoilumahdollisuuksista

Sähköliitto korvaa majoituksen, ohjelmaan merkityt ruokailut sekä matkakulut julkisten 

kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä 0,23 euroa/km.

Ilmoittaudu mukaan 18.8.2017 mennessä sähköpostilla

tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

KURSSIT

URAKKALASKENTA-KURSSI

painottuu työehtosopimusten 

mukaisten urakkatöiden 

laskemiseen

30.9.-1.10.2017

Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio

hakuaika päättyy 15.9.2017

14.-15.10.2017

Hotel Scandic, Oulu

hakuaika päättyy 29.9.2017

TYÖEHTOSOPIMUS TUTUKSI 

-KURSSI

painottuu työehtosopimustekstien 

perusteelliseen käsittelyyn

21.-22.4.2017

Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio

hakuaika päättyy 7.4.2017

22.-23.9.2017

Hotel Scandic, Oulu

hakuaika päättyy 8.9.2017

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

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

NUORILLE TARKOITETTU SÄHKÖISTYS- JA 
SÄHKÖASENNUSALAN URAKKALASKENTAKURSSI
21.–22.10.2017 Hotelli Cumulus Koskikatu, Tampere
Hakuaika päättyy 6.10.2017

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

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

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖ-
ASENNUSALAN KURSSIT 2017
Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenille. 

Henkilökohtainen tieto työehtosopimuksen määräyksistä antaa parhaat edellytyk-

set hyvän edunvalvonnan hoitamiseen.

Tarkoituksena on ensin käydä TES tutuksi -kurssi, sen jälkeen urakkamääräykset 

ja viimeisenä urakkalaskentakurssi.

URAKKAMÄÄRÄYKSET-KURSSI

painottuu urakkatyömääräysten 

selvittämiseen ja kärkimiehen 

velvollisuuksien hallintaan

6.-7.5.2017

Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio

hakuaika päättyy 21.4.2017

7.-8.10.2017

Hotel Scandic, Oulu

hakuaika päättyy 22.9.2017

1

1 1

1

Kurssin kohderyhmä:
Luottamusmiesten perus- tai vastaavan kurssin käyneet tai muutoin perustiedot luotta-
musmiestoiminnasta hankkineet luottamusmiehet, varaluottamusmiehet, ammattiosasto-
jen puheenjohtajat tai työpaikka- ja/tai ammattiyhdistystoiminnasta kiinnostuneet.

Kurssin tavoitteena on:
Laajentaa ja syventää luottamusmiehen toimintaa sekä työelämää ja sen pelisääntöjä kos-
kevia taitoja. Antaa valmiuksia osallistua työyhteisön kehittämiseen tietoisina ja vastuulli-
sina työntekijöitten edustajina. Kehittää osallistujien viestintä- ja vuorovaikutustaitoja vai-
kuttamisen välineiksi.

Kurssin avainsisältöjä ovat:
 kokemukset luottamusmiestoiminnasta
 toiminnasta oppiminen
 työsopimuslain keskeiset pykälät
 yhteistoimintalain keskeiset pykälät
 työehtosopimuksen säädökset
 luottamusmiehen vaikuttaminen ja viestintä
 välitehtävä omalla työpaikalla
 luottamusmies neuvottelijana
 luottamusmiehen työsuojeluyhteistoiminta
 luottamusmiehen rooli kehittäjänä
 luottamusmiehen arvostus ja merkitys
 omien taitojen arviointi ja jatko-opinnot

Lisäksi kurssilla on yksi liiton päivä molemmilla jaksoilla, jolloin paikalla on työehtoasia-
mies ja lakimies liitosta.

Työnantaja maksaa kurssille osallistuvalle palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen 
24,90 € opistolle. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja jaettava 
materiaali. Matkakulut korvataan, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen takso-
jen mukaan tai oman auton käytöstä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Mikäli tarvitset majoitusta jo sunnuntaista, ilmoita siitä etukäteen Kiljavan opistolle. Säh-
köliitto maksaa majoituksesi.

Lähetä kurssihakemus mielellään noin neljä viikkoa ennen kurssin alkamista osoitteella: 

Sähköliitto, koulutusyksikkö, PL 747, 33101 Tampere

LUOTTAMUSMIESTEN JATKOKURSSI
I osa 18.–22.9.2017, II osa 23.–27.10.2017 
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kurssin kohderyhmä
Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille sekä ammattiosasto-
jen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille, joita kiinnostaa työn-
antajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen työntekijöitten oikeuksia kehit-
tämällä.

Kurssin tavoite
on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen oppiminen. Tavoitteena on myös, että tehtä-
väkokonaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviytymistä työ-
paikalla.

Avainsisältöjä ovat
 luottamusmieheksi kehittyminen
 luottamusmiehen tehtävät ja yhteistyökumppanit
 luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet
 työoikeuden perusteet, mm. työsopimuslaki, yhteistoimintalaki
 työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu
 paikallinen sopiminen ja yhteistoimintamenettely
 vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta
 luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle. 
Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus kahden hengen huoneissa, opetus 
ja jaettava materiaali sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen 
taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Voit majoittua jo sunnuntaista alkaen. Ilmoita siitä etukäteen Kiljavan opistolle.

Lähetä kurssihakemuslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere 
tai tiina.makkyla@sahkoliitto.fi.

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
28.8.–1.9.2017 Kiljavan opisto, Nurmijärvi
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ALUEELLISET NUORISOTAPAHTUMAT 2017
Tule  sinäkin mukaan alle 35-vuotiaille tarkoitettuihin  alueellisiin nuorisotapahtumiin. 
Tilaisuuksissa tutustutaan Sähköliiton ja paikallisten ammattiosastojen nuorisotoimin-
taan. Perjantai ilta vietetään rennon yhdessä olon merkeissä.

7.–8.4.  PORI hakuaika päättyy 24.3

12.–13.5.  SEINÄJOKI hakuaika päättyy 28.4.

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

Sähköliitto korvaa majoituksen (ei paikkakunnalla asuville), matkakulut sekä muut ohjel-
maan merkityt aktiviteetit.

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

SÄHKÖLIITON KURSSIT 2017

HUHTIKUU

ALUEELLINEN NUORISOTAPAHTUMA

7.–8.4.2017, Pori 

akuaika päättyy 24.3.2017

KURSSI SÄHKÖISTYSALAN 

ASPA-URAKKALASKENTA-OHJELMAN 

KÄYTÖSTÄ

8.4.2017, Cumulus Koskikatu, Tampere

hakuaika päättyy 27.3.2017

SÄHKÖISTYS- JA 

SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI

Työehtosopimus tutuksi

21.–22.4.2017, 

Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio

hakuaika päättyy 7.4.2017

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 

KÄRKIMIESKURSSI

22.4.2017, Cumulus Koskikatu, Tampere

hakuaika päättyy 10.4.2017

TOUKOKUU

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 

TES-KURSSI

Urakkamääräykset

6.–7.5.2017, Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio

hakuaika päättyy 21.4.2017

ALUEELLINEN NUORISOTAPAHTUMA

12.–13.5.2017, Seinäjoki

hakuaika päättyy 28.4.2017

ELOKUU

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI

28.8.–1.9.2017, Kiljavan opisto, Nurmijärvi

PAIKALLINEN SOPIMINEN KURSSI

30.8.–1.9.2017, Kiljavan opisto, Nurmijärvi

SYYSKUU

AMMATTIOSASTOT YHDESSÄ

2.–3.9.2017, 

Hotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna

hakuaika päättyy 18.8.2017

LUOTTAMUSMIESTEN JATKOKURSSI

1. osa 18.–22.9.2017 ja

2. osa 23.–27.10.2017

Kiljavan opisto, Nurmijärvi

SÄHKÖISTYS- JA 

SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI

Työehtosopimus tutuksi

22.–23.9.2017, Hotel Scandic, Oulu

hakuaika päättyy 8.9.2017

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN 

AJANKOHTAISPÄIVÄT

23.–24.9.2017, Helsinki ja laiva

hakuaika päättyy 1.9.2017

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTAPAHTUMA

30.9.–1.10.2017,

Cumulus Koskikatu, Tampere

hakuaika päättyy 15.9.2017

ENERGIA-, ICT- JA VERKOSTOALAN 

TYÖEHTOSOPIMUSKURSSI

30.9.–1.10.2017, 

Cumulus Koskikatu, Tampere

hakuaika päättyy 15.9.2017

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 

TES-KURSSI

Urakkatöiden laskeminen

30.9.–1.10.207, 

Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio

hakuaika päättyy 15.9.2017

Liiton kursseille ilmoittaudutaan hakuaikaan 

mennessä tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 

050 409 8469. 

Osallistuminen kursseille on sähköliitto-

laisille maksutonta. Matkakulut korvataan, 

mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä ole-

valle kurssipaikalle julkisten kulkuneuvojen 

taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäes-

sä auton kuljettajalle 0,23 €/km.

MATKA- JA MAJOITUSKULUJEN 

KORVAAMINEN

Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvo-

jen taksojen mukaan. Oman auton käytös-

tä korvaus maksetaan vain auton käyttäjälle. 

Korvaus on 0,23 €/km.

TSL:n kurssien kohdalla kulut korvataan 

TSL:n ohjeen mukaan.

Lentokoneella tai/ja taksilla matkustamis-

ta ei korvata kuin erityistapauksissa. Näistä 

tapauksista on aina sovittava ennakkoon lii-

ton koulutusyksikön kanssa.

Epäselvissä tapauksissa kurssilaisen on 

pystyttävä osoittamaan kulujen todenperäi-

syys.

Mikäli liitto järjestää kursseja samasta ai-

heesta eri puolella Suomea, osallistuminen 

ja matkakulut korvataan kotipaikkaa lähinnä 

olevalle kurssipaikalle. 

Liitto ei korvaa muita kuin kurssitapahtu-

maan liittyvät majoitukset. Mikäli on tarvet-

ta majoittua kurssipaikalle kurssin alkamis-

ta edeltävänä päivänä, siitä on haettava kor-

vausta esim. omalta ammattiosastolta tai 

vastattava kustannuksista itse (ei koske Kil-

javan opiston kursseja)

Matka- ja muiden kulujen korvaaminen 

edellyttää täysipainoista osallistumista kurs-

sitapahtumaan.

Liitolla on oikeus laskuttaa jäseneltä sel-

laisia kuluja, joita syntyy, jos jäsen ei ilmoi-

ta osallistumisensa peruutuksesta kutsussa 

mainittuun määräaikaan mennessä. Mikä-

li jäsen esittää lääkärintodistuksen tai muun 

todistettavissa olevan syyn, jolla poissaololle 

syntyy peruste, ei kuluja laskuteta.

Kaikista näistä poikkeavista toimista on 

keskusteltava etukäteen liiton koulutusasi-

antuntijan kanssa.

Paikallisen sopimisen kurssi on tarkoitettu kaikille luottamusmiehille ja työsuojeluedus-
tajille, jotka ovat käyneet perus- ja jatkokurssit.

Kurssin tavoitteena on tutustua hyvään sopimiskulttuuriin ja lisätä osaamista paikalli-
sessa sopimisessa. Kurssilla keskitytään henkilöstön paremmin huomioon ottavaan sopi-
miseen ja sopimismahdollisuuksien hyödyntämiseen työpaikan ja työehtojen kehittämi-
sessä.

Kurssilla käsitellään:
• paikallista sopimista tänä päivänä
 paikallisen sopimisen edellytyksiä
 sopimusvalmiuksia
 sopimusten tekemistä ja sisältöä
 luottamusmiehen roolia paikallisessa sopimisessa
 riittävän valmistautumisen merkitystä
 työaikasopimista; työaikamallit, työaikapankki

Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen (24,90 €/
päivä) opistolle. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus kahden hengen 
huoneissa, opetus ja jaettava materiaali sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkis-
ten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle
0,23 €/km.

Mikäli tarvitset majoitusta jo sunnuntaista, ilmoita siitä etukäteen Kiljavan opistolle. 
Sähköliitto maksaa majoituksesi.

Lähetä kurssihakemuslomake osoitteella: 
Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

PAIKALLINEN SOPIMINEN
30.8.–1.9.2017 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Tule mukaan kaikille sähköliittolaisille tarkoitettuun tilaisuuteen! Kutsumme mukaan 
varsinkin liittomme nuoria ja uusia jäseniä.

MIKSI AY-LIIKE PERUSTETTIIN?
TUNNETKO SEN SAAVUTUKSET?  
MIHIN SITÄ TARVITAAN?
MITEN AY-LIIKE ON MUUTTANUT MAAILMAA?
MITEN VAIKUTAMME YHDESSÄ?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin etsitään yhdessä vastauksia TYÖELÄMÄN PELI-
SÄÄNNÖT TUTUIKSI -kurssilla.

Kurssi alkaa perjantaina klo 17.00 ja päättyy lauantaina klo 16.00 ruokailuun.

Kouluttajana toimii koulutussuunnittelija Ari Näätsaari, yhteisöpedagogi, AMK

Sähköliitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen, ruokailut sekä matkakulut, 
mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäes-
sä 0,23 €/km.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 13.10.2017 tiina.makkyla@sahkoliitto.fi  
tai 050 409 8469.

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT TUTUIKSI -kurssi
27.–28.10.2017 Tampere
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001 Oulun Sähkötyöntekijäin 
Ammattiosasto N:o 1 ry
Sääntömääräinen kevätkokous osas-
ton toimistolla ti 25.4.2017 alka-
en klo 17 (Rautatienkatu 16 D 46, 
sisäänkäynti Rautatienkadun puo-
lelta). Tilaisuudessa kahvitarjoilu ja 
pientä purtavaa. Kaikki osaston jä-
senet ovat erittäin tervetulleita! In-
ternet: osasto001.fi. – Hallitus

003 Muhoksen Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous to 
27.4.2017 klo 16 Muhoksella Lep-
piniemen Seurantalon ruokalas-
sa. Käsitellään sääntömääräiset ja 
muut esille tulevat asiat. Kokouk-
sen jälkeen ruokailu. Osaston jä-
senet tervetuloa. – Hallitus

004 Pohjoisen energia- ja 
sähköalantyöntekijät os. 004 ry
Kevätkokous Ahjotien korjaamol-
la la 1.4.2017 klo 12. Tervetuloa 
kokoukseen, jossa käsittelemme 
sääntömääräiset asiat ja päätämme 
myös osaston pilkkikilpailupaikan.

005 Lounais-Hämeen sähkötyönte-
kijäin ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous la 
1.4.2017 Forssan järjestöjentalol-
la, Kuhalankatu 17. Kokouksen jäl-
keen ruokailu ravintola Martinassa. 
Tervetuloa! – Hallitus

011 Tampereen Seudun 
Sähköalantyöntekijät ry
Veteraanijaosto kokoontuu ma 
24.4. klo 14.00 osaston toimistol-
la, Näsilinnankatu 33 b A 25. Por-
tin tunnusluku 3390.

Sääntömääräinen kevätkokous ke 
26.4.2017 alkaen klo 16.30 am-
mattiosaston toimistolla, Näsilin-
nankatu 33 b A 25. Esillä sääntö-
jen kevätkokoukselle määräämät 
asiat. Paikalla kahvitarjoilu ja liiton 
edustaja.

013 Hyvinkään Sähköalantyönteki-
jäin ammattiosasto ry 
Kevätkokous JHL:n toimitilassa, 
Kutomokatu 5 22–34, Hyvinkää, 
ke 5.4.2017 klo 17. Kokoukses-
sa käsitellään sääntömääräiset asiat 
yms. Osasto tarjoaa mättöruokaa:) 
Tervetuloa!

016 Haminan Sähköosasto ry 
Kesäretki Pärnuun Viroon 6.–
9.7.2017. Sitovat ilmoittautumi-
set Ylermi Suvirannalle 30.4.2017 
mennessä. Tervetuloa! – Hallitus

018 Hämeenlinnan 
Sähkötyöntekijät ry
Kevätkokous toimistolla (Arvi Karis-
ton katu 3 A 8, Hml) ke 29.3.2017 
klo 18. Käsitellään vuoden 2016 
toiminta ja talous. Lammin Säästö-
pankki esittäytyy. Tervetuloa iltapa-
lalle! – Hallitus

Pöytälätkäkilpailut pe 5.5.2017 
klo 16 alkaen Vanajan parvella 
osoitteessa Vanajantie 10, hissillä 
viidenteen kerrokseen. Pöytälätkän 
lisäksi voimme seurata peliä Suo-

mi–Valko-Venäjä klo 16.15 alkaen. 
Jäsenet tervetuloa hienon jääkiekko-
tunnelman pariin ison screenin ää-
reen! Ruokaa, juomaa ja sauna tar-
jolla! Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
tarjoiluiden riittävyyden takaamisek-
si 24.4.2017 mennessä:  
rauno.vuorinen(at)ssab.com tai teks-
tarilla 040 522 3628. Katso ilmoi-
tuksia myös www.hameenlinnansah-
kotyontekijat.fi

020 Kotkan Sähköalantyöntekijäin 
Ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous ma 
24.4.2017 klo 19 osaston toimis-
tolla, Vesivallinaukio 5 A, 48600 
Kotka. Tervetuloa! – Hallitus

Koko perheen pilkkikilpailut pi-
dettiin Sähköliiton lomapaikassa 
Kaarniemessä 11.3.2017. Mitalisi-
joille ylsivät: Miehet: 1. Tuomo Hon-
kanen 1205 g, 2. Teemu Sakki 880 
g, 3. Ari Mölsä 660 g. Naiset: 1. 
Pauliina Puhakka 150 g, 2. Riina 
Rainio 135 g, 3. Satu Rainio 115 g.

021 Porin Seudun 
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston kevätkokous ke 26.4.2017 
klo 18 ravintola Liisanpuistossa. 
Esillä ovat sääntömääräiset asiat. 
Kahvitarjoilu! Tervetuloa! – Hallitus

022 Lappeenrannan Seudun 
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston kurssit: la 1.4. klo 8–15 
urakanlaskentaa käsin. Tiedustelut/
ilmoittautuminen Jani Herranen p. 
040 903 1363.

Osaston kevätkokous ke 
19.4.2017 klo 18 osaston kokous-
huoneella Väinölänkatu 25. Käsitel-
tävinä asioina mm. sääntömääräiset 
asiat sekä muut esille tulevat asiat. 
Kahvitarjoilu.

024 Varkauden Sähköalantyönteki-
jäin Ammattiosasto ry
Osaston sääntömääräinen kevät-
kokous ravintola Amandassa ke 
29.3.2017 klo 19. Kokouksessa kä-
sitellään sääntöjen sille määräämät 
asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu. 
Tervetuloa! – Hallitus

025 Loviisan Sähköalan-
työntekijäin Ammattiosasto ry
Osasto järjestää jäsenille perhei-
neen kevätretken vesipuisto Flamin-
goon la 13.5.2017. Retkeen sisäl-
tyy sisäänpääsy vesipuistoon ja lin-
ja-autokuljetus. Bussin tarkempi ai-
kataulu ilmoitetaan lähtijöille il-
moitttautumisajan loputtua. Peril-
läoloaika n. viisi tuntia. Mukaan 
mahtuu 50 henkilöä. Ilmoittautumi-
set 5.5.2017 mennessä sähköpos-
tiosoitteeseen loviisan.osasto25@
gmail.com tai 010 455 3154 (Mar-
kus Backman).

027 Mäntän Sähkötyöntekijät ry
Pilkkikilpailut su 26.3.2017 Hallin 
Rantasaunalla, Halli klo 10–13.

Kevätkokous to 6.4.2017 Ranta-
ravintola Isabellassa, Vilppula, klo 
18. Tervetuloa!

029 Kouvolan 
Sähkötyöntekijäin Osasto ry
Osaston perinteinen laivaris-
teily 19.–20.5.2017 Tallin-
naan. Mukaan mahtuu 40 ensim-
mäiseksi ilmoittautunutta. Ilm. 
17.4.2017 mennessä sähköpostiin 
kouvolansahkotyontekijat(at)gmail.
com tai puh. 040 809 7029. Ris-
teilyllä pieni omavastuuosuus.

032 Pudasjärven 
Sähköalojenammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous la 
8.4.2017 klo 18 Carunan talossa, 
os. Sähkötie 2. Tervetuloa! – Toi-
mikunta

036 Kuopion 
Sähköalantyöntekijät ry
Ammattiosasto järjestää jäsenilleen 
opinto- ja virkistysmatkan Tallin-
naan 21.–23.4.2017. Majoitus ho-
telli Virussa 2 hh. Osaston tuki 100 
€/lähtijä. Hinta tarkentuu lähtijä-
määrän mukaan ja on esim. 20 läh-
tijällä 318 €. Sitovat ilmoittautu-
miset ja lisätiedot 044 553 9871/
Ilpo. Vielä mahtuu mukaan!

037 Satakunnan Energia-alan 
ammattilaiset ry
Osaston sääntömääräinen kevätko-
kous pe 24.3.2017 klo 17 alka-
en Soma Sauna & Jacuzzi -tiloissa, 
Vähälinnankatu 21, 28100 Pori. 
Ilmoittautumiset osallistumises-
ta 16.3.2017 mennessä numeroon 
044 701 2375. – Hallitus

039 Tietoliikenne- ja Informaatio-
tekniikka os. 039 ry
Kevätkokous to 27.4.2017 klo 
17.30 alkaen Tikkurilan uimahal-
lin kabinetissa, Tikkurilan urheilu-
puisto, Läntinen Valkoisenlähteen-
tie 50, 01300 Vantaa. Kabinetti si-
jaitsee uimahallin kassaa vastapää-
tä. Vieressä on kahvio, josta saa en-
nen kokouksen alkua kokouskahvit 
lisukkeineen ilmoittamalla kahvi-
on kassalle, että osallistuu kokouk-
seen. Kokouksessa käsitellään ja 
päätetään osaston sääntöjen mää-
räämät asiat. Tervetuloa kokouk-
seen! – Hallitus

Eläkeinfo Hotelli Arthurissa, Vuo-
rikatu 19, Helsinki la 13.5.2017 
alkaen klo 10. Sinä, joka lähestyt 
eläkeikää ja haluat tietää uudes-
ta eläkejärjestelmästä, tule kuun-
telemaan eläkeneuvojaa Varma-yh-
tiöstä.Tilaisuus alkaa klo 10 aamu-
kahvilla ja päättyy noin klo 13 alka-
vaan lounaaseen. Mukaan mahtuu 
30 henkilöä ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Ilmoitathan osallistumi-
sesta 30.4.2017 mennessä Juk-
ka Johanssonille puh. 050 525 
0043 tai sähköpostitse jukka.
johansson(at)fi.relacom.com

041 Turun Seudun 
Sähkötyöntekijät ry 
Sääntömääräinen kevätkokous to 
20.4.2017 klo 16.30 osaston toi-
mistolla, Brahenkatu 13 A 4, Tur-
ku. Esillä sääntömääräiset asiat, 

kahvi- ja voileipätarjoilu. Tervetuloa 
mukaan! – Hallitus

042 Valkeakosken 
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen kevätko-
kous to 30.3.2017 klo 17.30 uima-
hallin kokoustiloissa Valkeakoskel-
la. Esillä sääntömääräiset asiat ja 
muut esille tulevat asiat. Tervetuloa! 
– Hallitus

043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry
Tulevat kokoukset vuonna 2017: to 
30.3. kevätkokous, to 27.4. ja to 
1.6. klo 18 Sibeliusbulevardi 36, 
Raksan toimisto, Porvoo. Osaston 
rekisteröimispäivä 23.2.1957. Ter-
vetuloa!

Kevätkokous to 30.3.2017 klo 
18 Raksan toimistolla, Sibeliusbu-
levardi 36, Porvoo. Tervetuloa jä-
senet suunnittelemaan toimintaam-
me. – Hallitus

047 Ukin Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous  
pe 31.03.2017 klo 18 Hotelli  
Aquariuksessa, Kullervontie 11, 
23500 Uusikaupunki. Kokoukses-
sa käsitellään sääntöjen määräämät 
asiat sekä muut esille tulevat asiat. 
Tervetuloa! – Hallitus

049 Helsingin 
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous ti 25.4.2017 kello 
17, Paasivuorenkatu 2 C, Helsin-
ki. Kokouksessa käsitellään sään-
töjen 7§ mukaiset asiat, muun mu-
assa toimintakertomus, tilinpäätös 
sekä mahdolliset muut esilletulevat 
asiat. Kokousta ennen kahvitarjoi-
lu ja pientä suolaista. Tule vaikutta-
maan osastosi asioihin. Tervetuloa! 
– Hallitus

055 Riihimäen Sähköalojen
ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous ti 
11.4.2017 Riihimäellä Ravinto-
la Asema X:n tiloissa kello 18 alka-
en. Kokouksessa käsitellään sääntö-
jen määrämät asiat. Tervetuloa uu-
det sekä vanhat jäsenet. Osasto tar-
joaa iltapalan. – Hallitus

057 Etelä-Pohjanmaan 
Sähköalantyöntekijäin osasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous pe 
7.4.2017 klo 18 alkaen Mallaskos-
ken panimoravintolassa, Vesitornin-
katu 1, 60100 Seinäjoki. Kokouk-
sen jälkeen illallinen. Tervetuloa!  
– Hallitus

Keilamestaruuskisat pe 5.5.2017 
klo 17 alkaen SQB Centerissä, Ur-
heilupuisto 5, 60100 Seinäjoki. 
Keilakisan jälkeen ruokailu, sauna 
ja virvokkeita. Sitovat ilmoittautu-
miset 28.4.2017 mennessä sähkö-
postilla osoitteeseen osasto057(at)
gmail.com. 25 ensimmäistä mahtuu 
kisaan mukaan. – Hallitus

058 Joensuun 
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous Teatteriravintolassa ti 

25.4.2017 klo 18.30. Käsiteltävä-
na sääntömääräiset ja muut esille 
tulevat asiat. Kokouksen jälkeen on 
tarjolla iltapalaa. Tervetuloa!

059 Lahden 
Sähköalantyöntekijät ry
Osasto 059 järjestää pilkkikilpailut 
su 26.3.2017 klo 9 alkaen. Paikka-
na JHL Kotiniemen maja Alasenjär-
vellä (Kotiniemenkuja 31, 15230 
Lahti). Kaikki perheineen tervetul-
leita mukaan pilkkimään tai kan-
nustamaan! – Hallitus

Jorma Ilmoniemi tekee osaston 
60-vuotisjuhlan kunniaksi histo-
riikin. Pyydämme teitä auttamaan 
Jormaa lähettämällä kuvia, kerto-
muksia, muistoja yms. osaston toi-
mintaan liittyen vuosien varrelta, 
Jorma Ilmoniemi, puh. 040 586 
2898, osaston nettisivujen kautta 
https://viisysi.sahkoliitto.fi tai osas-
ton toimistolle maanantaisin klo 
16.30–18.00 tai Anssi Tarvainen, 
anssi.tarvainen86(at)gmail.com. – 
Hallitus

Sääntömääräinen kevätkokous pe 
21.4.2017 alkaen klo 18 Sauna-
klubilla, Saimaankatu 8, Lahti. Ko-
kouksen jälkeen ruokailu ja vapaata 
seurustelua saunomisen merkeissä. 
Tervetuloa! – Hallitus

Osaston 60-vuotisjuhlaristei-
ly 1.–3.9.2017 Tukholmaan. Mat-
kaohjelma tarkentuu kevään aika-
na. Ilm. ja maksu osaston toimis-
tolle päivystysaikaan. Matkan hin-
ta 60 €/henkilö. Nopeimmat ehtivät 
mukaan. Lisätietoja: Pertti Simo-
la puh. 040 722 8621, Jorma Il-
moniemi puh 040 586 2898. – Va-
paa-ajan jaosto

060 Mikkelin 
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous to 
13.4 klo 18 hotelli Cumuluksessa, 
Mikonkatu 9. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat. Tervetuloa! – Hallitus

062 Lohjan Sähköalojen 
ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous ke 
12.4.2017 klo 18 Metallituvalla, 
Tehtaankatu 9, Lohja. Esillä sään-
töjen määräämät asiat. Hallitus ko-
koontuu klo 17. Tervetuloa!

073 Kurikan Sähköalojen 
osasto ry 
Sääntömääräinen kevätkokous to 
27.4.2017 klo18 Hotel Kurikassa, 
Hovikatu 1, Kurikka. Lopuksi ruo-
kailu. Tervetuloa! – Hallitus

077 Savonlinnan ja 
Lähiympäristön Sähkömiehet ry 
Osaston pilkkikilpailut la 1.4.2017 
klo 10.00 alkaen. Kisapaikka on 
Kieluunjärvi Louhella. Kisan jälkeen 
kahvit ja makkarat Niskavuoren por-
tissa. Tervetuloa. – Hallitus

Osaston sääntömääräinen kevät-
kokous Hotelli Pietari Kylliäisessä 
pe 21.4.2017 klo 18 alkaen. Asioi-
na sääntöjen määräämät asiat. Ko-
kouksen jälkeen osasto tarjoaa ilta-
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palan. Tervetuloa. – Hallitus
Osasto järjestää liikuntatapahtu-

man uuden Kulmasportin tiloissa la 
22.4.2017 klo 10 alkaen. Tule ko-
kemaan liikunnan riemua. Tervetu-
loa! – Hallitus

080 Heinolan Sähkömiehet 
Ammattiosasto 80 ry 
Osaston kevätkokous pe 21.4 klo 
18 alkaen Drink Bar Bulmerin sau-
natilassa. Kokouksen jälkeen on 
mahdollisuus saunoa. Tervetuloa!

083 Pargas Elbranchernas 
Avdelning rf 
Osaston kevätkokous to 6.4.2017 
klo18.30, paikkana Ravintola Mal-
men, Paraisten hotellissa, Rantatie 
1. Kokouksessa käsitellään sään-
töjen määräämät asiat. Kokouksen 
jälkeen ruokailu. Tervetuloa! 
– Hallitus

094 Raahen Sähkömiehet ry
Kevätkokous toimitiloissa, Ratsu-
katu 5 E, Raahe, ti 25.4.2017 klo 
19. Asiat: tilinpäätös, tili- ja vas-
tuuvapauden myöntäminen, toimin-
takertomus. Tervetuloa! – Hallitus

095 Säkylän Sähkömiehet ry 
Osaston sääntömääräinen kevätko-
kous 7.4.2017 klo 18 Laineen sau-
nalla, Feelintie 2, Eura. Kokoukses-
sa käsitellään sääntöjen määräämät 
asiat. Kokouksen jälkeen sauna ja 
iltapala. Tervetuloa! – Toimikunta

099 Loimaan 
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston kevätkokous keskiviikko-
na ke 5.4.2017 klo 19 Loimaan 
Seurahuoneella, Satakunnantie 26. 
Esillä sääntöjen kevätkokoukselle 
määräämät asiat. Tervetuloa!  
– Hallitus

100 Järvenpään 
Sähköalantyöntekijät ry
Pilkkikisojen uusi ajankohta la 

1.4.2017 klo 10–15. Majoitus pe–
su 31.3.–2.4. Sähköliiton lomakes-
kus Kaarniemessä Kotkassa. Ma-
joitus mökeissä ja huoneissa (uu-
det suihkut!). Omat makuupussit/
vuodevaatteet! Osasto ruokkii kaik-
ki & tarjoaa miedot kisavirvokkeet! 
Ilmoittaudu 15.3. mennessä puh. 
045 632 8758/sihteeri Pena.

Osaston kevätkokous ke 
5.4.2017 klo 18.30 Scandic Jär-
venpää, Asema-aukio 1. Käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat. Ko-
kouksen jälkeen päivällinen. Info: 
045 632 8758, sihteeri.

101 Ylivieskan 
Sähköalan osasto ry
Osaston sääntömääräinen kevät-
kokous pe 7.4.2017 klo 18 alka-
en Ylivieskan keskustan Häggman. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! – Hallitus.

Osasto järjestää jäsenilleen pe 
12.5. virkistäytymisillan Ylivies-
kan uimahallin saunatiloissa. Oh-
jelmassa mm. frisbeegolfia, ja sau-
nakin on lämpimänä. Osasto tarjo-
aa osallistujille ruoan ja juotavaa. 
Ilm. 040 180 8583 tai ari-pekka.
visuri(at)kotinet.com.

Osasto järjestää virkistysmatkan 
helatorstain aikaan 25.–28.5.2017 
Tallinnaan. Ylivieskasta lähtö ja pa-
luu. Hinta 268 €/henkilö, myös 
osaston ulkopuoliset tervetullei-
ta mukaan. Ilmoittautuminen ja li-
sätiedot ari-pekka.visuri(at)kotinet.
com tai p. 040 180 8583. Ilmoit-
tautuminen helmikuun loppuun 
mennessä!

104 Saarijärven 
Sähköalantyöntekijät ry 
Ylimääräinen kevätkokous to 
6.4.2016 Summassaaressa Saari-
järvellä klo 18, ruokailu klo 17 al-
kaen. Käsiteltävä asia tilit.

108 Nurmeksen 
Sähköalantyöntekijät ry 
Kevätkokous pe 21.4.2017 klo 17 

Komulaisen Eskon ja Riitan luo-
na osoitteessa Karhunpääntie 835, 
75710 Karhunpää. Esillä sään-
tömääräiset ja ajankohtaiset asi-
at.Paikalla myös alueasiamies Jou-
ni Leppänen. Kokouksen jälkeen il-
taan kuuluu saunomista, karaokea 
ja ruokailua. Tervetuloa!  
–  Hallitus

120 Vanhankaupungin 
Sähkömiehet ry 
Sääntömääräinen kevätkokous pe 
21.4.17 klo 16 Pihvipaikka Oitti , 
Riihimäentie 3620. Osasto tarjoaa 
ruuat. Tervetuloa!

128 Ekenäs El-arbetare rf
Stadgeenligt vårmöte 4.4.2017 
kl.18.00 på Motel Marine. Stad-
geenliga ärenden. Välkommen! – 
Styrelsen

Sääntömääräinen kevätkokous 
4.4.2017 kl.18.00 Motel Marines-
sa. Sääntöjen määräämät asiat. Ter-
vetuloa! – Toimikunta

132 Pietarsaaren sähkötyöväen 
ammattiosasto - Jakobstads elekt-
riska arbetares fackavdelning ry
Osasto järjestää kevätkokouksen 
pe 7.4.2017 Sanni´s kök -tiloissa. 
Osoite on Solkullavägen 65, 68600 
Pietarsaari. Ohjelma: klo 18 ko-
kous, klo 19 sauna ja klo 21 ruo-
kailu. Ilmoittautumiset viimeistään 
29.3.2017 puh. 050 560 0297 tai 
050 390 1480.

136 Hämeen sähkömiehet ry 
Kevätkokous Toijalan ABC:llä to 
20.4.2017 klo 18. Esillä sääntö-
määräiset asiat.

140 Keski-Karjalan 
Sähkömiehet ry
Sääntömääräinen kevätkokous pe 
7.4 klo 19 alkaen Kiteen Kansan-
opistolla. Esillä sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen jälkeen sauna + 
ruokailu. Tervetuloa! – Hallitus

144 Varkauden Seudun 
Asennussähkömiehet ry 
Osaston pilkkikisat la 25.3. Lähtö 
Taulumäentorilta klo 8. Tervetuloa!

Osaston kevätkokous pe 7.4. 
Rossossa klo 18 alkaen. Tervetu-
loa!

154 Pogostan 
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen kevät-
kokous PKS-toimistolla, Pajatie 
6, Ilomantsi, pe 7.4.2017 klo 18 
alkaen. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! 
– Hallitus

Perinteiset pilkkikilpailut la 
8.4.2017 klo 9. Jos ei jäätä ole, 
pidetään onkikilpailut; pilkit ja on-
get mukaan! Kokoonnumme Ilo-
mantsin Nesteen parkkipaikalle, 
josta siirrymme kohteeseen.

Paistamme makkarat ja palkit-
semme parhaat pilkkisaaliit. Ter-
vetuloa! 

161 Energia-alan työntekijät ry
Hallitus on kokouksessaan päättä-
nyt myöntää lomatukea osaston jä-
senille Sähköliiton lomapaikkaan 
Kaarniemeen. Osasto maksaa kuit-
tia vastaan ensimmäisestä vrk:sta 
40 € huoneen/mökin hinnasta, 
seuraavista öistä 25 % hinnasta. 
Kuitti tulee toimittaa taloudenhoi-
tajalle, joka tilittää maksun. Telt-
ta- ja vaunupaikat maksetaan ko-
konaisuudessaan 100 € asti. Säh-
kön käyttöä ei korvata. Max 100 €/
jäsen/vuosi. Vuosibudjetti 1000 € 
/vuosi. – Hallitus

Sääntömääräinen kevätkoko-
us pe 28.4.2017 Silja Europal-
la klo 18.30 alkaen. Käsitellään 
sääntömääräiset ja muut esille tu-
levat asiat. Kokouksen jälkeen ris-
teily jatkuu ruokailun ja hauskan-
pidon merkeissä. Laiva lähtee koh-
ti Tallinnaa Länsisatamasta klo 
18.30, paluu seuraavana päivänä 
klo 16. Olemme varanneet 30 kah-

den hengen hyttiä, buffet-illallisen, 
aamiaisen sekä buffet-lounaan lau-
antaille. Omavastuu jäseneltä 40 € 
ja avecilta 80 €. Ilmoittautumiset 
31.3.2017 mennessä Harri Kor-
pi 040 485 4025 ja Teemu Kinnu-
nen 040 353 7259 tai osaston net-
tisivuilla www.osasto161.fi.

166 Vaasan Sähkömiehet ry
Sääntömääräinen kevätkokous to 
13.4.2017 klo 18 osaston toimiti-
lassa (ay-keskus, Hovioikeudenpuis-
tikko 18, sisäpiha). Kokouksessa 
käsitellään osaston sääntöjen mu-
kaiset kevätkokousasiat. Kahvitar-
joilu ja kokouksen jälkeen illallinen. 
Tervetuloa! – Hallitus 

166 Vasa Elarbetare rf
Stadgeenligt vårmöte torsdagen den 
13.4.2017 kl 18 i avdelningens ut-
rymmen på Hovrättsesplanaden 18. 
På mötet behandlas stadgeenliga 
vårmötesärenden. Kaffe under mö-
tet och efteråt kvällsbit. Välkomna! 
– Styrelsen

184 Järvi-Savon 
Sähköalojentyöntekijät ry
Kevätkokous pe 31.3.2015 klo 18 
Savonlinnan Seurahuoneella Per-
lina di Castello, Kauppatori 4, 
57130 Savonlinna. Aloitetaan ilta-
palalla. Käsitellään sääntöjen mää-
räämät asiat. Tervetuloa! – Hal-
litus. Ilmoittautuminen sihteeril-
le: kari.halinen(at)elvera.fi tai 040 
540 9597.

185 Satakunnan Puhelin- ja 
Tietoliikennetyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous to 
20.4.2017 klo 17 Ravintola Ama-
dossa, Keskusaukio 2, Pori. Käsi-
tellään sääntöjen määräämät asiat 
sekä muut esille tulevat asiat. Ko-
kouksen yhteydessä iltapala kahvin 
kera. Tervetuloa! – Hallitus

Sähköliitto teettää huhtikuussa lukijatutkimuksen Vasama-
lehdestä. Kutsumme sähköpostitse jäseniämme vastaamaan 
kyselyyn Vasaman kehittämiseksi.

Kyselykutsun saavat kaikki jäsenet, jotka ovat ilmoittaneet 
sähköpostiosoitteensa. Mikäli sähköpostiosoite puuttuu vielä 
jäsentiedoistasi, käy lisäämässä se. Kirjaudu Jäsenrekisteriin 
omilla tunnuksillasi, valitse vasemmasta sivupalkista Omat 
tiedot ja sen alta Päivitä yhteystietojasi.

Linkki Webropol-kyselyyn löytyy myös liiton nettisivujen etu-
sivulta. Vastaaminen vie vain pari minuuttia.

Kaikkien kyselyyn osallistuneiden ja yhteystietonsa jättänei-
den kesken arvotaan 500 euron matkalahjakortti. 

Sano sanasi Vasamasta 
– voita matkalahjakortti
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ELLEDNINGEN

Elektrikerförbundets kollektiv-

avtal attackeras på riktigt av 

ett annat fackförbund inom FFC. 

Elektrikerförbundet fick tag på ett 

utlåtande undertecknat av Tek-

nologiindustrin r f och Metallar-

betarförbundet r f, adresserat till 

Social- och hälsovårdsministe-

riet den 27 februari 2017. I ut-

låtandet begär de att nämnden 

för fastställande av kollektivavtals 

allmänt bindande verkan skul-

le fastställa den s k gröna bok-

en mellan Teknologiindustrin och 

Metallarbetarförbundet som all-

mänt bindande kollektivavtal för 

elinstallationsarbeten inom in-

dustrin. 

Det konstateras också som par-

ternas inställning, att på grund av 

allmängiltighetssystemets natur 

berör frågan kollektivavtal i all-

mänhet. Teknologiindustrin och 

Metallarbetarförbundet begär di-

rekt av ministeriet att inte alls 

bevilja allmängiltighet till kol-

lektivavtalet för elektrifierings- 

och elinstallationsbranschen. 

Inom den största avtalsbrans-

chen i Elektrikerförbundet, elek-

trifierings- och elinstallations-

branschen, arbetar över 10 500 

Elektrikerförbundets medlemmar.  

Teknologiindustrin och Metall-

arbetarförbundet har i sitt utlå-

tande vilseledande hävdat att en-

bart en liten del av byggandet av 

elektriska anordningar är elarbe-

te. De ovannämnda organisatio-

nerna tycker att enbart den del av 

arbetet som utförs med spänning 

är elarbete. Deras argument visar 

en fullständig obekantskap av el-

branschen. Alla som arbetar inom 

elbranschen eller har en profes-

sionell kännedom om branschen, 

känner till lagarna och författ-

ningarna om branschen.

  

Kollektivavtalet för elektrifierings- 

och elinstallationsbranschen har 

en 60-årig historia och under den 

tiden har det inte funnits kon-

kurrerande kollektivavtal. Kollek-

tivavtalet för elektrifierings- och 

elinstallationsbranschen tar hän-

syn till de karakteristiska bestäm-

melserna för arbetet både inom 

byggandet som i ackordsarbetet 

inom industrin. Om mot alla fakta 

gällde något annat kollektivavtal, 

skulle det ha en betydande effekt 

på arbetsvillkoren om arbetstagar-

nas anställningar. 

Paragrafen om tillämpningsom-

rådet i kollektivavtalet för elek-

trifierings- och elinstallations-

branschen stämmer mycket bra 

med hur elsäkerhetslagen definie-

rar elarbetet. Otvivelaktigt är att 

kollektivavtalet för elektrifierings- 

och elinstallationsbranschen även 

är ett kollektivavtal som gedi-

gen representerar branschen. Ar-

betsgivareorganisationerna STTA 

r f och Palta r f tillsammans med 

Elektrikerförbundet håller på att 

skriva ett gemensamt utlåtande 

till ministeriet, i vilket man svarar 

på Teknologiindustrins och Me-

tallarbetarförbundets felaktiga på-

ståenden.

  

Kan vi bevara avtalssamhället i 

framtiden? Finlands Näringslivs 

riktlinje har blivit hårdare och nu 

ser det ut att EK:s mål är att strä-

va efter att göra slut med gemen-

samt avtalande helt och hållet. 

EK beslöt förra våren att inte för-

handla arbetsmarknadslösning-

ar på centralorganisationsnivån. 

Detta beslut nedlade stora centra-

la arbetsmarknadslösningar i Fin-

land. EK:s ordförande Veli-Matti 

Mattila och hans styrda EK vill i 

framtiden avtala enbart lokalt om 

löner, på arbetsplatserna. 

Mattilas inställningar avslöjar, 

att arbetsgivarsidans mål är att 

skrota ner förhandlingarna på för-

bundsnivån, dvs. avskaffa hela 

det finska kollektivavtalssystemet. 

EK:s nya ordförande Veli-Mat-

ti Mattila visar sin yttersta obe-

tänksamhet med sina utlåtanden 

den 12 mars 2017. I sitt öppnan-

de föreslog Mattila betydliga löne-

sänkningar till finländarna i fram-

tiden och avstående från heltäck-

ande avtalande. Mattilas öppnan-

de lättar faktiskt inte den kom-

mande avtalsrundan i höst. 

  

Kommunalvalet närmar sig, den 

egentliga valdagen är den 9 april 

2017, den andra söndagen i 

april. Förhandsröstningstiden i 

Finland är 29.3.-4.4. och utom-

lands 29.3.-1.4. I kommunalva-

let väljs ledamöterna till kommu-

nernas fullmäktige. Bara den giv-

na rösten kan påverka i kommu-

nalvalet. Alltså, använd din röst-

rätt! .

HANNU LUUKKONEN

Förbundssekreterare

Vi lever förvirrande tider på arbetsmarknadsfronten SIEVI VIPER ROLLER
Edelläkävijän valinta

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

Viper-tuoteperheestä löydät myös jalkineet 
perinteisellä nauha- tai 
tarrakiinnityksellä

Boa® -kiristysmekanismi • Pitävä ja joustava pohja • FlexStep® -iskunvaimennus 

• Päällinen hengittävää ja vedenpitävää mikrokuitua • Saumaton päällisrakenne 

• Hengittävä 3D-dry®-vuorimateriaali • Kevyt ja tilava varvassuoja • Teräksinen, 

joustava naulaanastumissuoja • Öljyä ja kemikaaleja kestävät pohjat • Antistaat-

tinen ja ESD • Suomessa tehty

Huippusuosittu Viper Roller on vastaus tinkimättömään tar-

peeseen turvallisuudesta ja designista. Lähes saumattoman 

rakenteensa ansioista se on virtaviivainen, erittäin kestä-

vä ja käytössä mukava, varma ammattilaisen valinta. Pääl-

lismateriaali on hengittävää ja vettä hylkivää mikrokuitua. 

Hengittävyyttä lisää ilmava 3D-dry®-vuori. Kaikissa pohjarat-

kaisuissamme on erinomaisen iskunvaimennuksen takaavaa 

FlexStep®-materiaalia. Viper Roller vie käyttömukavuuden uu-

delle tasolle!
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Finnpartt ia Oy
ä h k ö t u k k u

Noutohall i Joutnantie 76,  25500 Perniö,
Puh 02 72 72 00,  myynti@finnparttia.fi

Käytä hyödyksi valttejamme:
edulliset hinnat
suuret varastomäärät
nopeat ja varmat toimitukset

Osta sähkötarvikkeet
s u o r a a n  verkkokaupastamme

Voit myös noutaa tai tilata
puhelimella tai sähköpostil la.
Yli 6000 m² noutohallimme on
avoinna ma-pe kello 8-16.

www.finnparttia.fi

!
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Lisätietoa (09) 350 9020, myynti@phoenixcontact.com tai www.phoenixcontact.fi/QPD

nopea kaapelointijärjestelmä
•	 helppo ja nopea kytkentä ilman erikoistyökaluja
•	 seinämäläpivienti, kaapelijatkos, pistoliitin
•	 poikkipinnat 0,5 - 1,5 mm2, 1,0 - 2,5 mm2 ja 2,5 - 6 mm2
•	 napaluvut 3, 4 ja 5
•	 suojausluokka iP68/iP69K
•	 t-haarat ja h-jakajat
•	 saatavana myös tukkureiltamme ja jälleenmyyjiltämme.

0.5 - 6
.0 m

m2

690 V/ up to
 40 A

QPD 
Quickon Power Distribution


