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BESTÄLLNINGS
KANALERNA
ÄR ÖPPNADE!

TILAUSKANAVAT
AUKI!
Sähköliiton sopimusalajäsenten taskukalenteri 2018 ja

Elektrikerförbundets medlemskalender 2018 för avtals-

eläkeläisjäsenten Vasama ovat jälleen tilattavissa verkko-

branschmedlemmarna och Vasama-tidning för pensionärerna

palvelussa tai tekstiviestillä 31.10.2017 mennessä!

kan igen beställas på nättjänsten eller via sms senast den
31 oktober 2017.

TILAA VERKKOPALVELUSSA:
BESTÄLL PÅ NÄTTJÄNSTEN:

1. Mene osoitteeseen www.sahkoliitto.fi ja paina oikean
laidan Sähköliiton verkkopalvelut -otsikon alta Kalenterija lehtitilaukset -painiketta.
2. Noudata palvelun antamia ohjeita. Jos et ole aiemmin
kirjautunut palveluun, käyttäjätunnus on jäsennumerosi

MIEHIÄ
TELINEILLÄ
PÖLKKYLÄNNIEMESSÄ

ja salasana postinumerosi. Jos olet unohtanut salasanasi

1. Gå till www.sahkoliitto.fi och klicka på länken ”Kalenterija lehtitilaukset” i rutan ”Sähköliiton verkkopalvelut” till höger på sidan. Där hittar du instruktionerna till nättjänsten.
2. Följ instruktionerna. Om du inte tidigare har loggat in dig

16

på tjänsten, är ditt medlemsnummer användarkod och ditt

6

4

postnummer lösenord. Om du har glömt ditt lösenord eller

tai kirjautuminen ei muuten onnistu, paina kohdasta Jos

annars inte kan logga in, klicka ”Jos olet unohtanut salasana-

olet unohtanut salasanasi, klikkaa tästä. Saat uuden salasanan sähköpostiisi tai matkapuhelimeesi, kunhan yhteystietosi ovat ajan tasalla jäsenrekisterissä.

si, klikkaa tästä”. Då får du ett nytt lösenord till din e-post el-

2018
VUODEN LUOTTAMUSMIES
LÖYTYI
SEMINAARISSA
VA S A M A - L E H T I 6 0 V U O T TA

VASAMAN 60 VUOTTA

10

JÄRJESTÄYTYMINEN ON PERUSJUTTU
VA S A M A 5 / 2 0 1 7

1

ler mobiltelefon, bara dina kontaktuppgifter är korrekta i vårt
medlemsregister.

TILAA TEKSTIVIESTILLÄ:
1. Kirjoita tekstiviestiin ensin sanat Sähkö kalenteri ja sitten jäsennumerosi vä-

BESTÄLL VIA SMS:

lilyönnin jälkeen, kun olet tilaamassa kalenteria. Kirjoita tekstiviestiin ensin sa-

1. Om du vill beställa kalendern, skriv först orden Sähkö ka-

nat Sähkö Vasama ja sitten jäsennumerosi välilyönnin jälkeen, kun olet tilaamas-

lenteri och efter mellanslaget ditt medlemsnummer. Om du

sa eläkeläisjäsenten maksutonta tilauspohjaista Vasamaa.

vill beställa gratis Vasama-tidning för pensionärer, skriv först

2. Lähetä tekstiviesti numeroon 13145.

orden Sähkö Vasama och efter mellanslaget ditt medlems-

3. Saat paluuviestinä kuittauksen ”Tilauksenne on vastaanotettu. T: Sähköliitto”.

nummer.
2. Sänd sms:et till nummer 13145.

Lue lisää: www.sahkoliitto.fi > Jäsenpalvelut > Jäsenedut > Jäsenkalenteri

3. Du vet att beställningen har gått fram när du får svaret

tai Tilauspohjainen eläkeläisten Vasama.

”Tilauksenne on vastaanotettu. T: Sähköliitto”.

Kilpailuun ovat tervetulleita kaikki ammatillisesti järjestäytyneet keilaajat, myös Suomen Keilailuliittoon kuulumattomat keilailun harrastajat (ei rek ). Kilpailussa noudatetaan AY-mestaruuskilpailujen määräyksiä sekä Suomen Keilailuliiton kilpailusääntöjä.
Eläkkeellä olevat edustavat sitä liittoa jonka jäsenenä ovat olleet eläkkeelle jäädessään.
Kilpailu suoraan loppukilpailuna, ilman tasoituksia. Veteraanit ikätasoituksin omassa sarjassa.
KILPAILUSARJAT:
Miehet A-taso: keskiarvo kilpailuhetkellä 185,00 tai korkeampi. Henkilökohtainen ja joukkue 2x6sarjaa.
Miehet B-taso: keskiarvo kilpailuhetkellä 184,99 tai alempi sekä ei rekisteröityneet.
Henkilökohtainen ja joukkue 2x6-sarjaa.
Naiset A-taso: keskiarvo 170 tai korkeampi. Henkilökohtainen ja joukkue 2x6-sarjaa.
Naiset B-taso: keskiarvo 169,99 tai alempi. Henkilökohtainen ja 2x6-sarjaa.
Juniorit: kilpailuvuonna enintään 18 vuotta täyttävät. Tytöille tasoitus 8 pistettä/sarja.
Veteraanit: kilpailuvuonna vähintään 60 vuotta täyttävät. Tasoitus 1 piste/vuosi/sarja.
Veteraanimiehet: henkilökohtainen ja joukkue 2x6-sarjaa.
Veteraaninaiset: henkilökohtainen ja joukkue 2x6-sarjaa.
KILPAILUMAKSUT: 35 €, sisältää AY ja TUL:n kisan. Juniorit 28 €.
Palkinnot: henkilökohtaiset AY-SM mitalit + erikoispalkinnot.
Ke-Sa erikoiskisa: Loppukilpailuna lauantaina 25.11.2017 kello 13:00.
Palkintoja yhteensä 1860 €, katso kilpailun omasta ilmoituksesta.
Viimeinen kilpailuvuoro on 18.11.2017 kello 13.00.

Sähköammattilainen – tuntuuko tutulta?
Valokaarivikasuoja? Luokan Cca -s1,d1,a2-kaapeli? Tyypin 2
ylijännitesuoja? Aurinkosähköpaneeliston oikosulkuvirta
STC-olosuhteissa ISC STC? SFS-EN 62196-2 tyypin 2 mukainen
sähköautopistorasia?
Jos nämä eivät ole tuttuja, kannattaa tutustua uusiin SFS 6000
-standardeihin ja uusiin SFS-käsikirjoihin.
SFS-käsikirja 600-1-1 Pienjännitesähköasennukset. Osa 1-1:
Yleisvaatimukset (SFS 6000 osat 1–6)
1. painos, 2017. A4-koko. 479 sivua. Hinta 145 euroa (+ alv 10 %)

SFS-käsikirja 600-1-2 Pienjännitesähköasennukset. Osa 1-2:
Erikoistilojen ja täydentävät vaatimukset (SFS 6000 osat 7–8).
1. painos, 2017. A4-koko. 351 sivua. Hinta 85 euroa (+ alv 10 %)

Vastaukset kysymyksiin ja muutakin lisätietoa löydät
www.sfs.fi/sfs6000.

Kilpailun järjestää Keila-Salamat ry. Kilpailun johtaja: Rauno Kiukas
Ilmoittautumiset ibc.fi - varaa vuoro tai p.0400525575
Kilpailuajat: pe 20.10, 27.10, 3.11, 10.11, 17.11, kello 14:00 ja 16:30
la 21.10, 28.10, 11.11, 18.11 kello 13:00
Järjestäjä varaa oikeuden avata ja sulkea eriä tarvittaessa. info/tulokset: ibc.fi

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
www.sfs.fi

SESKO ry
www.sesko.fi

SÄHKÖJOHTO

Teknologiateollisuuden sähköalan
työntekijöiden työehtosopimus katkolla
VASAMA 8
Kannen kuvassa Sampo Nevala
Kuva: Emmi Kallio

V

almistaudumme parhaillaan

tettu, ja aika näyttää miten niitä val-

mään tulevista jatkotoimenpiteistä

työehtosopimusneuvottelui-

miuksia syksyn aikana tullaan tar-

esitettäväksi Sähköliiton hallituksel-

hin, joista näyttää tulevan

vitsemaan.

le hyväksyttäväksi.

poikkeuksellisen haastavat ja vaike-

näköisyys kasvaa päivä päivältä. Toi-

Valvovilla viranomaisilla ei löydy keinoja eikä myöskään resursseja selvittää, minkälaisilla työehdoilla

Työtaistelutoimenpiteiden toden-

at. Oudoksuttaa edelleen Teknolo-

maan tilanteeseen.

  

Suomessa töitä teetettäisiin. Mark-

giateollisuuden haluttomuus yleen-

vottavasti teknologiateollisuus ei ali-

Julkaisija:

sä edes aloittaa työehtosopimusneu-

arvioi, millä vakavuudella Sähköliit-

Ryhmä kansanedustajia niin oikeal-

jonta saattaisivat määrittää työstä

Sähköalojen ammattiliitto ry

votteluja Sähköliiton kanssa tekno-

to on valmis sopimusoikeuksiaan ja

ta kuin vasemmalta ajaa eduskun-

maksettavan palkan.

Elbranschernas

logiateollisuuden sähköalan työnte-

jäsenistöään puolustamaan.

nassa saatavuusharkinnasta luopu-

fackförbund rf.
Postiosoite: PL 747
33101 Tampere
Sähköpostiosoite:

kijöiden työehtosopimuksesta.
Teollisuuden työpaikoilla niin

  

työntekijät kuin työnantajatkin ih-

kinataloudessa kun kysyntä ja tar-

Nykyisillä viranomaisvalvonnan

mista. Kansanedustajien perustei-

käytössä olevilla resursseilla ei on-

ta lakialoitteelle on kovin vaikea ym-

gelmiin pystyttäisi kattavasti puuttu-

märtää ainakaan ay-liikkeen näkö-

maan. Ylitarjonta työvoimasta saat-

kulmasta.

taisi mahdollistaa Suomessa muuta-

mettelevät työehtosopimusneuvot-

Haasteita riittää myös Sähköliiton ja

etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi

teluiden tämänhetkistä tilannetta ja

Metsäteollisuuden työehtosopimus-

Päätoimittaja: Sauli Väntti

mihin se saattaa johtaa lokakuun lo-

neuvotteluissa. Tällä erää neuvot-

käytäntöä, jossa TE-toimisto selvit-

hän etu tämä sitten olisi, kun Suo-

Vastaava toimittaja: Riitta Kallio

pussa, kun sopimuskausi päättyy.

telut polkevat paikoillaan ja odotta-

tää jo ennen työntekijän oleskelulu-

messa jo nykyisellään on työttö-

Teknologiateollisuus on käytän-

vasamalehti@sahkoliitto.fi

Toimittaja, vs: Minna Järvenpää
Ulkoasu ja taitto: Jari Mattila
Palkansaajalehdet –
Löntagartidningar

Saatavuusharkinnalla tarkoitetaan

mien eurojen tuntipalkat. Kenenkö-

vat pääsopimusalan (Paperiliiton ja

van myöntämistä EU:n ulkopuolel-

myystilastojen mukaan työvoimasta

nössä keväästä alkaen katkaissut

Metsäteollisuuden) neuvotteluiden

ta tulevalle työntekijälle, onko työ-

tarjontaa enemmän kuin avonaisia

kaiken keskusteluyhteyden Sähkö-

jatkumista.

markkinoilla saatavilla työhön sopi-

työpaikkoja on tarjolla. Yli sata kan-

vaa työvoimaa sekä huolehtii, ettei

sanedustajaa allekirjoitti eduskun-

liiton kanssa ja keskittynyt lähin-

Metsäteollisuuden työehtosopi-

nä haitalliseen toimintaan Sähköliit-

muksen muutosesitykset ovat si-

työntekijän oleskeluluvan myöntä-

nalle jätetyn lakialoitteen työvoiman

toa kohtaan. Yrittihän se jopa evä-

sällöltään niin suuria heikennyksiä,

minen estä työmarkkinoilla jo olevan

saatavuusharkinnasta luopumiseksi.

Noudatamme Julkisen sanan neu-

tä yleissitovuutta pääsopimusalal-

että niistä on haasteellista pääs-

työvoiman työllistymistä. Saatavuus-

voston määrittelemää hyvää journa-

tamme sähköistys- ja sähköasen-

tä sopimukseen. Keihään kärke-

harkinnan tarkoituksena on nimen-

listista tapaa.

nusalalta.

nä Metsäteollisuus esittää ulkopuo-

omaan turvata Suomen työmarkki-

lisen työvoiman käytön avaamista,

noita ja kasvattaa suomalaisten työl-

työntekijöiden työehtosopimus päät-

joka tulisi koskettamaan myös Säh-

listämismahdollisuuksia.

tyy lokakuun lopussa ja ala on sopi-

köliiton jäsenistöä paperi- ja puu-

muksettomassa tilassa 1.11.2017

massateollisuuden työehtosopimuk-

ta luopuminen tarkoittaa suomalais-

alkaen, jolloin alalla ei myöskään

sen piirissä.

ten työpaikkojen avaamista maail-

PALE ry:n jäsen

Painopaikka: Sanomala, Vantaa
Ilmoitushinnat tekstisivulla:
Mustavalko
2,25 €/pmm
Neliväri-ilmoitukset
3,00 €/pmm

Teknologiateollisuuden sähköalan

ole voimassa olevan työehtosopi-

Teollisuuden- ja erityisalojen joh-

Työvoiman saatavuusharkinnas-

manlaajuiseen kilpailuun. Työvoi-

Työpaikkailmoitukset ja

muksen velvoittamaa työrauhavel-

tokunta kokoontuu pohtimaan teol-

man tuonti EU:n ulkopuolelta ilman

ammattiosastot -50 %

voitetta. Valmistautuminen sopimus-

lisuuden vaikeaa neuvottelutilannet-

saatavuusharkintaa voisi johtaa työ-

HANNU LUUKKONEN

Mainostoimistoalennus -15 %

oikeuksien puolustamiseen on aloi-

ta kokonaisuudessaan sekä päättä-

markkinoilla täysin hallitsematto-

Liittosihteeri

Ilmoitusmyynti:

4

Liittokierroksen näkymät

5

Myrskyharjoitus opetti

emmi.kallio@ekamedia.net

6

Tulevaisuuden haasteet

Lehden tilaushinta:

8

Voiko tupakoinnin lopettaa?

10

Kiire tappaa työsuojelun

11

Kuukauden kuva & Kärkimies

12

001 on säbäykkönen

14

Arktinen tullikeikka

16

Työttömyyskassa

17

Jäsenpalvelut

18

Karoliina suuntaa sähköalalle

19

Pohjoismainen porukka koolla

20

Osastot toimivat

22

Elledningen

Ekamedia/Tmi Emmi Kallio
Kalevanpuistotie 21 B 56
33500 Tampere
Puhelin: 044 344 4414

30 €/vsk kotimaa
40 €/vsk ulkomaat

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

Startup Refugees -hankkeen toinen perustaja Riku Rantala ja presidentti Tarja Halonen keskusteli-

Seuraava Vasama ilmestyy

vat työelämän ihmisoikeuksista SAK:n Tulevaisuus tänään -tapahtumassa 7. lokakuuta. Kaksikko pohti

16.11.2017

muun muassa säällisen työn käsitettä. YK:n alaisen kansainvälisen työjärjestön ILO:n mukaan se tarjo-

Aineistot 6.11. mennessä.

aa riittävän toimeentulon ja turvatun elämän, työntekijöitä kohdellaan tasavertaisesti ja heillä on vapaus ilmaista mielipiteensä sekä osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Lisää sivuilla 6-7.
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3

Synkkiä pilviä työmarkkinataivaalla
SAK:n tavoitteena ostovoimaa parantavat työehtosopimukset

S

uomen suurin palkansaajajär-

Eloranta huomauttaa, että nol-

jestö SAK paheksuu Metsäte-

lakorotukset eivät ole perusteltuja

ollisuus ry:n toimintaa työehtosopimusneuvotteluissa.
– Metsäteollisuus on kieltäytynyt

myöskään talouden näkökulmasta.
SAK:n hallitus käsitteli ajankohtaista työmarkkinatilannetta 9. lo-

neuvottelemasta Paperiliiton kans-

kakuuta. Hallitus päätti tiivistää liit-

sa palkankorotuksista. Tällainen toi-

tojen yhteistyötä ja lisätä tietojen

minta tulehduttaa pahan kerran

vaihtoa, jotta kaikille saadaan osto-

neuvottelukierroksen ilmapiiriä, sa-

voimaa parantavat työehtosopimuk-

noo SAK:n puheenjohtaja Jarkko

set. Lisäksi hallitus totesi, että liitot

Eloranta.

nostavat toimintavalmiuttaan.

palkansaajien ostovoiman turvaavat

SÄHKÖLIITTO SAK:N LINJOILLA

palkankorotukset.

Sähköliiton puheenjohtaja Sau-

– Näyttää siltä, että työnantaja-

li Väntti toteaa, että myös Sähköliit-

puoli pyrkii ajamaan nollakorotuksia

to lähtee tavoittelemaan jäsenilleen

kaikille aloille, mutta niillä ei sopi-

palkankorotuksia. Ostovoima on hei-

!

muksia SAK:laisille aloille synny.

kentynyt useiden takavuosein rat-

Käynnissä on liittokierros, ja tämän

kaisujen johdosta, nyt siihen on ha-

mukaisesti työehtoratkaisut voivat

ettava parannuksia.

vaihdella alakohtaisesti.

Kuva: Riitta Kallio

Hän painottaa, että nyt tarvitaan

Sähköliiton puheenjohtaja Saul Väntti pitää tiukasti kiinni punaisesta kirjasta.

– Sähköliiton jäsenten odotukset

 Sähköliitto on neuvotellut jäsenilleen oman työehtosopimuksen teollisuuteen jo 50 vuoden ajan. Nyt Teknologiateollisuus ei ole vastannut Sähköliiton neuvottelualoitteisiin.
 Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden työehtosopimus, ”punainen kirja” päättyy 31.10.2017.
 Sähköliitto on viimeksi 12.10. lähestynyt Teknologiateollisuutta ja vaatinut vastausta 17.10. mennessä, aikooko Teknologiateollisuus neuvotella sähköalan työntekijöiden työehtosopimuksesta.
 Teollisuus- ja erityisalojen johtokunta päätti kokouksessaan 12.10. esittää liiton hallitukselle työtaisteluvalmiuden nostamista teollisuuden sopimusalalla.
 Sähköliiton jäsenet teollisuudessa ovat laajalti ilmaisseet päättäväisyytensä puolustaa omaa työehtosopimustaan. Sähköliiton hallitus on jo aiemmin päättänyt,
että liitto on valmis puolustamaan sopimusoikeuksiaan
tarvittaessa koko liiton voimalla. Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti 17.10.

Sähköiskukuolemia jo kaksi
T

neuvottelukierrokselta ovat tässä ti-

vahvasti tukenaan tietysti Suomen

alan työn ”kaappaaminen” niin kut-

lanteessa korkealla. Useissa neuvot-

hallitus ja sen linjaukset ay-liikkeen

suttuun vihreään kirjaan. Tämä tar-

telupöydissä työnantajien esittämä

kurittamisesta. Vaikka elämme mel-

koittaisi sitä, että sähköalan työn-

nollalinja ei tule missään tapauk-

koisessa noususuhdanteessa, neu-

tekijöiden työehdoista päätetäisiin

sessa käymään liiton jäsenille, joilla

vottelupöydissä ammattiliitoille tar-

neuvottelupöydässä, jossa ei ole mu-

odotukset ovat aivan muuta. Lisäk-

jotaan lamanaikaista nollalinjaa.

kana aidosti alan työntekijöitä edustavaa ammattiliittoa. Suomalaisessa

si tulemme neuvottelemaan työajan
pidennyksistä luopumisesta. Piden-

SOPIMUKSETTOMASSA

työmarkkinajärjestelmässä työehtoso-

nyksistä sovittiin edellisellä neuvot-

TILASSA JO MARRASKUUSSA

pimuksista neuvotellaan ja sovitaan

telukierroksella.

Väntti muistuttaa, että teknologiate-

alaa edustavien osapuolten kanssa,

Puheenjohtaja ennakoi, että liit-

ollisuuden sähköalan työntekijöiden

Sähköliiton edustus sähköalantyönte-

tokierroksesta ei tule helppoa. Hän

työehtosopimus päättyy jo lokakuun

kijöiden osalta on kiistaton.

huomauttaa, että liittokierroksel-

lopussa. Marraskuun alusta alkaen

la palkankorotukset ratkaistaan ala-

ala on sopimuksettomassa tilassa ja

sopimusoikeuksiamme kaikilla aloil-

kohtaisissa neuvottelupöydissä, ei

vailla työrauhaa.

la. Myös metsäteollisuuden sopimuk-

pelkästään vientiteollisuuden tai

– Työnantajaliitto Teknologiateol-

– Olemme valmiita puolustamaan

set ovat katkolla ja työnantajapuo-

lisuus ei ole ollut halukas neuvotte-

len tarjoama nollalinja ei todellakaan

lemaan sopimuksen jatkamisesta.

kelpaa. Samoin työnantajapuolen

tähän liittokierrokseen merkittäväs-

Kuluvan vuoden tapahtumat huomi-

tarjoamat heikennykset työehto-

ti, EK (Elinkeinoelämän Keskusliit-

oiden Teknologiateollisuuden pyrki-

sopimukseen eivät tule kysymyk-

to) koordinoi neuvottelutoimintaa

myksenä vaikuttaakin olevan sähkö-

seen. 

vuorineuvosten toimesta.
– Työnantajapuoli on satsannut

Tapaturmapäivä suitsi kiirettä
V

änä vuonna on sattunut jo kaksi

man. Valokaari aiheutti voimakkaan

ylitarkastaja Leila Öhman Tukesista.

kuolemaan johtanutta sähköta-

sähköiskun kuljettajalle. Hänet toi-

Siksi jo työmaiden turvallisuus-

paturmaa ilmajohtojen lähellä työs-

mitettiin ambulanssilla sairaalaan,

suunnittelussa ja ilmajohtojen lähi-

kenneltäessä. Turvallisuus- ja kemi-

jossa hän menehtyi myöhemmin.

alueella työskenneltäessä on otetta-

na 13. lokakuuta vietettiin Tapa-

Euroopan korkeimpia. Vuonna 2015

Toisessa turmassa kaksi mies-

va huomioon valokaaren ja sähköis-

turmapäivää. Teemapäivä kiinnitti

tapaturman seurauksena Suomessa

kun vaara.

suomalaisten huomion erityises-

kuoli 2399 ihmistä. Suuri osa kuole-

kaalivirasto Tukes muistuttaa, että

uosittain Suomessa sattuu yli

nittelija Susanna Jussila Suomen

miljoona tapaturmaa. Monen

Punaisesta Rististä.

taustalla vaikuttaa kiire. Perjantai-

Suomen tapaturmakuolleisuus on

sähköiskuun ei aina tarvita edes

tä oli nostamassa elementtejä ele-

kosketusta, sillä sähkö hyppää il-

menttitehtaan varastokentällä il-

ti kiireeseen, joka vaikuttaa monen

maan johtaneista tapaturmista sattui

mavälin yli ilmajohdosta esimerkik-

majohtojen läheisyydessä. Nosturin

pystytään vähentämään, kun selvi-

tapaturman taustalla töissä, kotona

kotona ja vapaa-ajalla.

si työkoneeseen tai nosturiin. Ilma-

vaijeri kosketti tai joutui liian lähel-

tetään, onko niitä työskentelyalueen

ja liikenteessä.

johtojen aiheuttama vaara on syytä

le sähköjohtoja, mistä aiheutui va-

läheisyydessä, huolehditaan suojae-

ottaa huomioon työmaiden turvalli-

lokaari. Toinen miehistä sai sähkö-

täisyyksistä ja sijoitetaan varastot ja

herättää keskustelua tapaturmis-

mukaan joka toinen kokee kiirettä

suussuunnittelussa ja ilmajohtojen

iskun nosturin vaijerin ja elementti-

lastauspaikat riittävän kauas sekä

ta ja siitä, kuinka niitä voitaisiin ar-

töissään hyvin tai melko usein. Työ-

lähellä työskenneltäessä.

en raudoituksen kautta. Mies kuoli

ohjeistetaan kaikki työntekijät.

jessa ehkäistä. Päivää on vietet-

tapaturmista lähes joka toinen sat-

ty vuodesta 1995, aina perjantaina

tuu kiireessä. Kiireen ehkäisy sopii

13. päivä.

teemaksi työpaikoille. Yritämmekin

Ensimmäisessä tapaturmassa
säiliöauton pystyyn nostettu säiliö
aiheutti valokaaren. Kuljettaja oli

myöhemmin sairaalassa.
Miten ilmajohto-onnettomuuksia
voi ehkäistä?

nostanut säiliön pystyyn suurjänni-

– Olennaista on ymmärtää, että

teilmajohdon alapuolella purkaak-

sähköiskun voi saada, vaikkei ilma-

seen autossa olleen hiekkakuor-

johtoihin edes koskettaisi, kertoo

4
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Ilmajohto-onnettomuuden riskejä

Onnettomuustapauksia on kuvattu Tukes.fissä: Toimialat > Sähkö
> Sähkölaitteistot > Turvallisuus-

Tapaturmapäivän tavoitteena oli

– Tapaturmiin liittyvien asioiden

– Kiire on suoranainen kansallistauti. Työterveyslaitoksen tietojen

kannustaa ihmisiä pohtimaan kiireen

sähköjohtojen läheisyydessä > Vältä

esille nostamiselle perjantai 13. on

vaikutuksia tapaturmien syntyyn

sähkötapaturmat 

hyvä päivä, koska silloin epäonni on

sekä parantamaan omaa kiireen hal-

ihmisten mielissä, kuvailee suun-

lintaansa, Jussila kertoo. 

JÄÄTYVÄ 2017 -harjoitus paljasti tiedottamisen haasteet

Jäätävä myrsky
vei sähköt ja yhteydet

Kuopion ja Siilinjärven
alueella harjoiteltiin
4.–5. lokakuuta eri
tahojen yhteistoimintaa
sään aiheuttamassa
laajassa sähkönjakelun
häiriössä. Mukana
valtakunnallisessa
harjoituksessa oli yli
400 henkilöä. Harjoitus
osoitti, että yhteistyö
vaikeutuu merkittävästi
viestiyhteyksien
katkettua. Toimintojen
yhteensovittamista
ja yhdessä tekemistä
tuleekin suunnitella ja
harjoitella etukäteen.

H

Huoltovarmuusorganisaatio on

arjoituksessa jäätävän myrs-

hitettävää sekä osaamisessa että

yhteistyön koordinoinnissa, sanoo

kyn aiheuttama laaja-aluei-

eri tahojen kyvyssä viestiä keske-

Kuopion kaupungin johtokeskuk-

verkosto, joka ylläpitää ja kehit-

nään, Nieminen arvioi.

sen puheenjohtaja, vs. kaupungin-

tää Suomessa huoltovarmuutta jul-

johtaja Jarmo Pirhonen.

kinen-yksityinen -kumppanuuspe-

nen sekä pitkäkestoinen kanta- ja
jakeluverkkojen sähkönjakelun häiriö lamautti pitkäksi aikaa yhteis-

TAVOITTEENA ASUKKAIDEN

kunnan perustoiminnot. Tällaiset

TURVALLISUUS

ta vastasi Huoltovarmuusorgani-

huoltovarmuuden kannalta tärkei-

yhteiskunnan toimintoja lamautta-

Kun häiriöalueella asuu paljon ih-

saation Voimatalouspooli, ja sii-

den organisaatioiden ja sitä kautta

vat kriisit vaativat lukuisten eri ta-

misiä, toimenpiteitä joudutaan

hen osallistuvat kantaverkkoyh-

koko yhteiskunnan toimintaedel-

hojen yhteistyötä, toimivaa tekniik-

miettimään monista eri näkökul-

tiö Fingrid Oyj, Huoltovarmuuskes-

lytysten turvaaminen. Huoltovar-

kaa ja viestintää. Etenkin tiedotta-

mista. Sähkön palautuksen lisäk-

kus, Puolustusvoimat, Yleisradio,

muusorganisaatiossa toimii usei-

misen haasteet ja viestinnän tärke-

si harjoituksessa ratkottiin muun

Poliisi, Siilinjärven kunta, Kuopi-

ta satoja yrityksiä, viranomaisia ja

ys korostuivat.

muassa asukkaiden evakuointia,

on kaupunki, Savon Voima Verkko

järjestöjä yhteiskunnan eri aloil-

ruoka- ja lääkehuoltoa, liikkumis-

Oy, Kuopion Sähköverkko Oy, Kuo-

ta yhteisten tavoitteiden saavutta-

läpitämään ja tilannetta johtamaan

ta, logistiikkaa, polttoaineen jake-

pion Vesi, Pohjois-Savon pelastus-

miseksi.

suunnitellusti. Pelkästään tässä

lua sekä tiedottamista asukkaille.

laitos, Etelä-Savon pelastuslaitos,

– Tilannekuvaa on pystyttävä yl-

harjoituksessa kahden päivän aika-

– Harjoituksessa korostui to-

JÄÄTYVÄ 2017 -toteutukses-

ST1 ja teleyhtiöt.

na viestittiin tuhansilla yhteyden-

dentuntuisesti yhteiskunnan riip-

otoilla, kiteyttää harjoituksen oh-

puvuus sähkönjakelusta. Kuopi-

Voimatalouspooli johtaa voima-

jausryhmän puheenjohtaja Pet-

on kaupungin osalta oli positiivista

huollon eli energian tuotannon,

ri Nieminen Huoltovarmuuskeskuk-

todeta, että laaja-alainen valmius-

siirron sekä jakelun yrityskohtais-

sesta.

suunnittelumme ja aiemmat har-

ta varautumista ja valmiussuunnit-

joituksemme ovat parantaneet ky-

telua. Suunnittelun ohessa yhteis-

neiden ja -kanavien käyttöä on tree-

kyämme huolehtia osaltamme vä-

toiminnan harjoittelu on erittäin

nattava säännöllisesti. Harjoitukses-

estöstä myös poikkeusoloissa. Esi-

tärkeää. Aiemmat TOUKO 2011

sa sähkö- ja televerkkojen vikaan-

merkiksi viranomaisten viestintä-

ja VALVE 2014 -harjoitukset ovat

nuttua normaalit viestintävälineet

verkkoa ja Yleisradion kautta vies-

osoittaneet, että kunta- ja julkis-

lakkasivat toimimasta, jolloin siir-

tintää asukkaille hyödynnettiin

hallinnon varautumiselle sekä säh-

ryttiin käyttämään viranomaisten

onnistuneesti. Kehitettävää toki

köyhtiöiden ja viranomaisten yh-

viestintäkanavia. Siitä löydettiin ke-

edelleen on mm. viranomaisten

teistyön kehittämiselle on tarvetta.

– Yhteistyötaitoja sekä viestiväli-

Uutta virtaa Sähköliiton koulutustoimintaan
S

Huoltovarmuusorganisaatio
koostuu Huoltovarmuuskeskuksesta, huoltovarmuusneuvostosta,
sektoreista ja pooleista. 

ähköliiton pitkäaikainen kurs-

tumajärjestäjänä. Edelleen matkai-

aloittanut Tiina Mäkkylä lähettää

sisihteeri, koulutusasiantun-

lu on Topparin harrastuslistan kärki-

terveisiä liiton hienolle jäsenistöl-

tija Tiina Mäkkylä päättää vuo-

päässä. Ainakin junamatkailua on-

le, joiden koulutusasioiden paris-

den vaihteessa yli 30 vuotta kestä-

kin luvassa, sillä hän hankki hiljat-

sa vuodet ovat vierineet nopeasti ja

neen uransa Sähköliitossa ja jää hy-

tain asunnon Seinäjoelta, josta hän

antoisasti.

vin ansaitulle eläkkeelle. Jo muu-

aikoo vastaisuudessa kulkea töissä

taman kuukauden oman toimensa

Tampereella.

– Haikeat ja kiitolliset tunnelmat
tässä ovat päällimmäisenä. Matkan

ohella ”vierihoidossa” ollut jäsen-

– Mitään mullistavaa ei kurssi-

varrella olen tavannut lukuisia liiton

palveluasiantuntija Tarja Toppari,

puolella ole tapahtumassa. Suositut

aktiiveja, joiden kanssa yhteistyö on

35, hyppää joulukuun alussa koko-

kurssit, erilaiset vuosittaiset tapah-

sujunut mukavasti ja mutkattomas-

naan koulutusasioiden ruoriin ja al-

tumat ja volttipäivät jatkuvat enti-

ti. Varsinkin alkuaikoina liiton ta-

kaa pyörittää liiton moninaista kurs-

seen malliin. Järjestämistyöhön liit-

pahtumiin riitti aina tulijoita, mut-

si- ja tapahtumatarjontaa.

tyen eri puolilla Suomea järjeste-

ta vuosien varrella kilpailu jäsenten

tään uuden tyyppistä koulutusta jä-

vapaa-ajasta on käynyt työläämmäk-

tullut Tarja Toppari hoiti aluksi pu-

senistölle. TSL:n ja Kiljavan opiston

si, tuumii Mäkkylä, joka ehti nähdä

helinvaihdetta ja jäsenrekisteriasi-

kanssa tehdään edelleen yhteistyö-

liittourallaan kuusi eri puheenjohta-

oita. Etelä-Pohjanmaalta kotoisin

tä, samoin osastojen omaa kurssi-

jaa ja seitsemän esimiestä. 

oleva reipas neiti on aiemmin työs-

toimintaa tuetaan, Toppari listailee.

Vuonna 2014 liiton palvelukseen

Koulutusasiantuntija Tiina Mäkkylä luovuttaa pian työhuoneensa kollegalleen Tarja Topparille.

Huoltovarmuusorganisaation

riaatteella. Sen päätavoitteena on

kennellyt matkailualalla ja tapah-

Vuonna 1985 kurssisihteerinä
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Rauman Sähköalantyöntekijöitä edustava
Tapio Koivuniemi vaihtoi tilaisuudessa
kuulumisia Sähköliiton vastaavan
järjestöasiantuntijan Reijo Salmen kanssa.

Mitä on työ tulevaisuudessa?
500 kävijää, 8 keskustelutilaisuutta, 21 asiantuntijaa ja päättäjää. Siinä SAK:n kaikille avoimen Tulevaisuus tänään -suurtapahtuman statis

tiikat. Lokakuisen lauantain aikana työelämän tulevaisuutta käsiteltiin
360 asteen skaalalla. Poimimme helmet muutamasta paneelista.

TEKSTI JA KUVAT: MINNA JÄRVENPÄÄ

TYÖELÄMÄN IHMISOIKEUKSISTA SANOTTUA
Demokraattisen yhteiskunnan oikeuksien ja velvollisuuksien
tulee ulottua myös työpaikoille. (presidentti Tarja Halonen)
Yrittäjä sanoi palanneensa takaisin Suomeen, koska maksamillaan veroilla hän saa myös hyvän hallinnon. (Tarja Halonen)
Pitäisi kehittää työolojen sertifikaatti. Valitsisin hotellin,
jolla on tällainen sertifikaatti, joka kertoo, että työntekijöitä kohdellaan siellä säällisesti. (Startup Refugees -hankkeen
toinen perustaja Riku Rantala)
Kestävän kuluttamisen perusperiaate on, etten käytä
enempää kuin tarvitsen. Lähellä tuotettu on todennäköisesti
ekologisesti kestävämpi vaihtoehto. (Tarja Halonen)
Lompakon setelit ovat äänestyslippuja. Niillä voimme äänestää säällisten työolojen puolesta. (Riku Rantala)

Startup Refugees -hankkeen toinen perustaja Riku
Rantala ja presidentti Tarja Halonen ideoivat muun
muassa työolojen sertifikaattia, joka kertoisi, että yrityksessä kohdellaan työntekijöitä säällisesti.

6
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SUKUPUOLITTUNEISTA TYÖMARKKINOISTA
LAUSUTTUA
Itselläni oli kannustavat vanhemmat, jotka antoivat ymmärtää, että voin
tehdä mitä vain. Korjasin koneita ja kelloja ja valitsin pitkän matematiikan. (valtakunnansovittelija Minna Helle)
Sukupuolittuneet työmarkkinat eivät ole yksilölle ongelma, yhteiskunnalle kyllä. (lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila)
Miehet kokevat jaksavansa työssä ja hakeutuvat siksi johtopaikoille.
Naisten huoli työssä jaksamisestaan kasvaa, niin myös miesten ”huolettomuus”. (Tuomas Kurttila)
Ulkopuolinen paine voi olla kova. Ajatellaan esimerkiksi, ettei mies
voi olla lopun ikäänsä lastentarhanopettaja, ja siksi miehellä on paine
hakeutua johtopaikoille. (SAK:n sosiaalisten asioiden päällikkö Sinikka Näätsaari)
On paha klangi, jos nainen sanoo haluavansa edetä urallaan. Se sotii
äitimyyttiä vastaan. (Minna Helle)
Poikien lukutaidosta on keskusteltu viime aikoina. Tulevaisuuden
työelämässä tarvitaan hyvää kommunikointikykyä, ja tytöt ovat silloin
paremmassa asemassa. (Minna Helle)
Aikuisten asenteita pitää päivittää. Minulle esimerkiksi opinto-ohjaaja suositteli varastotyöntekijän hommaa, vaikka lahjani eivät vastanneet

Sukupuolittuneista työmarkkinoista keskusteli kolme panelistia, jotka ovat poikkeuksia työelämän sukupuolittuneesta valtavirrasta:
SAK:n sosiaalisten asioiden päällikkö Sinikka Näätsaari, lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila ja valtakunnansovittelija Minna Helle.

tätä vaihtoehtoa. (Tuomas Kurttila)
Mitä yksilöidympiin palkkoihin mennään, sitä vaikeampaa niihin on
puuttua. SAK:lla on selkeät palkkaluokat. (Sinikka Näätsaari)
Perhevapaakiintiöt ovat isien etu. Joillakin työpaikoilla olisi muuten

LUOTTAMUSYHTEISKUNNASTA TODETTUA

vaikea jäädä vapaalle. (Sinikka Näätsaari)
Mahdollisuus perhevapaisiin ei saa olla kiinni isän työmarkkina-ase-

Onnistumiseksi voidaan katsoa, kun sopimus saadaan aikaan ilman suu-

masta. Mitkä ovat valinnan mahdollisuudet duunariammateissa? (Tuo-

rempia konflikteja. (SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta)

mas Kurttila)

Onnistuminen on ratkaisu, jota lapsemme voivat pitää onnistumisena kymmenen vuoden kuluttua (Nokia Oyj:n ja F-Secure Oyj:n hallituksen puheenjohtaja)
On hyvä tuoda esille, mitä oikea palkkataso Suomessa on. Meillä oli
edellisessä hallituksessa ministeri, joka kysyi, kuka Suomessa tienaa
alle 2 600 euroa. Miten voidaan tehdä päätöksiä sen väestönosan eduksi, kun ei edes tiedetä, että sellainen väestönosa on olemassa? (Jarkko Eloranta)
Koko yhteiskunnan näkökulmasta voitaisiin pyrkiä siihen, että verokertymä olisi mahdollisimman suuri. Jos verotusta kiristetään liikaa, kertymä pienenee, koska ihmiset muuttavat pois. (Risto Siilasmaa)
Kun nyt opintonsa aloittava juristi valmistuu kuuden vuoden päästä,
osa hänen töistään tapahtuu koneen avulla. Alan professorien pitäisi ottaa tämä nyt opetuksessa huomioon. (Risto Siilasmaa)
Kun oma työ häviää, pitää olla mahdollisuus hankkia uusi ammatti.
(Jarkko Eloranta)
Tekoäly voi olla hyvä työväline, ei paras työkaveri. Ei sen kanssa oluelle mennä. (Risto Siilasmaa)
Joustavuutta tarvitaan opetusjärjestelmään ja työelämään, jotta voidaan reagoida nopeasti, koska nyt ei tiedetä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. (Risto Siilasmaa)
Koulutusjärjestelmä ei pysty reagoimaan nopeasti. Katse kääntyy yritysten ja työpaikoilla tapahtuvan oppimisen suuntaan. (Jarkko Eloranta)

SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan ja Rakennusliiton puheenjohtajan Matti Harjuniemen kannat erosivat toisistaan,
kun äänestettiin, pitäisikö isillä olla velvollisuus pitää perhevapaata.

Jotenkin on ratkaistava, jos osaaminen happanee käsiin. (Jarkko Eloranta)
Tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa. Meillä on säädöksiä ja
asenne, jotka pyrkivät estämään asioita. (Risto Siilasmaa)
On harvoja maita maailmassa, joihin voi vain kävellä töihin. (Jarkko
Eloranta)
Katso keskustelut: www.youtube.com/user/SAKtuubi

ROBOTISAATIOSTA TILAISUUDESSA TVIITATTUA
Robotti ja ihminen = dynaaminen liitto
Robotti kollegana, tasavertainen kumppani vai pelkkä työkalu?
Robotitkin saavat tarpeekseen inhottavista ihmisistä
Dystopia, jossa robotit vievät työt ja eliitti rahat, ei toteudu
Onko roboteilla tulevaisuudessa inhimillisyyttä?
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TEKSTI: SEIJA PENTTILÄ

Tupakointi koukuttaa
monin tavoin
T

upakka voi tuhota terveyden
ja tupakka myös maksaa paljon. Miksi toiset kuitenkin
polttavat? Ja miksi joku voi lopettaa
ilman tuskaa?
Nikotiini on voimakas riippuvuutta aiheuttava aine. Murrosiästä pitkälle yli parikymppiseksi saakka
nuorten aivot ovat mylläysvaiheessa. Silloin osalle nuorena tupakoinnin aloittaneista fyysinen riippuvuus

voi kehittyä nopeasti.
SITKEÄ TAPA
Kaikille ei kuitenkaan tule nikotiiniriippuvuutta, vaikka olisi tupakoinut jo pitkään. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijan Hanna Ollilan mukaan selitys riippuvuuden syntymiselle on pitkälti perintötekijöissä. Toisten geenit altistavat riippuvuudelle ensimmäisestä

savukkeesta, toiset eivät ole nikotiinikoukussa vuosikymmentenkään
sauhuttelun jälkeen.
– Monelle tupakoijalle tupakoinnista tulee vahvasti arkeen kytketty tapa. Jos tupakka kuuluu aina aamukahvin kylkeen tai stressaavissa
tilanteissa ottaa aina hermosauhut,
pelkästään nämä tilanteet saavat jo
etsimään tupakka-askia. Tupakoinnin lopettamisessa monella onkin

paljon tekemistä juuri sosiaalisen ja
psyykkisen riippuvuuden nujertamisessa.
SE ON LOPPU NYT
On myös niitä, jotka kymmeniä vuosia poltettuaan yhtenä päivänä vain
lopettavat. He eivät ota avuksi nikotiinivalmisteitakaan. Pinttyneen
polttajan yhtäkkistä luopumista tupakasta ei Ollilan mukaan pystytä

NIKOTIINI PITÄÄ KOUKUSSA PITKÄÄN
S

tui hänelle vasta 2000-luvulla Säh-

pakkalait tulivat voimaan, pyysi lii-

oitis olevansa nikotiinikoukussa.

köliiton töissä. Tuolloin tupakat

ton puheenjohtaja työterveyslää-

Hän polttaa taas joka päivä, vaik-

vaihtuivat pikkusikareiksi.

käriltä lääkekuurin tupakkalakon

taja Martti Alakoski myöntää

Seuraavan kerran tupakka mais-

ka tupakointihistoriaan kuuluu lak-

kin tuli tapa. Kun ensimmäiset tu-

avuksi. Sillä kertaa lakko kesti melTÖISSÄ TUPAKOIDEN

kein vuoden. Sitten Alakoski otti

Alakosken pisin lakko kesti 11

Vuosikymmeniä aiemmin 19-vuoti-

taas ”yhdet savut” ja siirtyi van-

vuotta. Se alkoi vuonna 1991, kun

aan ensimmäiset tupakat olivat har-

han tavan mukaan jatkuvaan polt-

tytär lähti opiskelemaan ja isä lupa-

maata sitä Belmontia ja niitä kului-

tamiseen.

si tupakkarahat opiskelujen rahoit-

kin miesten porukoissa noin neli-

Martti Alakoski jäi Sähköliiton

tamiseen. Opiskelu kesti neljä vuot-

kymppiseksi asti aikamoinen mää-

puheenjohtajan tehtävistä eläkkeel-

ta ja Alakoski laskee antaneensa

rä.

le viime marraskuussa. Läksiäislah-

kojakin.

17 000 markkaa (noin 2860 euroa)

Kuva: Vasaman arkisto

ähköliiton entinen puheenjoh-

– Töissä tupakka kärysi koko ajan

jaksi hän otti lääkekuurin tupakka-

suupielessä. Se oli ketjupolttajan

lakkoa varten, mutta tällä kertaa ve-

tapa toimia. Armeija-aikana 1972

lipojan viimekesäiset rakennustal-

meni punainen norttiaski päivässä.

koot olivat kohtalokkaat.

Tytär sai hyvät rahat ja oli minul-

TALKOISSA LANGENNUT MIES

kesin taas. Rahan polttamistahan

le ainoa motivoiva juttu. Ei tupakan

Sähköliitossa pikkusikareiden polt-

se on. Aski menee viikossa, mut-

vaarallisuus tai muut haitat moti-

taminen alkoi ensin vain joissa-

ta nopeamminkin saan menemään,

Töissäoloaikanaan Martti Alakoski nähtiin usein pienen savuverhon läpi.

voineet lopettamaan.

kin tilanteissa, mutta sitten niistä-

sanoo 64-vuotias Alakoski. 

Sikari oli tavallisin taukokaveri.

opiskelijan kassaan vuosittain.
– Vuonna 1991 veronkorotuksen
jälkeen Belmont-aski maksoi 15,80

– Ostin sikariaskin kesäksi ja lan-

mk. Poltin kolme askia päivässä.
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täysin selittämään. Osalle ei todennäköisesti kehittynyt koskaan voimakasta fyysistä riippuvuutta. Lisäksi Ollila nostaa esiin elämäntilanteen
ja kokemuksen.
– Eteen saattaa tulla niin puhutteleva tilanne, esimerkiksi tieto isäksi
tai äidiksi tulemisesta. Silloin ihminen päättää, että nyt se on loppu.
– Ihmisellä voi olla myös aiempia
lopettamisyrityksiä. Hän tietää jo itselleen vaikeat, repsahdukselle houkuttelevat tilanteet ja osaa nyt varautua niihin.
TERVEYS ENSIN
Keski-ikäistä ja vanhempaa tupakoitsijaa alkavat painaa terveyskysymykset. Tupakointi esimerkiksi heikentää verenkiertoa ja vaikuttaa sitä kautta tuki-ja liikuntaelimiin. Tupakoitsijat kärsivät muun muassa
enemmän selkäkivuista kuin muut.
Tupakoivilla on myös enemmän iskiasvaivoja kuin tupakoimattomilla.
Nuoret tietävät terveysvaikutukset, mutta ne eivät huoleta heitä vielä. Hanna Ollila kertoo, että tupakan
hinnankorotukset kuitenkin vähentävät nuorten tupakointia. Tupakkarahojen säästäminen esimerkiksi
matkaan tai autoon motivoi lopettamiseen. Kodin tiukka ote ja tupakan

hankala saatavuus pitävät niin ikään
erossa tupakasta. Kaveripiiri on tärkeä. Ystävien kesken voidaan osoittaa tahdonvoimaa ja lopettaa polttaminen.
TEKEMISTÄ KÄSILLE
Pahin tupakanhimo kestää vain muutaman minuutin. Sen taltuttamiseksi
yksi neuvo on syödä sentti tupakkaa
savukkeen sisältä, mutta niin äärimmäisyyksiin ei Ollilan mielestä kannata mennä. Parempi on esimerkiksi
keksiä käsille jotain tekemistä, soittaa
kaverille, pestä hampaat, lähteä lenkille tai ottaa kova pastilli.

Tupakointi vähentää ruokahalua
ja vieroitusoireena saattaa iskeä makeanhimo. Lihomisen pelko on yksi
syy jatkaa tupakointia, mikä on kuitenkin hengenvaarallinen tapa välttää kiloja. Ollila muistuttaa kokonaisvaltaisesta elämänmuutoksesta
ja erityisesti liikunnasta.
– Liikuntaan tulee ehkä myönteinen riippuvuus, jos niin voi sanoa.
Siitä ei kuitenkaan ole haittaa. Pelkästään tupakoinnin lopettaminen
parantaa jaksamista ja mielen hyvinvointia selkeästi. Liikunnan lisääminen vie muutoksen vielä uudelle tasolle. 

SÄHKÖSAVUKKEET JA NUUSKA
S

ähkösavukkeen käyttäjä imee suuhun ja keuhkoihin höyryä. Höyry syntyy kuumenneesta nesteestä, joka sisältää monenlaisia kemikaaleja ja useimmiten myös niko-

tiinia. THL:n asiantuntija Hanna Ollila toteaa, että sähkösavukkeiden nesteiden laadusta ei ole tarkkaa tietoa ja niitä on vasta alettu valvoa.
Sähkösavukkeiden käyttäjille syntyy nikotiiniriippuvuus kuten tupakoitsijoillekin, mutta pitkäaikaisen käytön terveysvaikutukset nähdään vasta tulevaisuudessa.
Nuuska tehdään hienoksi jauhetusta tupakasta ja siitä on löytynyt kymmeniä syöpävaarallisia aineita.Nuuska ei vähennä nikotiiniriippuvuutta, sillä se sisältää enemmän
nikotiinia kuin savukkeet. Suomessa nuoret pojat ja joukkueurheilijat ovat yksi nuuskan
käytäjäjoukko. 

—
Mukavuutta valaistuksen säätöön
Uusi innovatiivinen uppoasennettu LED-säädin on erittäin matala ja mahtuu sen vuoksi mihin tahansa
asennukseen. Se on täysin yhteensopiva useiden nykyaikaisten LED-lamppujen ja standardoitujen
valonlähteiden kanssa. Tuloksena on miellyttävä valaistus, joka säästää samalla sähköä. Säädin voidaan
asentaa myös pintarasioihin, koska sen asennussyvyys on alle 20 mm. 2-johdinasennuksen ansiosta
säädintä voidaan käyttää korvaamaan tavalliset valokytkimet. abb.fi/asennustuotteet
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Tänäänkin
ehjänä
kotiin –
vaikka
kiire onkin!


TEKSTI: JARKKO KORHOLA, Työympäristöasiantuntija



PIIRROS: JUKKA OJALA

TYÖSUOJELUVAALIT
• Työsuojeluvaltuutettu on työpaikan työntekijöiden keskuudestaan valitsema henkilö, joka edustaa heitä työpaikan työsuojelun yhteistoiminnassa työnantajan kanssa. Työsuojeluvaltuutettu valitaan työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähin-

T

ätä kirjottaessani on perjantai

oli vuonna 2015 kymmenen vuo-

vaamiseksi mutta myös ennal-

13. päivä ja vietämme samalla

den seurantajakson alhaisin, joten

ta ehkäistä ja torjua työtapaturmia,

Tapaturmapäivää. On aika pysähtyä

suunta on tilastollisesti oikein hyvä,

ammattitauteja ja muita työstä ja

ja pohtia kuinka selviämme tänään-

mutta jokainen tapaturma on sil-

työympäristöstä johtuvia terveyden

kin ehjänä töistä kotiin.

ti liikaa.

haittoja.

Tänä vuonna Tapaturmapäivänä

Vuoden 2016 virallisia tilastoja

Työturvallisuuslaissa säädetään

puhutaan eritoten kiireestä, ja kuin-

ei ole vielä käytössä, mutta ennak-

tarkemmin esimerkiksi työympäris-

ka se vaikuttaa monen tapaturman

koarvioissa on todettu, että tapa-

töstä, työpaikan ergonomiasta sekä

taustalla, niin töissä, kotona kuin

turmataajuus tulee nousemaan aa-

fyysisestä, henkisestä ja sosiaali-

liikenteessä. Työtapaturmista lähes

vistuksen vuodesta 2015. Viralliset

sesta kuormittavuudesta. Näiden

joka toinen sattuu kiireessä. Kiireen

vuoden 2016 tilastot julkaistaan

kaikkien asioiden haluamme olevan

ehkäisy olisi syytä ottaa huomioon

myöhemmin.

kunnossa omalla työpaikallamme.

työpaikoilla, sillä töissä koettu kiire

Kaikista tapaturmakuolemista 44

Työpaikkojen työsuojelutoimin-

ja kireä työtahti ovat tuttuja asioi-

prosenttia ja tapaturmista johtuvis-

nan perusasioita ovat muun muassa

ta monelle. Työterveyslaitoksen tie-

ta sairaalahoitojaksoista aiheutuu

työsuojelun toimintaohjelma, työn

tojen mukaan joka toinen kokee kii-

kaatumisista tai putoamisista. Työ-

vaarojen selvittäminen ja arvioin-

rettä töissään hyvin tai melko usein.

paikka- ja työmatkatapaturmien lu-

ti, työn ja työympäristön suunnitte-

Vuosittain Suomessa sattuu kaik-

kumäärät vaihtelevat voimakkaas-

lu, työoloja parantavat toimenpiteet

kiaan yli miljoona tapaturmaa. Suo-

ti vuodenajan mukaan. Vaihteluun

ja niiden toteutumisen ja vaikutus-

men tapaturmakuolleisuus on Eu-

vaikuttaa muun muassa tehdyn työn

ten seuranta sekä opetus ja ohja-

roopan korkeimpia. Vuonna 2015

määrä. Esimerkiksi suositut loma-

us. Nämä kaikki ovat sujuvaa työ-

tapaturman seurauksena Suomes-

ajat ja arkipyhät näkyvät myös tapa-

tä edistäviä toimenpiteitä, jotka jo-

sa kuoli yli 2000 ihmistä. Palkan-

turmatilastoissa. Työmatkatapatur-

kainen fiksu työpaikka haluaa teh-

saajille sattui yhteensä noin 118

mia sattuu erityisesti marras-maa-

dä hyvin.

000 työtapaturmaa. Työtapaturmis-

liskuussa, liukkaiden kelien aikaan.

Työnantaja ja työnantajan edus-

ta noin 97 500 tapahtui työssä tai

Työmatkatapaturmissa näkyy yleen-

tajina toimivat johtajat ja esimiehet

työstä johtuvissa olosuhteissa ja

sä piikki erityisen liukkaan päivän

ovat aina juridisesti vastuussa työ-

noin 20 500 kodin ja työpaikan vä-

kohdalla.

paikan turvallisuudesta ja terveelli-

lisellä matkalla.

syydestä. Työsuojelun yhteistoiminTYÖSUOJELU ON

tahenkilöt toimivat asiantuntijoina

RAKENTAMISESSA JA TEOLLISU-

YHTEISTOIMINTAA

edistämässä työpaikan työoloja ja

UDESSA SUUNTA PAREMPAAN

Yhteistoiminta on hyvän

parempaa työtä.

Tapaturmakeskuksen mukaan vuon-

työsuojelutoiminnan edellytys. Ku-

na 2015 työpaikkatapaturmissa

kaan ei pysty yksin laittamaan työ-

sen kannalta on myös tärkeää, että

kuoli 25 palkansaajaa ja työmat-

turvallisuusasioita kuntoon. Työtur-

meillä on riittävästi innostunei-

katapaturmissa kymmenen palkan-

vallisuuslain tarkoituksena on pa-

ta ja motivoituneita henkilöitä työ-

saajaa. Rakentamisen ja teollisuu-

rantaa työympäristöä ja työolosuh-

suojelutehtäviin. Olisitko sinä sel-

den toimialoilla tapaturmataajuus

teita työntekijöiden työkyvyn tur-

lainen? 

10

VA S A M A 8 / 2 0 1 7

Yhteistoiminnan onnistumi-

tään 10 työntekijää. Valtuutettu voidaan valita myös pienemmillä työpaikoilla perustelluista syistä. Työsuojeluvaltuutetulle valitaan lisäksi kaksi varavaltuutettua. Valtuutetun toimikausi
on kaksi kalenterivuotta.
• Työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on perehtyä oma-aloitteisesti oman työpaikkansa työympäristöön ja työyhteisöön liittyviin
työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin. Valtuutetun tulee myös perehtyä työsuojelusäännöksiin.
• Työsuojeluvaltuutetun tärkeä tehtävä on välittää työntekijätason tietoa työturvallisuus- ja työterveysasioista käsiteltäväksi yhteistoiminnassa työnantajan kanssa. Työsuojeluvaltuutettu on itseoikeutettu työsuojelutoimikunnan jäsen, kun työpaikalla sellainen on.
• Työsuojeluvaltuutella ei ole oikeudellista vastuuta työsuojelusta valtuutetun asemassaan.
• Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada korvaus työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamisesta aiheutuvasta ansion menetyksestä. Korvaus lasketaan sen mukaan, mitä valtuutettu olisi
säännöllisessä työssään ansainnut tehtävien hoidon aikana.
• Työsuojeluvaltuutetulla on henkilöstön edustajana työsopimuslain perusteella korostettu irtisanomissuoja.
• Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus keskeyttää sellainen työ,
josta aiheutuu välitöntä ja vakavaa vaaraa työntekijän hengelle
ja terveydelle. Keskeytyksestä on ilmoitettava välittömästi työnantajalle tai tämän edustajalle.
• Työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetuilla on työsuojelun
valvontalain perusteella oikeus saada koulutusta työsuojelua
koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä muista yhteistoimintatehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista. Koulutuksesta ei saa
aiheutua koulutettavalle kustannuksia eikä ansion menetyksiä.
• Työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamista varten tarvittavaa aikaa määrättäessä otetaan huomioon valtuutetun edustamien työntekijöiden lukumäärä, työpaikan alueellinen laajuus
sekä työn luonne.
• Muistakaa käyttää oikeutta valita työpaikoille työsuojeluhenkilöstö ja huolehtikaa toinen toisistanne, jotta pääsisimme terveenä kotiin ihan joka ikinen päivä!

KUUKAUD
E
KUVA N

E

Saanan valaisu alkaa 4. joulu-

lotaideteoksesta. Valotaiteella paik-

reelle, Ouluun, Kilpisjärven Saana-

vinlinna

kuuta ja päättyy itsenäisyyspäivän

kakuntien maamerkit, luonnon mo-

tunturille ja Turkuun, missä toteute-

30.11.-1.12.2017 Tampere, Nä-

laistaan osana Luminous Finland

aattona 5. joulukuuta kello 24. Va-

ninaisuus ja historialliset kohteet

taan massiivinen valotaideteos Tu-

sinneula

-valotaidetapahtumaa Suomen itse-

laisun yhteydessä Kilpisjärvellä jär-

nostetaan esille.

run linnaan ja linnan puistoon.

2.-3.12.2017 Oulu, Kuusisaari

näisyyden juhlavuoden kunniaksi.

jestetään myös tapahtuma jää- ja

Luminous käynnistyy Helsingin

Saanan valaisua vastaavaa massii-

lumiveistosteoksineen Kilpishallin

Töölönlahdelle toteutettavan juhla-

tuotannosta vastaa Valoparta Oy ja

tunturi

vista ympäristövalotaideteosta ei ole

piha-alueella

vuoden avajaisteoksen myötä. Teos-

valotaiteilija Kari Kola.

5.-6.12.2017 Turku, Turun linna

nontekiön Kilpisjärvellä sijaitseva mahtava Saana-tunturi va-

toteutettu aiemmin missään päin

Luminous Suomi 100 -valotaide-

sarja huipentuu itsenäisyyden juh-

Kokonaisuuden toteutuksesta ja

31.12.2016 Avajaisteos Töölön-

4.-5.12.2017 Kilpisjärvi, Saana-

Syksyisen Saanan kuvasi Markku

maailmaa. Teos näkyy kolmen valta-

kokonaisuus koostuu kuudesta eri

laviikolle, jolloin teokset syttyvät

lahti, Helsinki

Vartiainen työkeikallaan Kilpisjär-

kunnan alueella.

puolilla Suomea toteutettavasta va-

vuorotellen Savonlinnaan, Tampe-

28.-29.11.2017 Savonlinna, Ola-

vellä, josta lisää sivuilla 14-15.

KÄRKIMIES

IDEOLOGISTA RISTIRETKEILYÄ
M

aan nykyisen hallituksen ai-

ta tai rajoittamisesta. Ehkä tarkoi-

sella agendalla, jos SAK ei olisi

na kaikkien verotukien määrä yl-

sa työmarkkinajärjestöjen jäsen-

kana ammattiyhdistysliik-

tushakuisesti jätetään mainitse-

ollut asiassa aloitteellinen omal-

tää lähes 27 miljardiin euroon.

maksujen verovähennysoikeut-

keen asemaa on haluttu heiken-

matta, että myös yrityksillä on ve-

la esityksellään. Se on muuten

Verotuet ovat yhtä kuin verova-

ta on puolustettu työmarkkina-

tää monella tavalla. Etenkin mo-

rovähennysoikeus työmarkkina-

saanut vahvasti kannatusta muun

paudet, verovähennykset ja alem-

mallin toimivuudella. Kun järjes-

net porvaripoliitikot ja muut alaan

järjestöjen jäsenmaksuista – ku-

muassa kokoomuksessa.

mat verokannat. Kun katsoo ve-

täytymisaste pysyy korkeana, se

vihkiytyneet ovat tehneet par-

ten asiasta on aikanaan yhdessä

rotukien lähes 200-kohtaista lis-

on omiaan vähentämään levotto-

haansa palkansaajien kurittami-

sovittu.

taa, huomaa, että suuri osa tues-

muuksia työpaikoilla ja työmark-

ta suuntautuu elinkeino- ja yritys-

kinoilla yleensä.

seksi.

  

Lisäksi yritykset voivat vähentää myös muiden elinkeinoelä-

Kokoomuksesta puheen ollen am-

että nyt niin poliittinen kuin ta-

män ja yrittäjien etujärjestöjen jä-

mattiyhdistysliikkeen kimpussa

Harkimoa harmittavan työmark-

lutaanko tämä vakaus hukata ja

loudellinen tilanne antaa mah-

senmaksut rajoituksetta. Sen si-

on ollut erityisesti ensimmäisen

kinajärjestöjen jäsenmaksujen vä-

siirtyä malliin, jossa jokainen on

dollisuuden näyttää mistä työn ja

jaan työntekijöiden muihin työhön

kauden kansanedustaja Harry

hentämiseen kuluu vuosittain

oman onnensa seppä ja jossa yh-

pääoman ristiriidassa todella on

tai ammattiin liittyvien jäsenmak-

Harkimo. Tyylilleen uskollisena

noin 200 miljoonaa euroa, mikä

teiskunnallinen ilmapiiri entises-

kysymys. Eikä konsteista ole ol-

sujen vähennyskelpoisuutta on ra-

hän on julkisuudessa todennut,

on siis vajaa prosentti koko vero-

tään kiristyy. Väitän, että jos näin

lut pulaa. Pakin kaikki kalut on

joitettu.

että ammattiyhdistysliikkeen val-

tukipotista. Jos tällaisen kärpäsen

tapahtuu, se ei tiedä hyvää Suo-

ta on saatava ”murennettua”. Ja

metsästys ei ole ideologista, niin

men taloudellisella kehitykselle.

Nämä haukat ovat katsoneet,

käytetty.

Työmarkkinajärjestöjen jäsen-

maailmaan.

Hyvä kysymys onkin se, ha-

Kurituslistasta saisi vaikka

maksujen verovähennysoikeudel-

sitä hän yrittää tehdä muun mu-

mikä sitten. Toisaalta verovähen-

kuinka pitkän aina Kilpailukyky-

le on olemassa myös vankat yh-

assa juuri jäsenmaksujen verovä-

nysoikeus on ammattiyhdistysliik-

sopimuksesta alkaen, mutta kes-

teiskunnalliset perusteet. Ammat-

hennyksen poistamisella.

keelle tietenkin tärkeä.

kityn tässä kirjoituksessani vain

tiyhdistysliikkeen arvostelijoilta

Pakko kuitenkin todeta, että

yhteen, vaatimukseen romuttaa

jää helposti huomaamatta muun

Harkimo ja kumppanit ovat pait-

työmarkkinajärjestöjen jäsenmak-

muassa se, että palkansaajajär-

si ideologisella ristiretkellä, mut-

sun verovähennysoikeus.

jestöt antavat asiantuntemuksen-

ta toisaalta jahtaamassa kärpästä.

Ruotsissa suunta näyttää olevan

sa koko yhteiskunnan käyttöön.

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmak-

toinen. Siellä maan hallitus ha-

Näin vaikkapa sosiaaliturvassa ja

sujen verovähennysoikeudesta ni-

luaa palauttaa ay-jäsenmaksujen

muussa kolmikantaisessa lainval-

mittäin tulee lähes mitätön asia

verovähennyksen, jonka porvari-

mistelussa.

valtion talouden kannalta, kun

hallitus valtakaudellaan poisti.

sitä katsoo kaikkien mahdollisten

Mutta ei tietenkään poistanut yri-

HARRI JÄRVINEN

verotukien kautta.

tysten vastaavaa oikeutta.

Kirjoittaja on SAK:n

  
Mielenkiintoista on, että niin poliitikot kuin mediakin puhuvat

Uskallan väittää, että nyt pal-

yleensä vain ay-jäsenmaksun ve-

jon esillä ollut perhevapaauudis-

rovähennysoikeuden poistamises-

tus ei olisi niin vahvasti poliitti-

On arvioitu, että ensi vuon-

  

Ruotsissa kuten myös Suomes-

yhteyspäällikkö
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Oulu tarrasi tukevasti
säbäpokaaliin
O

sasto 001 oli ykkönen Sähköliiton osastojen välisessä salibandyturnauksessa Lahdessa 23. syyskuuta. Oulun Sähkötyöntekijäin Ammattiosasto otti näin ensimmäisen kiinnityksen vakuutusyhtiö
Turvan lahjoittamaan palkintopokaaliin.
Pokaali päätyy lopulta sille Sähköliiton ammattiosastolle, joka voittaa kolme kertaa ammattiosastojen välisen
salibandyturnauksen.



TEKSTI: JEMINA MICHELSSON, ANSSI SALMINEN

JA MINNA JÄRVENPÄÄ
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KUVAT: EMMI KALLIO
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Alkupäivän pelit pelattiin tasaisesti, mutta päivän taittuessa kohti
iltaa maalierot kasvoivat. Pronssiottelun pelasivat kaksinkertainen hallitseva mestari Raahen Sähkömiehet
094 ja kotijoukkue Lahden Sähköalantyöntekijät 059. Raahe vei voiton maalein 5–2. Lahti sijoittui neljännelle sijalle toista kertaa peräkkäin.
Voitosta taistelivat Oulu ja Porvoon Sähkötyöntekijät 043. Voittoon
nousi Oulu maalein 9–3. Pitkän matkan takaa tullut Oulu pelasi tiensä
voittoon yhteispelillä ja väsytystaktiikalla.
– Kyllä me tultiin voittamaan, kun
viime vuonna hävittiin. Kuukausi
treenattiin kerran viikkoon tätä ajatellen ja tultiin päivää aiemmin Lahteen katsastamaan paikat, miehet
nauroivat palkintojen jaossa.

Porvoo taisteli ensimmäisessä turnauksessaan hienosti tiensä hopealle seitsemän miehen voimin. Sekä
kulta- että pronssijoukkueessa pelaajia oli 10, ja vaihtopenkillä ehti levätä puolet miehistä. Porvoon joukkue
ei ehtinyt vaihtopenkillä istua. Lisäksi palkintosijoista kamppailleista joukkueista Oulun ja Raahen kokoonpanot pelaavat muutenkin. Porvoon joukkue oli koottu tätä turnausta varten.
Viidenneksi sijoittui Kouvolan Sähkötyöntekijäin Osasto 029, kuudenneksi Varkauden Seudun Asennussähkömiehet 144 ja seitsemänneksi
Lappeenrannan Seudun Sähköalantyöntekijät 022.
Parhaan pelaajan palkinto meni
Porvoon Tom Lindbergille (11 maalia + 7 syöttöä). Hän voitti tasapisteissä olleen Oulun Sampo Nevalan (4

Oulun Sampo Nevala sijoittui maalitilastoissa toiseksi.

Oulun voittoisa joukkue

Porvoo taisteli ensimmäisessä

repesi riemuun turnauksen päätteeksi.

turnauksessaan hienosti hopealle,

N

S
AU

NUME

R

OI

R

ilman vaihtomiehiä.

TU

NA

• 147 tehtyä maalia
• 69 pelaajaa
• 7 joukkuetta
• 593 pelattua minuuttia
• 86 jäähyllä
istuttua minuuttia

Raahelaiset sijoittuivat kolmanneksi.

Turnauksen maalitykki oli Porvoon Tom Lindberg.

Joukkueet

Ottelut

Voitot

Tasapelit

Häviöt

Tehdyt maalit

Päästetyt maalit

Pisteet

OULU

6

5

1

0

29

7

11

PORVOO

6

5

0

1

26

14

10

RAAHE

6

3

1

2

23

13

7

LAHTI

6

1

3

2

7

10

5

KOUVOLA

6

2

1

3

17

28

5

VARKAUS

6

1

1

4

16

17

3

LAPPEENRANTA

6

0

1

5

10

39

1

maalia + 14 syöttöä) isomman maalimääränsä ansiosta. Sekä Nevalalla että Lindbergillä on takanaan pitkä historia joukkuelajien parissa. Parhaan
pelaajan tittelin vienyt Lindberg pe-

laa tällä hetkellä Porvoon salibandyseurassa miesten kakkosjoukkueessa
hyökkääjän paikkaa.
Koko päivän turnauksista selvittiin
yhdellä murtuneella kädellä. Vaik-

ka osa joukkueista kisasi totisemmin,
miehiä lainattiin tarvittaessa joukkueelta toiselle. Varkaudelta jäi niin
monta miestä sairastuvalle, että Lahti lainasi heille pelaajaa. 
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Kilpisjärvi on Norjan ja Suomen rajan vilkkain
ylityspaikka, jonka läpi kulkee keskimäärin noin
sata rekkaa vuorokaudessa. Viime vuonna
raskaan liikenteen määrä kasvoi neljänneksellä.

Suomen ja Norjan rajan tulliasemien uudistus alkoi Kilpisjärveltä

”Kaksi ruskaa ja monta tuskaa”
Kilpisjärven uuden tulliaseman käyttöönottoa juhlittiin syyskuun
puolivälissä. Arktisen rakennuskohteen valmistuminen oli
työvoitto myös rakennuksen ja sen ulkoalueiden sähköistäjille.
Rajujen säävaihteluiden ja pitkien välimatkojen leimaama
rakennushanke kesti reilun vuoden ja oli kärkimies Markku
Vartiaisen mukaan ”kahden ruskan ja monen tuskan työkohde”.


TEKSTI: RIITTA KALLIO



KUVAT: TULLI JA MARKKU VARTIAINEN

K

uusamolaisen Juurtelan Sähkön asentajaporukka sai ajella
monet kerrat työkeikalle Kuusamosta Kilpisjärvelle. 630 kilometriä
suuntaansa tarkoitti lähes kahdeksan
tunnin ajoa firman pakettiautolla. Perillä odotti mökkimajoitus ja töitä milloin missäkin säässä. Ulkoalueiden
sähköistyksistä vastanneet asentajat saivat tehdä tuttavuutta Ylä-Lapin
suurtuntureiden jylhänkaruihin maisemiin mutta myös äärimmäisiin keleihin.
– Joskus pohdittiin, miksi niiden
25-asteen pakkasten tai lumimyrskyjen piti iskeä juuri silloin, kun vaikkapa keikuttiin nosturissa asentamassa mastoihin valonheittimiä, Markku
Vartiainen nauraa.
14
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Nuorena sähköasentajaksi opiskellut Vartiainen ei vähistä hätkähdä, sillä mies on tehnyt pitkän työuran rajavartioston palveluksessa. Vasta eläkkeelle jäätyään hän on palannut päätoimisiin sähköasennustöihin.
Isänsä jälkiä sähköasennusalalla
seuraileva Mika Vartiainen puolestaan arvelee, että arktinen keikka oli
ihan mukiinmenevä.
– Maisemat olivat mahtavia, mutta
äkilliset säävaihtelut yllättivät monta
kertaa. Kilpisjärvellä sää saattoi vaihtua muutaman kilometrin matkalla aivan toisenlaiseksi. Tullirakennuksella saattoi olla kirkas auringonpaiste ja
kaupalla sakea sumu tai päinvastoin.
Tullirakennuksen valmistuttua miehet suuntasivat seuraavaksi keulan

Rajavartiostosta eläköityneen Markku Vartiaisen

Mika Vartiainen veti kesällä uutta sähkökaapelia

ulkoilmatyöt jatkuvat sähköistyskeikoilla.

Kilpisjärven tullille.

”JOSKUS POHDITTIIN,
MIKSI NIIDEN 25-ASTEEN PAKKASTEN TAI
LUMIMYRSKYJEN PITI ISKEÄ JUURI SILLOIN,
KUN VAIKKAPA KEIKUTTIIN NOSTURISSA ASENTAMASSA MASTOIHIN VALONHEITTIMIÄ.”

Juurikkalan Sähkön asentajien vuoden kauimmainen komennus suuntautui Suomi-neidon peukalonkärkeen

Kuva: Tullimuseo

Norjan rajalle.

Tullivartija Pekka Brännare Kilpisjärven tullin toimisto- ja asuinteltan edustalla kesällä 1946.

kohti Rovaniemeä, jossa työn alla oli
Santaparkin lomakylän sähköistys.
TULLIN TEKNIIKKA UUSIKSI
– Kilpisjärvi on erittäin merkittävä rajanylityspaikka Suomen käsivarren
alueen turismille ja Norjan kalateollisuudelle. Niinpä oli luonnollista, että
tulliasemien uudistaminen aloitettiin
juuri täältä Kilpisjärveltä, Tullin pääjohtaja Antti Hartikainen sanoo.
Hän arvioi, että uuden tulliaseman
myötä työskentely- ja liikenneolosuhteet sekä asemalla käytettävä valvontatekniikka hyppäävät kerralla
1960-luvun tasolta tälle vuosituhannelle.
– Suomen tullin tavoitteena on uudistaa pian myös kolme muuta Norjan rajalla sijaitsevaa tulliasemaansa. Seuraavana on vuorossa Kivilompolo, jonka suunnittelutyö on jo aloitettu. Rakennustöiden on tarkoitus alkaa ensi keväänä. Seuraavaksi uudistusvuorossa ovat Karigasniemen ja
Utsjoen tulliasemat. Vastaavalla tavalla Norjan tulli suunnittelee uudistavansa lähitulevaisuudessa omalla
puolellaan rajaa sijaitsevat Neidenin
ja Polmakin tulliasemat.
KAHDEN MAAN YHTEINEN TULLI
Kilpisjärvellä Suomen ja Norjan tullien työntekijät työskentelevät yhteisissä tiloissa ja suorittavat työtehtäviä joustavasti molempien maiden lukuun. Uudella asemalla on huoneistoalaa kaikkiaan 496 neliömetriä kolmessa eri rakennuksessa. Uuden tul-

liaseman rakentamiskustannukset
olivat 2,165 miljoonaa euroa. Lisäksi tiealueiden rakentaminen maksoi
2,8 miljoonaa euroa ja valvontatekniikan hankinta 400 000 euroa.
Rakennuskokonaisuuden suunnittelussa on panostettu hyvään toiminnallisuuteen ja energiatehokkuuteen, minkä ansiosta Kilpisjärven tulliasema on tarkoitukseensa
nähden poikkeuksellisen pieni rakennus.
– Kilpisjärven tulliaseman tilatehokkuus on huippuluokkaa. Siitä
huolimatta Suomen ja Norjan tullilaisille on pystytty rakentamaan turvalliset ja toimivat työtilat. Myös rakentamisen aikana pyrimme minimoimaan riskit. Tulliasema on koottu lämpimässä teollisuushallissa rakennetuista suurelementeistä, jolloin on pystytty minimoimaan sään
vaikutukset rakenteille rakennusaikana, Tullin materiaalijohtaja Pirkko Paavola-Häggblom kertoo. Hänen mukaansa Kilpisjärvestä haetaan mallia Norjan rajan muiden tulliasemien uudistustyöhön.
LIIKENNEJÄRJESTELYT
AJAN TASALLE
Uudella tulliasemalla on varauduttu tavaraliikenteen kasvuun ja ruuhkatilanteiden turvalliseen käsittelyyn, siksi liikennealueelle mahtuu
moninkertainen määrä rekkoja entiseen verrattuna. Uudet selkeät liikennejärjestelyt, valtatien tasauksen
parantaminen, uusi valaistus, liiken-

Tullirakennustyömaa oli mahtavan Saana-tunturin kupeessa, jossa rajut säävaihtelut tahdittivat rakentajien työtä.

Karu työmaa Lapin Yliperän kauimmaisessa kolkassa koetteli rakentajien ja kaluston pakkasenkestävyyttä.

nevalot sekä uudet eriytetyt tullikaistat ja pysäytysalueet, parantavat valtatien 21 liikenteen sujuvuutta Tullin
kohdalla sekä liikenteen ja alueella
toimivan henkilöstön turvallisuutta.
– Rajanylityspaikan liikennejärjestelyt ovat nyt nykyaikaisia, toimivia ja
turvallisia. Lisäksi uuden tulliaseman
liikennejärjestelyissä on huomioitu
ympäristöasiat rakentamalla hulevesiä varten nykyvaatimusten mukaiset
pohjavesisuojaukset, kertoo projektipäällikkö Tomi Tiuraniemi Lapin
ELY-keskuksesta.
SADAN VUODEN TULLAUSPERINNE
Kilpisjärven tulli kuuluu hallinnollisesti Tornion tullin alueeseen. Sen
kiinteistö sijaitsee Ylä-Lapin maisemallisesti arvokkaalla tunturialueella

Käsivarren peukalossa Siilasjärven
itäpuolella.
Ensimmäisen kerran tullitoimintaa
Kilpisjärvellä oli jo reilut sata vuotta sitten, jolloin Norjasta tuotiin poroilla ja hevosilla sotatarvikkeita.
Suomen tulli aloitti toimintansa Kilpisjärvellä vuonna 1946 rajavartioston teltassa kesäkuussa ja Norjan tulli heinäkuussa rajan toisella puolen
Helligskogenissa.
Ensimmäinen tullitalo rakennettiin Kilpisjärvelle vuonna 1949, ja
sen korvaaja valmistui syksyllä 1969.
Suomen ja Norjan rajatulliyhteistyö
yhteisissä tiloissa käynnistyi 1969
vastavalmistuneella Kilpisjärven tulliasemalla, jolloin norjalaiset lopettivat tullitoiminnan omalla puolellaan
rajaa. 
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TYÖTTÖMYYSKASSA

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

Pikahakemus nopeuttaa asiointia
Sähköalojen työttömyyskassan uuden sähköisen asiointipalvelun pi-

maan etuutta oikein.

Jos pikahakemuksen tiedot ovat oikein, ruksaa Vakuu-

Pikahakemuksella haettavan

tan tiedot oikeiksi, jolloin Lähetä-painike aktivoituu ja

kahakemustoiminto on nimensä

etuuden maksujakso on vähintään

pääset lähettämään hakemuksen. Jos pikahakemukses-

veroinen. Se nopeuttaa asiointia ja

neljä viikkoa tai kuukausi.

sa on muutettavaa, valitse näkymän alaosasta Muuta

on helppo käyttää.
Pikahakemus on asiointipalve-

Toiminto on saatavilla ainoastaan

hakemuksen jaksoa tai tietoja.

kassan uudessa sähköisessä asioin-

lun uusi toiminto, jota voit käyt-

tipalvelussa. Vanha asiointipalvelu

tää, jos olet kokonaan työtön tai

on vielä jonkin aikaa toiminnassa,

lomautettu. Haettava jakso tulee

mutta sinun kannattaa vaihtaa uu-

esitäytettynä näytölle, ja voit lä-

teen mahdollisimman pian. Uudes-

hettää hakemuksen saman tien,

sa palvelussa asiointikieli on tois-

jos tietosi eivät ole muuttuneet.

taiseksi suomi. Ruotsin- ja englan-

Mikäli teet tietoihin muutoksia, et

ninkieliset palvelut julkaistaan myö-

pääse lähettämään pikahakemus-

hemmin. 

ta, vaan sovellus ohjaa sinua hake-

Missä vaiheessa hakemuksesi käsittely on?
Ajantasaisesta tilanteesta tiedotamme osoitteessa:
www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa

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

X

Markkinaoikeus on todennut, että

Anmäl dig som arbetssökande

Yleisen työttömyyskassan eli YTK:n

hos TE-byrån genom att logga in i

markkinointi on ollut osaksi har-

webbtjänsten på addressen www.

haanjohtavaa vuosina 2013–2015.

te-tjanster.fi senast den första ar-

Kahdeksan SAK:laisten liittojen

betslösa dagen. Din rätt att få ar-

Jäljennös irtisanomis- tai

työttömyyskassaa pyysi markkinaoi-

betslöshetsdagpenning kan bör-

lomautusilmoituksesta.

keutta ottamaan kantaa YTK:n mai-

ja först när du anmält dig som ar-

nontaan, jossa vertailtiin työttö-

betslös arbetssökande.

moittautumislomake osoitteessa
www.te-palvelut.fi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi.

X

Kassojen
Om du blir
vaatimukset
menestyivät arbetslös eller
YTK-jutussa permitterad

Jäljennös työsopimuksesta.

terersättning anmäls skilt.

X

Ett kopia av uppsägningsanmälan eller permitteringsanmälan

X

Ett kopia av ditt arbetskontrakt.

myyskassojen jäsenmaksuja.
Työttömyyskassojen tekemän

SÅ HÄR ANSÖKER DU ON

Om du får någon socialförmån,

Oikeutesi työttömyysetuuksiin al-

Mikäli saat eläkettä,

haastehakemuksen mukaan YTK:n

DAGPENNING

sänd kassan:

kaa aikaisintaan ilmoittautumis-

liitä mukaan myös:

kampanja olisi vertaillut työttömyys-

Sänd ansökan och nödvändiga bi-

kassojen jäsenyyden hintoja har-

lagor till kassan genom kassans

X

haanjohtavalla tavalla.

elektroniska tjänst. Du hittar ar-

päivästä lukien.

X

Jäljennös
eläkepäätöksestä.

Lähetä hakemus ja liitteet työttömyyskassan sähköisessä asiointi-

Om du har företagsverksamhet

YTK:n käyttämä mainosvideo on

tjänst på addressen www.sahko-

som bisyssla, sänd kassan även:

harhaanjohtava viitatessaan siihen,

liitto.fi/tyottomyyskassa. Du kan

Jäljennös viimeksi vahviste-

että YTK:n työttömyysturvan hinta

även sända ansökan och bilagor

tusta verotuksestasi.

Markkinaoikeuden mukaan eräs
Mikäli sinulla on sivutoimista yritystoimintaa, liitä mukaan:

X

tet eller förmånsbeslutet.

betslöshetskassans elektroniska

NÄIN HAET
ANSIOPÄIVÄRAHAA

Ett kopia av pensionsbeslu-

X

Ett kopia av det senaste
personliga beskattningsbe-

olisi kaikkein edullisin. Mainos on

till kassan per post till addressen

slutet med specifikations-

www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskas-

omiaan vaikuttamaan palkansaajan

Elbranschernas arbetslöshetskas-

del.

sa. Voit lähettää hakemuksen ja

Mikäli olet ollut ennen työttömyyt-

taloudelliseen käyttäytymiseen tai

sa, PB 774, 33101 Tammerfors.

liitteet myös postitse osoitteeseen

tä armeijassa tai opiskelemassa:

aiheuttamaan vahinkoa kilpailijalle.

palvelussa. Löydät sen osoitteesta

Sähköalojen työttömyyskassa, PL
774, 33101 Tampere.

X

Opiskelutodistus tai
todistus armeijasta.

Ifall du före arbetslösheten har
GÅ NOGGRANT IGENOM DIN

studerat eller te.x. varit i armén

YTK:ta koskevat markkinoinnin kiel-

ANSÖKAN OCH BILAGOR

sänd kassan:

tovaatimukset ovat kuitenkin sel-

Ifall din ansökan är bristfälligt

X

Markkinaoikeuden mukaan

TARKASTA HAKEMUKSESI JA

VEROTUS

laisia, että jos ne hyväksyttäisiin,

ifylld eller bilagor fattas, förse-

SEN LIITTEET

Työttömyyskassa saa verotiedot

YTK:lta käytännössä estettäisiin

nar detta handläggning av din an-

Jotta hakemusten käsittely oli-

suoraan verottajalta aina vuoden

hintavertailu markkinoinnin kei-

sökan.

alussa. Palkkaa varten annetun

nona.

si mahdollisimman nopeaa, täytä
hakemuksesi huolellisesti ja muista tarkistaa se ja liitteet.

verokortin ennakonpidätysprosenttia korotetaan vähintään 25 prosenttiin ansiopäivärahaa makset-

LIITÄ HAKEMUKSEESI

voimainen, koska päätöksestä voi
valittaa korkeimpaan oikeuteen, jos
korkein oikeus myöntää valituslu-

Arbetslöshetskassan får beskattSÄND KASSAN FÖLJANDE

ninguppgifterna direkt från skatte-

BILAGOR:

myndigheten i början av året.

X

Ett löneintyg för minst 26

Arbetslöshetskassan kan använda

arbetsveckor före arbetslös-

skattesatsen för lön som
förskottsinnehållningssats för

Voit halutessasi tilata verot-

van. Kassat päättävät, aikovatko ne

Palkkatodistus vähintään

tajalta muutosverokortin etuutta

valittaa päätöksestä. Kassojen mie-

din arbetsgivare förskottsin-

den inkomstrelaterade dagpen-

työttömyyttä edeltäneeltä

varten. Ansiopäivärahan ennakon-

lestä oikeus ei ole tulkinnut niiden

nehållning underkastad lön

ningen. Skattesatsen är dock

pidätys tehdään silloin verokortin

tekemää kieltovaatimusta oikein.

med alla tillägg; semester-

alltid minst 25 %.

26 työssäoloviikolta. Todistuksessa pitää näkyä ennakonpidätyksen alainen tulo
sekä siihen sisältyvä lomaraha ja korvaus.

mukaisesti ilman prosentin
korottamista.

Markkinaoikeuden parhaana anti-
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penning (semesterpremie)

Beställ vid behov ett nytt

na kassat pitävät sitä, että markki-

och semesterersättning

ändringsskattekort för arbetslös-

naoikeus otti YTK:n markkinoinnin

meddelas specificerat. Se-

hetsdagpenning.

tutkittavakseen EU-oikeuden perus-

mesterpenning och semes-

teella. 
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BESKATTNING

heten. I löneintyget uppger

SEURAAVAT DOKUMENTIT:

X

taessa.

Oikeuden päätös ei ole vielä lain-

Ett kopia av bevis.

JÄSENPALVELUT

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

&

TILAUSKANAVAT AUKI
VIELÄ TÄMÄN KUUN

LIITTYMISILMOITUS/PERINTÄSOPIMUS
Ammattiyhdistysjäsenmaksu liitolle ja työttömyyskassalle

Sopimusalajäsenien jäsenkalente-

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

rin 2018 ja eläkeläisjäsenten Vasama-lehden tilauskanavat toimi-

Henkilötiedot

vat lokakuun loppuun saakka. Tilauksen voi tehdä Sähköliitto.fissä

Perintäsopimuksen saapumispäivä osaston edustajalle tai liittoon

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

tai tekstiviestillä.
Puhelin

Yksityiskohtaiset ohjeet tilauksen tekemiseen löydät tämän leh-

Matkapuhelin

Sähköposti

Äidinkieli

den sivulta 2.

Kansalaisuus

Suomi

Jäsenyystiedot

Ammattiosaston nimi

Ruotsi

Muu, mikä

TURVAA LAITTEESI
ETUHINTAAN

Edellinen ammattiliitto/työttömyyskassa

Tiesithän, että Sähköliiton jäsene-

Jäsenmaksuryhmä

Uusi jäsen

nä pääset hankkimaan F-Secure

Työpaikka vaihtuu

Työsuhde

lä suojaat Windows- ja Mac-tieto-

Vapaajäsen

Ammattinimike

töjärjestelmää käyttävät älypuheli-

Sähköliittoon liittymispäivä

Liitto vaihtuu

Jäsenyysaika edellisessä liitossa

Opiskelijajäsen

Työsuhteen laatu

koneet sekä Android- ja iOS-käyt-

Osasto vaihtuu

Muu, mikä

Osaston numero

Opiskelun päättymisaika

Maksava jäsen

Safe -tuotteita etuhintaan? Niil-

Suomi

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)

met ja tabletit haittaohjelmilta ja
muilta internetin vaaroilta.

Jäsenmaksun
perintä

Safe-tuotteiden hinnat vaihtelevat sen mukaan, montako laitet-

Valtuutus ja
voimassaoloaika

ta suojataan, mutta jäsenalennukset vaihtelevat 20 eurosta
40 euroon normaalista vuosihinnasta.
Safe-tuotteita voit ostaa F-Securen kampanjasivun kautta. Os-

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.

tamista varten tarvitset etukoo-

Valtuutan ammattiliiton/työttömyyskassan ilmoittamaan erostani edelliseen ammattiliittoon/työttömyyskassaan

din, jonka syötettyäsi alennetut

Jäsenen
allekirjoitus

hinnat tulevat näkyviin. Etukoo-

Päiväys

Allekirjoitus

Osoitetietojani ei saa käyttää muuhun
kuin jäsenetumarkkinointiin

din saat omasta ammattiosastosTYÖNANTAJA TÄYTTÄÄ (Jos maksat jäsenmaksut itse, täytä myös työnantajatiedot)

tasi tai liitosta.
Jäsenetu on jatkuva. Kun olet

Työnantaja

hankkinut Safe-tuotteen vuodeksi, etu on voimassa seuraavinakin vuosina.

Tilittäjä/
selvittäjä

Linkki kampanjasivulle ja lisätietoa: www.sahkoliitto.fi > Jäsenpalvelut > Jäsenedut

Yhteyshenkilö

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

Konekielinen
selvitys

Selvitysmuoto/
maksutapa

LASKURISTA
SUORAAN VERKKOMAKSUPALVELUUN

Jäsenmaksun
perintä
Työnantajan
allekirjoitus

Maksatko jäsenmaksusi itse? Jos

Työnantajan
oma lista

Liiton
lähettämä lista

Jäsenmaksun perintä alkaa (palkkajakson ensimmäinen päivä)
Päiväys

Työnantajan Y-tunnus

Matkapuhelin

Faksi

Viitetilisiirrot

Työnantajan edustajan allekirjoitus

Viitelista

Viestillinen

Nimenselvennys

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

vielä olet Nordean tai Osuuspan-

Lomakkeen
jakelu

kin asiakas, Sähköliiton Jäsenrekisteri-palvelu tekee jäsenmaksu-

Jäsenyyttä
suositteli

si maksamisesta nopeampaa ja

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

&

yksinkertaisempaa. Voit nimittäin
Lomakenumero SL/01.08

laskea jäsenmaksusi määrän palvelussa olevan laskurin avulla ja
jatkaa laskemisen jälkeen suoraan

rä on selvillä, poista palkkasi koh-

verkkomaksupalveluun.

dasta Bruttopalkka, vaihda ajan-

TARKKANÄKÖISENÄ TÖISSÄ JA VAPAALLA

Kirjaudu Sähköliitto.fissä Jä-

jakso haluamaksesi ja klikkaa Jat-

Reistaako lähi- tai kaukonäkö-

taisista tuotteista. Silmälaseis-

senrekisteriin omilla tunnuksilla-

ka-painiketta. Se vie sinut Norde-

si? Oletko uusien silmä- tai aurin-

sa alennus on 23 ja aurinkolaseis-

si ja valitse vasemman laidan va-

an ja Osuuspankin verkkomaksu-

kolasien tai peräti laserleikkauk-

sa 15 prosenttia. Laserleikkauksen

palveluihin.

sen tarpeessa? Sähköliiton jäse-

leikkausosuudesta saat kymmenen

nenä saat Silmäasemalla alennuk-

prosentin alennuksen.

likosta Jäsenmaksut. Klikkaa sen
alavalikosta Uusi maksu, jolloin

Itse maksava jäsen voi tarvitta-

näkyviin tulee jäsenmaksulaskuri.

essa pyytää jäsenmaksuviitteet lii-

sia näistä kaikista, kun näytät jä-

Älä muuta laskurin tarjoamaa ai-

ton jäsenrekisteristä

senkorttiasi ennen kaupan solmi-

nuskampanjassa on isompi alen-

kajaksoa ennen kuin olet laskenut

jasenrekisteri@sahkoliitto.fi

mista.

nus, sitä noudatetaan myös sinun

maksun. Kun jäsenmaksusi mää-

tai 03 252 0400.

Alennuksen saat normaalihin-

Lue lisää: www.sahkoliitto.fi >
Jäsenpalvelut >Jäsenedut

Jos Silmäaseman jossakin alen-

tekemässäsi kaupassa.
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Tahto vaikuttaa

Painakaa mieleen nimi ja
oheisen kuvan ruskeiden
silmien tarmokas katse.
Tässä on tulevaisuuden
päättäjä!



TEKSTI JA KUVA: MINNA JÄRVENPÄÄ

J

os olette jo Karoliina Helpiölän
tavanneet, ette ole voineet välttyä huomaamasta, miten vakuuttavasti ja innostavasti tämä jämsäläinen ICT-asentajaopiskelija puhuu
asioista, jotka kokee tärkeiksi. Tässä on nuori nainen, joka todennäköisesti päätyy vaikuttamaan jopa valtakunnan tasolle ja joka kutsutaan kommentoimaan A-Teemaan, Ykkösaamuun tai Lauantaivieraaseen.
Juuri nyt hän vaikuttaa Jämsän ammattiopiston opiskelijayhdistys Pate

ry:n sihteerinä ja ottaa ensimmäisiä
askeliaan Sähköliiton nuorisotoiminnassa. Syys‒lokakuun vaihteessa hän
osallistui liiton nuorisokurssille.
Vaikuttamisen kipinänsä Karoliina
on löytänyt vasta ammattiopistossa,
vaikka lähisuvussa oli rohkaiseva esimerkki: Juhani-vaari, sähkömies hänkin, oli perustamassa Sähköliiton paikallisosastoa ja toimi muun muassa
Suomen Punaisessa Ristissä.
‒ Menin heti ensimmäisenä opiskeluvuonna mukaan opiskelijayhdistykseen, vaikka yläasteella en osallistunut oppilaskunnan toimintaan. Ja parin viikon kuluttua opiskelujen alkamisesta aloin jo kysellä liittoasioista.
ANNA SE YKSIKIN ÄÄNI
Karoliina kuvailee olevansa itsekseen
pohdiskelija.
‒ Porukassa kerron oman mielipiteeni ja väittelenkin sen puolesta.
Mutta kun joku esittää omalle kannalleen hyvät perustelut, jään moittimaan itseäni ja epäilemään, olenko
ottanut tarpeeksi selvää asioista.

Selvän ottaminen ja kokemusperäinen tieto toistuvat tämän nuoren vaikuttajan puheessa usein. Ei ole uskottavaa ajaa sellaisia asioita, joista sinulla ei ole kokemusta tai joihin et ole
muuten perehtynyt. Kukaan ei voi tietää, miltä sinusta tuntuu, jos et ole kokenut asiaa itse.
Karoliina on realisti: opiskelijayhdistyksessä ei voi vaikuttaa valtakunnallisiin asioihin, kuten koulutusleikkauksiin. Kannattaa siis pyrkiä tarttumaan niihin asioihin, joita on oikeasti
mahdollisuus muuttaa omalla vaikuttamisen foorumilla.
‒ Pate ry:llä on ainakin mahdollisuus parantaa opiskelijoiden viihtyvyyttä. Kun pystyy tekemään jotakin
hyvää, antamaan edes yhden äänen ja
vaikuttamaan edes jollakin tavalla, se
tuo hyvää mieltä.
TEE TAUSTATYÖTÄ,
OLE ROHKEA
Mitä Karoliina olisi valmis uhraamaan
päästäkseen vaikuttamaan? Nytkin
hänellä on omien sanojensa mukaan

”KUN ALOITAN AIKANAAN TYÖT, PITÄÄ VALITA, MIHIN ASIOIHIN ON
AIKAA. SAMA TULEE ETEEN, JOS PERUSTAN PERHEEN.”
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tapana rohmuta tekemistä, jolloin
opiskelu kärsii. Jotta tieto- ja tietoliikennetekniikan opinnot päättyisivät valmistumiseen, hän suunnittelee jättäytyvänsä opiskelijayhdistykseen neuvonantajan rooliin.
‒ Kun aloitan aikanaan työt, pitää
valita, mihin asioihin on aikaa. Sama
tulee eteen, jos perustan perheen.
Tähänastinen kokemus yhteisten
asioiden hoitamisesta on antanut
esiintymisvarmuutta ja selventänyt,
että asioiden muuttamisessa vaaditaan taustatyötä ja rohkeutta tarttua
asioihin.
LIIAN KAUAN HYVIN?
Karoliina on helppo kuvitella tekemään työmarkkinatiedotus- ja järjestämistyötä. Liiton jäsenyys on ollut
hänelle selviö aina, myös jo silloin,
kun hän alun perin alkoi opiskella
sosiaali- ja terveysalaa.
‒ Suurin jäsenyyttä puoltava seikka on, että TES on tärkeä asia. Liitto ajaa juuri sinun etujasi ja on puolellasi. Ilman liittoa takanasi ei seiso
kukaan.
Hänen mielestään käsitykset hämärtyvät, kun asiat ovat liian kauan
hyvin. Kun tilanne sitten muuttuu,
muistetaan vasta, miksi ammattiliittoja tarvitaan. 

S

ähköliittojen maailmanlaajuinen ver-

lannista, Tanskasta, USA:sta ja isäntämaa

ti mukaan toimintaansa. Tanskassa nuoril-

mukaan EU:n tulisi varmistaa, että hallitus

kosto GPTU (Global Power Trade

Islannista.

la on liiton sisällä oma yhdistyksensä, jon-

joutuu tilille demokratian ja ihmisoikeuksi-

ka puheenjohtajalla on kiintiöpaikka liiton

en vastaisesta teosta.

Unions) kehottaa maailmanlaajuisia am-

Osanottajia kiinnosti pohjoismaisen

mattijärjestöjä tunnustamaan sähköalan

joustavan jäsenyyssopimuksen ulottaminen

omaksi ammattialakseen ja ryhtymään yh-

muuallekin. Pohjoismaisten sähköliittojen

Esimerkkimaissa nuoret jäsenet vieraile-

teistyöhön kanssaan sähköalaa koskevis-

välillä on jo pitkään ollut sopimus, että jä-

vat oppilaitoksissa, järjestävät toimintaa ja

GPTU sai alkunsa vuonna 2013, jolloin

sa asioissa.

sen voi mutkattomasti siirtyä toisen poh-

kursseja ikätovereilleen. Nuorten jäsenien

kolme sähköliittoa, TEEU Irlannista, ETU

joismaisen liiton jäseneksi, kun hän muut-

edustaja on mukana myös työehtosopimus-

Australiasta ja DEF Tanskasta, aloitti säh-

sissaan 2.–3. lokakuuta Reykjavikissa Is-

taa toiseen Pohjoismaahan töihin. Kes-

neuvotteluissa.

köliittojen maailmanlaajuisen yhteistyön.

lannissa.

kusteluissa haviteltiin vastaavanlaisia so-

Verkosto antoi julkilausuman konferens-

hallituksessa ja edustajistossa.

Keskusteluissa todettiin, että aktiivinen

VERKOSTO, EI JÄRJESTÖ

Verkostosta on tullut tärkeä keskustelu-

GPTU-verkosto kokoontuu yhteiseen

pimuksia eri maiden sähköliittojen välille,

nuoriso on ammattiliittojen elinehto. Kon-

foorumi sähköalan asioissa ja yhteishen-

konferenssiin vuosittain. Sähköliittoa Is-

koska globalisaatio vaikuttaa myös sähkö-

ferenssissa päätettiin, että ensi vuoden ta-

gen vahvistamisessa. Konferenssin lopul-

lannissa edustivat puheenjohtaja Sau-

alan töihin.

paamiseen liitot ottavat mukaan nuoria jä-

la korostettiinkin, että GPTU on verkos-

seniään.

to, ei byrokraattinen järjestö, joka perii jä-

li Väntti ja tekninen asiantuntija Minnaliisa
Aalto. Muut viitisenkymmentä osallistujaa

NUORET MUKAAN ENSI KOKOUKSEEN

saapuivat Australiasta, Englannista, Fär-

Tanskan ja Islannin liittojen edustajat ker-

panjan hallituksen määräämien poliisi-

GPTU on perustanut Facebook-sivun,

saarilta, Irlannista, Kosovosta, Meksikos-

toivat kaksipäiväisen konferenssin osanot-

joukkojen väkivaltaisen toiminnan Kata-

jolla keskusteleminen ja tiedottaminen on

ta, Norjasta, Ranskasta, Ruotsista, Skot-

tajille keinoistaan ottaa nuoret aktiivises-

lonian kansanäänestyksessä. Kannanoton

vaivatonta konferenssien välisenä aikana.

Sähköliittojen konferenssi tuomitsi Es-

senmaksuja.

Maailmanlaajuinen sähköliittojen konferenssi esitti vahvan tukensa
bangladeshilaisten sähkö- ja telekommunikaatioalan työntekijöiden pyrkimyksille
saada Bangladeshin hallitus tunnustamaan heidän ammattiliittonsa.

:
TUTUSTU GPTU:N FB-SIVUUN
eU
erTrad nions
Facebook.com /GlobalPow

GPTU MAAILMAN AMMATTIJÄRJESTÖILLE:

ALOITTAKAA YHTEISTYÖ
KANSSAMME!


TEKSTI: MINNALIISA AALTO JA MINNA JÄRVENPÄÄ
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OSASTOT TOIMIVAT

Seuraava Vasama ilmestyy 16.11.2017. Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan
maanantaihin 6.11.2017 kello 15.00 mennessä. Tällä välin päivitämme saapuneita ilmoituksia liiton
kotisivuille.

katehtaalla. Lippuja varattuna rajoi-

Ravintola Liisanpuistossa. Esillä

jälkeen sauna ja ruokailu.

HELPOIMMIN ILMOITAT NETIN KAUTTA

tetusti. Omavastuu 10 €/hlö, joka

sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoi-

Ilm. osallistumisesta numeroon 044

Ilmoitukset Osastot toimivat -palstalle kulkevat helpoimmin Sähkölii-

maksetaan 3.11. mennessä tilil-

lu. Tervetuloa! – Hallitus

701 2375.– Hallitus

ton nettisivuilla olevan lomakkeen välityksellä. Sinun ei tarvitse kuin

le FI39 5680 0020 1979 80 viit-

klikata osastosi nimeä alasvetovalikosta, kirjoittaa ilmoituksen teksti

teellä 8400. Ilm. 3.11. mennessä

029 Kouvolan

038 Naantalin Voimalaitos-

tyhjään kenttään ja jättää yhteystietosi.

rauno.vuorinen@ssab.com tai 040

Sähkötyöntekijäin Osasto ry

työntekijät ry

522 3628.

Syyskokous ti 5.12.2017 klo

Sääntömääräinen syyskokous ravin-

Pikkujoulut la 16.12. klo 17

18.30 Ässätornissa, Ilmarinkuja 3,

tola Trapissa Naantalissa pe 24.11.

www.sahkoliitto.fi > Jäsenpalvelut >

Eräs-Teatterissa. Näytelmänä Vii-

45100 Kouvola. Kokouksessa käsi-

klo 18.30. Kokouksen jälkeen tarjo-

Osastot toimivat > Ilmoita tapahtumasta

meiset mohikaanit. Näytöksen jäl-

tellään sääntömääräiset asiat. Ruo-

taan päivällinen. Jäsenet tervetuloa!

keen iltapalaa ja pikkujouluista il-

kailuun osallistuvien sitova ilmoit-

lanviettoa. Paikkoja rajoitetusti. Li-

tautuminen 22.11.2017 mennessä

039 Tietoliikenne- ja

puh. 040 809 7029 tai kouvolan-

Informaatiotekniikka os. 039

sahkotyontekijat@gmail.com. Terve-

Pikkujoulumatka Tallinnaan: läh-

tuloa! – Hallitus

tö Helsingistä Viking Linen termi-

Saat vastausviestin, joka kertoo, että ilmoitus on päivitetty kotisivuille ja milloin ilmestyvässä Vasamassa ilmoitus ilmestyy.

001 Oulun Sähkötyöntekijäin

013 Hyvinkään Sähköalan-

sätiedot ja ilm. rauno.vuorinen@

Ammattiosasto N:o 1 ry

työntekijäin ammattiosasto ry

ssab.com tai 040 522 3628.

Sääntömääräinen syyskoko-

Syyskokous ma 20.11.2017 klo 17

Hämeenlinnan Sähkötyönteki-

us osaston toimitiloissa (Rauta-

ravintola Harlekiinin Skycabinetis-

jät ja Aulangon kylpylä jatkavat yh-

tienkatu 16 D 46, sisäänkäyn-

sa, Kauppatori 1, Hyvinkää. Käyn-

teistyösopimustaan vuodelle 2018.

036 Kuopion

11.30 ja paluu su 3.12. klo 19 Hel-

ti Rautatienkadun puolelta) ti

ti torin puolelta, hissillä U-ker-

Aulanko tarjoaa jäsenillemme per-

Sähköalantyöntekijät ry

sinkiin. Lisätietoja ja sitovat ilm.

21.11.2017 alkaen

rokseen. Kokouksessa käsitellään

heineen kylpylälippuja hintaan 10

Syyskokous la 25.11.2017 klo 16

23.10. mennessä Jukka Johans-

klo 17. Kokouksessa käsitellään

sääntömääräiset asiat yms. Osasto

€/aikuinen ja 6 €/lapsi. Edun max

Hotelli Puijonsarvessa Kuopiossa.

sonille puh. 050 525 0043 tai juk-

sääntömääräiset ja ajankohtaiset

tarjoaa päivällisen. Tervetuloa mu-

henkilömäärä kerrallaan 5 hlöä.

Käsitellään sääntöjen osaston syys-

ka.johansson@fi.relacom.com.

asiat. Kaikki osaston jäsenet ovat

kaan!

Tunnistautuminen tapahtuu Sähkö-

kokoukselle määräämät asiat. Mu-

liiton jäsenkortilla.

kana myös työehtoasiantuntija Jou-

17.30 alkaen Hotel Arthurin audi-

erittäin tervetulleita. Tulkaa jou-

naalista Katajanokalta la 2.12. klo

Syyskokous pe 24.11.2017 klo

kolla vaikuttamaan! Tilaisuudessa

016 Haminan Sähköosasto ry

Kevään konserttitarjontaa: Apu-

ni Leppänen Sähköliitosta. Kokouk-

toriossa, Vuorikatu 19, 00100 Hel-

kahvitarjoilu ja pientä purtavaa! –

Syyskokous ke 15.11.2017 klo18,

lanta Verkatehtaalla 22.3.2018 klo

sen jälkeen ruokailu Frans & Sophi-

sinki. Kokouksen jälkeen osasto tar-

Hallitus

hallitus jo 17.30. Kokouspaikka-

19. Lisätietoa ja ilm. 31.12.2017

essa. Illan kruunaa burleskiesitys

joaa ruokailun hotellin tiloissa. Ilm.

na toimii Varuskuntakerho, Kadetti-

mennessä rauno.vuorinen@ssab.

Naughty Christmas. Ennakkoilm.

sähköpostilla os.039@luukku.com

koulunkatu 3. Tervetuloa! – Hallitus

com tai 040 522 3628. Omavas-

8.11 mennessä ja lisätiedot Ilpo

14.11 mennessä. Vain poikkeusta-

011 Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry

tuuosuus 20 €/hlö tulee maksaa

044 553 9871. Halukkaille hotelli-

pauksessa, jos sähköpostia ei ole,

Syyskokous ke 29.11.2017 klo

018 Hämeenlinnan

osaston tilille FI39 5680 0020

huone omakustanteisesti sopimus-

ilm. osaston sihteerille Kirsi Hal-

16.30 osaston tiloissa, Näsilin-

Sähkötyöntekijät ry

1979 80 viitenumerolla 8109. Jä-

hintaan 92 €/vrk/huone. Lämpi-

meelle puh. 050 326 9035. Ilmoi-

nankatu 33b A 25, porttikongista

Sääntömääräinen syyskokous ke

senet seuralaisineen (siis avec-ti-

mästi tervetuloa! – Hallitus

ta nimesi ja yhteystietosi. Tervetu-

sisään ja kellarikerrokseen. Portin

8.11.2017 klo 17 toimistollamme

laisuus) tervetulleita! Paikkoja ra-

ollessa lukittu sisään pääsee ovi-

Arvi Karistonkatu 3 A 8, Hämeen-

joitetusti.

koodilla 3390. Kokouksessa käsi-

linna. Käsitellään sääntöjen mää-

tellään sääntömääräisiä ja muita

räämät asiat. Tervetuloa!

ajankohtaisia asioita. Tarjolla kakkukahvit. – Hallitus

loa! – Hallitus.
037 Satakunnan
Energia-alan ammattilaiset ry

041 Turun Seudun

021 Porin Seudun

Sääntöjen määräämä syyskokous pe

Sähkötyöntekijät ry

Sähköalantyöntekijät ry

17.11.2017 klo 18 sauna ja koko-

Sääntömääräinen syyskokous to

Ismo Leikolan No niin -show su

Osaston syyskokous pidetään keski-

ustila Lasikellarissa, Mikon-

14.12.2017 klo 17 Turun Virastota-

19.11. klo 18 Hämeenlinnan Ver-

viikkona 22.11.2017 kello 18.00

katu 28, 28560 Pori. Kokouksen

lon auditoriossa, Itsenäisyydenaukio

Maailman hauskimman miehen

2, 20800 Turku. Esillä sääntömääräiset asiat, tarjolla iltapalaa. Tervetuloa mukaan! – Hallitus
043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry
Syyskokous to 9.11 alk. klo 18 Raksan toimistolla, Sibeliusbulevardi
36, Porvoo. Kaikki jäsenet ja luottamushenkilöt ovat tervetulleita osaston kokouksiin/toimintaan.
046 Harjavallan
Sähköalojentyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous pe
24.11.2017 klo 18 Harjavallan uimahallin kokoustiloissa, Yhdyskatu 2, 29200 Harjavalta. Käsitellään
sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa vaikuttamaan!
047 Ukin Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous Ravintola Aquariuksessa Uudessakaupungissa pe 10.11.2017 klo 18 alkaen.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. – Hallitus
049 Helsingin
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous pe
10.11.2017 klo 17 Kirjantalolla,

20
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Kirjatyöntekijänkatu 10 B, Helsin-

1.12.2017 Hotelli Kaarlessa klo

Käsitellään sääntöjen määräämät

sitellään sääntömääräiset asiat. Hal-

ros. Kokouksen jälkeen pientä pur-

ki. Kokouksessa käsitellään sääntö-

19 (Tallin pikkujoulu). Ilm. viim.

asiat. Ruokailu virvokkeineen ko-

litus kokoontuu klo 14 ja yleiskoko-

tavaa. Tervetuloa!

jen määräämät asiat. Kahvitarjoilu.

14.11. maksamalla 15 €/hlö osas-

kouksen jälkeen. Kokoukseen tulee

us klo 16. Tervetuloa!

Tervetuloa vaikuttamaan! – Hallitus

ton tilille FI03 5162 0020 1477

vieraaksi liiton järjestöasiantuntija

Eläkeläisten ja työttömien ja-

68. Viitenumero 1067. Tervetuloa!

Juha Jumisko kertomaan ajankoh-

166 Vaasan Sähkömiehet ry

Sähköalojentyöntekijät ry

taisista asioista ja vastaamaan esi-

Sääntömääräinen syyskokous pe

Syyskokous Mikkelissä pe

tettyihin kysymyksiin.

10.11.2017 klo17.30 osaston toi-

24.11.2017 Sokos Hotelli Vaaku-

mitilassa Ay-keskuksessa, Hovioike-

nassa alkaen klo 18 ruokailulla.

osto kutsuu Helsingin kaupun-

184 Järvi-Savon

ginteatteriin Pienelle näyttämölle

069 Nuuskakairan

16.12.2017 klo 19 katsomaan Ma-

Sähköalantyöntekijät

ria Jotunin näytelmää Kultainen va-

ammattiosasto 069 ry

venpää-talon kellariteatterissa Aina

udenpuistikko 18, sisäpiha. Koko-

Käsitellään sääntöjen määräämät

sikka. Hinta 20 €/hlö. Tervetuloa

Sääntömääräinen syyskokous pe

joku eksyy -komedia, kesto 2 h 15

uksessa käsitellään sääntömääräiset

asiat ja ajankohtaiset kuulumiset.

yksin tai puolison kanssa. Huom!

10.11.2017 kello 18 alkaen osoit-

min (sis.väliajan). Jäsenet + avec

asiat. Kahvitarjoilu ja kokouksen jäl-

Ilm. 11.11.2017 mennessä osas-

paikkoja rajoitetusti. Ilm. osaston

teessa Myllytie 1, Pello. Esillä

(varattu 70 lippua). Ilm. puh. 045

keen iltapala. Tervetuloa! – Hallitus

ton sihteerille: kari.halinen@elvera.

toimistolle 31.10. mennessä puh.

sääntöjen määräämät asiat.

632 8758/sihteeri.

moittautumisen jälkeen, viimeis-

073 Kurikan

101 Ylivieskan

Avdelningens stadgeenliga höstmöte

tään 3.11. tilille FI36 5780 3820

Sähköalojen osasto ry

Sähköalan osasto ry

fredagen den 10.11.2017 kl. 17.30

185 Satakunnan Puhelin ja

1228 35.

Osaston sääntömääräinen syyskoko-

Sääntömääräinen syyskokous ti

i avdelningens utrymmen, FF-cent-

Tietoliikenne Työntekijät ry

us to 30.11.2017 klo 18 Hotel Ku-

5.12.2017 klo 19 alkaen Hotelli

ralen, Hovrätts-

Sääntömääräinen syyskokous ke

rikassa. – Hallitus

Käenpesän kokoustiloissa. Osallis-

esplanaden 18 på innergården. På

15.11.2017 klo17 Ravintola Ama-

tujille tarjotaan jouluruokailu koko-

mötet avhandlas stadgeenliga ären-

dossa, Keskusaukio, Pori. Asialis-

Teatteri-ilta to 9.11 klo 19, Jär-

166 Vasa Elarbetare Rf

050 360 4313. Maksu vasta il-

055 Riihimäen Sähköalojen

fi. Kaikki osaston jäsenet tervetu-

ammattiosasto ry

loa! – Hallitus

Sääntömääräinen syyskokous Ra-

076 Vaasan

uksen jälkeen ravintola Pikkuveljes-

den. Kaffebjudning på mötet och ef-

talla sääntöjen määräämät asiat,

vintola Asema X:ssä Riihimäellä ti

Sähköalantyöntekijät ry

sä. Tervetuloa! – Hallitus

teråt kvällsbit. Välkomna!

vuoden 2018 toiminta ja toimihen-

14.11.2017 kello 18 alkaen. Ko-

Syysjuhlat Pukinkulman Bock’s

– Styrelsen

kilöt. Kokouksessa keskustellaan

kouksessa käsitellään sääntömää-

Cornerissa pe 10.11. alkaen klo

104 Saarijärven

räiset asiat. Osasto tarjoaa iltapa-

18. Illallinen alkaa klo 19.

Sähköalantyöntekijät ry

177 Kiskoliikenteen sähkö-,

ta. Kokouksen yhteydessä nautim-

Sääntömääräinen syyskokous Sum-

tietoliikenne- ja

me kahvit ja kahvileivän. Tervetu-

kokoustiloissa pe 15.12. klo 18.

massaaressa to 9.11.2017 klo 18.

turvalaiteammattilaiset ry

loa! – Hallitus

057 Etelä-Pohjanmaan

Kokouksen jälkeen illallinen ravin-

Ruokailu klo 17 alkaen.

Syyskokous Viking Linen M/S Vi-

Sähköalantyöntekijäin osasto ry

tola Frans & Nicolessa. – Hallitus

lan. – Hallitus

Syyskokous Sokos Hotel Royalin

Sääntömääräinen syyskokous pe

myös osaston jatkon toiminnas-

Pikkujoulu tilausravintola Vaaku-

king Gracella su 26.11.2017 klo

nassa, Gallen-Kallelankatu 7, Pori

106 Savon

10. Lähtö Turusta la 25.11. klo

pe 24.11.2017 klo 19 alkaen.

3.11.2017 klo 18 Original So-

077 Savonlinnan ja Lähiympäris-

Sähköalantyöntekijät ry

20.55 ja paluu Turkuun su 26.11.

Seuralaiselta 20 € maksu osaston

kos Hotel Lakeudessa, Torikatu 2,

tön Sähkömiehet ry

Sääntömääräinen syyskokous to

klo 19.50. Ilmoittautumismaksu 20

tilille FI14 5700 8140 0470 80.

60100 Seinäjoki. Kokouksen jäl-

Lokakuun kuukausikokous pe

16.11.2017 klo 18 Kylpylähotel-

€; summa palautetaan lippujenja-

Sitovat ilm. 10.11. mennessä Har-

keen ruokailu, virvokkeita ja sauna.

20.10. klo 18 alkaen Harjunportin

li Kunnonpaikassa, Jokiharjuntie 3,

on yhteydessä arvokuponkeina. Puo-

ri Pohjalainen harri.i.pohjalainen@

Tervetuloa! – Hallitus

pihapiiristä löytyvässä ylähuoneis-

Vuorela. Kokouksen yhteydessä ruo-

lison hinta 60 €, jota ei palauteta.

gmail.com tai puh. 0503488992.

tossa, Tuunaansaarentie 2, 58450

kailu. Tervetuloa! – Hallitus

Hintaan sisältyy B-luokan kahden

Tervetuloa!

058 Joensuun

Punkaharju. Asioina ajankohtaiset

Sähköalantyöntekijät ry

asiat. Tervetuloa! – Hallitus

Syyskokous ti 14.11.2017 klo

Osaston pikkujoulusta tulee tar-

hengen hytti (yhden hengen hytti 20

kempaa tietoa myöhemmin. Seuraa

€:n lisämaksulla), meriaamiainen,

Osastot toimivat -sivustoa!

kokoustiloissa ennen kokousta kah-

18.30 Teatteriravintolassa Joen-

080 Heinolan Sähkömiehet

suussa. Sääntömääräiset ja muut

Ammattiosasto 80 ry

123 Länsi-Suomen

nas 26.11. ruokajuomineen ja nel-

esille tulevat asiat. Kokouksen jäl-

Syyskokous Bar Bulmerin sauna-

tietoliikennealan ammattilaiset

jä arvokuponkia 5 €/kpl. Ilm. 6.11.

keen tarjolla iltapalaa. Tervetuloa!

osastolla pe 3.11 klo 18 alkaen.

Syyskokous Härmän kuntokeskuk-

mennessä joko osaston kotisivuston

– Hallitus

Kokouksen jälkeen mahdollisuus

sessa pe 27.10.2017 klo 18. Syys-

jäsensivun kautta tai sähköpostil-

saunoa. Lisäksi tarjolla on pientä

kokous- ja muut -asiat.Ruokailu ko-

la suoraan osaston toimitsijalle juk-

purtavaa. Tervetuloa!

kouksen päätyttyä. Salissa tanssit-

ka.parviainen50@gmail.com. Ilmoi-

taa illalla Marko Maunuksela ja Ta-

tathan nimesi, syntymäaikasi ja sa-

lisman. Tervetuloa! – Hallitus

malla toiveesi hyttikaverista. Ennak-

059 Lahden
Sähköalantyöntekijät ry

vi/tee ja hedelmiä, joulubuffet-lou-

Sääntömääräinen syyskokous pe

094 Raahen Sähkömiehet ry

24.11.2017 klo 18 alkaen Sau-

Syyskokous ti 28.11.2017 klo 19

naklubilla, Saimaankatu 8, Lahti.

osaston toimitiloissa, Ratsuka-

128 Ekenäs Elarbetare rf

2220 1416 63, viestikenttään ni-

Käsitellään normaalit kokousasiat

tu 5E, Raahe. Käsitellään sääntö-

Stadgeenligt höstmöte 31.10.2017

met, joita maksu koskee.

sekä osaston vuosittain liitolle toi-

jen syyskokoukselle määräämät asi-

kl. 18.00 på Motel Marine. Stad-

mitettavien asiakirjojen sääntömuu-

at. Sähköliitosta vieraana työehto-

geenliga ärenden. Välkommen! –

178 Siilinjärven

tosasia. Kokouksen jälkeen ruokailu

ja järjestöasiantuntija Tapio Heikki-

Styrelsen

Sähköalantyöntekijät ry

ja vapaata seurustelua saunomisen

nen. Kokouksen jälkeen osallistujil-

merkeissä. Tervetuloa! – Hallitus

le ruokailu. Tervetuloa! – Hallitus

Iso kiitos kaikille osaston 059:n

komaksu osaston tilille FI54 4309

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous per-

31.10.2017 klo 18 Motel Marines-

jantaina 1.12.2017 kylpylähotel-

sa. Sääntömääräiset asiat. Tervetu-

li Kunnonpaikassa, Jokiharjuntie 3,

loa! – Toimikunta

70910 Vuorela. Kokous alkaa päi-

UUSI JÄSENTAPAHTUMA VIE
MERILLE
Marraskuussa kokoontuva Sähköliiton edustajisto saa päätettäväkseen uudenlaisen, mahdollisesti vuosittain toistuvan
jäsentapahtuman järjestämisen. Tapahtuma toteutettaisiin
ainakin ensimmäisellä kerralla
jäsenristeilynä Helsingistä Tallinnaan 7.–8. huhtikuuta.
Risteily on suunnattu ensisijaisesti ammattiosastojen
sopimusalajäsenille, ja osastot ovat saaneet alustavaa tietoa tapahtumasta Sähköliiton

jäsenille, jotka osallistuivat Sähkö-

099 Loimaan

liiton osastojen väliseen salibandy-

Sähköalantyöntekijät ry

turnaukseen Lahdessa 23.9.2017.

Syyskokous ke 1.11.2017 klo 19

146 Kannuksen Seudun

alkaen, minkä jälkeen kokous klo

– Hallitus

Loimaan Seurahuoneella, Satakun-

Sähköalantyöntekijät ry

18. Esillä sääntömääräiset asiat. Ko-

natusta yhteisestä ohjelmasta

vällisellä seisovasta pöydästä klo 17

viimeisimmässä osastotiedotteessa.
Liitto vastaisi kaikille suun-

nantie 26. Esillä sääntöjen syysko-

Syyskokous ti 7.11.2017 klo 16

kouksen jälkeen mahdollisuus käydä

ja sen kustannuksista. Osastot

067 Kokkolan Seudun

koukselle määräämät asiat. Terve-

Grilli-pizzeria Kannus Cornerissa.

kylpylässä uimassa ja saunomassa.

voisivat omilla päätöksillään

Sähköalantyöntekijät ry

tuloa! – Hallitus

Kokouksessa käsitellään sääntö-

Tervetuloa! – Hallitus

osallistua jäsentensä kulujen

määräiset asiat. Osasto tarjoaa ruu-

Syyskokous ke 8.11.2017 klo 19
SAK:n ammattiosastojen toimistol-

100 Järvenpään

la, Pitkänsillankatu 23, 2. krs. Esil-

Sähköalantyöntekijät ry

lä sääntömääräiset asiat. Kokouk-

Syyskokous pe 3.11.2017 klo 18

sen jälkeen ruokailu. Tervetuloa!
Osaston pikkujoulu pe

an. Tervetuloa! – Hallitus

kattamiseen.

182 Teollisuuden

Tiedot ilmoittautumisesta ja

Sähköalojen Työntekijät ry

ohjelmasta täsmentyvät edus-

155 Hissimiehet ry

Sääntömääräinen syyskokous pe

tajiston kokouksen jälkeen.

Cantina Zapatassa (4. krs kokous-

Syyskokous la 11.11.2017, Pasi-

17.11.2017 klo 18 osaston toimis-

tilat), Mannilantie 44, Järvenpää.

lan saunatilat, Esterinportti 2. Kä-

tolla, Paasivuorenkatu 2 C, 4. ker-
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ELLEDNINGEN

Kollektivavtalet för teknologiindustrins arbetstagare löper ut
V

i förbereder oss till kollektiv-

slutet av oktober och branschen

avtalsförhandlingar just nu,

kommer att bli på avtalslöst läge

till kollektivavtalet från Skogsin-

vilka ser ut att bli exceptionellt

fr.o.m. 1.11.2017, då det inte

dustrins sida är så stora försvag-

utmanande och svåra. Det är fort-

finns någon gällande arbetsfred

ningar, att det är mycket utma-

betskraft betyder att TE-byrån

reda på med vilka arbetsvillkor

farande förvånansvärt, att Tek-

som kollektivavtalet förpliktar. Vi

nande att nå fram till ett avtal.

förklarar redan innan en arbets-

man skulle arbeta i Finland. I

nologiindustrin inte är villig att

har börjat förbereda oss till att

Som spjutspets föreslår Skogsin-

tagare från ett land utanför EU

marknadsekonomin skulle ju ut-

överhuvudtaget starta förhand-

försvara våra avtalsrättigheter och

dustrin att öppna användningen

beviljas uppehållstillstånd, om

bud och efterfrågan bestämma

lingarna om kollektivavtalet för

tiden visar om vi kommer att be-

av utomstående arbetskraft, vil-

det på arbetsmarknaden finns ar-

lönerna.

elbranschernas arbetstagare inom

höva dessa beredskapsplaner un-

ket också skulle beröra Elektri-

betskraft som passar till ett ar-

teknologiindustrin med Elektri-

der hösten.

kerförbundets medlemmar inom

bete, samt ser till att beviljandet

na som kontrollmyndigheterna

kollektivavtalet för pappers- och

av uppehållstillstånd till en ar-

har, skulle man inte kunna ingri-

trämasseindustrin.

betstagare inte hindrar sysselsät-

pa problemen. Överutbudet av ar-

kerförbundet. På arbetsplatser-

Sannolikheten för arbetskon-

Innehållet av ändringsförslagen

ringar till lagförslaget, i alla fall
från fackets synvinkel.
Prövningen av tillgången på ar-

naden.
Kontrollmyndigheterna har
inga medel eller resurser att ta

Med de nuvarande resurser-

na inom industrin såväl arbetsta-

flikter ökar dag för dag. Förhopp-

garna som arbetsgivarna inte för-

ningsvis underskattar Teknolo-

tandet av arbetskraft som redan

betskraft skulle möjliggöra tim-

står förhandlingarnas nuvaran-

giindustrin inte det allvaret som

nas direktion kommer att sam-

finns på arbetsmarknaden. Me-

löner på ett par euro i Finland.

de läge och vart det kan leda till

Elektrikerförbundet har för att

manträda och behandla det svå-

ningen med prövningen av till-

Vems intresse skulle det här vara,

i slutet av oktober då avtalsperio-

försvara sina avtalsrättigheter och

ra förhandlingsläget i sin helhet

gången på arbetskraft uttryckli-

när redan nu det finns mera ut-

den löper ut.

medlemmar.

samt fatta beslut om vidare åt-

gen är att försvara den finländska

bud av arbetskraft än öppna ar-

gärder och lämna sitt förslag till

arbetsmarknaden och öka sys-

betsplatser enligt arbetslöshets-

förbundsstyrelsen för godkän-

selsättningsmöjligheterna till fin-

statistiken. Det är över hundra

nande.

ländarna.

riksdagsledamöter som har un-

Teknologiindustrin har i praktiken avbrutit all diskussion med

  

Elektrikerförbundet sedan våren

Industri- och specialbranscher-

och koncentrerat sig närmast på

Det finns flera utmaningar ock-

ett skadligt agerande mot Elektri-

så i kollektivavtalsförhandling-

kerförbundet. De försökte ju till

arna mellan Elektrikerförbundet

och med förklara allmängiltighe-

och Skogsindustrin. För tillfället

En grupp riksdagsledamöter både

skulle öppnas till global konkur-

ten ogiltig på vår främsta avtals-

stampar förhandlingarna på stäl-

från högern och från vänstern ar-

rens. Exporten av arbetskraft från

HANNU LUUKKONEN

bransch, elektrifierings- och elin-

let och det väntas fortsättning på

betar för avskaffandet av pröv-

länder utanför EU utan prövning

förbundssekreterare

stallationsbranschen.

förhandlingarna inom huvudav-

ningen av tillgången på arbets-

av tillgång på arbetskraft skul-

talsbranschen (Pappersförbundet

kraft. Det är mycket svårt att för-

le kunna leda till en helt okon-

och Skogsindustrin).

stå riksdagsledamöternas motive-

trollerad situation på arbetsmark-

Kollektivavtalet för teknologiindustrins arbetstagare löper ut i

  

Avskaffandet av prövningen av

derskrivit lagförslaget om avskaf-

tillgången på arbetskraft betyder,

fandet av prövningen av tillgång-

att de finländska arbetsplatserna

en på arbetskraft.

UUSIA OPPAITA UUNISTA ULOS

Sähköliiton uusi ulkoinen ilme esiintyy jo uudessa Työpaikkatoiminnan oppaassa sähköliittolaisille, joka on valmistunut hiljattain. Opas
on tarkoitettu järjestämistyöhön ja työhuonekuntien toiminnan tueksi, ja sitä voi kysellä
liiton postituksesta.
Tämän vuoden puolella ovat ilmestymäs-
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sä vielä liiton yleisesite, uudistettu luottamusmiesvaaliohje sekä työtaisteluohje. Viimeksi
mainitut kaksi opasta liiton hallitus hyväksyi
kokouksessaan lokakuun alussa.
Kaikki uudet oppaat noudattavat liiton uutta ulkoista ilmettä, joka otetaan laajemmin
käyttöön viimeistään vuodenvaihteessa. 

SYYSRISTIKON oikein ratkaisseiden kesken arvotun palkinnon voitti Esasähkö Oy:n kahviporukka Nummelasta. Onnittelut voittajille!

Jännitettä ei voi mitata
ilman mittausjohtoja

Uusi
Fluke T6-1000
-sähkötesteri
Mittaa jännite samalla
tavalla kuin mittaat virran,
kytkemättä mittausjohtoja
jännitteeseen. FieldSensetekniikan avulla näet
jännitetason helposti
liu'uttamalla johtimen
avoimeen haarukkaan.
1

1
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tai käy osoitteessa www.fluke.fi/t6

Edellyttää kapasitiivista yhteyttä maahan.
Useimmissa tapauksissa tämä yhteys
muodostuu käyttäjän kautta. Joissakin
tapauksissa voi olla tarpeen muodostaa yhteys
maahan mittausjohdon avulla.
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F innparttialta
Käytä hyödyksi valttejamme:
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suuret varastomäärät
nopeat ja varmat toimitukset
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HIGH
JÄMERÄÄ TURVALLISUUTTA

Roller High+ S3

Roller High on varustettu helppokäyttöisellä Boa®-kiristysmekanismilla. Jalka

Roller-tuoteperheestä löydät myös jalki-

on suojattu kevyellä komposiittivarvassuojalla ja teräksisellä naulaanastumis-

neet GORE-TEX®-kalvorakenteella. GORE-

suojalla. Jalan muotoihin mukautuva Memory Foam -nilkkasuoja ehkäisee
nilkkavammoja tukemalla jalkaa ja vaimentamalla nilkkaan kohdistuvia iskuja.

TEX® takaa parhaan hengittävyyden,
vedenkeston ja
mukavuuden.

Boa® -kiristysmekanismi • Pitävä ja joustava pohja • FlexStep® -iskunvaimennus • Päällinen kestävää nahkaa ja mikrokuitua • Hengittävä 3D-dry®-vuorimateriaali • Kevyt, metalliton varvassuoja
• Teräksinen, joustava naulaanastumissuoja • Öljyä ja kemikaaleja kestävät pohjat • Antistaattinen
ja ESD • Suomessa tehty

Pohjois-Euroopan suurin jalkinevalmistaja
Sievin Jalkine Oy Korhosenkatu 24, 85310 Sievi As.
Puh. (08) 488 11 • info@sievi.com • www.sievi.com
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GT Roller High+ S3

