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Tervetuloa Suomen
tyytyväisimpien
asiakkaiden joukkoon

Ilmoita vahingosta
kätevästi verkossa – saat
korvauksen tilillesi nopeimmin.
Voit hakea korvausta
verkkopalvelussa myös liittosi ottamasta
matkustajavakuutuksesta. Tarvitset vain
verkkopankkitunnuksesi ja ammattiliittosi
jäsennumeron.

Lue lisää
turva.fi/sahkoliitto

Turvan vakuutukset ovat pitkän päälle edullisia ja palvelu korkeatasoista.
Turvalla on tutkitusti* Suomen tyytyväisimmät ja uskollisimmat asiakkaat, joiden mukaan Turvasta saa myös eniten vastinetta rahalle.
Nyt on hyvä hetki liittyä joukkoon! Poikkea toimistollamme, soita, asioi
verkossa tai jätä yhteydenottopyyntö osoitteessa turva.fi/turvaan
* EPSI Rating Vakuutus 2016 -tutkimus

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

Syyllistämisen meininki
hallituksen lakiesityksessä
VASAMA 5
Kannen kuvassa Empower PN:n
voimajohtoasentaja Erkki Lahti
Kannen kuva: Emmi Kallio

S

uomen hallitus on karsimas-

myysetuuden vastikkeellisuutta

ja 330 000 työtöntä hakee kol-

sikin keskusteluissa esiin. Kuu-

sa kovalla kädellä työttömien

ja työnhakijoiden liikkuvuutta.

messa kuukaudessa 12:ta työ-

limme myös vierailevien tähtien,

paikkaa, syntyy liki neljä miljoo-

paikallisten virtuoosien Höntän

veluja osana maakuntauudistus-

men kuukauden tarkastelujaksol-

naa työhakemusta, vuodessa lä-

ja Toipparin humoristiset tampe-

ta. Jatkossa työttömältä odote-

la vähintään 12:ta eri työpaikkaa.

hes 16 miljoonaa. Näiden pää-

reenkieliset uutiset.

taan entistä enemmän omaa ak-

Jos näin ei syystä tai toisesta ta-

osin turhien työhakemusten kä-

tiivisuutta työnhaussa. Tämä ei

pahdu, työttömyysetuuteen tulee

sittelyyn tarvitaan henkilökuntaa,

en vapaalla keskustelulla, jossa

Sähköalojen ammattiliitto ry

sinällään ole huono asia, mut-

60 päivän karenssi. Työttömän

joten hallitus siis tätä kautta li-

vaihdettiin kuulumisia sekä koke-

Elbranschernas

ta esitetty lakiteksti on työttömiä

on raportoitava työnhausta maa-

sää työllisyyttä.

muksia puolin ja toisin.

fackförbund rf.

syyllistävä ja halveksiva. Palvelu-

kunnan sähköiseen asiointipal-

Postiosoite: PL 747

jen karsimisen sijaan työttömien

veluun. Mikäli sitä ei tee, työttö-

LUOTTAMUSHENKILÖSEMI-

KESÄÄ ODOTELLESSA

33101 Tampere

työllistymistä edistäviä palveluita

myysetuuden maksu päättyy.

NAARISSA YHTEISÖLLISYYS

Kesälomakausi on alkanut, vaik-

Julkaisija:

Sähköpostiosoite:
vasamalehti@sahkoliitto.fi
etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi
Päätoimittaja: Sauli Väntti

työllistymiseksi järjestettyjä pal-

Työttömän tulee hakea kol-

Suuri rooli oli myös osallistuji-

tulisi kehittää ja henkilökohtais-

Lisämaustetta tuo vielä työttö-

VAHVASTI ESILLÄ

ka pohjoisessa on vielä vankka

taa muun muassa koulutusmah-

mien aktiivimalli, jonka mukaan

Huhtikuun lopussa järjestet-

lumipeite. Kesä tulee kuitenkin

dollisuuksia lisäämällä.

työttömän on kolmen kuukauden

tyyn luottamushenkilöseminaa-

joka vuosi, ja nyt säätiedotteet

aikana oltava viikko työssä tai

riin osallistui jälleen työpaikko-

lupailevatkin lämpenevää säätä.

Vastaava toimittaja: Riitta Kallio

Hallitus esittää säädettäväksi

Toimittaja, vs: Minna Järvenpää

lain julkisista rekrytointi- ja osaa-

työllistymistä edistävien palvelui-

jen vaikuttajia ja liiton päättäjiä

Toivotan kesälomansa aloittaneil-

Ulkoasu ja taitto: Jari Mattila

mispalveluista, joka jatkossa kor-

den piirissä. Jos näin ei tapah-

runsain mitoin ympäri Suomea.

le ja lomaa vielä odottaville ren-

vaisi lain julkisista työvoima- ja

du, työttömyysetuutta leikataan

Seminaari onkin vakiinnutta-

touttavaa ja aurinkoista kesää!

yrityspalveluista. Uudessa laissa

4,65 prosenttia kolmen kuukau-

nut paikkansa luottamushenkilöi-

määriteltäisiin entistä väljemmin

den ajaksi.

den jokavuotisena tapaamisfoo-

Palkansaajalehdet –
Löntagartidningar
PALE ry:n jäsen

työvoimapalvelut sekä koko työt-

Täytyy sanoa, että hallituksen

rumina.
Tällä kertaa puhuttiin järjestä-

Noudatamme Julkisen sanan neu-

tömän palveluprosessi. Samalla

herroilla on taas oikein välähtä-

voston määrittelemää hyvää journa-

työttömien palveluprosessiin tuli-

nyt. Työttömiä syyllistetään ja

mistyöstä, paikallisesta sopimi-

listista tapaa.

si mukaan yksityisiä toimijoita.

suoraan sanoen halveksitaan täl-

sesta ja kilpailukykysopimuksesta

lä lakiesityksellä. Hallituksen nä-

sekä käytiin läpi liiton ajamia oi-

OMAEHTOISEEN TYÖNHAKUUN

kövinkkelistä kaikki työttömät

keustapauksia. Sähköliiton omi-

Mustavalko

Työttömien palveluita karsitaan.

ovat laiskuuttaan vailla työtä ja

en työehtosopimusten puolusta-

2,25 €/pmm

Laki ei enää esimerkiksi edellyt-

karttelevat työllistymismahdolli-

minen ja liiton neuvotteluasema

Neliväri-ilmoitukset

täisi työllistymissuunnitelmien

suuksia. Heitä pitää rangaista ja

tulevissa sopimusneuvotteluis-

3,00 €/pmm

laatimista. Hallitus haluaa moti-

tehdä heidän elämänsä mahdolli-

sa keskustelutti myös osallistujia.

Työpaikkailmoitukset ja

voida työnhakijoita omatoimiseen

simman hankalaksi.

Asioista pidettiin hyviä puheen-

SAULI VÄNTTI

vuoroja, ja uusia ajatuksia nou-

Sähköliiton puheenjohtaja

Painopaikka: Sanomala, Vantaa
Ilmoitushinnat tekstisivulla:

ammattiosastot -50 %
Mainostoimistoalennus -15 %

työnhakuun sekä edistää työttö-

Kun työhakemuksia tehtaillaan

Ilmoitusmyynti:
Ekamedia/Tmi Emmi Kallio
Kalevanpuistotie 21 B 56
33500 Tampere
Puhelin: 044 344 4414
emmi.kallio@ekamedia.net

KAUNISTA KESÄÄ JÄSENILLEMME
JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLEMME!

Lehden tilaushinta:
30 €/vsk kotimaa
40 €/vsk ulkomaat

SÄHKÖALOJEN
AMMATTILIITON
JÄSENLEHTI.
Perustettu 1957
Lehti ilmestyy
10 kertaa vuodessa.
Seuraava Vasama ilmestyy
24.8.2017
Aineistot 14.8. mennessä.
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Sähköliiton toimisto on suljettu viikot 27–31.
Puhelinpäivystykset toimivat seuraavasti:
Työttömyyskassa 03 252 0300 ma–pe klo 10–11
Jäsenrekisteri ja jäsenpalvelut 03 252 0400 ma–pe klo 10–11
Edunvalvonta 03 252 0700 palvelee normaalisti ma–pe 9–15
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Suurseminaarin satoa
Järjestämistyö etenee
Kikyn kiemurat
Vasaman 60 vuotta
Lehden lukijatutkimus
Työ kuluttaa olkapäitä
Voimajohtotyömaa
Kärkimies & kuukauden kuva
Kesäristikko
Vuosiloman niksit
Sarja Turun toimistoon
Jäsenpalvelut
Sankarit ruutupaidoissa
Työttömyyskassa
Kurssit
Osastot toimivat
Elledningen
VA S A M A 5 / 2 0 1 7

3

Kuva: MINNA JÄRVENPÄÄ

Vuoden luottamusmies-kunniakirjan ja kukkakimpun Tapio Kujanpäälle
ojensivat liittosihteeri Hannu Luukkonen ja puheenjohtaja Sauli Väntti.

Suurseminaari kokosi yli 200 luottamushenkilöä Tampereen Tornihotelliin

Tapio Kujanpäästä vuoden luottamusmies
T

ampereelle yli 200 ay-aktiivia kerännyt

ta 1989 Otisin palveluksessa ollut Kujanpää

sevaa on myös, kun voi vastata esitettyihin

toitti Kujanpään kollega Tommi Eriksson, joka

luottamushenkilöseminaari huhtikuun lo-

työskentelee itse hissiasentajana pääkaupun-

kysymyksiin tai ongelmiin joko oman tiedon

piti seminaarissa pienen mainospuheen luot-

pulla huipentui Vuoden luottamushenkilön

kiseudulla. Pääluottamusmiehenä ja työsuoje-

pohjalta tai liiton ammattilaisten avulla.

tamusmiesfinalistitoverinsa puolesta.

valintaan. Voittajaksi nousi Otiksen hissiasen-

luvaltuutettuna hän on toiminut noin kahdek-

taja, pääluottamusmies Tapio Kujanpää Hel-

san vuotta.

HISSIALALLA HAASTEITA RIITTÄÄ

pää arvioi, että voimavarat luottamustehtä-

Tapio Kujanpään luottamustehtävän vaike-

vään kuten muuhunkin elämään tulevat per-

singistä. Niukasti toiselle tilalle äänestykses-

Vaatimaton Kujanpää arvioi, että hänen li-

Leppoisasti voittoonsa suhtautuva Kujan-

sä jäi kokkolalainen luottamusmies ja osaston

säkseen kaikki paikalla olleet luottamushen-

usastetta on ollut nostamassa tilanne, jossa

heestä, ystävistä ja harrastuksista. Näin ke-

puheenjohtaja Jarmo Fagernäs.

kilöt ansaitsisivat yhtä hyvin kiitokset luotta-

myös työehtosopimusten soveltamisalat ovat

sän korvalla liikunnallinen, kuntosalia ja uin-

mustehtävistään.

välillä neuvottelupöydässä.

tia harrastava mies tavataan usein siirtola-

55-vuotias Kujanpää on hoitanut luottamusmiespestiään haastavissa olosuhteissa,

– Paras kiitos kuitenkin tulee käytännön

– Monella lailla haastavassa tilanteessa Ta-

puutarhamökiltään puuhastelemassa viljelys-

sillä työyhteisön noin 70 asentajaa työskente-

onnistumisista, joita luottamusmiehenä saa

pio on neuvotellut ansiokkaasti sähköliitto-

lee hajallaan koko Suomen alueella. Vuodes-

aikaan edustamansa porukan hyväksi. Palkit-

laisten asentajien työehtojen puolesta, taus-

Andreas Ollila, 29, ltm Ilmajoelta,

Juha Metsäranta, 36, ltm, Seinäjoelta,

Jesse Keränen, 27, ltm Raumalta,

Are Seinäjoki

Pohjois-Suomen Sähkö

Caverion Suomi

1. Kaiken. Ja ainakin ajella Harrikalla…

1. Aion juosta ja kuntoilla. Ehkä tehdään pik-

1. Lomalla viihdyn kotona, kun töissä olen

2. Ei olla sovittu kummempia. Perälaudan

ku lomamatka Pärnuun ja lasten kanssa tie-

yleensä aina reissun päällä. Ehkä tulee teh-

mukaan mennään.

tenkin Powerparkiin.

tyä viikon vaellusmatka pohjoiseen kaverin

3. Hyvä lehti, jolla on laaja jakelu sähköalan

2. Meillä on paikallinen sopimus lomarahojen

kanssa.

ihmisille. Ammattiosastollekin tärkeä tiedo-

osuudesta, jolloin ei menetetä ylitöitä.

2. Perälaudan mukaan mennään.

tuskanava.

3. Luen tai ainakin selaan lehden aina. Työ-

3. Lehti tulee selattua ja kiinnostavat jutut

4. Vasama on ok, mutta osastojen tiedotus-

maajutut kiinnostavat, samoin osastojen toi-

jopa ehkä luettua. Verkkolehti voisi olla ok.

ta pitää kehittää ja varsinkin sähköalan opis-

minta. Ilmestyminen 10 kertaa vuodessa on

4. Sähköposti on hyvä viestintäväline. Paperi-

kelijoihin päin, etteivät kaikki mene metalli-

sopiva.

lehti täytyy kuitenkin vielä säilyttää.

liittoon.

4. Printtilehti on ok, kun olen jo sen verran

tensä parissa. 

GALLUP
1. MITÄ AIOT TEHDÄ
KESÄLOMALLASI?
2. MITEN KIKY-SOPIMUKSEN
MUKAISET TYÖAJAN PIDENNYKSET
HOIDETAAN TYÖPAIKALLASI?
3. MITÄ MIELTÄ OLET
60 VUOTIAASTA
JÄSENLEHDESTÄSI VASAMASTA?
4. MITÄ ODOTAT VASTAISUUDESSA
LIITON JA OSASTOJEN
VIESTINNÄLTÄ?

vanha…
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Vanhat kunnostetut veturitallit toimivat luottamushenkilöseminaarin mainioina kokoontumistiloina Torni-hotellin kupeessa.

Sopimusalakohtaisia kysymyksiä pohdittiin myös ryhmissä.

Liiton lakimies Mira Snellman selvitti seminaarilaisille viimeaikaista oikeuskäytäntöä ja vastaava
sopimusasiantuntija Jari Ollila paikallisen sopimisen kirjoa.

ISMO PIEKSEMÄ, 33, ltm Kouvolasta,

Empower

MIKKO MAIMONEN, 39, os.ltm Turusta,

JANI VETONIEMI, 42, pltm Kannuksesta,

Caverion Suomi

1. Luvassa on kotimaan matkailua, mökkei-

Turku Energia

Korpelan voima

1. Kesä menee uuden talon pihatöissä, kun

lyä, telttaretkiä ja festareita.

1. Tarkoitus on mökkeillä Mellilässä. Lapsiper-

1. Loma menee paljolti ampumaharrastuksen

rakennushommat alkavat olla voiton puolella.

2. Kiky-päivät käytetään meillä esimerkiksi

heessä aikuisten loma ei ole etusijalla.

parissa yhdessä 13-vuotiaan poikani kanssa.

2. Perälaudan mukaan mennään, kun muut

koulutukseen, kurssitukseen tai vaikka

2. Paikallisen sopimuksen mukaan kiky-tunnit

2. Kikyistä sovitaan paikallisesti. Pekkasva-

vaihtoehdot eivät kelvanneet.

työauton siivoukseen.

voi sovitella liukumasaldoihin. 8 tuntia kuluu

paista otetaan kaksi päivää ja liukumista ke-

3. Vasama ajaa asiansa ja tulee sopivan

3. Lehdessä voisi olla enemmän asiaa nuo-

työnantajan järjestämässä vapaaehtoisessa ty-

rätään kahdeksan tuntia.

usein. Luen lehden, jos ennätän. Painet-

rille ja juttuja myös uuden tekniikan alalta.

ky-päivässä. Työntekijän aloitteesta myös pek-

3. Vasamaa olen lukenut säännöllisesti vuo-

tu lehti on mukava, mutta mobiiliversio kul-

Instagramissa voisi olla enemmän vinkkauk-

kaset ovat käytettävissä.

desta 1999 lähtien, jolloin liityin Sähköliiton

kee aina mukana, jos tarvitsee vaikka tarkis-

sia lehteen.

3. Printtilehti on ok. On hyvä, että lehti on

jäseneksi. Aina kiinnostaa katsella esimerkik-

taa jotain.

4. Haasteena on perusrivijäsenten aktivointi.

saatavilla myös sähköisenä versiona.

si, mitä kentällä tapahtuu.

4. Osaston sihteerille tulee paljon sähköpos-

Viestintä ei ole se ongelma.

4. Ajankohtaisissa asioissa 10 kertaa vuodes-

4, Sähköposti toimii hyvin. Usein käyn myös

tia. Informaatiota on tarjolla riittävästi.

sa ilmestyvä Vasama on hidas, joten some-ka-

liiton nettisivuilla hakemassa jotain tietoa

HARRI LILJELUND, 39, os.ltm Tampereelta,

navat ovat tarpeen. Itse käytän sähköpostin li-

vaikkapa työehtosopimuksista.

säksi facebookia, instagramia ja whats up:ia.
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Haluan pitää muiden puolia. Näin tyhjentävästi tiivistää
HENRI LINDEMAN tehtävänsä kolmen kuukauden
luottamusmiesuran jälkeen ja kehottaa muitakin
työpaikkoja järjestäytymään.
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T

yöehtosopimukset eivät niitä kaikkein vauhdikkaimpia
lukemistoja ole, mutta Henri Lindeman on jaksanut perehtyä
oman sähköistys- ja sähköasennusalansa tessiin sekä sen kansantajuisempaan painokseen eli TES-esitteeseen. Pelkästä mielenkiinnosta ja
omalla ajallaan!
Niistä ja Sähköliiton luottamusmieskansiosta hän alkoi päntätä myös, täyttyvätkö omassa työpaikassa edellytykset valita luottamusmies. Tuntuivat täyttyvän, joten Henri alkoi puuhata luottamusmiesvaaleja. Kävi vanhanaikaisesti:
se, joka alkaa järjestää, valitaan virallisestikin hoitamaan yhteisiä asioita. Henristä, paikan tuoreimmasta työntekijästä, tuli helmikuussa
espoolaisen Digisähkö Oy:n luottamusmies.
– Lempinimeni töissä on ”liittoorava”. Olin hoitanut yhteisiä asioita jo epävirallisesti, ja työpaikan järjestäytyminen ja luottamusmieheksi

valitseminen antoivat minulle enemmän vipuvartta.
Valintansa jälkeisiksi saavutuksiksi Henri laskee sen, että työaikaa pidentävä matka-ajan käyttö kumottiin
ja autonkuljettajalisä puolestaan otettiin käyttöön.
– Mitään isompaa ei ole ollut vinksallaan, ja työnantaja on oma-aloitteisesti jopa nostanut palkkoja, hän myhäilee.
TYKKÄÄN TEHDÄ
ASIOITA RYHMÄN ETEEN
Henrin mielestä luottamusmiehen
tehtävän asianmukainen hoitaminen vaatii valmistautumista ja perehtymistä asioihin. Pienessäkin yrityksessä tehtäviin kuluu viikossa parisen
tuntia, vaikka muutaman hengen porukassa ei säännöllisiä viikkopalavereja tarvita. Päivittäin tavataan joka
tapauksessa. Kun hänestä tuli virallisesti luottamusmies, yhteisiin asioihin käytetyn ajan on voinut alkaa merkitä tuntikorttiin.

– Erimielisyystilanteissa korostuu
tessiin perehtyminen, koska pykäliin
vetoamalla asiat on helppo perustella.
Kun työntekijöiltä tulee kysymyksiä,
katson ensin tessistä ja TES-esitteestä.
Matka-aikapykälästä kysyin lisätietoa
liiton työehtoasiantuntijalta Jari Kiviluomalta. Neuvoja olen saanut myös
oman osastoni 049:n toimitsijalta Jari Räsäseltä.
Vaikuttaa siltä, että Henri on varsinainen tiimipelaaja. Vai?
– Itselläni on vähän ”jakomielinen” suhtautuminen ryhmätoimintaan. Viihdyn ryhmässä mutta tykkään myös tehdä yksin asioita, silloinkin ryhmän eteen. Haluan pitää muiden puolia.
PASSIIVISTA AKTIIVIIN
Passiivinen jäsen. Sellaiseksi Henri
määrittelee kuuden vuoden takaisen
itsensä, silloin tuoreen sähköliittolaisen. Jäsenyyden pääasiana hän piti työttömyysturvaa, ja mittavat jäsenedutkin jäivät käyttämättä, kun oli-

si pitänyt muistaa kaivaa jäsenkortti
esiin. Nyt häntä voi sanoa aktiiviseksi jäseneksi.
– Liitto on läsnä meidänkin työpaikalla järjestäytymisen jälkeen. Me
olemme liitto, hän summaa.
Henri perustelee liittoon kuulumista ja työpaikan järjestäytymistä vastaansanomattomasti:
– Me nykyiset työntekijät olemme
kiitollisuudenvelassa niille ihmisille, jotka ovat vuosikymmeniä tehneet
töitä työntekijän aseman eteen. Jäseniä pitää olla, jotta TES:n yleissitovuus toteutuisi.
Omaksi aktivoijakseen hän kehuu
erityisesti osastonsa nuorisojaoston
sihteeriä Anniina Kangasta, joka osaa
innostaa ja osallistaa ihmisiä.
Jäseniä värvätessään Henri uskoo
juuri järkiperusteluihin. Aineellisia
etuja hän ei juuri korosta. Ne tulevat
sitten bonuksena kaiken muun päälle. 

Järjestämishankkeen sanoma: TOIMI TYÖPAIKKASI PUOLESTA!
Facebook-profiilinsa Tietoja-kohdassakin Sähköliitto sen määrittelee: liitto on kansalaisjärjestö. Alkava perusteellinen järjestämistyö tähtää työpaikkojen
oman edunvalvonta-aktiivisuuden kasvattamiseen ja kansalaistoiminnan mallin palauttamiseen.

S

ähköliitto on käynnistämäs-

vät sitouttamaan työntekijät oman

vittyvillä laskureilla. Nyt ei toimi-

ole toimivaa ja kestävää, jos sitä

paikoilla, joissa järjestämistyötä

sä mittavaa järjestämistyötä,

työyhteisönsä asioiden hoitajiksi.

ta niin.

tehdään työpaikkojen ulkopuolelta

ei ole vielä tehty. Työpaikkaraken-

joka etenee työpaikka kerrallaan.

– Järjestämistyön tarpeellisuu-

– Kampanjalla on alku ja loppu,

käsin erilaisilla kampanjoilla.

teen muutos ja alalle tulevat uu-

Vertaistukea liitto saa JHL:stä ja

desta kertoo se, että ainakin noin

toisin kuin tällä hankkeella. JHL:n

PAMista, jotka ovat jo muutamia

30 prosenttia jäsenistämme työs-

ja PAMin malleissakin kampanjak-

KOULUTUKSEN

masti huolen siitä, että tekemi-

vuosia tehneet organisoitua järjes-

kentelee työpaikoilla, joilla ei ole

si nimitetään vain yksittäiseen työ-

POHJUSTUS SYYSKUUSSA

nen ei ammattiosastoilta ja liitolta

tämistyötä. Tänä vuonna Sähköliit-

luottamusmiestä. Järjestäminen

paikkaan kohdistuvaa järjestämis-

Järjestämishankkeen onnistumi-

lopu. Järjestäminen tulee tuskin

to pilotoi omaa hankettaan, ja täy-

motivoi työntekijät auttamaan it-

työtä, Salmi selventää.

seksi ammattiosastojen aktiivit

koskaan valmiiksi.

teen vauhtiin päästään ensi vuon-

seään ja vaikuttamaan heitä itse-

Muiden liittojen kokemuksen

kutsutaan koulutukseen. Sähkölii-

na, jolloin yksi toiminnan paino-

ään koskeviin asioihin, kertoo lii-

hyödyntäminen auttaa Sähköliittoa

ton koulutuskumppanina on Työ-

TAKAISIN

pisteistä on juuri järjestämistyö.

ton vastaava järjestöasiantuntija

pääsemään omaan maaliinsa. Nii-

väen Sivistysliitto. Pohjustaminen

KANSALAISLIIKKEEKSI

Reijo Salmi.

den kokemia virheitä ei kannata

alkaa Ammattiosastot yhdessä -ti-

Järjestämishanke pyrkii samalla

toistaa eikä toisaalta ohittaa erilai-

laisuudessa 2.–3. syyskuuta Hä-

terävöittämään jäsenten mieliku-

sia onnistumisen mahdollisuuksia.

meenlinnassa.

vaa ammattiyhdistysliikkeestä.

Miten hanke näkyy työpaikoilla tulevaisuudessa? Liiton työnte-

det työnantajayritykset pitävät var-

kijät ja ammattiosastojen aktiivit

AKTIIVISET JÄSENET

jalkautuvat työpaikoille tukemaan

OVAT A JA O

työntekijöitä työhuonekunnan pe-

Jos järjestämistyö olisi kampan-

liitto aikoo myös värvätä uusia jä-

muutkin aktiivit kutsutaan kah-

nä itsesi a) vakuutusyhtiön asiak-

rustamisessa ja luottamusmiehen

ja, siltä odottaisi massiivisia mai-

seniä.

valitsemisessa. Samalla he kartoit-

noksia, hienoja palkintoja mukaan

tavat kunkin työpaikan tärkeimpiä
edunvalvontakysymyksiä ja pyrki-

Järjestämistyön kyljessä Sähkö-

– Osastojen toimihenkilöt ja

Koetko ammattiliiton jäsene-

deksi päiväksi pohtimaan järjes-

kaaksi vai b) osaksi kansalaislii-

– Jäsenmäärän nopeaan kasvat-

tämistyön merkitystä ja sitä, mitä

kettä? Tarvitseeko liitto sinua, jä-

lähteneille ja kampanjan etene-

tamiseen tähtäävät kampanjat poi-

tarjottavaa liitolla on jäsenilleen,

sentään? Entä sinä liittoasi? Jos

misen seurantaa reaaliajassa päi-

kivat todennäköisemmin passiivi-

sanoo liiton koulutusasiantuntija

vastaat ensimmäiseen kysymyk-

sia jäseniä. Tarvitsemme aktiivisia

Tiina Mäkkylä.

seen b ja kahteen seuraavaan kyl-

jäseniä, jotka haluavat toimia työ-

Tilaisuuteen ovat toki tervetul-

paikkansa asioiden hyväksi. Jäsen-

leita kaikki sähköliittolaiset, joita

hankintakin toimii parhaiten niillä

asia kiinnostaa.

työpaikoilla, jotka ovat järjestäyty-

Kuinka ollakaan, hankkeen pe-

lä, hankkeen tavoitteet ovat täyttyneet.
Passiiviselle ”asiakasjäsenelle” ammattiyhdistysliike tarkoit-

neitä ja joissa tiedostetaan järjes-

rimmäinen tavoite on, että ”järjes-

taa järjestön toimistoa ja johtoa ja

täytymisen merkitys edunvalvonta-

täjiksi” koulutetut tekevät itsen-

jäsenyys asiakkuutta, jossa mak-

kysymysten ratkaisemisessa. Siitä

sä lopulta tarpeettomiksi vieraile-

sua vastaan saa työttömyysturvan

löytyy esimerkkejä sähköalojenkin

millaan työpaikoilla. Kun työnte-

ja jäsenetuja. Sen sijaan kansa-

työpaikoilta, Salmi täsmentää.

kijät sitoutuvat ajamaan omia asi-

laisliikkeen jäseneksi itsensä tun-

oitaan ja tuovat siten liiton työpai-

teva aktiivinen jäsen pitää amma-

kää jäsenhankintaa, eikä järjestä-

kalle, osastoaktiiveilta kaivataan

tillista järjestäytymistä tärkeänä ja

mistyötä voida ajatella tehtävän il-

enää tukea, kunnes lopulta sekin

on valmis toimimaan yhdessä mui-

man, että siihen kytkeytyy tavoite

käy tarpeettomaksi.

den työntekijöiden kanssa parem-

Järjestämistyö ei siis ole pelk-

jäsenmäärän kasvattamisesta. Mo-

Ammattiosastojen ja liiton roo-

man yhteisen työpaikan puoles-

Vastaava järjestöasiantuntija Reijo Salmi puhui järjestäytymisen merkityksestä myös

lemmat tarvitsevat toisiaan. Olen-

leissa korostuu uusien kampan-

ta. Ay-liike on silloin palannut juu-

Sähköliiton luottamushenkilöseminaarissa huhtikuun lopulla.

naista on se, että jäsenhankinta ei

joiden toteuttaminen niillä työ-

rilleen. 
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KOETINKYNÄ

Kiky: paikallisen
sopimisen suuri koitos

KUKA USKOISI KIKYYN?
Vastaus otsikon kysymykseen Sähköliiton

pekkasia leikataan lähes neljäsosassa. Ylivoi-

luottamushenkilöiden suulla: vain 0,78

maisesti suosituin vastausvaihtoehto oli kui-

prosenttia. Näin lohduton oli tulos liiton

tenkin muut keinot.

Kilpailukykysopimus tehtiin keskusjär-

antaja voi itsekin miettiä, olivatko tavoit-

luottamushenkilöilleen suuntaamassa ky-

Neuvottelut työpaikoilla tuntuvat suju-

jestöjen välillä kevättalvella 2016. Sopi-

teet ja keskusteluyhteys kunnossa.

selyssä, jossa kartoitettiin kilpailukykyso-

neen maltillisessa hengessä, sillä kolme nel-

mus vei liitot neuvottelupöytiin neuvot-

Työajan pidennyksen toteuttaminen

pimuksen toteutumista työpaikoilla. Perä-

jäsosaa vastaajista sanoi, että työnantaja oli

telemaan sen soveltamisesta. Merkittä-

on työnantajan vastuulla. Työntekijä ei

ti 99,22 prosenttia vastaajista ei uskonut

valmis keskustelemaan muistakin vaihtoeh-

vin ja eniten esillä ollut asia on työajan

itse päätä työajoistaan. Perälautamal-

sopimuksen synnyttävän uusia työpaikkoja

doista kuin omasta esityksestään ja lähes 70

pidentäminen 24 tunnilla ansiotasoa

li ei estä sopimasta ajankohdasta, mil-

heidän työnantajayritykseensä.

prosentin mukaan työnantaja ei painostanut

muuttamatta.

loin työajan pidennys tehdään, mutta

Valtaosassa yrityksiä työaikaa pidennet-

paikallisen sopimisen neuvotteluissa.

Keskusjärjestöjen neuvottelutulos ei

vastuun siitä, että se tehdään perälauta-

tiin täysimääräisesti 24 tunnilla vuodessa.

liitoille kovin suuria eväitä antanut työ-

mallin mukaan, kantaa työnantaja yksin.

Näin kertoi 77 prosenttia vastaajista. Työ-

lä siihen mennessä yrityksissä oli pitänyt so-

ajan pidennyksestä sopimiseen. Neuvot-

Työnantaja vastaa myös, että työajan pi-

ajan pidentäminen toteutetaan yrityksissä

pia kikyn toteuttamistavasta. Sähköpostiky-

teluaikakin oli auttamatta liian lyhyt jär-

dennyksen tekevät kaikki tasapuolises-

pääosin paikallisella sopimuksella, ja kei-

sely lähetettiin kaikille liiton luottamushen-

kevän sopimuksen aikaansaamiseksi. Ly-

ti. Sähköliitto pitää kiinni siitä, että työ-

not ovat monet. Vuorokautista työaikaa pi-

kilöille, joista 31 prosenttia eli 259 henki-

hyessä ajassa työehtosopimuksiin neu-

sopimuslain tasapuolisen kohtelun vaa-

dennetään noin viidesosassa yrityksistä ja

löä vastasi.

voteltiin menettelytavat työajan piden-

timus koskee myös työajan pidennyksen

tämiseksi vuoden mittaiselle sopimus-

tekemistä.

jaksolle.

Kysely ajoitettiin helmi-maaliskuuhun, sil-

Työajan pidentäminen oli pitkään ai-

Työajan pidentäminen on säännölli-

kaan suurin paikallisen sopimisen haas-

sen työajan pidentämistä. Joillakin työn-

te. Sähköliiton tekemän kyselyn perus-

antajilla on käsitys, että on sovittu yli-

teella siinä onnistuttiin kohtuullisen hy-

määräisestä taksvärkistä ihan omilla pe-

vin. Sopimukselle on annettu myös kri-

lisäännöillään: työajan pidennys on pak-

tiikkiä, joka on paikallaan. Suurista asi-

Viime vuonna alkanut Värvää työkaverikin liit-

simmäisen vuosineljänneksen arvonnassa lait-

ko tehdä, vaikka olisi pää kainalossa.

oista sopiminen valutettiin liian heikoilla

toon -kampanja on tänä vuonna tuonut huh-

teen voitti Ville Rautaniemi Parkanosta.

Tosiasiassa työajan pidennys on samas-

ohjeilla liian alas. Ylätasolla tehtiin pää-

tikuun loppuun mennessä 130 uutta jäsen-

töksiä ja alatasolla hoidettiin työt.

tä Sähköliittoon. Vuonna 2016 liittoon liit-

senyyttä työkavereilleen ja saavat jokaisesta

tyi kampanjan kautta 323 uutta jäsentä. Sa-

liittyjästä S-ryhmän 20 euron lahjakortin. Liit-

sa asemassa kuin muukin säännöllinen
työaika. Työnantaja määrittelee työajan.

Tulevalle sopimuskierrokselle jäsenis-

VÄRVÄYSKAMPANJA VETÄÄ
Kampanjassa jäsenet suosittelevat liiton jä-

Työaikana on työvelvoite, ellei ole hy-

töllä on mahdollisuus kertoa, millä ta-

man verran 20 euron lahjakortteja lähetettiin

tyjän tulee muistaa täyttää liittymislomakkee-

väksyttävää poissaolosyytä. Jos työnteki-

voitteilla neuvottelupöytään mennään.

värvääjille.

seen suosittelijan nimi ja syntymäaika tai jä-

jä tulee sairaaksi, hänellä on aivan sama

Työnantajapuolen asenteet ovat selväs-

Uusien liittyjien kesken arvotaan neljästi

oikeus olla työstä poissa kuin muunakin

ti koventuneet. Ammattiyhdistystoimin-

vuodessa tablettitietokone. Tämän vuoden en-

säännöllisen työajan päivänä. Sairaus-

ta on järjestötoimintaa, jossa jäsenistö

lomia ei ikinä tehdä jälkikäteen sisään,

ohjaa laivaa alhaalta ylöspäin ja kertoo

mutta työajan pidentämisen kyseessä ol-

suunnan. Liitto on olemassa toteuttaak-

lessa näitäkin vaatimuksia on kuultu.

seen jäsenistön toivomaa edunvalvontaa.

Mutta siitä paikallisesta sopimisesta. Sähköliitto teki luottamusmiehille

Tästä koitoksesta on hyvä ottaa opiksi.
Työmarkkinoilla sopiminen siirtyy

Webropol-kyselyn, jossa selvitettiin, mi-

väistämättä enemmän työpaikkatasol-

ten sopiminen on työpaikoilla onnistu-

le. Paikallisen sopimisen pelisääntöjä ja

nut. Tulokset kertovat, että monella työ-

työehtosopimusten tekstejä on kehitet-

paikalla paikallinen sopimus syntyi ja

tävä ja luottamusmiehen asemaa vahvis-

luottamusmies pääsi myös vaikuttamaan

tettava. Vapaat oikeudet paikalliseen so-

sopimuksen sisältöön. Toisaalta yli 30

pimiseen eivät selvästi toimi. Tarvitaan

prosenttia luottamusmiehistä koki pai-

rajoja ja perälautoja pakottamaan työn-

nostusta neuvotteluissa, ja se on ehdot-

antajaa aitoon neuvotteluun. Ja lopuk-

tomasti liikaa

si jokaisen työpaikkatasolla on ymmär-

Työajan pidentäminen saattoi olla
myös työnantajalle vaikea asia. Monel-

rettävä olevansa sopija. Siinä se suurin haaste.

la työpaikalla käytettiin pehmeitä keinoja: työajan pidennys toteutetaan kuntosalilla, tyky-päivillä tai koulutuksessa.

sennumero.

Tutustu kampanjaan:

www.sahkoliitto.fi/suosittele
LUKIJAN ÄÄNI

Työsuojeluvaltuutettu
kuuluu jokaiselle
Sähköliiton jäsenelle

Vuodenvaihteessa ennen seuraavia neuvotteluja on varmaan paikallaan selvit-

Valitettavan usein aluehallintoviraston

työntekijät voivat valita keskuudestaan

tää, kuinka paljon pidennystunneilla on

tarkastuksissa tulee ilmi ettei kaikis-

edellä tarkoitetut valtuutetut.

tehty tuottavaa työtä, kuten sopimuksel-

sa yrityksissä, joissa työskentelee yli 10

Sähköliiton jäsenet työskentelevät

la haettiin.

henkilöä, ole valittu työsuojeluvaltuutet-

vaativissa työkohteissa ja sen johdosta

Kentältä on kuulunut myös kummal-

tua eikä niissä ole toimivaa työsuojelu-

työympäristöasiat täytyy hoitaa turvalli-

lista viestiä, että työajan pidennys on

organisaatiota. Työsuojelun valvontala-

sesti. Sähköliiton jäseniä ongelmallisis-

perälautamallissa sysätty työntekijän

ki määrittelee tarkasti, miten työsuojelu-

sa työympäristöasioissa auttavat ja neu-

huolehdittavaksi. Joissakin mallia nou-

asiat täytyy yrityksessä järjestää.

vovat myös ammattiosastot ja Sähkölii-

dattavissa yrityksissä on työntekijöille

8

Työpaikalla, jossa säännöllisesti työs-

ton asiantuntijat. Ottakaa heihin roh-

jaettu lappuja, joissa heitä ohjataan so-

kentelee vähintään kymmenen työnteki-

pimaan itse tilaajan kanssa, miten työ-

jää, työntekijöiden on valittava keskuu-

ajan pidennys tulisi tehdä. Työntekijöitä

destaan työsuojeluvaltuutettu ja kak-

TAPANI RYYPPÖ

yhteisesti koskevista asioista neuvotel-

si varavaltuutettua edustajikseen yhteis-

Sähköliiton edustajiston

keasti yhteyttä! He ovat jäseniä varten.

laan pääluottamusmiehen kanssa, ja jos

JARI OLLILA

toimintaan ja yhteydenpitoon työsuoje-

ja työympäristöasiain

neuvottelutulosta ei ole syntynyt, työn-

vastaava sopimusasiantuntija

luviranomaisiin. Muussakin työpaikassa

johtokunnan jäsen
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—
Helppo kokonaisuus
ABB-free@home-keskukset
ABB-free@home-keskuksien nykyaikainen muotoilu saa ne sulautumaan huomaamattomasti asunnon sisustukseen. Vakiokeskuksissa on valmiina ABB-free@homekomponentit. Keskuksien kalustus vastaa täydellisesti omakotitalon sähkönjakelun
tarpeisiin. Asennus pintaan tai uppoon. Järjestelmä on helposti laajennettavissa
lisäkomponenteilla. abb.fi/free@home

60 vuotta

AIKA JUHLIA
If ja Kaleva onnittelevat Vasamaa ja kiittävät
kaikkia Sähköliiton jäseniä hyvästä yhteistyöstä.
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Edunvalvoja, ystävä, opettaja, viihdyttäjä,
vertaistuen tarjoaja, hengen nostattaja,
tietopankki… 60-vuotias Vasama-lehti on
parhaimmillaan joka numerossaan kaikkia
näitä. Lue tästä parhaat palat vuosien varrelta!


KOONNUT: MINNA JÄRVENPÄÄ



KUVAT: VASAMAN ARKISTO

I

lman Lauritsalan sähköalantyöntekijäin ammattiosaston ehdotusta ja Kemijoen sähköalantyöntekijäin kannatusta Vasama ei ehkä olisi Vasama tai ainakin se olisi
syntynyt vasta myöhemmin. Ensimmäinen Vasama-lehti ilmestyi huhtikuussa 1957.
Pelkät juttujen katkelmatkin seitsemältä vuosikymmeneltä kertovat, mikä Vasama-lehden merkitys on lukijoilleen ja miten lehti on kuvastanut kulloistakin aikaa ja tilannetta.
Varhainen Vasama oli ylevä ja korkealentoinen, mutta
varsinkin maakuntien ”kirjeenvaihtajien” katsaukset kevensivät sisältöä huumorillaan. 1960-luvulla lehti halusi
tarjota myös ammattiin ja työhön liittyvää tietoa. Jäsenten
yksityiselämän käänteetkin tuotiin avoimesti esiin. Tuonen
satoa -palstalla muistettiin edesmenneitä liiton jäseniä, ja
toisaalla lehdessä vaikeuksiin joutunut jäsen kiitti työ- ja
ammattitovereitaan saamastaan rahallisesta tuesta.
1960-luvulla Vasama jakoi paitsi ammattitietoa, mutta myös yleistietoa. Juttuja julkaistiin muun muassa Matti
Hauptista ja Wäinö Aaltosesta, molemmat kuvanveistäjiä.
Vuoden 1986 yhteislakon aikana lehti piti lukijoitaan niin
ajan tasalla kuin silloisilla välineillä saattoi. Julkaistiin lehden lakkoextra, jonka numeroksi tuli 5 B. Päivittäinen tilannetiedotus lakon aikana annettiin tiedonjanoisille puhelimessa, ja toimisto päivysti aamuseitsemästä iltakuuteen.
Lehden kansikuvissa esiintyvät tätä nykyä usein jäsenet.
1960-luvulla lehti päätyi käyttämään useamman vuoden
samaa piirroskantta, jossa vain väri vaihteli numerosta toiseen.
Ensimmäinen Vasama oli kooltaan A5:n ja B5:n välissä.
Nykyinen Vasama on tabloid-kokoinen, ja sen painos on
29 000 kappaletta.

”Tämä kaunis lippu on liittonne oman väen, liiton ensimmäisen sihteerin Sutisen suunnittelema”, kertoi Vasama 5/1958.

VASAMAN

VUOSIKYMMENET

Muutamille sattui ”voiteluvirheitä” ja toiset

Taudista puheenollen voisimme verrata tämän

Suomen Sähköalantyöntekijäin Liitto ry:n liit-

unohtuivat tuijottamaan naisia ladun vieressä

hetkistä tilannetta ähkyä sairastavaan leh-

totoimikunta on tänään 22.2. -58 pitämäs-

joten sekin vei oman aikansa.

mään, joka turpoaa ja turpoaa kunnes halke-

sään kokouksessa päättänyt suorittaa jäsen-

Kiitän sydämestäni jokaista työ- ja ammatti-

Kemijoen sähkötyöntekijäin hiihtomestaruus-

aa, jollei satu tulemaan asiantuntevaa apua

äänestyksen liittymisestä mahdolliseen uu-

toveria, joka on Hämeenlinnan osaston kaut-

kilpailut Petäjäskoskella -jutun lopetus, Vasa-

paikalle.

teen ammatilliseen keskusjärjestöön. Äänes-

ta halunnut minua muistaa ja antanut ro-

ma 1/1957

Puheenjohtajan Ammattiyhdistysliikkeemme

tys suoritetaan 15.–16.3. -58. Päätös johtuu

ponsa työtoverien keräykseen, minulle arvok-

tienhaarassa -kirjoitus, Vasama 3/1957

siitä, että liiton pyrkimykset päästä SAK:n jä-

kaaksi taloudelliseksi tueksi sairauteni aika-

senliitoksi on edellä mainitulta taholta omista

na. Kiitos.
Halonen kiittää -kirjoitus, Vasama 5/1959

Eräs tuntuva haitta meidän jääpalloharras-

Vasama 5/1958

tuksissa kuitenkin oli, koska ns. I joukkueel-

Toivoen, että lehtemme entistä paremmin

yrityksistä huolimatta evätty.

lemme ei saatu arvoisaa vastapelaajaa, meil-

pystyisi tulevana esiintymisvuotenaan täyt-

Liittotoimikunnan julkilausuma,

lä kun oli ehtona saada yhtä edustava joukkue

tämään paikkansa ja että koko liittomme ke-

Vasama 1/1958

vastapelaajaksi kuin meidän oma joukkueem-

hitys kulkisi jättiläisaskelin eteenpäin, toivo-

mekin, ehto oli sellainen, että pelaajien kes-

tamme lukijakunnallemme vahvaa terveyttä

Se vaatii jäsenvelvollisuuksien tinkimätöntä

tulo pääse Sinulle katkeamaan. Tässä kuussa

kipaino piti olla 104 kg, joten täyttä panosta

joulunpyhiksi ja kukkaroa, jossa vielä on ra-

noudattamista. Se muistuttaa meitä jatkuvas-

liitolle saapuvasta tilityksestä seuraamme jä-

jääpalloilun historiaan emme voineet esittää.

haa pyhien väliviikollakin.

ti siitä, että olemme yksi osa työntekijäin suu-

senmaksujen tilastoa ja jos huomaamme, että

Kirje Veitsiluodosta -osastokatsaus,

Toimituksen turinoita -kirjoituksen lopetus,

resta kokonaisuudesta.

Sinulla on rästiä jäsenmaksuissa puolivuotta

Vasama 2/1957

Vasama 4/1957

Puheenjohtajan Lippumme kutsuu! -kirjoitus,

niin silloin en minä saavu enää Sinun luokse-
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Hyvä Liittotoveri tarkistappas onko jäsenkirjasi sellaisessa kunnossa ettei ystäväsi Vasaman
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Korkeajännitemuovikaapelikurssilaiset pääsivät numeron 2/1963 kanteen.
Liiton jäsenyyttä mainostettiin näin numerossa 6/1960.

Ensimmäisen Vasaman sivukoko oli puolivälissä

Päätoimittaminen vaati pukua ainakin Vasaman var-

Matti Hauptin Naisen pää -niminen teos pääsi Vasa-

Keskustoimisto muutti omaan uuteen toimitaloon Tam-

kokoja A5 ja B5.

haisina vuosina. Päätoimittaja Arvo Kreivilän tyylinäyte.

man 8/1960 kanteen. Lehden sisällä oli pidempi ruot-

pereen Aleksanterinkadulle loppuvuodesta 1988. Van-

sinkielinen juttu kuvanveistäjästä sekä lyhyempi suo-

hoissa tiloissa Tampereen Keskustorin laidalla oli muun

menkielinen.

muassa näin komea tulisija.

si ennen kuin olet maksanut maksusi.

din mukaiset jatkosmuhvit soveltuvat mitoil-

Aravaosakekaavakkeita on saatavana Hämeen

la on ollut pitkin talvea työttömyyttä ja se on

Onko jäsenkirjasi kunnossa! -muistutus,

taan lähinnä Pp- ja P-putkien jatkosmuhveik-

Sähkö- ja Koneliikkeessä (myymälä) herra

aiheuttanut joko lopputilejä tai pitkiä pakko-

Vasama 7/1959

si. Metallisia ja kierteellisiä P-putkille tarkoi-

Lauhakarilta, hintaa 100 mk kappale. Liit-

lomia.

tettuja muhveja on kuitenkin käytettävä P-

tymismaksuna (joka myöhemmin hyvitetään

Pahoina päivinä -pääkirjoitus,

– Alkuun tämä oli kuin tervan juontia, mutta

putkien muhveina silloin, kun putki on suoja-

osakkeen hinnasta) on laitettava 5000 mk,

Vasama 3/1963

enää en vaihtaisi ammattiani!

maadoitettava (esim. VM § 5).

Asunto-osakeyhtiö Sammonkatu 41 tilille ja

Muovisten muhvien käyttö -juttu,

samalla avattava, ellei jo ennestään ole, sääs-

On häpeä suomalaiselle yhteiskunnalle, että

Vasama 1/1960

tötili osakkeen anojan nimelle ja säästettävä

lakko hissialalla jatkuu jo jokseenkin viiden

siihen omakäteisrahoitusta varten.

kuukauden ikäisenä. Se ei lopu sillä, että yri-

Sanat ovat Suomen toistaiseksi todennäköisesti ainoan naispuolisen sähköasentajan,
rouva Irja Kapasen, joka tällä haavaa työskentelee neljän miehisen ammattitoverinsa kans-

Tammikuun 11. päivänä saapui yllättäen vies-

Tampereen sähkömiehille oma talo -jutusta,

tetään värvätä rikkureita. Se vaatii sitkeitä

sa eräässä valmistusvaiheessa olevassa hel-

ti, että olit joutunut kulkemaan sen tien, joka

Vasama 10/1960

neuvottelijoita. Jos nykyiset eivät tunnesyistä

sinkiläisessä virastotalossa.

johtaa elämänvirran toiselle puolelle. Sairas-

Rouva sähköasentaja -juttu,

vuoteesi, joka oli vain vajaan viikon mittai-

Tämä talvi on ollut oikeastaan vasta ensim-

Puheenjohtajan Hissilakko – miksi? -kirjoitus,

Vasama 14/1959

nen, osoittautui voimillesi ylivoimaiseksi. Et

mäinen ajanjakso, jolloin melko suuri osa jä-

Vasama 10/1964

liikoja valitellut, koska se oli vierasta periaat-

senistöstämme on joutunut ”tutustumaan” lii-

Muoviset jatkosmuhvit soveltuvat myös me-

teillesi.

tossamme toimivan työttömyyskassan merki-

Osasto 36 Kuopio: Aarne Lybeck. Vahtanut

talliputkien muhveiksi SFS C.V. 61 standar-

Kuolleita-palstan kirjoitus, Vasama 2/1960

tykseen. Varsinkin Helsingissä ja Tampereel-

alaa. Palautusmäärä 55,80 mk. Teuvo Närhi.
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VASAMAN VUOSIKYMMENET

Joulukansi vuodelta 1972 on kuin sadusta. Sen piirtäjää ei valitettavasti lehdessä mainita.

Neljännesmiljoonan työntekijän
yhteislakon takia Vasama teki
erikoisnumeron.
Perin tyylikästä porukkaa kesäpuvuissaan numeron 7/1960 kannessa.

1960–70-luvuilla Vasama turvautui samaan kansikuvaan, joka vain vaihtoi väriä numerosta toiseen.

Vaihtanut alaa. Palautusmäärä 19,80 mk.

nen VPK:n kirpputorille. […]Lastenkodin lap-

Talo on pitänyt sovittaa vuosisadan vaih-

ti Sähköalojen ammattiliitto ry. Sääntöuu-

Työtaistelukassa tiedottaa -palsta,

sia päätettiin käydä myös tervehtimässä lä-

teessa rakennettujen naapuritalojen tyyliin.

distukseen kuului myös edustajiston perus-

Vasama 11/1965

hemmin sovittavana aikana.

Ensimmäinen kerros päällystetään Kurun

taminen liittokokouksen ja liittovaltuuston

Salme Näätsaaren selostus Kipinä-naisten

graniitilla, ja muutenkin talon ulkoväriksi

tilalle. Edustajisto valitaan vaaleilla, jotka

vuosikokouksesta, Vasama 3/1973

tulee harmaan eri sävyjä.

pidetään 18.9.–2.10.1996.

Liiton toimitalo saa muotonsa -juttu,

Edustajisto aloittaa Sähköalojen ammattilii-

Vasama 2/1988

tossa ensi syksynä -juttu, Vasama 1/1996

Voittoina: 1 Vauxhall Viva -henkilöauto, 1
Opel Kadett -henkilöauto, 3 Evinrude-perämoottoria tai lomamatkaa Italiaan, 10 kaita-

Liittotoimikunta on päättänyt, että liiton jä-

filmikameraa tai matkakirjoituskonetta, 20

senet eivät saa allekirjoittaa ulkomailla työs-

Sharp ula -transistoriradiota

kentelyä edellyttävää sopimusta ilman, että

Sähköliiton liittotoimikunta on antanut

Erityisen kiinnostuneina seurataan luotta-

Neljän järjestön yhteisiä Kipinä-arpajaisia

työnantajan kanssa tehtävän sopimuksen eh-

neuvottelukunnalle valtuudet neuvottelu-

musmiesten mahdollisuutta esittää kysy-

koskeva sivu, Vasama 3/1966

dot saatetaan liiton tietoon. Tähän päädyt-

jen katkaisemiseen. […] Ajankohtaista tie-

myksiä sivujen kautta edunvalvontaosaston

tiin, koska tarvitaan nopeita toimenpiteitä ti-

toa puhelinalan tilanteesta päivittäin uusit-

”nettitoimitsijalle”. Kysymyksistä ja vasta-

Valtuusto totesi ettei kemiallisen puunjalos-

lanteen selvittämiseksi tai muuten kehitys vie

tavalta tiedotusnauhalta puhelimitse 931-

uksista kootaan tietopankki luottamusmies-

tusteollisuuden sopimusneuvotteluja kannata

aina vaan huonompaan suuntaan.

520500.

ten käyttöön.

jatkaa, koska työnantajapuoli ei halua suos-

Ei omin päin töihin ulkomaille -juttu,

Puhelinalan neuvottelut jumiutumassa

Sähköliiton nettisivut uuteen kuosiin -juttu,

tua itsenäiseen työehtosopimukseen vaan tar-

Vasama 3/1980

-kansijuttu/ Vasama 4/1992

Vasama 2/2007

työnantajapuolelle työrauha ja meille lämmin-

Jäsenäänestyksessä käytetään tässä lehdes-

Sähköliiton kymmenes liittokokous jäi vii-

Meistä juttu tuntui heti epäilyttävältä. Meil-

tä kättä.

sä olevaa ja irti leikattavaa äänestyslipuketta.

meiseksi. Kokous päätti uudistaa liiton

le sanottiin, että joka työmiehellä pitää olla

Puheenjohtajan Näin se alkoi -kirjoitus,

Rasti Kyllä-ruudussa merkitsee sopimuksen

sääntöjä niin, että neljän vuoden välein liit-

itsellä turvakengät ja työkalutkin. Yksi mies

Vasama 1/1967

hyväksymistä ja töiden jatkamista. Rasti Ei-

tokokouksen sijasta valitaan 90-jäseninen

lähti pois eikä saanutkaan loppurahaa.

ruudussa merkitsee sopimuksen hylkäämistä

edustajisto.

Virolaisen asentajan kirje Vasamalle

Toimintasuunnitelmaan otettiin kerhoiltojen

ja työtaistelutien valitsemista.

Kansijuttu, Vasama 19/1992

5.12.2012 -juttu, Vasama 12/2012

järjestäminen entiseen tapaan, pilkkikilpailut

Sähköasennuksen TES jäsenäänestykseen

ja arpajaisten järjestämiset sekä osallistumi-

-kansijuttu, Vasama 7B, 1980

joaa epämääräistä pöytäkirjaa jolla taattaisiin

12

VA S A M A 5 / 2 0 1 7

Sähköliitto on ollut vuoden alusta virallises-

VA S A M A - L E H T I 6 0 V U O T TA



TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ

Kaimat evästävät
60-vuotiasta
Vasama-lehdellä on kunniakas joukko kaimoja, joilla on jo pidempi taival takanaan.
Vaasan Vasama täyttää tänä vuonna peräti 110 vuotta ja perässä tulee Suonenjoen Vasama,
jolla on ikää 109 vuotta! Oulunsalon Vasama on ehtinyt 107 vuoden ikään ja Takamaan Vasama
101-vuotiaaksi. Valtimon Vasamallekin tulee tänä vuonna 72 vuotta täyteen.
Juhlavuonnaan Vasama-lehti pyysi vanhemmilta kaimoiltaan neuvoja ja evästystä seuraavalle
vuosikymmenelle. Mitä ”seniorit” teroittavat ”juniorin” mieleen?

NÄE MUUTOKSISSA HYVÄÄ
Valtimon Vasama onnittelee Vasama-lehteä.
Vaikka perinteet ja historia ovat tärkeitä, niin
liikaa ei saa jäädä muistelemaan, vaan on pysyttävä ajan ja muutosten mukana. Meidänkin toimintamme on sopeutunut kulloiseenkin aikaan.
Muutoksissa pitää nähdä hyvät puolet ja jätettävä
surkuttelu vähemmälle.

Valtimon Vasama on vuonna 1945 perustettu pienen kylän ja kunnan urheiluseura, jossa on
harrastettu lähes kaikkia lajeja. Nykyään lajimme ovat lähinnä hiihto, yleisurheilu ja salibandy.
Seuramme nimen taustasta arvelen, että ehkäpä sotien jälkeen Vasama kuvasi seuran voimaa
ja energisyyttä. Nimi erottuu hyvin muista Hiih-

toseura-, Palloseura- ja Ski Team -nimisistä seuroista.
MATTI ROININEN
puheenjohtaja
Valtimon Vasama

YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ PARHAISIIN TULOKSIIN
Takamaan Vasama ry onnittelee 60 vuotta täyttävää
Vasama-lehteä ja toivottaa menestystä myös tuleville vuosikymmenille! Määrätietoisella ja työtä pelkäämättömällä asenteella ja yhdessä tekemällä saavutetaan
parhaat tulokset. Tavoitteista pidetään kiinni, ja tekemiset perustuvat yhteisiin sopimuksiin.
Takamaan Vasama ry perustettiin keväällä 1916
Elimäen kunnassa sijaitsevan Takamaan kylän nuorisoseuraksi. Nykyisin kuulumme Kouvolan kaupun-

kiin ja toimimme entisen Takamaan koulupiirin kyläyhdistyksenä. Jäsenmäärämme on 150 henkeä. Seuramme täytti viime vuonna 100 vuotta. Perustimme
Takamaan Teatterin esittämään seuran historiasta kertovan näytelmän. Seuratalon käyttöönotosta tulee tänä
vuonna kuluneeksi 90 vuotta. Järjestämme juhlat yhdessä kylän itsenäisyysjuhlien kanssa joulukuun alussa.
Vasama valittiin seuran nimeksi paikan nimen, Va-

sama-saaren, perusteella. Se on pieni mäki peltojen
keskellä. Nimi on ollut käyttökelpoinen jo yli sadan
vuoden ajan; eihän se oikeastaan mikään muu olisi voinut ollakaan.
HELJÄ PARKKO
puheenjohtaja
Takamaan Vasama

ÄLÄ UNOHDA UUDISTUA
Lämpimät onnittelut 60-vuotiaalle Oulunsalon Vasaman nimikaimalle! 107 vuodessa toiminnassamme
on aina korostunut aktiivisuuden ja uudistumiskyvyn
merkitys. Tämä sopii mielestäni ohjenuoraksi kaikkeen pitkäjänteiseen toimintaan.
Seuramme on perustettu jo vuonna 1910, ja se on
yksi vanhimpia urheiluseuroja Pohjois-Suomessa. Jäsenmaksun maksaneita jäseniä on noin 600, ja lajijaostoja on neljä: hiihto, lentopallo, pesäpallo ja suun-

nistus. Juhlimme 100-vuotista taivaltamme vuonna
2010 ja järjestimme muun muassa Juha Tapion konsertin, jonka tuotosta ohjattiin varoja nuorten urheilutoimintaan.
Nimen valikoitumisesta seurallemme ei ole varmaa
tietoa, mutta arvelisin sen juontavan juurensa ainakin
osittain seuramme perustajajäseneen Juho Vasamaan.
Joka tapauksessa nimi sopii erinomaisesti niin aktiiviselle ja nuorekkaalle urheiluseuralle kuin Sähköliiton

jäsenlehdellekin: sen lisäksi, että se tarkoittaa nuolta,
siitä tulee mieleen suunta eteenpäin, nopeus ja energisyys.
JORMA AINASSAARI
puheenjohtaja
Oulunsalon Vasama

EMME OLE TYLPPIÄ NUOLIA
Vaasan Vasama haluaa onnitella Vasama-lehteä. Vaikka se onkin urheiluseuraamme verrattuna vasta poikanen, niin 60 vuotta on toki merkittävä ajanjakso. Uskomme, että lehti jatkaa arvokasta työtään valitsemallaan toiminta-alalla.
Seuramme täyttää tänä syksynä jo 110 vuotta.
Aluksi edustimme koko urheilulajien kirjoa, mutta
riveistämme ovat omat erikoisseuransa perustaneet
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muun muassa painijat, nyrkkeilijät, jalkapalloilijat,
voimistelijat, pesäpalloilijat, jääkiekkoilijat ja koripalloilijat. Nykyisin lajimme ovat yleisurheilu, lentopallo
ja kuntourheilu.
Seuramme nimen keksi Vaasan Jaakkoo -pakinoitsija. Hän perusteli, että ”Wasama-sanassa olis samalla vivahrus Vaasan kaupunkiin ja ruattiksi sopi niin
hyvin nimitys vasamit”. Nimeä vastustettiinkin, kos-

ka vasama tarkoittaa tylppää, vanhasuomalaista ampumanuolta, joka ei riko nahkaa. Vastustajat eivät halunneet seuran olevan ”tylppä nuoli”.
KALEVI INHA
kunniapuheenjohtaja
Vaasan Vasama

M AA 55 // 22 00 11 77
VVAA SS AA M

13
13

Vasaman lukijatutkimus:

LISÄÄ JUTTUJA KOLLEGOIDEN ARJESTA
V

asama-lehden internetissä to-

TARVETTA JATKUVALLE

teutettuun lukijakyselyyn vasta-

UUTISVIRRALLE

si huhtikuun loppuun mennessä

Kyselyssä tutkittiin myös muiden

2 363 henkilöä. Linkki kyselyyn lä-

viestintäkanavien käyttöä kysy-

hetettiin lähes 20 000 jäsenel-

mällä, missä niistä vastaajat halu-

le, joiden sähköpostiosoite oli liiton

aisivat saada tietoa itseään koske-

tiedossa. Lisäksi kyselyyn pääsi lii-

vista asioista. Liiton nettisivut oli-

ton nettisivujen etusivulta.

vat ylivoimainen ykköskanava; 67

Kolme neljäsosaa antoi lehdelle

prosenttia valitsi sen. Seuraavaksi

arvosanan 7–8, joka kouluasteikol-

suosituin oli sähköposti. Sosiaali-

la tarkoittaa tyydyttävää–hyvää. Yli

sen median kanavista eniten kan-

17 prosentin mielestä Vasama on

natusta sai Facebook. Uutiskirjet-

jopa arvosanan 9–10 arvoinen. Suo-

täkin suosi yli viidennes.

situinta luettavaa lehdessä ovat ju-

Oman alan uutiset kiinnosta-

tut jäsenten työpaikoilta, joita luki

vat tutkimuksen osanottajia, sillä

yli 70 prosenttia. Seuraavaksi lue-

lähes 70 prosenttia heistä tahtoi-

tuimpia ovat kansi, yleiset työmark-

si lukea koko ajan päivittyviä uu-

kina-asiat sekä työterveyteen ja hy-

tisia liiton verkkosivuilta tai mo-

vinvointiin liittyvät jutut. Tasais-

biilissa.

ta yli 40 prosentin kannatusta sai-

Vastaajista 88 prosenttia kertoi

vat myös osastoja koskevat jutut ja

lukevansa Vasamaa. Niiden jou-

toimintailmoitukset, henkilökuvat,

kossa, jotka sanoivat, etteivät lue

pääkirjoitus, asiantuntijakolumnit

Vasamaa, oli huomattavan suuri

ja Johtohamo-piirrokset. Mainok-

määrä eläkeläisjäseniä, joille leh-

setkin sanoi lukevansa yli viidennes

ti ei tule ja jotka olivat epätietoi-

vastaajista.

sia syystä, miksi näin on. Miettiä

Tulevaisuuden Vasamalta vastaa-

pitääkin nyt, miten eläkeläisjäse-

jat toivoivat lisää juttuja sähköalan

nille saataisiin tieto siitä, että he

ammattilaisten arjesta. Myös luki-

voivat tilata lehden maksutta aina

joiden kysymyksiä, joihin asiantun-

syksyisin avautuvan tilauslinkin

tijat vastaavat, haluttiin lehteen.

kautta. Vasamaa ei automaattises-

Samoin monet vastaajat lukisivat

ti lähetetä eläkeläisjäsenille, kos-

mielellään edunvalvonnan menes-

ka osa heistä ei koe sitä tarpeel-

tystarinoita.

liseksi työelämästä jättäytymisen

MILLAISIA JUTTUJA HALUAISIT VASAMAAN?
78,4%
JUTTUJA AMMATTILAISEN ARJESTA/TYÖPÄIVÄSTÄ
38,47
HARRASTUSJUTTUJA
5,13
KIRJA-, LEVY-, PELI- JA ELOKUVA-ARVOSTELUJA
57,58
KYSY LAKIMIEHELTÄ -PALSTA, JÄSENTEN KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA NIIHIN
19,23
KYSY LÄÄKÄRILTÄ -PALSTA
6,68
RUOKAJUTTUJA
41,31
EDUNVALVONNAN MENESTYSTARINOITA
37,77
KOULUTUSASIAA
19,95
JUTTUJA SÄHKÖALAN IHMISISTÄ, JOTKA OVAT JULKKIKSIA
33,7

jälkeen.
Vastaajien kesken arvottiin 500

YLEISÖNOSASTOKIRJOITUKSIA

euron matkalahjakortti. Sen voitti


TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ

Kenneth Saarinen Lohjalta. 

MEDIARYHMÄ VIITOITTAA VIESTINTÄÄ
iten varmistetaan, että juttu-

ton viestintäosaston ja johdon li-

aiheet, kannanotot, huolen-

säksi kolme jäsentä, jotka kerää-

aiheet ja positiiviset signaalit ken-

vät terveisiä jäsenistöltä. He ovat

tältä päätyvät Sähköliiton viestintä-

edustajiston puheenjohtaja Jari

osaston korviin ja jalostuvat eri ka-

Räsänen Järvenpäästä, hallituksen

navissa julkaistaviksi jutuiksi sekä

jäsen Teemu Anttila Kurikasta ja

linjapäätöksiksi? Niin paljon ei jä-

Antti Heikkinen Klaukkalasta.

senten suoria yhteydenottoja osas-

Mediaryhmä on tänä vuon-

tolle tule, etteikö liiton mediaryh-

na kokoontunut kahdesti. Vuo-

mää tarvittaisi.

den 2017 isoin viestintähanke on

Sähköliiton mediaryhmän teh-

Kuva: JARI OLLILA

M

Sähköliiton verkkosivujen uudis-

tävänä on kuunnella kentän ään-

taminen. Suunnitellun aikatau-

tä viestinnän linjauksissa ja toimia

lun mukaan nykyaikainen Sähkö-

hallituksen apuelimenä. Ryhmään

liitto.fi-palvelu avautuisi ensi vuo-

kuuluu tällä edustajistokaudella lii-

den alussa. 

Jo Vasama-lehden lukijatutkimuksen väliraportin runsas vastausten määrä ilahdutti
mediaryhmää huhtikuun kokouksessa. Vasemmalta lukien vt. toimittaja Minna Järvenpää,
Antti Heikkinen, vt. päätoimittaja Sauli Väntti, liittosihteeri Hannu Luukkonen, toimittaja
Riitta Kallio ja edustajiston puheenjohtaja Jari Räsänen. Teemu Anttila ei päässyt
osallistumaan kokoukseen.
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Olkapäät ja hartiat vertyvät jumpan avulla

O

lkapään ja hartioiden kipu on
yleinen vaiva. Noin joka viidennen aikuisen olkapäät tai
hartiat ovat olleet kipeät viimeisimmän kuukauden aikana. Mitä vanhemmaksi ihminen tulee, sitä enemmän
olkapäissä alkaa tuntua esimerkiksi
kädet koholla työskentely.
Olkapään pienten lihasten jänteet
ovat heikko kohta etenkin silloin, kun
ihminen tekee työtä kädet kohotettuina. Ne kannattelevat kättä vaaka- ja
kohoasennossa, mutta samalla olan
jänteiden verenkierto heikkenee. Vuosien mittaan kaikkien jänteet heikentyvät, jolloin esimerkiksi asentajille
voi hankalien työasentojen seurauksena tulla myös pahoja kipuja.

KIPU ISKEE SIVULIIKKEESSÄ
Olkapään jännevaivoista yleisin on
kiertäjäkalvosimen oireyhtymä. Se aiheuttaa kipua olkapäässä ja olkavarressa (olkapäästä hauikseen) varsinkin sivusuuntaisessa liikkeessä. Silloin esimerkiksi paidan pukeminen ja
aivan kevyenkin tavaran, kuten kirjan
tai astian, nostaminen sivusuunnassa
voi olla kivuliasta. Vaivan edetessä olkapäätä särkee rasituksen jälkeenkin.
Ylilääkäri Esa-Pekka Takala Työterveyslaitokselta sanoo, että kaikenlainen kurkottelu ja painavan kannattelu rasittaa olkapään jänteitä.
– Valitettavasti vanheneminenkin
tuntuu, ja 40 ikävuoden jälkeen jänteet
ovat jo heikentyneet. Olkapään vaivat
eivät kuitenkaan ole väistämättömiä.
Riippuu siitä, miten raju kuorma olkapäillä on.
LAIVAHITSAREIDEN
OLKAPÄÄT LUJILLA
Takala kertoo, että olkapään vaivoja alettiin tutkia laivahitsareiden ansiosta. Tutkimus alkoi 1970- ja 80-luvun alun Ruotsista, missä huomattiin,
ettei töissä ollut yli 50-vuotiaita laivahitsareita.
Yhdenkään olkapäät eivät olleet kestäneet raskaiden työvälineiden ja visiirin painoa. Heillä oli kuormaa kädessä
jatkuvasti jopa yli viisi kiloa.
Työkalut ovat nykyisin paljon kevyempiä, mutta kiertäjäkalvosimen oireyhtymä ei ole katoamassa. Esa-Pekka Takala painottaa taukoja työn tekemisessä ja työn muokkaamista niin, että käsillä kannattelua voitaisiin vähentää. Ei ole hyväksi tupakoidakaan, koska savuttelun huonontava vaikutus
verenkiertoon tiedetään ja niukka verenkierto puolestaan altistaa jänteen
heikentymiselle.


TEKSTI: SEIJA PENTTILÄ



KUVA: MINNA JÄRVENPÄÄ
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VIISAS HARRASTAA JUMPPAA
Kuntosalityyppinen jumppa auttaa
olkapään vaivaan. Takalan mukaan
edessä on monia kuukausia kestävä
harjoittelu, jos ihminen ei ole aikaisemmin treenannut yhtään. Takala varoittaa, että olkapää saattaa olla jopa
kipeämpi välittömästi harjoittelun jälkeen kuin ennen sitä. Lääkäri tai fysioterapeutti ohjaa oikeanlaiseen voimaharjoitteluun.
Olkapään jännevaivojen leikkauksia
tehdään nykyisin paljon vähemmän
kuin viisi vuotta sitten. Tutkimukset
osoittavat, että sopivan jumppahoidon
avulla tulokset ovat vuoden päästä yhtä hyvät myös ilman leikkausta.
Ylilääkäri Esa-Pekka Takala muistuttaa, että jänteet eivät iän myötä tule paremmiksi.
– Kroppaa pitäisi kuormittaa sopivasti koko elämän aikana. Olkapään
kiputila saattaa uusiutua useidenkin
vuosien tauon jälkeen. Silloin edessä
on uusi jumppakuuri. Parempi on harjoitella koko ajan tasaisesti.

jaan huomaa, koska painavaa taakkaa
ei yleensä jaksa kannatella pitkään.
– Lihaksia vahvistava harjoittelu
sekä ehkäisee vaivoja että hoitaa niitä.
HANKALAT ASENNOT
NISKAN RIESA
Niska- ja hartiavaivat ovat hyvin yleisiä. Niskanikamiin alkaa tulla iän aiheuttamia muutoksia jo 25 ikävuoden jälkeen. Kädet koholla työskenteleminen rasittaa niskaa. Takake-

no kattoa kohden, etukeno kumarassa esimerkiksi ruudun ääressä ja kiertyminen sivulle ovat niskan kannalta
raskaita asentoja. Takala summaa, että rankaa kuormittaa vähiten suorassa
eteen katsominen.
Ylilääkäri Esa-Pekka Takala painottaa, että liikunta laukaisee niskan ja
hartioiden lihasjännitystä paremmin
kuin paikallaan rentoutuminen.
Käsien heiluttelu tuulimyllyn lailla,
kevyiden punttien nostelu ja sauvakävely ovat hyvää liikuntaa. 

JÄÄTYNYT OLKA SÄRKEE ALATI
Yleisiä jännevaivoja paljon harvinaisempi on niin sanottu jäätynyt olkapää. Siinä kipu tuntuu laajemmin kuin
kiertäjäkalvosimen vaiva. Jäätynyttä
olkapäätä särkee yötä päivää, ja kaikki liikkeet vaikeutuvat. Kättä ei esimerkiksi voi kurottaa selkään tai ottaa
lompakkoa takataskusta.
Jäätyneen olkapään syy on epäselvä, mutta sairastuneet ovat yleensä
keski-ikäisiä. Apua tuovat tulehduskipulääkkeet ja olkavarren liikuttaminen heiluriliikkeessä. Muut liikkeet voivat olla liian kivuliaita. Sairaudesta toipuu yleensä kokonaan, mutta se saattaa kestää parikin vuotta.
PIENIKIN KUORMA
TUNTUU HARTIOISSA
Olkapään jännevaivoja paljon yleisempiä ovat hartialihaksiin liittyvät kolotukset. Hartialihaksia
kuormittaa kaikki, mitä kädessä
kannatellaan, vaikka se olisi pieni
ruuvimeisseli. Tarkoissa mittauksissa jo viisi minuuttia pitempään kestävä jännitys alkaa näkyä lihasten väsymisenä.
Jos jännitys jatkuu päivästä toiseen
niin, että lihakset eivät palaudu tavallisen levon aikana, seurauksena on jatkuva jomotus.
Takala kehottaa verryttelemään hartioita noin puolen tunnin välein. Pulma on, että kevyttä työtä tehdessä tai
esimerkiksi autoa ajaessa lihakset eivät kerro, että tauko olisi paikallaan.
Raskaassa työssä tauon tarpeen sen siVA S A M A 5 / 2 0 1 7
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TUULINEN TYÖMAA
PÖLKKYLÄNNIEMELLÄ
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TEKSTI: RIITTA KALLIO



KUVA: EMMI KALLIO

VA S A M A 5 / 2 0 1 7

VA S A M A - L E H T I 6 0 V U O T TA

Tatu Mäkisalo asensi 110 kV:n maakaapelin ylijännitesuojan maadoituksia kuukulkijan avulla.

Nosturinkuljettaja Arto Pellonpää nosteli sähköasentajia korkeuksiin. Kärkimies Vesa Mäkisalolla oli jo jalat maassa.

– Tuleehan se nälkä johtohommissakin, tuumasivat Heikki Vinni ja Topi tuulen tuodessa ruuan tuoksua kahvilalta.

Erkki Lahti valmisteli puupylvästä purkamista varten.

J

äänsininen katse seuraa tarkkaan Empower PN:n voimajohtoasentajia, kun nämä viimeistelevät Pölkkylänniemen 2x110 kV:n ilmajohtomuutosta Tampereen keskustan
kupeessa Näsijärven rannassa. Kylmä
katse kuuluu siperianhusky-Topille,
joka nuoresta iästään huolimatta on jo
kokenut monet työmaat isäntänsä mukana ja näin edennyt jo lähes viralliseksi voimajohtokoiraksi.
Viileä mutta kirkas toukokuu sopii
Topille niin kuin 33-metrisissä metallisissa ilmajohtopylväissä johtimia
kiinnittäville kokeneille voimajohtoasentajille, Erkki Lahdelle ja Vesa
Mäkisalollekin. Siinä missä tavallista
tallaajaa hirvittää katsoakin yläilmoissa keikkuvia, näitä kavereita vain naurattaa kysymys korkean paikan kammosta.
RANKKA TYÖTÄ
Miehet kertovat, että kyseessä on Tampereen Sähkölaitoksen tilaama johtomuutosurakka, joka liittyy osaltaan
myös kaupungin uuteen rantatunneliin ja Paasikiventien ylikulkusillan
hissitöihin. Pölkkylänniemessä ilmajohdot vaihtuvat kaupungin keskustaa
lähestyttäessä maakaapeleiksi ja korkeat voimajohtopylväät puretaan pois
rantamaisemasta.
VA S A M A - L E H T I 6 0 V U O T TA

Kaikkiaan reilun kahden kuukauden
mittainen muutostyö on vaatinut paljon
suunnittelua ja esivalmisteluja, mutta täydellä höyryllä töitä Pölkkylänniemessä on painettu vapusta alkaen. Vilkasliikenteisen väylän varrella purkutöitä on jouduttu tekemään vuorokauden ympäri, öisin valonheittimien valossa.
Pitkää päivää tekevät asentajat ovat
Seinäjoelta ja asuvat keskustan hotellissa komennuksen ajan. Pääsääntöisesti komennustöissä olevat tekevät nelipäiväistä viikkoa ja saavat palautua
raskaasta työstään kolmipäiväisen viikonlopun ajan. Empower PN:n 21 asentajaa käyvät tarpeen mukaan komennuksilla ympäri Suomea.
ERÄHENKISIÄ JÄTKIÄ
Miehekkään karun näköisellä työmaalla ryskäävät monet työkoneet, kaivurit
ja nosturit. Tunnelmaa nostattaa kirpeä kevättuuli, joka ottaa vauhtia Näsijärven kylmältä selältä. Monenkirjavaa
työmaata pyörittää nuori voimajohtomestari Heikki Vinni, jonka Audin etupenkillä Topi-koira pitää vahtia.
– Näihin hommiin valikoituu hyväkuntoisia kavereita, jotka eivät pelkää kylmää ulkoilmaa eivätkä korkeita
paikkoja; erähenkisiä jätkiä, jotka pärjäävät reissuhommissa, Vinni tiivistää

sähköammattilaisilta vaadittavat piirteet.
Hyvähermoisen ja huumorintajuisen mestarin lisäksi asennusporukka
tarvitsee maanrakennusammattilaisia
ja tarkan nosturikuskin. Sellainen oli
saatu paikalle Jyväskylästä, josta keikalle oli saapunut Arto Pellonpää Kurko-Koposen nosturiauton kera. Viime
töikseen hän nosti koneellaan pois tarpeettomaksi käyneen puupylvään, josta Erkki Lahti oli pylväskenkien avulla
kavunnut irrottamassa johtimet.
Jyväskylästä työmaalla on myös käyty rakentamassa voimajohtopylväiden
perustukset, jotka ovat SR-Talotekniikan erikoisalaa.
”YLELLINEN TYÖMAA”
Maallikkojen kauhistellessa tuulista
työmaata komennusporukka innostuu
kehumaan kohdetta suorastaan ylelliseksi.
– Harvoin päästään tekemään voimajohtotöitä hyvän asfalttitien varressa, jossa on lättykahvila heti työmaan
vieressä. Kelit ovat olleet kirkkaita ja
yötkin suorastaan kuulaita, eikä ukkonen ole rajoittanut työntekoa. Majoituspaikka on vain parin kilometrin päässä, joten asiat ovat harvinaisen hyvällä mallilla.
Pölkkylänniemen työmaan laaduk-

”NÄIHIN HOMMIIN
VALIKOITUU
HYVÄKUNTOISIA
KAVEREITA, JOTKA
EIVÄT PELKÄÄ
KYLMÄÄ ULKOILMAA EIVÄTKÄ
KORKEITA PAIKKOJA.”

kuuden kruunaavat asennettavat voimajohtopylväät, jotka ovat lujaa kotimaista tekoa. Proxolon Oy on toimittanut paikalle säänkestävät, Pirkkalassa valmistetut ja kuumasinkityt metallipylväät, jotka kevyesti kestävät 70 asteen säänvaihtelut.
Heikki Vinni summailee työn hyviin
puoliin raittiin ulkoilman lisäksi myös
sen, että porukka voi kymmenienkin
vuosien päästä nähdä työnsä lopputuloksen.
– Meillä työkohteet ovat useimmiten
niin merkittäviä, että oman kädenjäljen
voi nähdä vielä sukupolvienkin päästä. 
VA S A M A 5 / 2 0 1 7
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EN
KUUKAUAD
KUV

Kuvan on ottanut Sähköliiton entinen puheenjohtaja ja Vasaman päätoimittaja Martti Alakoski matkalla Pohjoismaiseen sähköalan koulutuskomitean NEUK:in kokoukseen Islannin Eigilstadiriin toukokuun lopulla 2013. Huikeiden maisemien Islanti lienee maailman ainoa maa, jonka sähköntuotannossa käytetään vain uusiutuvaa energiaa. Valtaosa tuotetaan vesivoimalla, mutta
varsinkin lämmityksessä hyödynnetään geotermistä energiaa, jota tuliperäisessä maassa riittää.

KÄRKIMIES

Sähkö pelastaa maailman
M

aapallon suurimpana uhka-

lisin. Sähkön avulla voidaan läm-

na pidetään ilmaston lämpe-

mittää ja viilentää. Sähköllä pa-

nemistä ja sen seurauksena tapah-

kastetaan ja kuumennetaan. Säh-

tuvia mullistuksia sekä niiden ai-

kö tuottaa valoa ja ääntä. Sähkö lii-

heuttamia taloudellisia seurauksia.

kuttaa meitä ja tavaroita monel-

Päästöttömät ja uusiutuvia lähtei-

niikan ja tietoliikenteen kehittymi-

Näiden mahdollisuuksien hyö-

Luonnonvarojen loppuminen uhkaa

la eri tavalla. On siis perusteltua

tä hyödyntävät tavat tuottaa säh-

sen myötä. Ilman sähköä teollisuus

dyntäminen edellyttää osaamista ja

myös monella tavalla tulevaisuut-

väittää, että kaikki nykyiset ja tule-

köä muodostavat kasvavan osuu-

ei pyöri, kauppa keskeytyy ja raha-

kykyä osaamisen hyödyntämiseen.

tamme. Miten sähkö tähän kaik-

vat energiatarpeemme voidaan kat-

den sähköntuotannosta. Kun näin

liikenne pysähtyy.

Se edellyttää myös enemmän mo-

keen liittyy ja millä tavalla sähkö

taa sähköllä.

tapahtuu, niin ne korvaavat fossii-

Sähkön monipuolisuus tekee sii-

meidät pelastaa?







käyttö tuli osaksi kaikkien arkea.

meille yksilöille, suomalaisille yri-

Suurimmat muutokset ovat kuiten-

tyksille kuin satavuotiaalle Suomel-

kin tapahtuneet muutaman vuosi-

le paljon enemmän mahdollisuuk-

kymmen aikana erityisesti tietotek-

sia kuin uhkia.

Ongelmat eivät ole ainoastaan

nialaista osaamista ja kykyä eri alo-

listen polttoaineiden käyttöä yhä

taloudellisia vaan turvallisuuskin

jen yhteistyöhön ja eri ammattiryh-

Kannattaa hetkeksi pysähtyä

tä luontevimman valinnan energia-

enemmän. Fossiilisten polttoainei-

vaarantuu monella tavalla. Harvoin

mien entistä tiiviimpää ja jousta-

miettimään, mitä sähkö on. En tar-

muotona. Tulevaisuuden kannalta

den vähentäminen on avainase-

ajatellaan, että sähköturvallisuus

vampaa kykyä tehdä yhdessä töitä.

koita pohdintaa siitä, mihin suun-

tärkeää on kuitenkin se, että säh-

massa, kun torjutaan ilmaston läm-

on myös sähkönsaannin ja sen ja-

Panostamalla sähköalan osaami-

taan elektronit liikkuvat ja mikä

köä voidaan tuottaa monella taval-

penemistä.

kelun luotettavuuden turvaamista

seen ja sen hyödyntämiseen, mo-

ne saa liikkumaan. Sekin on tärke-

la. Sen tuottaminen ei ole riippu-

eikä ainoastaan sähköturvallisuu-

nipuoliseen ja jatkuvaa osaamisen

ää, mutta ei elektronien liike pelas-

vainen mistään yksittäisestä raaka-

suuden, ei vaan lisäämällä sähkön

teen perinteisesti liitettyjen sähkö-

kehittämiseen ja uudenlaiseen en-

ta maailmaa. Kannattaakin miettiä,

aineesta.

käyttöä, vaan myös vähentämällä

iskujen ja sähköpalojen aiheuttami-

nakkoluulottomuuteen olemme mu-

energiankulutusta. Avainroolissa on

en vaarojen torjuntaa.

kana luomassa vaurautta ja hyvin-

mitä sähkö on: mitä se mahdollis-

Tulevaisuudessa yhä suurempi

Turvaamme maailman tulevai-

vointia Suomeen. Samalla olemme

taa ja miten sitä oikein tehdään.

osuus sähköstä voidaan tuottaa uu-

sähköisten järjestelmien hyödyn-

Näin pohtien päätelmänä on-

siutuvilla luonnonvaroilla, kuten ve-

täminen. Esimerkiksi talotekniikka

sivoimalla ja muuttamalla tuulen

kehittyy ja samalla älykkäät ja yhä

ja auringon energiaa sähköksi. Eri-

halvemmat anturit tuottavat valta-

Sähkön hyödyntämisen osalta muu-

tyisesti aurinkoenergian käyttö tu-

van määrän dataa, jota uusin teko-

tos jatkuu ja nopeutuu. Kuten tie-

lee lisääntymään, kun aurinkosäh-

äly käsittelee. Näin voidaan opti-

dämme, niin nopeaan muutokseen

kön tuottamisen teknologia kehit-

moida energiankulutusta todellisen

liittyy myös riskinsä. Järjestelmien

tyy. Tuotannon lisääntyessä sähkö-

tarpeen sekä energian saatavuu-

integroituminen ja riippuvuus toi-

teiskunnan toiminnan ja ihmis-

paneelien hinnat halpenevat edel-

den mukaan. Kun eri kohteet kyt-

sistaan lisääntyvät, jolloin ongel-

ten hyvinvoinnin nyt ja tulevaisuu-

leen. Kun sähkön varastointiin ke-

ketään vielä toisiinsa niin sähkön

mat ja riskit rajoittuvat yhä harvem-

dessa.

hitetään uusia innovaatioita, niin

tuottaminen, sen varastointi, käyt-

min vain yhteen kohteeseen tai yh-

aurinkoenergian käyttö tulee lisään-

tö ja sen käyttäjät muodostavat yh-

teen kaupunkiin. Ongelmat voivat

tymään entistä nopeammin. Sen li-

den integroidun ja optimoidun ko-

hetkessä muuttua globaaleiksi ris-

säksi monet aivan uudet tuotanto-

konaisuuden.

keiksi. Tämä on hyvä tiedostaa ja

kin, että;
– sähkö on monipuolinen energian muoto,
– sähköä voidaan tuottaa monella eri tavalla ja
– sähkö tekee mahdolliseksi yh-
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päästöttömään sähköntuotantoon.





Yhteiskuntamme on ollut pitkälti







mukana pelastamassa maailmaa –
sähkön avulla.

näihin tilanteisiin tuleekin varau-

Ajatellaan aluksi sähköä energiana.

tavat kuten esimerkiksi aaltoener-

Mitä meille tarpeellista ei voi teh-

gian ja vuorovesivirtojen valjasta-

riippuvainen sähköstä siitä lähtien

tua. Samalla pitää kuitenkin muis-

dä sähköä hyödyntäen? Sähkö on

minen sähkön tuotantoon kaupal-

kun sähköistyminen loi edellytykset

taa, että tämä muuttuva sähköi-

TIMO KEKKONEN

energiamuotona kaikkein monipuo-

listuvat ja lisäävät mahdollisuuksia

nopealle teollistumiselle ja sähkön

nen maailma tarjoaa kuitenkin niin

STEK:in toimitusjohtaja

VA S A M A 5 / 2 0 1 7
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KESÄRISTIKKO

Nimi:
Osoite:
Lähetä vastauksesi 9.8. 2017 mennessä: Sähköliitto, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere. Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.
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KESÄ KAIKILLA,
LOMA DUUNARILLA


TEKSTI: TERO HEINILUOMA | KUVA: RIITTA KALLIO

L

omakausi alkoi 2.5.2017 ja päättyy

kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuu-

kohtaan. Työntekijällä on pyynnöstään oi-

la hänen keskipäiväpalkkansa lomapäivi-

30.9.2017. Kesäloma annetaan lo-

kaudelta. Jos työsuhde on lomanmääräy-

keus loman siirtämiseen myös, jos tiede-

en määrän perusteella määräytyvällä ker-

makauden aikana sovittuna ajankohtana

tymisvuoden (1.4.–31.3.) loppuun men-

tään, että työntekijä joutuu lomansa ai-

toimella. Työehtosopimuksissa on yleen-

tai ajankohtana, jonka työnantaja mää-

nessä jatkunut yhdenjaksoisesti alle vuo-

kana sellaiseen sairaanhoitoon tai muu-

sä vuosilomapalkan laskemisesta omia

rää ja ilmoittaa vähintään kuukautta en-

den, työntekijällä on kuitenkin oikeus

hun siihen rinnastettavaan hoitoon, jonka

määräyksiä.

nen lomaa.

saada lomaa vain 2 arkipäivää kultakin

aikana hän on työkyvytön. Loma ei siir-

täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta.

ry automaattisesti, vaan siirtämistä on vii-

kaan maksettava ennen loman tai sen

Jos työn käynnissä pitämiseksi on aivan

Loman pituutta laskettaessa päivän osa

vytyksettä pyydettävä. Loma siirtyy näissä

osan alkamista. Enintään kuuden päivän

välttämätöntä, voidaan 12 arkipäivää ylit-

pyöristetään täyteen lomapäivään.

tilanteissa kokonaan.

pituiselta lomajaksolta lomapalkka saa-

Kesäloma tulee antaa yhdenjaksoisena.

tävä osa lomasta jakaa erillään pidettä-

Lomanmääräytymiskuukautena pide-

väksi yhdessä tai useammassa osassa.

tään kalenterikuukautta, jona työntekijäl-

alkaa vuosiloman tai sen osan aikana,

vanmukaisesti noudatettavana palkan-

Työnantaja ei saa ilman työntekijän

maksupäivänä.

Jos em. syistä johtuva työkyvyttömyys

daan kuitenkin maksaa työsuhteessa ta-

le on kertynyt vähintään 14 työssäolopäi-

työntekijällä on oikeus pyynnöstään saa-

suostumusta määrätä vuosilomaa alka-

vää tai työssäolon veroista päivää. Vuosi-

da siirretyksi vuosilomaan sisältyvät kuu-

vaksi työntekijän vapaapäivänä, jos tämä

lomalain mukaan työssäolon veroisena ai-

si lomapäivää ylittävät työkyvyttömyyspäi-

LOMAKORVAUS

johtaa lomapäivien vähenemiseen. Lo-

kana pidetään palkallisten poissaolojen

vät. Kuusi omavastuupäivää eivät saa vä-

TYÖSUHTEEN

maa ei saa ilman työntekijän suostumus-

lisäksi mm. äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai

hentää työntekijän oikeutta neljän viikon

PÄÄTTYESSÄ

ta määrätä työntekijän äitiys- eikä isyys-

vanhempainvapaasta johtuvia poissaoloja.

vuosilomaan.

Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oi-

vapaan ajaksi.

Myös sairaudesta tai lomautuksesta joh-

keus saada vuosiloman sijasta lomakorva-

tuvat poissaolot katsotaan työssäolon ve-

VUOSILOMAPALKKA

us siltä ajalta, jolta hän siihen mennes-

työnantajan on varattava työntekijälle ti-

roisiksi päiviksi laissa määritellyiltä enim-

Työntekijällä on oikeus saada vuosilo-

sä ei ole saanut lomaa tai lomakorvaus-

laisuus esittää mielipiteensä loman ajan-

mäisajoilta.

mansa ajalta vähintään säännönmukai-

ta. Lomakorvauksen määrä vastaa vuosi-

nen tai keskimääräinen palkkansa. Palk-

lomapalkkaa.

Ennen loman ajankohdan määräämistä

kohdasta.

Jos työntekijä työskentelee työsopimuksensa perusteella niin harvoina päivi-

kaan kuuluvat luontoisedut on vuosilo-

VUOSILOMAN

nä, ettei työntekijälle kerry kalenterikuu-

man aikana annettava vähentämättömi-

mäiseltä ja viimeiseltä kuukaudelta ker-

AJANKOHDASTA

kaudessa 14 työpäivää, täytenä loman-

nä. Luontoisedut, jotka eivät ole työnteki-

tynyt yhteensä 14 työssäolopäivää tai sen

SOPIMINEN

määräytymiskuukautena pidetään kalen-

jän käytettävissä vuosiloman aikana, kor-

veroista aikaa eikä hän ole näiltä kuu-

Työnantaja ja työntekijä saavat sopia

terikuukautta, jona työntekijälle on kerty-

vataan rahalla.

kausilta saanut lomaa tai lomakorvausta,

vuosiloman sijoittamisesta määrätyis-

nyt vähintään 35 työtuntia tai työssäolon

sä rajoissa. Lomanmääräytymisvuon-

veroista tuntia.

na 1.4.2016–31.3.2017 ansaittu loma
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Vuosilomapalkka on vuosilomalain mu-

Työntekijällä, jonka palkka on sovit-

Jos työntekijälle on työsuhteen ensim-

nämä kuukaudet luetaan lomakorvaus-

tu viikolta tai sitä pidemmältä ajalta (esi-

ta määrättäessä yhdeksi täydeksi loman-

merkiksi kuukausipalkkainen työntekijä),

määräytymiskuukaudeksi.

voidaan sopia annettavaksi 1.1.2017–

TYÖKYVYTTÖMYYS

on oikeus saada tämä palkkansa myös

30.4.2018. Lisäksi saadaan sopia, että

VUOSILOMAN

vuosiloman ajalta.

12 arkipäivää ylittävä lomanosa pidetään

ALKAESSA JA AIKANA

30.9.2018 mennessä.

Jos työntekijä on vuosiloman alkaessa

työskentelevän sellaisen työntekijän vuo-

säännöksiä vuosilomalaissa, vaan siitä so-

synnytyksen, sairauden tai tapaturman

silomapalkka, joka sopimuksen mukaan

vitaan työehtosopimuksissa. Lomaraha/lo-

VUOSILOMAN ANSAINTA JA PITUUS

vuoksi työkyvytön, hänellä on oikeus pyy-

työskentelee vähintään 14 päivänä ka-

maltapaluuraha on useimmiten 50 % lo-

Työntekijä ansaitsee lomaa 2,5 arkipäivää

tää loman siirtämistä myöhempään ajan-

lenterikuukaudessa, lasketaan kertomal-

mapalkasta (ks. oma työehtosopimus). 
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Muun kuin viikko- tai kuukausipalkalla

LOMARAHA
Lomarahasta/lomaltapaluurahasta ei ole
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HEUREKA TUO NÄKYMÄTTÖMÄN NÄKYVÄKSI
J

aksaisitko tuottaa itse kännykkäsi akun sisältämän energiamää-

Pihkala sanoo.
Sähkölässä arjen sähköä ja säh-

rän? Voiko kahvinkeittimesi tehdä

kölaitteiden toimintaa käsitel-

kyberhyökkäyksen? Selviäisitkö sinä

lään konkreettisen tekemisen avul-

kolmen päivän sähkökatkosta?

la. Esimerkiksi Nosta sähköä -koh-

Heurekan Sähkölä-näyttelys-

teella voi nostaa noin 370 kilon

sä syvennytään älykkääseen säh-

punnuksen köyden avulla kymme-

köön ja sen lisääntyvään merkityk-

nen metrin korkeuteen. Kun pun-

seen arjessamme. Näyttelyssä sel-

nuksen nostaa ylös asti, tekee työ-

viää muun muassa se, miten säh-

tä ja varastoi kymmenen wattitun-

kö kulkee voimalasta kotiin, minkä-

tia (Wh) energiaa, joka on saman

lainen on älykoti ja miten jokainen

verran kuin tehokkaan älypuheli-

voi käyttää sähköä älykkäästi. Näyt-

men akun energiamäärä täyteen la-

telyssä pohditaan myös sitä, millai-

dattuna.

sen tietoturvariskin internetiin kyt-

Näyttelyn pakohuoneessa voi

ketyt sähkölaitteet voivat aiheuttaa.

testata nokkeluuttaan kolmen vuo-

– Näyttelyssä kävijälle avataan

rokauden sähkökatkosta selviämi-

monia sähköön liittyviä maagisia

sessä. Tehtävänä on ratkaista haas-

ja näkymättömiä asioita, joista ta-

teita kolmessa erilaisessa miljöös-

vallinen sähkönkuluttaja ei välttä-

sä. Pakohuoneessa voi olla kerral-

kan monivuotista yhteistyöhanketta.

kautta viestin perille vieminen on

Sähkölä-näyttelyn yhteistyö-

mättä tiedä mitään. Näyttelyn tar-

laan viisi ihmistä ja sen kesto on

Sähkölä on synnytetty tarpeesta li-

elämyksellistä, innostavaa ja aihe-

kumppaneita ovat STEK, Suomen

koituksena on saada kävijä ymmär-

noin kymmenen minuuttia.

sätä ymmärrystä sähkön monipuoli-

uttaa taatummin muistijälkiä – sik-

pelastusalan keskusjärjestö SPEK

suudesta ja ylivertaisuudesta ener-

si se on myös tehokkaampaa, to-

ja Brammer Oy. Sähkölä tulee ole-

giamuotona.

teaa STEK:n toimitusjohtaja Timo

maan osa Heurekan päänäyttelyä

Kekkonen.

noin kolmen vuoden ajan. 

tämään, miten suuri merkitys säh-

Sähkölä-näyttelyn pakohuoneessa Vantaalla selviydytään sähkökatkosta.

Sähkölä-näyttely on toteutet-

köllä on arkipäiväisessä elämäs-

tu osana Sähköturvallisuuden edis-

sä, näyttelyn projektipäällikkö Sami

tämiskeskus STEK ry:n ja Heure-

– Uskomme että tiedekeskuksen

SÄHKÖLIITON JÄSENKORTTI TURVAA MATKASI
U

lkoministeriön mukaan hä-

KETKÄ OVAT VAKUUTETTUJA?

rajatuissa urheilulajeissa tai harras-

tymisen kuluja, mikäli se johtuu

SOS International on pohjoismais-

tään ulkomailla joutuneiden

Vakuutettuna ovat liiton jäsenet

tuksissa.

äkillisestä sairaudesta tai tapatur-

ten vakuutusyhtiöiden omistama

masta. Matkan peruuntuminen tar-

kansainvälinen ”hälytyskeskus”, jos-

suomalaisten määrä on kasvanut

sekä vakuutetun mukana matkus-

2000-luvulla. Matkalla voi esimer-

tavat alle 18-vuotiaat omat ja sa-

Muista ottaa matkalle mukaan

koittaa sitä, että matkalle lähtö es-

ta voit saada apua, jos sairastut ja

kiksi sairastua, sattua tapaturma tai

massa taloudessa asuvat lapset.

jäsenkorttisi, joka on myös

tyy. Matkan keskeytymisellä tarkoi-

tarvitset lääkäriä tai sairaalahoitoa.

joutua rikoksen uhriksi. Muun mu-

Eläkeläis- ja oppilasjäsenet eivät

matkavakuutuskortti. Näin hoi-

tetaan jo alkaneen matkan muut-

SOSissa on ympärivuorokautinen

assa näistä syistä ulkoministeriö

kuulu vakuutukseen, mutta he saa-

tava laitos voi todeta, että si-

tumista.

päivystys suomen kielellä, ja siel-

suosittelee kattavan matkavakuu-

vat Turvan jatkuvista ja määräaikai-

nulla on voimassa oleva mat-

tuksen ottamista kaikille ulkomaan-

sista matkustajavakuutuksista 20

kavakuutus ja että hoidoil-

taan kuluja, joita matkan järjestä-

matkoille.

prosentin lisäalennuksen.

le löytyy maksaja. Matkava-

jä ei lain tai matkaehtojen mukaan

kuutuskortti ei kuitenkaan ole

palauta. Matkan keskeytymiseen

muissa kuin hätätapauksissa. He

Sähköliiton jäsenet voivat mat-

Vakuutus on voimassa yhtäjak-

Matkan peruuntumisesta korva-

lä tunnetaan myös Sähköliiton vakuutus.
SOSiin voi ottaa yhteyttä myös

soisesti enintään 45 vuorokaut-

maksukortti, joten on hyvä va-

liittyen voidaan korvata esimerkik-

voivat esimerkiksi neuvoa lähimmän

siä murheita, sillä liitto on ottanut

ta matkan alkamisesta. Tämän ylit-

rautua siihen, että kulut jou-

si ylimääräisiä matka- ja majoitus-

luotettavan lääkäriaseman sijainnin.

jäsenilleen Turvasta jäsenvakuu-

täville matkapäiville kannattaa ot-

tuu maksamaan ensin itse ja

kuluja.

tuksen, joka sisältää matkustajava-

taa Turvasta määräaikainen mat-

hakemaan korvausta myöhem-

Lisäksi korvataan matkalta myö-

vät tapaustasi ja pyytävät tarvitta-

kuutuksen heidän vapaa-ajan mat-

kustajavakuutus. Vakuutus ei ole

min vakuutusyhtiöstä. Jos jou-

hästymisestä aiheutuvia kuluja va-

essa avuksi SOSin yhteyslääkärin.

koilleen.

voimassa ehdoissa erikseen pois-

dut itse maksamaan hoitoku-

kuutusehdoissa mainituissa tilan-

SOS keskustelee tarvittaessa hoita-

lut, säilytä kuitit ja hae korva-

teissa.

van lääkärin kanssa ja välittää po-

Kuva: MINNA JÄRVENPÄÄ

kustella ulkomailla ilman ylimääräi-

tilaan hoidon kannalta tärkeät tie-

usta sähköisestä korvauspalvelusta, jonka löydät liiton jä-

MATKATAVARAT ON

dot hoitolaitokselle. Jos hoitolaitos

senille räätälöidyiltä sivuilta

VAKUUTETTAVA ERIKSEEN

ei hyväksy matkavakuutuskorttiasi

www.turva.fi/sahkoliitto.

Jäsenvakuutukseen ei sisälly mat-

eikä suostu lähettämään laskua Tur-

katavaravakuutusta, joten matka-

vaan, voit pyytää hoitolaitosta soit-

MITÄ VAKUUTUKSESTA

tavarat on vakuutettava erikseen.

tamaan SOSiin.

KORVATAAN?

Sähköliiton jäsenet saavat eri-

Vakuutus korvaa matkan aikana al-

tyisetuna Turvan jatkuvista ja mää-

kaneen äkillisen sairauden tai sat-

räaikaisista matkatavaravakuutuk-

kuohjeet löytyvät Turvan tekemil-

tuneen tapaturman aiheuttamia

sista 20 prosentin lisäalennuk-

tä palvelusivuilta www.turva.fi/sah-

hoitokuluja. Näitä ovat esimerkik-

sen. Huomaathan, että matkata-

koliitto. Tutustu vakuutusehtoihin

si lääkärinpalkkiot, tutkimusku-

varat saattavat jo sisältyä normaa-

ja vakuutuksessa oleviin rajoituksiin

lut ja lääkärin määräämät lääkkeet.

liin kotivakuutukseesi. Kun otat laa-

ennen matkalle lähtöä.

Ennen matkan alkua ollut saira-

jan tason kotivakuutuksen Turvasta,

us ei ole vakuutusehtojen tarkoitta-

korvaa se myös ulkomaanmatkoil-

Turvan toimipaikoista, asiamiehiltä

ma matkasairaus. Tällaisen sairau-

la mukana oleville matkatavaroil-

tai palvelunumerosta 01019 5110.

den pahenemiseen liittyen korva-

le aiheutuneita vahinkoja 4 500 eu-

Toimipaikkojen yhteystiedot ja li-

taan ainoastaan ensiapuhoito mat-

roon asti.

sätietoja Turvasta löydät osoittees-

Vakuutuksesta korvataan myös
matkan peruuntumisen tai keskey-

Lisätietoja jäsenvakuutuksesta
Vakuutusehdot ja korvauksenha-

Lisätietoja vakuutuksesta saat

ta turva.fi.

kakohteessa.
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SOSin asiantuntijat selvittä-

SOS AUTTAA APUA
TARVITSEVIA MATKAAJIA

Teksti: Turva/Aapo Riihimäki
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Mies
”ay-ilmeen”
takana
Tuimaksikin joidenkin arvioima ilme ja rautaa nostelemalla
hankittu olemus hämäävät: tuoreehkon työehtoasiantuntijan
suosimia sanoja ovat keskustelu, yhteistyö ja perhe.


TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ



KUVA: SAARA HUSU

L

ietolaisen Mika Sarjan valinta Sähköliiton työehtoasiantuntijaksi tiesi muutoksia liiton
edustajistossa ja sähköistys- ja sähköasennusalan johtokunnassa sekä miehen omassa ammattiosastossa. Hänellä kun oli rooli näistä jokaisessa: edustajistossa ja johtokunnassa jäsenenä ja
osastossa 041 hallituksen jäsenenä, talotekniikkajaoston puheenjohtajana
sekä osastotoimitsijana. Maaliskuun
lopussa uudessa työssään aloittanut
työehtoasiantuntija hyvästeli samalla
vanhan työnantajansa Aren valtakunnallisen pääluottamusmiesten yhteyshenkilön ja Turun pääluottamusmiehen tehtävät.
Miten evästät näitä tahoja tulevassa työssään?
– Olkaa aktiivisia, osallistukaa rohkeasti keskusteluun ja päätöksentekoon, sillä jokaisella on arvokasta annettavaa eri toimissa. Tehkää yhteistyötä ja muistakaa huolehtia myös
omasta vapaa-ajastanne.
Millainen on historiasi Sähköliitossa?
– Liiton toiminta tuli paremmin tutuksi, kun vuonna 2004 tulin valituksi silloiseen nuorisovaliokuntaan ne-

”JOSKUS OLEN
KUULLUT
SANOTTAVAN, ETTÄ
NÄYTÄN TUIMALTA
TAI KIUKKUISELTA,
VAIKKEN SITÄ
OLISIKAAN. SE
SAATTAA OLLA SE
TIUKKA AY-ILME
VAIN…”
22
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livuotiskaudeksi. Tätä ennen olin toki ollut jo ammattiosaston toiminnassa mukana, toiminut liiton työmarkkinatiedottajana ja käynyt muutamia liiton järjestämiä kursseja. Edustajistoon
olen kuulunut vuodesta 2008 ja vuodesta 2012 alkaen myös sähköistys- ja
sähköasennusalan johtokuntaan sekä
TES-neuvottelukuntaan.
Millainen on työhistoriasi?
– Olen ollut saman työnantajan palveluksessa siitä saakka, kun valmistuin ammattikoulusta vuonna 1997.
Yrityksen nimi oli silloin Tekmanni
Oy, sittemmin Lemminkäinen Talotekniikka Oy ja viimeisimmän yrityskaupan jälkeen Are Oy. Pääosin työskentelin urakkatyömailla ja hyvinkin
erilaisissa ja monipuolisissa kohteissa.
– Työtapaturmasta aiheutuneiden
vaivojen vuoksi siirryin jokunen vuosi
sitten osaksi viikkoa tarjouslaskentaan
kevennettyyn työhön ja osan viikosta hoidin pääluottamusmiehen tehtäviä sekä muita luottamustoimia. Viimeiset vuodet olen kuitenkin hoitanut
pelkästään luottamustoimia.
Miten työehtoasioista ollaan perillä?
– Palkkaan sekä erilaisiin lisiin ja
korvauksiin liittyvistä asioista tulee
paljon yhteydenottoja: mitä milloinkin
kuuluisi työehtosopimuksen mukaan
maksaa. Runsaasti tulee kysymyksiä
myös urakkatyömaista ja urakalla tekemisestä. Urakkatyömääräyksistä on
epäselvyyksiä, samoin siitä, miten jokin asia hinnoitellaan ja mikä on hinnoittelematonta työtä. Paikallisen sopimisen pelisäännötkin tuntuvat olevan usein jokseenkin hukassa.
– Uskon ja ainakin toivon, että molemmat osapuolet ovat melko hyvin
perillä työturvallisuusasioista. Poikkeuksiakin toki löytyy, ja kehittämisen
varaa on myös tällä saralla.
Mikä työehtoasiantuntijan työssä
on parasta?

– Kun pystyy olemaan onnistuneesti
apuna jäsenille, jotka sitä tarvitsevat.
Kuinka ratkaiset hankalat tilanteet?
– Eiköhän ylivoimaisesti paras tapa
ole neuvotella vain sitkeästi.
Kerro tyypillisestä työpäivästäsi!
– Jos on tavallinen toimistopäivä eikä tarvitse matkustaa mihinkään, olen
toimistolla yleensä puoli kahdeksan ja
kahdeksan välillä ja usein vien lapset
matkalla kouluun. Katson lävitse tehtävien asioiden listani ja suunnittelen,
mitkä otetaan työn alle ja mitkä jäävät vielä odottamaan. Tarkistan kalenterista, onko sovittuja asioita ja onko valmistelut niitä varten tehty. Luen
sähköpostit ja vastailen niihin.
– Harvoin työpäivä kuitenkaan etenee aamuisen suunnitelman mukaan.
Puheluita tulee päivän aikana useita,
ja asioiden kiireellisyydestä riippuen
päiväjärjestys voi mennä täysin uusiksikin. Sovitut tapaamiset hoidetaan
siinä välissä. Iltapäivällä tarkistan kalenterista seuraavan päivän sovitut
asiat ja varmistan, että kaikki tarvittava on mukana, jos seuraava työpäivä
kuluu muualla kuin toimistolla. Lähden kotiin yleensä noin kello 16, jos
työ ei vaadi venyttämään päivää.
Mitä teet vapaa-ajallasi?
– Aiemmin minulla oli yli 10 luottamustehtävää. Se alkoi jo olla yhdelle miehelle liikaa ja vei myös paljon vapaa-aikaa. Jos työ ei vie toiselle paikkakunnalle, pyrin viettämään
illan perheen parissa, samoin viikonloput. Asumme rintamamiestalossa,
jonka kunnostus on tavallaan harrastus. Toisaalta välillä täytyy myös vain
olla ja levätä, aina ei tarvitse touhuta
yhtään mitään.
– Runsas pari vuotta sitten löysimme uuden koko perheen harrastuksen, kun ostimme asuntoauton. Pyrimme lähtemään liikkeelle aina, jos
kaikilla vain on vapaa viikonloppu,

ja etsimme kivan paikan yleensä meren tai järven rannalta. Siellä 12-, 14ja 16-vuotiaat poikamme, miksen minäkin, pääsevät lempipuuhansa pariin eli kalastelemaan. Osa loma-ajoista pyritään myös käyttämään matkusteluun.
Mikä on suosikkiharrastuksesi?
– Kai se on salilla käyminen ja rautojen kolisteleminen. Siellä on tullut
käytyä nuoresta asti, ja vaikka välillä
olisi taukoa, lopulta sitä kuitenkin löytää itsensä taas rautojen parista.
Millaisena lähipiirisi ja työtoverisi
tuntevat sinut?
– Joskus olen kuullut sanottavan,
että näytän tuimalta tai kiukkuiselta,
vaikken sitä olisikaan. Se saattaa olla
se tiukka ay-ilme vain… Ehkä läheiset osaavat nähdä tuiman katseenkin
taakse paremmin. Huumorintajua kyllä löytyy, kun on sen aika.
Mistä saat virtaa?
– Perheen kanssa vietetystä ajasta,
onnistumisista työssä, pienistä positiivisista asioista.
Mistä suivaannut?
– Epäoikeudenmukaisuudesta, välinpitämättömyydestä
Millainen on elämänfilosofiasi?
– Elämään kuuluu onnistumisia ja
epäonnistumisia. Viimeksi mainitutkin on koetettava kääntää positiiviseksi voimavaraksi tulevaisuutta varten.
Millaisia terveisiä haluat lähettää
työpaikoille?
– Opetelkaa keskustelemaan ja neuvottelemaan hyvässä hengessä, älkääkä antako menneiden haitata asioiden
edistymistä. Työntekijät, valitkaa luottamusmiehet yrityksiin, pitäkää työhuonekunnan toiminta aktiivisena ja
osallistukaa myös ammattiosastojen ja
liiton toimintaan. Työnantajat, ottakaa
henkilöstö mukaan yrityksen päätöksentekoon. Yhteisin päätöksin päästään parhaisiin ratkaisuihin koko henkilöstön ja yrityksen kannalta. 
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JÄSENPALVELUT
VIRHEITÄ
VINKKEJÄ
KESÄDUUNARILLE
-JUTUSSA!

Jäsenrekisterin puhelinpäivystys 03 252 0400, arkisin klo 9.00– 15.00
Postitusosoite: Sähköliitto, jäsenrekisteri, PL 747, 33101 TAMPERE
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi ja jasenrekisteri@sahkoliitto.fi
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LIITTYMISILMOITUS/PERINTÄSOPIMUS
Ammattiyhdistysjäsenmaksu liitolle ja työttömyyskassalle

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

Huhtikuun Vasamassa sivulla

Perintäsopimuksen saapumispäivä osaston edustajalle tai liittoon

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

7 olleessa Vinkkejä kesäduunarille -jutussa oli muutama

Puhelin

Matkapuhelin

Sähköposti

virheellinen tieto.
Äidinkieli

Liiton jäsenyys kuntoon

Suomi

-väliotsikon jälkeisessä ensimmäisessä kappaleessa keho-

Jäsenyystiedot

Ammattiosaston nimi

Kansalaisuus

Ruotsi

Muu, mikä

Suomi

Muu, mikä

Osaston numero

Sähköliittoon liittymispäivä

tettiin ilmoittamaan oman tilanteen muutoksista työttö-

Uusi jäsen

lee kuitenkin tehdä SähköliiJutun keltaisessa faktalaa-

Työsuhde

kin jäsenrekisteri.

numerossa 03 252 0400

Jäsenmaksun
perintä
Valtuutus ja
voimassaoloaika

arkisin kello 9–15.

PUHELINPÄIVYSTYS
PALVELEE
KESÄTAUOLLA
Sähköliiton toimisto on kiinni viikot 27–31. Jäsenrekisteri ja Jäsenpalvelut päivystävät tuona ai-

Ammattinimike

Kokoaikatyö

Osa-aikatyö

Ei

Kyllä

Oppiarvo/koulutus

Työsuhteen alkamisaika

Työnantajan toimiala

Sopimusalanumero (ks. ohje)

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

Oikea tilauspaikka on kuiten-

ro. Tiedusteluihin vastataan

Opiskelijajäsen

Työsuhteen laatu

voi tilata liiton postituksesta.

Laatikossa oli myös vanha

Vapaajäsen

Liitto vaihtuu

Jäsenyysaika edellisessä liitossa
Opiskelun päättymisaika

Maksava jäsen

lisesti täytettävän lomakkeen

jäsenrekisterin puhelinnume-

Osasto vaihtuu

Jäsenmaksuryhmä

ton jäsenrekisteriin.
tikossa mainittiin, että kirjal-

Työpaikka vaihtuu

Edellinen ammattiliitto/työttömyyskassa

myyskassaan. Ilmoitukset tu-

%

Työnantaja perii jäsenmaksun

Maksan itse jäsenmaksun (Sähköliitto lähettää sinulle maksuviitteet kotiin.)

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

kana arkisin kello 10–11 nu-

Yrityksen virallinen nimi

Puhelin

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Sähköposti

Tilittäjä/selvittäjä (täytetään, jos eri kuin työnantaja)

Puhelin

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Sähköposti

Yhteyshenkilö (tilitysten ja perinnän suorittaja)

Puhelin

Työnantajan Y-tunnus

merossa 03 252 0400. Mikäli mahdollista, ota yhteyttä sähköisesti lähettämällä sähköpostia

Tilittäjä/
selvittäjä

osoitteeseen jasenrekisteri@sahkoliitto.fi.
Edunvalvontaosasto palvelee
toimiston kiinnioloviikkoina eli
3.7.–4.8. normaaliin tapaan arkisin kello 9–15. Apua saat numerosta 03 252 0700.
Kesätauolle heinäkuuksi puolestaan jää yksityiselämän lakiasioissa puhelinneuvontaa antava
Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy:n palvelunumero. Elokuussa numero 040 809 9900

Yhteyshenkilö

Konekielinen
selvitys

Selvitysmuoto/
maksutapa
Jäsenmaksun
perintä
Työnantajan
allekirjoitus

Työnantajan
oma lista

Liiton
lähettämä lista

Jäsenmaksun perintä alkaa (palkkajakson ensimmäinen päivä)
Päiväys

Työnantajan edustajan allekirjoitus

Matkapuhelin

Faksi

Viitetilisiirrot

Viestillinen

Nimenselvennys

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

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

Suosittelijan jäsennumero tai syntymäaika

palvelee jälleen arkisin
kello 9–15.

Viitelista

&

Lomakenumero SL/01.08

4 X VIELÄ VAPAA KESÄLOMAKOHDE!
Ovatko kesäsuunnitelmasi vielä auki? Tee
nopea päätös ja varaa lomaviikko Sähkölii-

Kotkan Kaarniemestä voit nyt varata vii-

ton lomaosakkeista tai merellisestä Kaar-

koilta 23–35 huoneiston tai mökin vaikka

niemestä! Nyt varattavissa ovat kevään va-

vain päiväksi tai pariksi tai sitten kokonai-

rauskierroksella vapaiksi jääneet ajankoh-

seksi viikoksi. Lomailemaan pääsevät no-

dat.

peimmat: joka ensiksi ehtii varata, saa ta-

Lomaosakkeissa Vierumäellä, Katinkullassa Sotkamossa ja Tampereen Kylpylässä

VA S A M A - L E H T I 6 0 V U O T TA

joita, lomaviikot arvotaan.

voittelemansa ajankohdan itselleen.
Mene heti Sähköliiton verkkosivuille! Lin-

on vielä vapaata viikoilla 35–39. Jos koh-

kit lomaosakkeiden ja Kaarniemen varaus-

teeseen on samalla viikolla useampia tuli-

järjestelmään löydät etusivulta.
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Työehtoasiantuntija Markku Kemppainen siirtyi vapulta ulkohommiin iloisin mielin. Kemppainen,63, lopetti
siistit sisätyöt Sähköliiton Oulun toimistolla ja siirtyi päätoimiseksi ”talonmieheksi” muhkealle omatekemälle
hirsihuvilalleen Sotkamoon 43 vuoden työuran jälkeen.

50

vuotta
7
8.7.201

– Ei tullut veturinkuljettajaa, tuli sähköasentaja, Matti Inkinen tuumii.

Vappuna eläkkeelle,
iloisin mielin ja kiittäen


Matti Inkinen, melkein 50

-O

len Matti Inkinen, melkein 50.
Mistä tulet?
Olen syntynyt Kihniössä ja asunut
viimeiset 27 vuotta Parkanossa.
Mistä sinut tunnetaan?
– Olen ollut työpaikan luottamusmiehenä, ammattiosaston sihteerinä
yhdeksän vuotta, osaston hallituksessa 12 vuotta, jonka jälkeen puheenjohtajana kuusi vuotta. Sähköliiton edustajiston jäsen olen toista kautta sekä
hallituksen varajäsen.
50 vuottasi pähkinänkuoressa?
– No, isä oli Kihniön asemamies, äiti
teollisuusompelija. Perheessä oli neljä veljeä ja yksi sisko. Olen sarjan nuorin. Nuorena toiveammatti oli veturinkuljettaja.
– Peruskoulun jälkeen valmistuin
Kankaanpään ammattikoulusta sähköasentajaksi. Töihin pääsin 1985
Ikaalisten–Parkanon puhelinyhtiöön,
jossa olen edelleen. Tosin armeijan
kävin 1987-88 Keuruun viestipataljoonassa. Eli lähes 2/3 elämästä on ollut
aamuisin lähtiessä sama osoite.
– Harrastuksina on mökkeily ja kaikennäköinen rakentaminen sekä muu
vaikuttaminen mm. kaupungin hal24
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linnossa ja ammattiosastossa. Nyt tehdään mökille laituria. Uusin hankinta
on oma resiina, jota pääsee pumppaamaan lakkautetulla Pori – Haapamäki
rataosuudella.
Mistä saat virtaa?
– Tekemisestä ja onnistumisesta
niin että on itse ja muutkin ovat tyytyväisiä. Sillä näinhän se on: Ne tekee
jotka osaa. Jos ei osaa, se neuvoo.
Mikä tekee sinut onnelliseksi / iloiseksi?
– Läheiset, ystävät mutta ennen
kaikkea perhe. Vaimo ja kaksi ahkeraa
oma-aloitteista tervettä poikaa.
Mikä ottaa päähän?
– Jatkuva kiire koko ajan.
Miten juhlit merkkipäivää?
– Perheen ja lähisukulaisten kanssa.
Mitä on suunnitelmissasi juhlien
jälkeen?
– Loppulomaa vietetään mökillä kalastellen sekä huilaten ja saunoen ennen töiden alkua.
– Terveisiä Vasaman lukijoille! Uskokaa itteenne ja vanhan setämiehen sanoin ”pitäkää ittenne miehenä”.
Mutta kaikille toivoen Hyvää ja lämmintä kesää sekä muistakaa nauttia
Suomen hienosta luonnosta! 

TEKSTI JA KUVA: RIITTA KALLIO

V

uolijoella syntynyt ja Kajaanin
ammattikoulusta sähköasentajaksi valmistunut nuori mies
ei aikanaan jäänyt komistamaan Kainuun työttömyystilastoja vaan suuntasi töihin Koneelle Hyvinkäälle. Siellä (vuodesta 1994 lähtien Konecranesilla) kuluikin yli 22 vuotta, josta 14
vuotta myös sähkömiesten luottamusmiehenä.
Työhuonekuntansa ja Sähköliiton
luottamustoimissa jalostunut Kemppainen hakeutui aikanaan takaisin
Pohjois-Suomeen, tällä kertaa liiton
aluesihteeriksi, jota pestiä hän hoiti eläkkeelle jääntiinsä asti, joskin
muuttuneella tittelillä. Alueasiamies,
työehtoasiamies ja lopulta työehtoasiantuntija on kiertänyt Oulusta käsin pohjoisen työpaikkoja ja selkosia
jo 20 vuotta.
MUUTTO SOTKAMOON
Markku Kemppaisen katkeamattomaan työuraan sisältyy yksi poikkeus.
Hän nimittäin rakensi joitakin vuosia
sitten Sotkamon Kiantajärven rantaan
muhkean hirsitalon odottamaan eläkepäiviä. Aluksi talo palveli Kemppaisia mukavana lomapaikkana, jossa on
tilaa myös jälkikasvulle, kolmelle nyt
jo aikuiselle lapselle ja kahdeksalle
lastenlapselle.

Vapaa-aika kuluu nykyään talon
puhdetöissä. Rakentelun lisäksi aion
ainakin kalastella, Make nauraa ja lähettelee terveisiä monille työuransa
aikana tapaamilleen tuttaville ja työkavereille.
MONITOIMINEN TOIMITSIJA
Kemppaisen aluemiespesti laajeni liiton organisaatiouudistuksen myötä.
Toimenkuvassa oli sittemmin myös
teknologiateollisuuden työehtoasiamiehen töitä. Mukanaolo esimerkiksi alan johtokunnassa ei ole Kemppaiselle vierasta, sillä pitkä rupeama metalliteollisuuden sähkötöissä Koneella
kävi erikoistumiskoulutuksesta.
Entä miten työ liiton toimitsijana on
muuttunut?
Alussa töitä oli todella paljon. Tiuhaan tehdyt työmaavalvonnat helpottivat hiljalleen tilannetta, mutta lamavuodet lisäsivät taas vilunkipeliä.
Jotkut työnantajat pyrkivät tekemään
säästöjä työntekijän pussista, joskin
on sanottava, että pohjoisessa se ei
ole niin yleistä kuin etelän työmailla.
Täytyy antaa pohjoisen sähkötyönantajille kiitosta varautumisesta viimeaikaiseen taantumaan, sillä esimerkiksi palkkaturvien teko on vähentynyt. 
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TYÖTTÖMYYSKASSA

KOONNUT: JONNA HEINILUOMA

Puhelinpäivystys maanantaina ja keskiviikkona klo 9.00–15.00,
perjantaina klo 9.00–12.00, 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

Liitto- ja kassakonkari
S

ähköalojen työttömyys-

Virtaa elämäänsä hän

kassan kassanhoitajana

sanoo saavansa perhees-

on aloittanut keravalainen

tään, johon kuuluu puoli-

Mirva Tuomi. Tampereel-

son lisäksi kaksi lasta, koi-

le hän siirtyi Elintarviketyö-

ra ja kaksi hevosta. Myös

läisten työttömyyskassasta.

onnistumiset työssä ja va-

Tuomi on tehnyt koko työ-

paalla ovat tärkeä voiman-

uransa ammattiliitossa tai

lähde, samoin ystävät, jot-

ammattiliiton työttömyys-

ka kuvailevat Mirvaa rohke-

kassassa.

aksi, luotettavaksi, iloiseksi, auttavaiseksi ja ystäväl-

– Makselin suoria jatkoja

liseksi.

jo pikkutyttönä keksipalkalla ja aloitin tuntitöissäkin

– Taidan olla pullakah-

1990-luvun alussa. Työt-

vit heille velkaa, hän nau-

tömyysturvalaki oli tuolloin

rahtaa.

paljon nykyistä yksinkertai-

Kun kotona on hevosia,

sempi.

voi arvailla ratsastuksen

Sähköalojen työttömyys-

olevan koko perhettä yhdis-

kassassa puretaan ruuhkaa,

tävä tekijä.

sillä alkavien hakemusten

– Omat harrastukseni

käsittelyajat ovat pitkittyneet. Ti-

ajat pitenevät, jos kassa joutuu pyy-

ovat jääneet lasten harrastusten

lanne poikii paljon myös kyselyi-

tämään lisäliitteitä moneen ottee-

jalkoihin, mutta pyrin ulkoilemaan

tä. Kassanhoitaja kehottaa jäseniä

seen.

mahdollisimman paljon, luen kir-

huolehtimaan, että kaikki tarvitta-

Mirvan keino selviytyä kiireestä

joja ja toimin myös Keravan Rat-

vat liitteet olisivat heti hakemuk-

on järjestelmällinen: yksi asia pitää

sastusseuran jäsensihteerinä. Pi-

sen mukana.

hoitaa kerrallaan, ja siihen tulee va-

dämme talkoilla kisoja ja raken-

rata sen tarvitsema aika.

namme esteitä.

– Ruuhkia syntyy ja käsittely-

KÄYTÄ SÄHKÖ
ISTÄ
ASIOINTIPALV
ELUA
– SE NOPEU
TTAA
KÄSITTELYÄ!

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

X

verokortin sosiaalietuut-

sa www.te-palvelut.fi viimeistään

ta varten.

ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Oikeutesi työttömyysetuuksiin alkaa aikaisintaan ilmoittau-

X

tumispäivästä lukien.

linpalvelu numerossa

tuksessa pitää näkyä enna-

ohjeita, koska päivärahan mak-

konpidätyksen alainen tulo

saminen saattaa muuten katke-

sekä siihen sisältyvä loma-

ta. TE-toimiston antamat lausun-

raha ja -korvaus.

not sitovat kassaa, eikä kassa voi
maksaa päivärahaa, ellei työnhakusi ole voimassa.

X

NÄIN HAET

TARKASTA HAKEMUKSESI

ANSIOPÄIVÄRAHAA

JA SEN LIITTEET

Lähetä hakemus ja liitteet työt-

Jotta hakemusten käsittely olisi

tömyyskassan sähköisessä asi-

mahdollisimman nopeaa, täytä ha-

ointipalvelussa. Löydät sen

kemuksesi huolellisesti ja muista

osoitteesta www.sahkoliitto.fi/

tarkistaa se ja liitteet.
Kun kyse on työsuhteen päätty-

käsittelijöiden työaikaa ruuhkien
purkamiseen. Käytäthän sähköistä

misestä, tarkista, että palkkatodis-

viimeksi vahvistettu verotuspäätös

ti, tulosta hakemus Työttömyys-

tukseen on eritelty myös mahdol-

ja eläkepäätös. Muutosverokortti on

kassojen yhteisjärjestön www.tyj.

liset ylimääräiset palkkiot ja raha-

suljettu. Suosi sähköistä asiointi-

myös hyvä lähettää, jos olet hake-

fi-sivulta kohdasta Lomakkeet.

erät, jotka on maksettu työsuhteen

palveluamme ja yhteydenottoloma-

nut sellaisen etuutta varten verot-

Sieltä saat myös kassan tarvitse-

päättyessä.

kettamme.

tajalta.

man palkkatodistuslomakkeen.

Liitteet mukaan
– nopeampi
käsittely

Muina viikonpäivinä rauhoitamme

Jäljennös työsopimuksesta.

0300. Kassan toimisto on tuolloin

maanantaina 9–15
perjantaina 9–12

työttömyyttä edeltäneeltä

sin kello 10–11 numerossa 02 252

03 252 0300 palvelee:
keskiviikkona 9–15

Palkkatodistus vähintään
26 työssäoloviikolta. Todis-

Noudata TE-toimiston antamia

Jos et voi asioida sähköises-

Sähköalojen työttömyyskassan puhe-

hakenut verottajalta uuden

ilmoittautumislomake osoittees-

tyottomyyskassa.

Muutos puhelinpalveluaikoihin

Muutosverokortti, jos olet

asiointipalveluamme hakemusten ja

Varmistat hakemuksesi nopeim-

liitteiden lähettämiseen ja yhteyden-

man käsittelyn, kun muistat lähet-

ottolomakettamme muihin kuin ha-

tää sen mukana kerralla kaikki tar-

kemuksia koskeviin asioihin.

vittavat liitteet.

Muista tarkastaa palkkatodis-

Jos tarvittavia liitteitä puuttuu,

Täytä ensimmäinen hakemuk-

tuksesta, että siihen on merkitty

kassa pyytää niitä hakijalta, mikä

sesi vähintään kahdelta täydeltä

mahdolliset palkattomat ajanjak-

pidentää hakemuksen käsittelyai-

kalenteriviikolta.

sot, kuten lomautus, vanhempain-

kaa.

loma, palkaton virkavapaa tai palLIITÄ HAKEMUKSESI

katon sairausloma.
Tarkista, että palkkatodistukses-

MUKAAN SEURAAVAT

Ajantasaisin tieto
käsittelyajoista
Askarruttaako, missä hakemukse-

DOKUMENTIT:

sa on palkanlaskijan yhteystiedot.

X

Jäljennös irtisanomis- tai

X

Kopio viimeksi vahviste-

tuksen tai muita selvityksiä, hän

tusta verotuksestasi eritte-

voi toimittaa ne työttömyyskassan yhteydenottolomakkeella

lomautusilmoituksesta.

Mikäli työnantajasi lähettää hakemukseen liittyvän palkkatodis-

Katso tällä sivulla olevasta kuu-

si menee? Nopeimmin löydät tiedon

den kohdan listasta, mitkä liitteet

nettisivuiltamme. Tiedotamme ensi-

lyosineen, jos olet sivutoi-

Kesätauon
puhelinpalvelu

sinun hakemuksessasi tarvitaan.

ja jatkohakemusten sekä sovitel-

minen yrittäjä tai omistat

tietoturvavaatimukset täyttävän

Kaikissa hakemuksissa tarvittavat

tavien hakemusten käsittelyajoista

maata tai metsää.

suojatun yhteyden välityksellä.

liitteet ovat palkkatodistus, jäljen-

osoitteessa www.sahkoliitto.fi/tyot-

nös irtisanomis- tai lomautusilmoi-

tomyyskassa.

Työttömyyskassan puhelinpalvelu

tuksesta ja työsopimus.

päivystää kesän viikoilla 27–31 arki-

Tapauskohtaisesti tarvitaan myös

Vältä hakemuksien käsittelyaikaa
koskevia tiedusteluja puhelimitse.

Linkki lomakkeeseen löytyy kassan

X

Kopio eläkepäätöksestä,

sivuilta. Ilmoita tällöin hake-

jos saat osa-aika- tai osa-

muksesi Lisätietoja-kohdassa,

työkyvyttömyyseläkettä.

että työnantajasi lähettää liitteet
yhteydenottolomakkeella.

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

Kurssin kohderyhmä:
Luottamusmiesten perus- tai vastaavan kurssin käyneet tai muutoin perustiedot luottamusmiestoiminnasta hankkineet luottamusmiehet, varaluottamusmiehet, ammattiosastojen puheenjohtajat tai työpaikka- ja/tai ammattiyhdistystoiminnasta kiinnostuneet.
Kurssin tavoitteena on:
Laajentaa ja syventää luottamusmiehen toimintaa sekä työelämää ja sen pelisääntöjä koskevia taitoja. Antaa valmiuksia osallistua työyhteisön kehittämiseen tietoisina ja vastuullisina työntekijöitten edustajina. Kehittää osallistujien viestintä- ja vuorovaikutustaitoja vaikuttamisen 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 työehtoasiamies 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 taksojen mukaan tai oman auton käytöstä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.
Mikäli tarvitset majoitusta jo sunnuntaista, ilmoita siitä etukäteen Kiljavan opistolle. Sähköliitto maksaa majoituksesi.

AMMATTIOSASTOT YHDESSÄ

2.–3.9.2017 Cumulus Resort Aulanko, Hämeenlinna
Kutsumme jälleen kaikkien ammattiosastojen puheenjohtajat ja sihteerit, muut toimihenkilöt sekä kaikki hallituksen varsinaiset ja varajäsenet yhteiseen tilaisuuteen pohtimaan 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.

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT TUTUIKSI -kurssi
27.–28.10.2017 Tampere

Tule mukaan kaikille sähköliittolaisille tarkoitettuun tilaisuuteen, mukaan kutsumme varsinkin liittomme nuoret ja uudet jäsenet.
 Miksi ay-liike perustettiin?

Lähetä kurssihakemus mielellään noin neljä viikkoa ennen kurssin alkamista osoitteella:

 Tunnetko sen saavutukset?

Sähköliitto, koulutusyksikkö, PL 747, 33101 Tampere

 Mihin sitä tarvitaan?
 Miten ay-liike on muuttanut maailmaa?
 Miten vaikutamme yhdessä?
Näihin ja moniin muihin kysymyksiin etsitään yhdessä vastauksia Työelämän pelisäännöt
tutuiksi -kurssilla.
Kurssi alkaa perjantaina klo 17.00 ja päättyy lauantaina klo 16.00 ruokailuun.
Kouluttajana toimii koulutussuunnittelija Ari Näätsaari, yhteisöpedagogi, AMK

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
28.8.–1.9.2017 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kurssin kohderyhmä
Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille, joita kiinnostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen työntekijöitten oikeuksia kehittämällä.
Kurssin tavoite
on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen oppiminen. Tavoitteena on myös, että tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviytymistä työpaikalla.
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.
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Sähköliitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen, ruokailut sekä matkakulut,
mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä 0,23 €/km.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 13.10.2017
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

NUORISOKURSSI 30.9.-1.10.2017 TAMPERE
Huomio Sähköliiton nuoret sopimusalajäsenet! Teillä on mahdollisuus tulla mukaan nuorisokurssille ja tutustua aktiiveihin ympäri Suomen. Vietämme rennon viikonlopun Tampereella, ja ohessa saatte vinkkejä jäsenhankintaan sekä työmarkkinatiedottamisen saloihin. Tule mukaan!
Aiheina:
 Sähköliitto ja sen ajankohtaiset asiat  työmarkkinatiedottamisen alkeet
 jäsenhankinta  Sähköliiton ammattiosastot ja niiden nuorisotoiminta
Sähköliitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen kahden hengen huoneissa,
ruokailut sekä matkakulut julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä kuljettajalle 0,23 €/km.
Ilmoittaudu mukaan 15.9.2017 mennessä tiina.makkyla@sahkoliitto.fi, 050 409 8469.
Kaikille mukaan ilmoittautuneille lähetetään tarkempi ohjelma.
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TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN
SÄHKÖALAN AJANKOHTAISPÄIVÄT

Aika 23. – 24.9.2017 Paikka: Helsingissä ja laivalla (Silja Europa 22h -risteily)
Tilaisuus on tarkoitettu kaikille sopimusalan jäsenille, erityisesti luottamusmiehille.
Kurssilla käydään läpi työehtosopimusneuvotteluiden tilannetta – mikä on liittokierroksen
tilanne, ja miten siihen on valmistauduttu?
Käsittelemme sähköalan pääluottamusmiehenneuvotteluoikeuksia ja asemaa työpaikalla
sekä muita ajankohtaisuuksia.
Kouluttajina ovat liiton asiantuntijat.
Tervetuloa keskustelemaan sopimusalasi muutoksista ja oppimaan uutta!
Sähköliitto korvaa ohjelmaan merkityt ruokailut sekä majoituksen kahden hengen hytissä.
Matkakulut korvataan, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan
tai omaa autoa käytettäessä 0,23 euroa/ km.

LAULU OTTAA KANTAA
VALKEAKOSKELLA

Ilmoittautuminen 1.9.2017 mennessä, tiina.makkyla@sahkoliitto.fi
tai 050 409 8469.

www.sahkoliitto.fi

45 vuoden iän saavuttava Työväen Musiikki-

Tieto, taistelu, trauma – Kun laulu ottaa kan-

tapahtuma järjestetään 27.–30. heinäkuu-

taa. Seminaariin ottavat osaa muun muassa

ta UPM:n Tervasaaren paperitehtaan ja Mylly-

artistit Jarkko Martikainen ja Paleface.

saaren museon pihamaalla Valkeakoskella.
Esiintymään saapuvat muun muassa San-

Lippuja tapahtumaan myy Tiketti ja Lippupiste.

ni, Chisu, Lauri Tähkä ja Kotiteollisuus. Torstaista sunnuntaihin kestävän tapahtuman oh-

Katso päiväkohtainen ohjelma, hinnat sekä

jelmaan sisältyy lauantain seminaari otsikolla

ammattiliittoalennukset: www.valmu.com

Sähköinfon verkkokursseja

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

SFS 6002 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS
Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 sisältää sähkötöiden
turvallista tekemistä koskevat perusohjeet ja
turvallisuusvaatimukset.
Verkkokoulutuksessa käydään läpi standardin sisältö sekä sähkötöitä
koskevat kansalliset säädökset.
Kurssi on jaoteltu kymmeneen osioon. Voit suorittaa osion kerrallaan,
silloin 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 sähkötyöturvallisuuskortti lähetetään sinulle postitse.
Verkkokurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat opiskella standardin mukaiset asiat itsenäisesti ja helposti milloin vain.
Koulutus on uusittava siten, että koulutusten
väli on enintään 5 vuotta.
Kurssin hinta 304,50 e + alv.

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

SFS 6002 SÄKERHETEN VID ELARBETEN
Elarbetssäkerhetsstandarden SFS 6002 innehåller 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

VA S A M A - L E H T I 6 0 V U O T TA

VA S A M A 5 / 2 0 1 7

27

OSASTOT TOIMIVAT

Seuraava Vasama ilmestyy 24.8.2017. Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan
maanantaihin 14.8.2017 kello 15.00 mennessä. Tällä välin päivitämme saapuneita ilmoituksia liiton kotisivuille. Leppoisaa, sopivasti toiminnantäyteistä kesää!

näin: lähetä nimesi ja puhelinnu-

sätiedot ja ilm. rauno.vuorinen@

moittautumiset 26.5. mennessä lo-

HELPOIMMIN ILMOITAT NETIN KAUTTA

merosi sähköpostiin mika.holsti(at)

ssab.com tai puh. 040 522 3628.

viisan.osasto25(at)gmail.com (mie-

Ilmoitukset Osastot toimivat -palstalle kulkevat helpoimmin Sähkö-

issoy.fi Tarkemmat tiedot tapahtu-

Jäsenet aveceineen tervetulleita

luiten e-mail) tai puh. 010 455

liiton nettisivuilla olevan lomakkeen välityksellä. Sinun ei tarvitse

masta nettisivuillamme www.am-

mukaan!

3154 Markus Backman.

kuin klikata osastosi nimeä alasvetovalikosta, kirjoittaa ilmoituksen

mattiosasto015.fi.

pylän kanssa yhteistyösopimuksen

036 Kuopion Sähköalan-

018 Hämeenlinnan

vuodeksi 2017. Aulanko tarjoaa jä-

työntekijät ry

Sähkötyöntekijät ry

senillemme perheineen kylpylälip-

Osasto järjestää jäsenille yhteis-

Riemukas kesäretki Saarenmaalle

puja hintaan 10 €/aikuinen ja 6 €/

työssä kaapelivalmistaja Prysmia-

Viroon 18.–20.8.2017. Bussi ajaa

lapsi. Edun max henkilömäärä ker-

nin kanssa CPR-rakennustuotease-

reittiä: klo 7.00 Hämeenlinna Wet-

ralla 5 hlöä. Tunnistautuminen ta-

tuskoulutuksen ja vierailun Ouluun

teksti tyhjään kenttään ja jättää yhteystietosi.
Saat vastausviestin, joka kertoo, että ilmoitus on päivitetty kotisivuille ja milloin ilmestyvässä Vasamassa ilmoitus ilmestyy.
www.sahkoliitto.fi > Jäsenpalvelut > Osastot toimivat > Ilmoita tapahtumasta

Osasto on tehnyt Aulangon kyl-

terhoff, 7.30 Turenki, la-asema,

pahtuu Sähköliiton jäsenkortilla.

Prysmianin kaapelitehtaalle 26.–

011 Tampereen Seudun

kg, Lahtinen Jorma 1,384 kg, Lau-

8.00 Tervakoski, la-asema, 8.15

Katso ilmoituksia myös www.

27.8.2017 (la– su). Paikkoja ra-

Sähköalantyöntekijät ry

rila Timo 1,000 kg, Näräkkä Ari

Riihimäki ABC, 10.30 lähtö Me-

hameenlinnansahkotyontekijat.fi

joitetusti. Suunniteltu bussikulje-

Onkikilpailut 22.8.2017 Ensilässä.

0,899 kg, Peltoniemi Pekka 0,833

gastarilla. Bussiin voi nousta mat-

Morjesta vaan kaikille onkimises-

kg, Näräkkä Jari 0,740 kg, Koski

kaltakin, kun vain ilmoittaa ennak-

025 Loviisan Sähköalan-

vi– Iisalmi– Oulu (ja takaisin). Ma-

ta innostuneille! Pistetään taas on-

Reijo 0,204 kg.

koon! Lähde tutustumaan luonnon-

työntekijäin Ammattiosasto ry

joitus- ja kuljetussyiden takia sito-

kipelit kuntoon, kaikki muutkin här-

Nuoret: Forsström Matias 0,114 kg

kauniiseen Saarenmaan saareen.

Osasto järjestää jäsenille per-

vat ilm. 25.7 mennessä. Lisätiedot

päkkeet reppuun ja kohti Ensilän

Isoin kala: Laurila Timo 0,164 kg.

Suoraan hotellista voi varata hoi-

heineen retken Helsinkiin Lin-

044 553 9871/Ilpo.

rantaa. Tavataan saunalla klo 17.

tus Suonenjoki– Kuopio– Siilinjär-

toja ja hemmottelua. Opastetulla

nanmäelle ja Korkeasaareen

Kilpailuaika päätetään lähtöhumi-

015 Imatran Sähköalan

kiertoajelulla nähdään Saarenmaan

la 17.6.2017. Linnanmäelle oma-

043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry

noissa. Hyvää kesää kaikille lukijoil-

Ammattiosasto ry

kaunista luontoa ja saaren nähtä-

vastuun osuus on 10 €/hlö, sisältä-

Tulevat kokoukset vuonna 2017: to

le. – Vapaa-ajan jaosto

Osasto järjestää jäsenilleen karting-

vyyksiä. Ilm. pikaisesti, lisäpaikko-

en bussikuljetuksen ja rannekkeen.

1.6. klo 18 Sibeliusbulevardi 36,

tapahtuman ma 29.5 Saarlammen

ja ei saa. Shoppailuaikaa Kuressaa-

Korkeasaareen omavastuun osuus

Raksan toimisto.Myös ilmoittautu-

pilkkikilpailujen tulokset:

radalla. Merkkaa päivä kalenterii-

ressa ja paluumatkalla Tallinnas-

10 €/hlö, sisältäen bussikuljetuk-

miset Riian-risteilyllle. Tervetuloa

Yleinen: Kandell Timo 7,350 kg,

si ja tule ajamaan kartingia ja ta-

sa. Retkelle pitää ilmoittautua 1.7.

sen, sisäänpääsyn ja lounaan. Bus-

kaikki jäsenet, uudet ja vanhat!

Huhtakallio Pentti 6,450 kg, Man-

paamaan muita sähköalan tekijöi-

mennessä ja omavastuuosuus 195

sin tarkempi aikataulu ja reitti il-

sikkamäki Antti 5,100 kg, Koivu-

tä! Paikan päällä grillimakkaraa ja

€/hlö maksaa 1.7. mennessä osas-

moitetaan lähtijöille ilmoittautumi-

058 Joensuun Sähköalan-

luoto Martti 4,480 kg, Lehtomä-

ajojen jälkeen mahdollisuus käydä

ton tilille FI39 5680 0020 1979

sen päätyttyä. Ilmoittautuminen al-

työntekijät ry

ki Veikko 3,800 kg, Toivonen Seppo

saunassa. Parhaat kootaan finaaliin,

80 viitenumerolla 8400. Matkan

kaa 27.4. Perilläoloaika on noin 5

Osasto juhlistaa 60. toimintavuot-

2,700 kg, Leppänen Taisto 1,900

joka ajetaan to 1.6! Ilmoittaudu

kaikki ruokailut tarjoaa osasto. Li-

t. Mukaan mahtuu 60 henkilöä. Il-

taan syyskuussa. Kutsumme kaik-

Ensilässä su 12.3. pidettyjen

Ikaalistenseudun S ähkötyöntekijät ry 056 juhli osaston 60-vuotista taivalta Käenkoskella ohjelmallisen illan, hyvän ruuan ja juoman sekä tanssien merkeissä. Ryhmäkuvaan kokoontuivat
(vasemmalta) perustajäsen Erkki Nieminen, pitkäaikainen osaston taloudenhoitaja Matti Laitila, entinen sihteeri Toni Järvensivu, Kankaanpään osastoaktiivit Timo Lehtinen ja Kalevi
Kuusimäki, osaston edellinen puheenjohtaja Markku Peltonen ja ed. nuorisosihteeri Jari Kiviluoma, Kankaanpään osaston puheenjohtaja Hannu Huhtamäki ja sihteeri Jouko Ylirönni,
Hämeenkyrön osastoaktiivi Pauli Juntunen, osaston nykyisestä hallituksesta Asko Haapasalo, Matti Paulasalo ja Raine Jokioja, Kankaanpään osaston veteraani Ahti Kalliokoski, nykyisen
hallituksen jäsen Jukka Hupila, sihteeri Antti Kaartinen ja jäsen Veli-Pekka Paulasalo, Kankaanpään osaston pitkäaikainen toimija Juhani Kaitajärvi, nykyisen hallituksen Petri Hautamäki,
tiedotussihteeri Ilpo Piispanen, nykyhallituksen Timo Teelmäki, taloudenhoitaja Kari Paulasalo, nuorisosihteeri Jarkko Rantakytö ja edessä oikealla varapuheenjohtaja Arto Kujansuu.
Takana ylhäällä osaston nykyisen hallituksen Asko Sillanpää ja Matti Inkinen, osaston nykyinen puheenjohtaja.
28
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ki jäsenet juhlimaan Teatteriravintolaan la 9.9.2017 klo 15. Luvassa ohjelmaa, puheita, historiaa ja
tietenkin tarjoilua. Ennakkoilmoittautuminen 27.8.2017 mennessä Kari Heinonen puh. 050 454
7319 tai Osmo Valjus puh. 050
383 5162. Tervetuloa! – Hallitus
065 Iisalmen Sähköalantyöntekijät ry
Ammattiosastosi haluaa tukea jäseniään kesän paikallisissa tapahtumissa. Avustus max 37 €/jäsen. Toimita kuitti rahastonhoitaja Hannu Tuoviselle, Kirkonsalmentie 1 as 13, 74120 Iisalmi tai pdf-valokopio sähköpostiin hannuetuovinen(at)gmail.com.
Muista ilmoittaa nimesi ja IBANtilinumerosi. Tilaa lippusi ennakkoon ja säästä! Etsi tapahtuma
osoitteesta www.lipputoimisto.fi
suluissa olevalla hakusanalla. Oluset Luuniemellä (Oluset) 1/pv ennakkolippu 30 €. Runnirock Luuniemellä (Runnirock) 1/pv lippu

kelmäviikko (Iskelmäviikko) ennak-

Määttä, Parviainen ja
Saastamoinen valtuutetuiksi

kohinta pe/la iltalippu 37 €. Tai

Sähkö- ja automaatioasentaja Pasi Määttä Kemis-

käytä etusi kuntoiluun! Esim. Iisal-

tä, voimalaitosasentaja Pasi Parviainen Tohmajärvel-

35 €. Tuntematon sotilas Teatteri
Koljonvirrassa (Koljonvirtateatteri)
norm. hinta 27 €. Kiuruveden Is-

men uimahallilla kuukausikortit/

tä ja sähköasentaja Esko Saastamoinen Lieksasta valit-

kuntosali aikuinen 55 €, sarjakor-

tiin huhtikuun alun kuntavaaleissa kotikuntiensa val-

tit/yhteishinta korttimaksu 5 €, ai-

tuustoihin.

kuinen 5 krt 32 €.

sai 120 ääntä. Parviaisen puolue on Suomen Keskusta, ja hän sai 43 ääntä. Saastamoinen keräsi Perus-

ympäristön Sähkömiehet ry

suomalaisten listalla 207 ääntä.
sähköliittolaisen valtuutetun nimet ja äänimäärät.

huvilalla, Rantasalmentie 3463,

Kaikkiaan sähköliittolaisia ehdokkaita vaaleissa oli

Rantasalmi as. Asioina ajankohtai-

47.

set asiat. Kokouksen jälkeen sau-

Osasto on varannut lippuja Valkeakosken kesäteatterin Badding – Paratiisi -näytökseen

Heikki: – Voitko seisoa päälläsi?
Kalle: – En, se on liian korkealla.
• • •

varata numerosta 040 552 6190/

Pentti: – Mitä mallia on autosi?
Olli: – Se ei ole mikään malli, vaan varoittava esimerkki.

vi.mattila(at)pp.inet.fi. Tervetuloa!

• • •
161 Energia-alan työntekijät ry
Hallitus on kokouksessaan päättänyt myöntää lomatukea osaston jäsenille Sähköliiton lomapaikkaan
Kaarniemeen. Osasto maksaa kuittia vastaan ensimmäisestä vrk:sta
40 € huoneen/mökin hinnasta,
seuraavista öistä 25 % hinnasta.
Kuitti tulee toimittaa taloudenhoitajalle, joka tilittää maksun. Teltta- ja vaunupaikat maksetaan kokonaisuudessaan 100 € asti. Sähkön käyttöä ei korvata. Max 100 €/
jäsen/vuosi. Vuosibudjetti 1 000 €
/vuosi. – Hallitus
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SALIBANDYTURNAUS

Lahdessa la 23.9. klo 10 alkaen

Vasama-lehdessä julkaistuja
sutkauksia vuosilta 1957–1960

la 12.8.2017 klo 14. Lippuja voi
Olavi Mattila tai sähköpostitse ola-

Sähköliiton ammattiosastojen välinen

Esko Saastamoinen

na ja iltapala. Omat pyyhkeet mu-

136 Hämeen sähkömiehet ry

Pasi Parviainen

Viime Vasamassa julkaisimme kahdentoista muun

26.5.2017 klo 18 Lajunhelmi-

kaan.

SÄBÄKUNINGAS?

Määttä oli ehdokkaana Vasemmistoliiton listalla ja

077 Savonlinnan ja LähiToukokuun kuukausikokous pe

MIKÄ OSASTO
ON LIITON

– Haluaisin tehdä jotakin suurta ja samalla puhdasta.
– Peskää elefanttia.
• • •
– Tuo uusi renki on tavattoman tyhmä.
– Kuinka niin?
– Hän löysi joitakin maitopulloja heinikosta ja luuli löytäneensä lehmän
pesän.
• • •
– Kuorsasin ennen niin äänekkäästi,
että heräsin siihen, mutta keksin keinon sitä vastaan. Nukun nyt viereisessä huoneessa.
• • •

Nuori aviomies, jonka vaimo on kesähuvilalla, tulee kaupunkiin naisten
asusteliikkeeseen ja kysyy rintaliivejä. Myyjätär tiedustaa numeroa, mutta
sitä miekkonen ei muista.
Myyjätär: – Olisikohan meloonin koko
sopiva?
Aviomies: – Liian iso.
– Entä grapehedelmä?
–Ei, ei.
– No entäpä appelsiinin koko?
– Liian iso sekin.
Myyjätär jo vähän ihmettelee, mutta
ehdottaa vielä kananmunaa.
Ostajan katse kirkastuu:
– Sopii – mutta paistettuna!
• • •
– Valehtelette niin kömpelösti, sanoi
tuomari syytetylle, – että neuvon teitä
hankkimaan itsellenne asianajajan.
• • •
– Ei ole mitään, joka kasvaisi juuret
ylöspäin.
– On kyllä. Etuhammas yläleuassa.
•••

 Kerää vähintään 1 maalivahdin ja
5 kenttäpelaajan joukkue osastostasi kasaan.
 Jos osastonne on pieni, voitte yhdistyä
toisen osaston kanssa yhdeksi joukkueeksi.
 Pelaamme SSBL:n säännöillä mutta rennosti:
kentälle ovat tervetulleita kaikenkuntoiset
ja -taitoiset naiset ja miehet.
 Ilmoita joukkueesi turnaukseen meilitse
salminen.anssi@hotmail.com
tai puhelimitse 050 528 7622.
Osallistumismaksu on 50 €/joukkue.
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2017.
 Aloittakaa treenit!
Pelipaikkana toimii Energiahalli, Ilmarisentie 3 A, 15200 Lahti
Turnauksen järjestää Lahden Sähköalantyöntekijät ry os. 059
Turnausta isännöi Sähköliitto, jonka järjestövakuutus kattaa pelit
Majoitukseen liittyvät kysymykset: Aleksandr Kirjanen puh. 050 587 8378

Mattilaa on purrut vesikauhuinen koira.
– Mene helkkarissa lääkäriin. Hän
ruiskuttaa sinuun vastamyrkkyä,
muussa tapauksessa olet itse neljän
päivän päästä samassa taudissa, neuvoo häntä toverinsa.
Mattila ei seuraa neuvoa, vaan kiirehtii kotiinsa, istuu pöytänsä ääreen
ja alkaa kirjoittaa. Hän kirjoittaa päivän, kirjoittaa kaksi, kirjoittaa kolme.

– Mitä ihmettä sinä kirjoitat? tiedustelee toveri.
– Minä kirjoitan niiden ihmisten nimet, joita minä aion purra, kun minulle
tulee vesikauhu.
•••
– Puhuuko sinun aviomiehesi unissaan?
– Ei, ja se vasta sitten onkin pirullista,
sillä hän vain hymyilee leveästi.
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ELLEDNINGEN

Regeringens förslag är skuldbeläggande

F

inlands regering håller på

ta aktörer komma med i tjänste-

de arbetslösas aktiveringsmodell

hövs det personal, alltså genom

och nya tankar framfördes i dis-

att hårdhänt minska de

processen för de arbetslösa.

enligt vilken den arbetslösa skall

dessa åtgärder ökar regeringen

kussionerna. Gästartisterna, de

vara i arbete eller delta i syssel-

sysselsättningen.

lokala virtuoserna Hönttä och

tjänster som är avsedda

för att sysselsätta arbetslösa som

SJÄLVSTÄNDIGT

sättningsfrämjande åtgärder i en

en del av landskapsreformen. I

ARBETSSÖKANDE

vecka under 3 månader. Om det

FÖRTROENDEMANNASEMINA-

fortsättningen väntas de arbets-

Tjänsterna för de arbetslösa

inte sker, skall arbetslöshetsför-

RIET VISADE STARK

lösa vara ännu aktivare i arbets-

minskas. Lagen skulle till exem-

månen nedskäras med 4,65 pro-

SAMHÖRIGHET

garnas fria diskussioner, då de

sökandet. I och för sig är det inte

pel inte längre förutsätta några

cent under tre månaders tid.

I förtroendemannaseminari-

växlade nyheter och erfarenheter.

en dålig sak, men den föreslagna

sysselsättningsplaner. Regering-

lagtexten skuldbelägger och för-

en vill motivera de arbetssökande

gen har gått upp ett ljus för her-

april, deltog igen aktiva på ar-

I VÄNTAN PÅ SOMMAREN

aktar de arbetslösa. I stället för

till ett självständigt arbetssökan-

rarna i regeringen. De arbetslö-

betsplatserna och beslutsfattare

Semesterperioden har startat,

att minska tjänster borde man ut-

de samt främja arbetslöshetsför-

sa skuldbeläggs och rent ut sagt

från förbundet i rikligt mått från

även om det fortfarande finns ett

veckla och personifiera tjänster

månernas motprestationskrav och

föraktas med detta lagförslag. Ur

olika delar av Finland. Seminari-

tjockt snötäcke i norr. Sommaren

som skulle främja sysselsättning-

mobiliteten av de arbetssökande.

regeringens synvinkel är alla ar-

et har väl stärkt sin ställning som

kommer ändå varje år, och nu har

betslösa arbetsovilliga och undvi-

årligt mötesforum.

väderleksrapporterna lovat varma-

en, bl.a. genom att öka utbildningsmöjligheter.

Den arbetslösa skall söka

Jag måste säga, att det verkli-

Toippari läste oss humoristiska
nyheter på Tammerforsdialekt.
En stor roll hade också delta-

et, som arrangerades i slutet av

minst 12 olika jobb under en

ker möjligheterna till arbete. De

Den här gången diskuterades

re väder. Jag önskar alla som re-

granskningsperiod på 3 måna-

måste straffas och deras liv mås-

organiseringsarbete, lokalt avta-

dan har börjat sin semester och

en ny lag om offentlig rekryte-

der. Om det av en eller annan or-

te göras besvärligare.

lande och konkurrenskraftsavta-

alla som ännu väntar på sin, en

rings- och kunskapsservice, vil-

sak inte sker, blir det 60 dagars

När man då spottar fram ar-

let samt hördes en genomgång av

avstressande och solig sommar!

ken i framtiden skulle ersätta la-

karens i arbetslöshetsförmånen.

betsansökningar och 330 000 ar-

rättsfall förda av förbundet. För-

gen om offentlig arbetskrafts-

Den arbetslösa skall rapportera

betslösa söker 12 arbetsplatser

svarandet av Elektrikerförbun-

SAULI VÄNTTI

och företagsservice. Den nya la-

om sitt arbetssökande till land-

under 3 månader, blir det nästan

dets egna kollektivavtal och för-

Förbundsordförande

gen skulle ha en vidare definition

skapets e-tjänst. Ifall man inte

4 miljoner arbetsansökningar, på

bundets förhandlingsstatus i de

om arbetskraftsservicen samt

gör det, tar betalningen av ar-

ett år nästan 16 miljoner. För att

kommande avtalsförhandlingar-

hela tjänsteprocessen för de ar-

betslöshetsförmåner slut.

handlägga dessa, huvudsakligen

na väckte också diskussion bland

onödiga arbetsansökningar, be-

deltagarna. Vi hörde bra inlägg,

Regeringen har ett förslag till

betslösa. Samtidigt skulle priva-

Extra krydda ges ytterligare av
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Os ta s ähkötar vi kkeet
s u o r a a n verkkokaupastamme
www .finnparttia.fi

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

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

F innpart t i a
ähkötukku

Noutohalli
P uh
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Joutnantie 76, 25500 Perniö,

02 72 72 00, myynti@finnparttia.fi
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Kesä- ja heinäkuun
ajan jäsenkortilla
tavallista suurempi alennus*!

*Alennus koskee bensiiniä ja dieselöljyä 1.6.–31.7.2017. Edun saa kaikilta Teboil-huoltamoilta ja -automaattiasemilta
lukuun ottamatta Teboil Express -automaattiasemia. Lisätietoa kampanjasta ja jäseneduista osoitteesta www.teboil.fi/liitto

Heinäkuun erikoisetu!
Lounas ruokapöydästä
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E
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-20%
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IP67

TEE ALOITE JA OTA KÄYTTÖÖN!

Markkinoiden kattavin
liitäntäjärjestelmä
•
•
•
•
•

Tärinänkestävä
Eristetty vapautuspainike
Erittäin nopea kytkeä ja irrottaa
Turvallinen, ei sähköiskuja
Patentoitu teknologia

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

© PhoEnix ConTaCT 2017

32

VA S A M A 5 / 2 0 1 7

VA S A M A - L E H T I 6 0 V U O T TA

