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ähköliittolaiset ovat saa-

vähäisyyden vuoksi. Lopullinen

KIKY-TUNNIT PITKITTÄVÄT

SUURIMPIEN

neet omat edustajat teol-

sysäys sovinnon suuntaan saa-

SOPIMUSNEUVOTTELUITA

SOPIMUSALOJEMME

lisuuden työpaikoille, ja lakot

tiin valtakunnansovittelijan toi-

Jo useat liittot ovat saaneet uu-

NEUVOTTELUT ALKAMASSA

ovat päättyneet. Teollisuuden

mistolla 27. tammikuuta, min-

sia työehtosopimuksia valmiik-

Sähköliitto valmistautuu suu-

jäsenten määrätietoinen toimin-

kä jälkeen paikallisia sopimuk-

si. Yhteistä ratkaisuille on kiky-

rimpien sopimusalojensa, ener-

ta tuotti hyvän tuloksen.

sia edustajista saatiin nopeaan

tuntien poistuminen, parin vuo-

gia-ICT-verkosto- sekä sähköis-

tahtiin.

den mittaiset sopimuskaudet ja

tys- ja sähköasennusalan neu-

palkankorotusten noin 3,3 pro-

votteluihin. Molemmat sopi-

Ratkaisu löytyi paikallisen tason sopimuksista yrityksissä.

Ratkaisu korostaa Sähköliiton

Edustajan valintaoikeudesta ja

ja Teollisuusliiton yhteistyötä

sentin taso sopimuskauden ai-

mukset päättyvät maaliskuun

hänen asemastaan sovitaan työ-

niin työpaikkatasolla kuin myös

kana.

lopussa.

paikan pääluottamusmiehen ja

liittojen välillä. Uskon, että

yrityksen välisessä paikallisessa

tämä on oikea suunta ja toimin-

kasvu jäänee tällä kierroksel-

kin neuvottelupöytään tuo se,

sopimuksessa. Ratkaisu luo hy-

tamallilla on hyvä tulevaisuus.

la pitkälti palkkaliukumien va-

että molemmissa sopimuksissa

raan. Talkootunneista muodos-

on kaksi työnantajaliittoa. Säh-

vän pohjan myös Sähköliiton ja

Palkansaajien ostovoiman

Teollisuusliiton jäsenten yhteis-

KIKY-TUNNIT POISTUIVAT

tui merkitystään suurempi teki-

köliitto lähtee tuleviin neuvotte-

työlle yrityksissä.

PAPERI- JA PUUMASSA-

jä jo saavutetuissa ratkaisuissa,

luihin hyvin valmistautuneena

Teknologiateollisuus ilmoit-

TEOLLISUUDEN TESSISTÄ

käytännössä periaatekysymys.

ja optimistisena; onhan taus-

ti syksyllä 2019, ettei Sähkölii-

Sähköliiton hallitus hyväksyi

Sama linja jatkunee varmasti

talla jo tehtyjen sopimusratkai-

ton jäsenillä ole jatkossa lain-

paperi- ja puumassateollisuu-

kaikissa kevään neuvotteluissa.

sujen kautta muodostunut ylei-

kaan oikeutta omaan edusta-

teen uuden työehtosopimuk-

jaan teollisuuden työpaikoil-

sen 11. helmikuuta. Sopimus

YLEISTÄ LINJAA VAI EI….

la. Työnantajaliitto ei ollut ha-

on voimassa ensi vuoden lop-

Saavutettujen ratkaisujen poh-

lukas jatkamaan vuonna 2017

puun saakka. 24 tunnin työ-

jalta on huomattavissa nk. ylei-

valtakunnansovittelijan toimis-

ajan pidennys eli ns. kiky-tun-

nen linja. Mielenkiintoista on,

tolla tehtyä sovintokokonaisuut-

nit poistuvat. Palkankorotustaso

että työnantajapuoli ei enää li-

ta. Tästä käynnistyi pitkä ja ras-

kahdelle vuodelle on 3,3 pro-

putakaan yleisen linjan ratkai-

kas työtaistelu 12 Teknologiate-

senttia.

sujen puolesta.

ollisuuden jäsenyrityksessä tu-

Mekaanisessa metsäteollisuu-

nen linja.

2017–2018 sopimuskierrok-

kityötaisteluineen. Riitaa yritet-

dessa oltiin edelleen työtais-

sella yleinen linja käveli am-

tiin sovitella tuloksetta joitakin

telutilanteessa tätä kirjoitus-

mattiliittoja vastaan jokaisessa

kertoja valtakunnansovittelijan

ta laadittaessa. Kemian- ja ku-

neuvottelupöydässä. Nyt se ei

toimistolla.

miteollisuuden sähköasentaji-

enää maistukaan työnantajille,

en työehtosopimusneuvottelut

vaan kaikissa pöydissä haetaan

jatkuvat.

erilaista ratkaisua ja kiistellään

SAULI VÄNTTI

kiky-tunneista.

puheenjohtaja

Työriidan ratkaisu pitkittyi
osapuolten välisen neuvottelukontaktin puutteen ja sovittelun

Lehden tilaushinta:
30 €/vsk kotimaa
40 €/vsk ulkomaat
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Perustettu 1957
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10 kertaa vuodessa.
Seuraava Vasama ilmestyy
19.3.2020
Aineistot 9.3. mennessä.

Työsuhde- ja työehtosopimusasiat:
puh. 03 252 0700
Järjestämis- ja järjestötyö:
puh. 03 252 0600

Oman haasteensa kumpaan-

Hiilijalanjäljen pienentäminen oli tämänvuotisten sähkömessujen yhtenä teemana. ABB:n osasto esitteli esimerkiksi kierrätysmuovista valmistettuja kojerasioiden kansia. – Niiden on todettu olevan mekaanisilta ominaisuuksiltaan huippuluokkaa,
ABB:n Porvoon-tehtaan johtaja Marko Utriainen (takana vas.) sanoo. Lisää messuilta sivuilla 8-9.
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SOLMUT ALKOIVAT PURKAUTUA
KAHDEKSAN LAKKOVIIKON JÄLKEEN
Sähköliiton hallitus saa käsiteltäväkseen edustajien valinta- ja vaaliohjeet teknologiateollisuuden työpaikoille.
Pitkään vellonut kiista lakkoineen alkoi purkautua paikallisten sopimusten avulla.

edustuksesta työpaikoilla. Sopimuk-

nes Finland Oy:n, Konecranes Glo-

lyyn tuli Tornion terästehtaan ja kai-

silla on oikeus valita keskuudestaan

sissa täyttyivät Sähköliiton olennai-

bal Oy:n, Valmet Automotive Oy:n ja

voksen paikallinen sopimus. Halli-

oma edustaja teknologiateollisuu-

sina pitämät ehdot, ja liiton halli-

Valmet Automotive EV Power Oy:n.

tuksen myönteisen päätöksen jäl-

den työpaikoilla.

tus saattoi hyväksyä ne 30. tammikuuta.
Olennaisia ehtoja olivat muun

keen lakon piiristä poistuivat Outo-

Edustajien valinta- ja vaaliohjeet

RATKAISUT MUUTAMAN

kumpu Stainless Oy ja Outokumpu

sekä valintojen ilmoituslomake tule-

PÄIVÄN SISÄLLÄ

Chrome Oy.

vat hallituksen käsiteltäviksi helmi-

muassa sähköliittolaisten edusta-

Kun pää oli saatu auki, paikallisia

jan osallistumis-, valmistelu- ja tie-

sopimuksia alkoi syntyä myös muis-

Europe Oy:n paikalliset sopimuk-

donsaantioikeus sekä osallistumi-

sa lakon alaisissa yrityksissä. 31.

set, joilla sovittiin sähköliittolaisten

yhteyksissä valittujen edustajien tit-

nen yhteistoiminta-asioiden käsit-

tammikuuta Sähköliiton hallitus hy-

edustuksesta Raahen ja Hämeenlin-

telinä yhdyshenkilöä.

telyyn. Tärkeitä olivat myös ammat-

väksyi Turun telakan paikallisen so-

nan tehtailla.

Teollisuuden pitkään jatkunut säh-

tiyhdistysjäsenmaksujen perintä ja

pimuksen. Sen johdosta Meyer Tur-

köalan työntekijöiden edustusta ja

osallistumisoikeus liiton hallinnon

ku Oy Turun telakka, Caverion In-

kon piirissä olleista 12 yritykses-

nöt ja sujuva yhteistyö jatkuisivat

asemaa koskeva pattitilanne alkoi

kokouksiin.

dustria Oy Meriteollisuus-yksikkö

tä Boliden Kokkola Oy:n tilanne oli

myös tulevaisuudessa, sanoo Säh-

ja Laivasähkötyö Oy vapautuivat la-

juuri ratkeamassa.

köliiton teollisuuden ja erityisalo-

purkautua tammikuun lopulla, kun

Sähköliiton hallitus vapautti sopi-

Konecranes ja Uudenkaupungin au-

musten syntymisen jälkeen lakon ja

totehdas laativat paikalliset sopi-

tukitoimien piiristä tammikuun lo-

Heti helmikuun alussa 2. päi-

mukset sähköalan työntekijöiden

pussa Konecranes Oyj:n, Konecra-

vä Sähköliiton hallituksen käsitte-

”

Sopimuksemme on

ja jatkuvuus, jota tuo sopi-

Lakkovahtivuorot hoidettiin

hyvä ja meidän en-

muksen voimassaolo tois-

hienosti ja kaveria autettiin

taiseksi.

tarpeen vaatiessa. Ennak-

jauksien mukainen. Sähkö-

Työmaalla tunnelmat ovat

koon oli tiedossa, ettei tais-

alan työntekijöiden edusta-

olleet ihan positiiviset, vaik-

telu ole helppo, mutta lakon

jan asemaa tuli mielestäm-

ka asia on ollut vaikea. Muu

pituus yllätti silti useimmat.

me parantaa, ja siinä onnis-

työyhteisö ei ole meitä tuo-

tuttiin.

minnut.

Sopimuksemme oleelli-

Taistelu sähköalan työn-

Jari Korpela

Jatkossa liitto käyttää virallisissa

työpaikoilla vallinneet hyvät käytän-

jen työehtoasiantuntija Mikko Kor-

”

TITTELIKSI YHDYSHENKILÖ

pinen. 

Sopimusten mukaan sähköliittolai-

Täällä pohjoisessa

tekijöiden näkökulman esille

tusten tasapuolisuudesta,

olemme aina pysty-

ja tarvittaessa myös äänestää,

mutta pääosin jäsenistö on

mikäli asia niin vaatii.

tyytyväinen saavutettuun pai-

neet neuvottelemaan hyvässä
hengessä. Tapana on myös,

Lakon jälkimainingit löivät

kalliseen sopimukseen.
Edesmennyttä legendaa

että sopimuksista pidetään

jonkin verran korkealle, kos-

kiinni ja tehdään, kuten so-

ka Ammattiliitto Pron jäsenet

Matti Nykästä lainatakseni:

vitaan.

rikkuroivat lakkoamme. On ol-

Siitä on lähdettävä, että tä-

lut vaikea tuntea myötätuntoa

hän on tultu!

Tärkein asia paikallisessa

entinen yhteyshenkilö

sopimuksessa on, että saam-

heidän mutkikkaassa neuvottelutilanteessaan.

simpia asioita ovat edusta-

tekijöiden aseman ja edus-

SSAB Europe Oy,

me edelleen olla paikalla neu-

jan todellinen asema, va-

tuksen puolesta tiivisti po-

Hämeenlinna

votteluissa samassa pöydäs-

raedustajan valintaoikeus

rukkamme yhteishenkeä.
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kuun lopun kokouksessa.

– Toivomme, että monilla alan

Vasaman mennessä painoon la-

kon piiristä.

SOPIMUKSISTA SANOTTUA

tisten yhteyshenkilöiden lin-

4. helmikuuta hyväksyttiin SSAB

sä, saamme tuoda sähkötyön-

Vuorotyöntekijät ovat herätelleet keskustelua lakkoavus-

Tuomas Torvinen
entinen yhteyshenkilö
Outokumpu Stainless Oy

Aren asentajayhdistys kokoaa ison yrityksen luottamustehtävissä toimivat sähköammattilaiset yhteisten asioiden äärelle pari kertaa vuodessa. Ruutupaitainen puheenjohtaja Juha Alatalo keräsi joukon yhteispotrettiin vastapäätä Tampereen rautatieasemaa, lähes samalle paikalle, jossa Sähköliitto perustettiin yli 60 vuotta aikaisemmin.

Juha Alatalo jatkaa Aren
asentajayhdistyksen johdossa
A

ren sähköasentajayhdistyksen
johdossa jatkaa Juha Alatalo
Vantaalta. Tammi-helmikuun
vaihteessa vuosikokoustaan Tampereella pitänyt asentajayhdistys valitsi
Alatalon lisäksi jatkoajalle myös sihteerinä toimivan Teemu Tuomen. Pitkäaikaisen rahastonhoitajan Heikki Meriläisen jäädessä ansaitulle eläkkeelle
tehtävässä jatkaa Toni Grönlund.
Aren sähköasentajayhdistys kokoontui 48. toimintavuotensa aluksi 32 sähköasentajan voimin vuosikokoukseen,
jonka vieraileviksi esiintyjiksi saatiin
Aren johtoa, liiketoimintajohtaja Seppo Korhonen, henkilöstöjohtaja Kaisa Tuuliainen ja turvallisuuspäällikkö
Mikko Tiainen. Sähköliiton terveiset
toivat puheenjohtaja Sauli Väntti, vastaava sopimusasiantuntija Jari Ollila ja
työehtoasiantuntija Ari Kähkönen.
Aren johtoryhmän edustajat antoivat
katsauksen yrityksen tilanteesta nyt ja
lähitulevaisuudessa, tuloksesta, henkilöstöasioista ja työturvallisuudesta.
Puheenjohtaja Sauli Väntti kertoi
perjantaina ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta. Jari Ollilan kävi läpi tulevaa tes-kierrosta ja Ari Kähkönen ker-



TEKSTI: RIITTA KALLIO

Jukka Alatalo ja Teemu Tuomi jatkavat ”herrasmiesklubin” vetovastuussa.

toi muun muassa urakkalaskentaohjelmaan tulevista parannuksista.
Kokouksessa käytiin läpi yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat, toimintakertomus ja alkaneen vuoden toimintasuunnitelma sekä tehtiin henkilövalinnat seuraavaksi toimikaudeksi. Yh-

distyksen hallitukseen valittiin maantieteellisen kattavuuden periaatteella
myös Aki-Petteri Aho (Helsinki), Matti
Luukinen (Oulu), Pekka Wirola (Tampere), Markku Vilppola (Turku), Marko Kämppi (Jyväskylä) ja Esa Räsänen
(Kuopio).

48-VUODEN HISTORIA
– Sähköliiton tai muun ay-toiminnan
kursseille osallistuvia jäseniään yhdistys palkitsee rahastipendein. Myös työhuonekunnat voivat saada yhdistykseltä tukea ja Sähköliiton risteilylle keväällä osallistuvat yhdistyksen jäsenet
saavat tänäkin vuonna avustusta risteilykulujen kattamiseen. Myös 50 ja 60
vuotta täyttäviä jäseniä muistetaan lahjakortilla, selventää sihteerinä toimiva
Teemu Tuomi.
Hän kertoo, että yhdistyksen toiminnan yhtenä painopisteenä on pitää hyvät neuvotteluyhteydet Aren johtoon
ja tietysti myös Sähköliittoon, edistäen yhdessä sähköasennusalalle tärkeitä asioita.
Tuomi muistuttaa, että yhdistys on
päässyt 48. toimintavuoteensa aikanaan Hankkijan asentajayhdistyksenä
perustetun ja siten Tekmannin, Lemminkäisen ja nyt Aren sähköasentajayhdistys nimellä toimien.
– Yhdistys kokoontuu vuoden aikana luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen voimin vuosikokouksen lisäksi keväällä tai syksyllä. Kokoukset
pidetään pääsääntöisesti Tampereella. Muutamia kertoja olemme kokoontuneet Vantaalla Aren pääkonttorilla. 
VA S A M A 2 / 2 0 2 0
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TYÖPERÄISET SYÖVÄT
• Työperäisiin syöpiin arvioidaan EU:n
alueella kuolevan noin 100 000 henkilöä vuodessa.
• Ammattitaudiksi hyväksytään vuosittain noin 150 syöpää. Yleisin aiheuttaja on asbesti. Muun muassa puupölyn, kvartsin, hitsaushuurujen ja arseenin on todettu aiheuttaneen yksittäisiä ammattisyöpätapauksia.
• Työperäiset syövät ovat pääasiassa
hengityselinten syöpiä.
• Syöpä kehittyy tavallisesti pitkän
ajan kuluessa. Altistumisen alkamisen
ja syöpäsairauden toteamisen välinen
aika on yleensä 10–40 vuotta.
• Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavilla tekijöillä tarkoitetaan paitsi työssä käytettyjä kemiallisia aineita tai aineryhmiä, myös työmenetelmiä, joissa
syntyy syövälle altistavaa pölyä, huu-

TYÖHÖN LIITTYVÄN SYÖPÄVAARAN TORJUNTAAN TIUKENNUKSIA

Pöly ei kuulu työpaikalle!
S

ähköasentaja, näyttääkö työmaallanne erilaiselta kuin ennen
vuodenvaihdetta? Vuoden alussa voimaan tuli entistä tiukempi asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjumisesta. Jos et huomaa minkäänlaista
muutosta, varmista, että valtioneuvoston uusi asetus on otettu työmaallasi
huomioon. Vastuussa ovat työnantajan
lisäksi myös rakennuttaja ja päätoteuttaja.
Keskeisin muutos asetuksessa on
syöpävaarallisten tekijöiden raja-arvojen määrän lisääntyminen. Aiemmin
asetuksessa on ollut sitovat raja-arvot
vain kolmelle syöpäsairauden vaaraa
aiheuttavalle tekijälle. Nyt näistä kahden raja-arvoja tarkistetaan ja lisäksi
asetetaan sitovat raja-arvot yhteensä 22
uudelle syöpäsairauden vaaraa aiheuttavalle tekijälle.
Asetuksen vaikutusten tulisi näkyä
työmailla, koska rakennusala on yksi
syövälle altistavimmista.
– Vuodenvaihteen jälkeen ei ole riit-



TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ
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tänyt, että rakentamisessa tavoitellaan
tervettä valmista rakennusta. Tavoite
on terveellinen ja turvallinen työympäristö koko hankkeen ajan, jolloin puhtaasta rakennuksesta pääsevät nauttimaan niin rakentajat kuin käyttäjätkin, selventää Sähköliiton työympäristöasiantuntija Jarkko Korhola.
PIENET HIUKKASET TEKEVÄT
KVARTSISTA VAARALLISEN
Uusi asetus velvoittaa työnantajan lisäksi myös rakennuttajan ja päätoteuttajan varmistamaan, ettei vaarallisista tekijöistä aiheudu vaaraa työmaalla
työskenteleville. Tavoitteeseen pääsemistä edistävät hyvä suunnittelu, joka
koskee eri työvaiheita. Erityisen hyvin
on suunniteltava pölyntorjunta, sillä
syöpäsairauden vaaraa työmailla aiheuttavat varsinkin hengitettävät piidioksidi- eli kvartsipöly sekä kova- eli lehtipuupölyt.
– Pölyntorjunta tähtää työntekijän terveyden suojelemiseen. Kvartsin
määritteleminen syöpävaaralliseksi aineeksi tarkoittaa, että pölyntorjuntaa
on käytännössä tehtävä koko rakentamisen ajan, Korhola sanoo.

Vaarallista kvartsipölystä tekee sen
pieni hiukkaskoko: pöly pysyy ilmassa pitkään eikä näy. Altistumisen kannalta ongelmallisia toimialoja ovat
muun muassa kaivostoiminta, betoniteollisuus, lasi- ja posliiniteollisuus sekä rakennusteollisuus. Rakentamisessa
kvartsia vapautuu muun muassa muuraustöissä,
julkisivusaneerauksissa,
tunnelityömailla, kivenhakkuussa ja
-leikkuussa sekä betonin ja kiviseinien
poraamisessa ja hiomisessa.
– Pöly on edelleen merkittävä terveysriski rakennustyömailla. Sitä on vähennetty monin keinoin, mutta edelleen sitä on aivan liikaa, työympäristöasiantuntija harmittelee.
ILMOITUSVELVOLLISUUS
LAAJENTUNUT
Työnantajilla on velvollisuus ilmoittaa ns. ASA-rekisteriin syöpää aiheuttavista tai sukusolujen perimää vaurioittavista aineista sekä työmenetelmistä. Entistä useampi rakennusalan työnantaja on nyt ilmoitusvelvollinen, koska kvartsi- ja lehtipuupölylle altistavat
menetelmät tulivat ilmoittamisen piiriin.

rua tai savua tai joissa voidaan altistua syöpävaaralliselle aineelle ihokosketuksen kautta.
Lähde: Sosiaali- ja
terveysministeriön muistio

Tammi- ja pyökkipölyaltistuksen sisältävät työmenetelmät olivat aiemminkin ilmoitettavien listalla, mutta
nyt velvollisuus on laajennettu mihin
tahansa lehtipuupölyyn altistaviin menetelmiin.
ASA-rekisteriä pitää yllä Työterveyslaitos.
ALTISTUMISTA SEURATTAVA
VIIME KÄDESSÄ MITTAUKSIN
Uuden asetuksen mukainen pölyntorjunta lähtee siitä, että pölyn muodostuminen jo sinällään pyritään estämään.
Siksi on pyrittävä ensisijaisesti pölyttömiin menetelmiin ja, mikäli se ei ole
mahdollista, poistamaan ja sitomaan
pölyä entistä tarkemmin.
Työntekijöiden altistumista syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimää vaurioittaville aineille on
seurattava työpaikalla. Jos altistumista
ei voida muuten arvioida luotettavasti, työnantajan on tehtävä työpaikalla
säännöllisesti työhygieenisiä mittauksia ja työntekijöiden biologisia altistumismittauksia.
Asetuksen noudattamista työpaikoilla valvovat aluehallintovirastot. 

VOLTTIPÄIVÄT
HELSINGISSÄ

7.−9.8.2020

VOLTTIPÄIVÄT KESKELLÄ HELSINKIÄ
ILLALLISRISTEILY SAARISTOON
Perjantai illalla on Royal Line Oy risteily
Helsingin edustan saaristoon. Lähtö- ja
paluupaikkana Kauppatori. Aluksena on
m/s NATALIA. Risteilyyn kuuluu myös
saaristolaispöytä-buffet. Hinnaksi tulee
50€. Matkaan mahtuu noin 80 henkilöä.
Varaukset tehdään sähköpostiosoitteeseen volttipaivat2020@gmail.com
VOLTTIPÄIVIEN majoitus ja juhlapaikka
on ORIGINAL SOKOS HOTEL PRESIDENTTI.
Tapahtuma alkaa perjantaina 7.8.2020,
kun hotellin alassa aukeaa Volttipäiväopastuspiste.
Perjantai-lauantai yöksi on varattu 25
kahden hengen huonetta Volttipäivävieraille.
Hotellihuoneiden hinnat: 1hh 129€, 2hh
149€. Lauantai-sunnuntai majoituksiin
on varattu 150 kahden hengen huonetta.

LAUANTAINA Hotelli Presidentin auditorio on varattu paneelikeskusteluja varten
kello 11-14. Tilaisuus on jaettu kahteen
osaan. Ensimmäinen osuus käsittelee
Sähköliiton tulevaisuutta. Toinen osuus
on varattu Sähköliiton vaalikeskustelua
varten.
Paneelikeskusteluihin haetaan vahvoja
mielipiteitä esittäviä henkilöitä. Tilaisuus alkaa kahvilla ja osallistujat saavat
myös buffet-lounaan noin kello 13.
LAPSIPERHEILLE on retki Linnanmäelle. LINNANMÄKI-rannekkeita saa ostaa
hotellin aulasta, kuten myös HELSINKI
CARD -kortteja. Mahdollisesti kiertoajelu
museoratikalla.
ILTATILAISUUTTA varten on varattu
Presidentti- ja Sylvi-salit kello 18-24.
Tilaisuuden juontaa IVAN PUOPOLO.
Buffet-illallinen alkaa kello 19. Hinta on
55€/henkilö. Tilassa myös kaksi baaria.

Puheiden ja ruokailun jälkeen esiintyy
noin kello 20 alkaen HITTIORKESTERI
AIMO.
https://www.volttipaivat.fi/ -sivuilta pääsee
varamaan paikkoja tilaisuuksiin ja löytyy
tiedot majoituksen varauksesta.
MAJOITUSVARAUKSET:
Sokos Hotels Myyntipalvelu
Puhelin: +35820 1234 600
Sähköposti: sokos.hotels@sok.fi
Mainitkaa ystävällisesti kiintiötunnus
”VOLTTI2020” varausta tehdessä.
Varaamattomat huoneet vapautuvat
automaattisesti myyntiin 3.7.2020 klo
20. (Helsingin Sähköalantyöntekijöiden
tekemää varausta supistetaan jo toukokuun lopussa, jos muut osastot eivät ole
varanneet kiintiöstä huoneita.)
HUOM! Varaa ajoissa tarvitsemasi huoneet, risteilyt ja iltatilaisuuden liput!
Paikkoja on tarjolla rajoitetusti.
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SÄHKÖ VALO TELE AV 2020 -MESSUT JYVÄSKYLÄN PAVILJONGISSA 5.-7.2.2020

Erkki Lahti pysyy, vaikka sähkömessujen näytteilleasettajat saattavat vuosien mittaan vähän vaihtuakin.

MESSUSÄHKÄRI ERKKI LAHTI:

”Tavallista tasokkaammat messut”


TEKSTI: RIITTA KALLIO



KUVAT: EMMI KALLIO & RIITTA KALLIO

– Messujen taso on noussut.
Näyttelyosastojen kokoon
ja näyttävyyteen on
panostettu entistä enemmän,
”messusähkäri” Erkki
Lahti kiteyttää Jyväskylän
sähkömessujen kehityksen.
Erkki Lahti tietää, mistä puhuu, sillä
mies on ollut tekemässä messusähköistyksiä jo 34 vuoden ajan.
– Oikeastaan aloittelin jo vuonna
1985, jolloin messut pidettiin kuplahallissa. Pysyvän näyttelypaviljongin
ensimmäinen vaihe valmistui vuonna
1989, jolloin olin mukana rakentamassa messusähköistyksiä Hankkijan leivissä.
Sen jälkeen Lahden työvaatteissa logot ovat vaihtuneet 12 kertaa.
– Johonkin aikaan vaihtuvuus oli
niin nopeaa, että uusia kamppeita ei oikein ehtinyt edes ottaa käyttöön, ennen
kuin firman nimi taas vaihtui, naurahtaa Lahti, jonka selkämyksessä komeilee nyt Aren liikemerkki.
TUTTU, LAAJA TALO
TÄYNNÄ TEKNIIKKAA
Erkki Lahden moninaiseen työkuvaan
kuuluu vuosittain huolehtia Jyväskylän Paviljongin sähköhuollosta ja kymmenien messutapahtumien sähköistyk8 VA S A M A 2 / 2 0 2 0

sistä. Helmikuun alun sähkömessuilla
Lahti toimitti sähköt lähes 200 näytteilleasettajalle.
– Sähkömessuilla on alan ammattilaisia, joten useimmille riittää, että sähköt
viedään roikilla näyttelyosastoille. Tilauksesta riippuen olen sitten joillekin
osastoille rakentanut sähköistyksen kokonaan, Lahti kuvailee.
Hän muistelee, että isoimmille osastoille tarvittiin jopa 120 amppeerin
syöttöjä.
– Näyttävimpiä osastoja sähkömessuilla yleensä ovatkin nämä monenlaisia sähköratkaisuja esittelevät osastot,
esimerkiksi Onninen, Ensto ja ABB.
Erkki Lahti hoitelee messusähköt
enimmäkseen yksin, mutta sesonkiaikana avuksi tarvitaan pari muutakin
sähköasentajaa.
– Alkutalvesta näitä messuja riittää.
Nyt on pitänyt painaa miltei yötäpäivää
kolmatta viikkoa, mies huokaa.
AIKATAULU MESSUKALENTERIN MUKAAN
– Tämä on tällaista spesiaalihommaa,
missä kokemuksesta todella on hyötyä,
hiljattain 59 vuotta täyttänyt Erkki Lahti toteaa.
Hän kehuu itsenäistä työtään, jossa
pomot eivät henkäile niskaan. Toisaalta työn mukaan on joustettava omista
menoistaan, milloin messutilanne sitä vaatii. Itsellisyyden vastapainona on

määräaikojen tuoma stressaavuus ja
ylitöiden määrä.
– Ei tämä ole perheellisen elämää,
Lahti huokaa, mutta tunnustaa avopuolison odottelevan kotona.
Peräti 23 vuotta työpaikkansa pääluottamusmiehenä ja lähes yhtä pit-

kään liiton edustajistossa toiminut Lahti on viime aikoina tyytynyt varapääluottamusmiehen rooliin. Messusähköistyksien lisäksi hän tarvittaessa käy
muuallakin keikalla. Silti laajalti koko
Suomen sähköpiireissä tiedetään, että
”Eki on messusähkäri”. 

Ahlsellin osastolta Erkki Lahti löysi kompaktin sähkömiehelle sopivan työkalupakin.

SÄHKÖ VALO TELE AV 2020 -MESSUT JYVÄSKYLÄN PAVILJONGISSA 5.-7.2.2020

Sähköautot ja lataustekniikka kiinnostivat messukävijöitä.

Uudet kevyet kypärämallit olivat Vandernetin työturvallisuusmestari Pasi Halmiston vetonaulana.

JYVÄSKYLÄN SÄHKÖMESSUILLA NÄYTTÄVIÄ
OSASTOJA JA MONIPUOLISTA OHJELMAA

J

dän sähköpuolen vuoden päätapahtuma ja pit-

sähköalalle suunnattu tapahtuma keräsi jäl-

kä perinne, kertoo Onninen Oy:n markkinointi-

leen runsaasti kävijöitä, yhteensä messuilla

päällikkö Maarit Sahlsten-Juntunen.

yväskylän Sähkö Valo Tele Av -messut järjestettiin Paviljongissa 5.–7.2.2020. Koko

vieraili 13 342 ammattilaista, alkaen urakoit-

Sähkökeskuksistaan tunnettu Gistele keräsi janoisia messukävijöitä nokkelalla mehupisteellään.

– Sähkö Valo Tele Av 2020 -messut on mei-

– Tapahtuma onnistui jälleen hyvin meidän

sijoista ja suunnittelijoista eri osa-alueiden

osalta ja saimme paljon uusia kontakteja. Yh-

asiantuntijoihin ja yrityspäättäjiin asti. Mes-

teistyö Jyväskylän Messujen kanssa toimii hy-

suilla oli lähes 300 näytteilleasettajaa, jois-

vin ja tänne on helppo tulla. Mukana oli myös

ta osa on ollut mukana alusta asti. Näyttäviin

yrityksiä, jotka olivat tapahtumassa ensim-

osastoihin ja tuotteiden sekä ratkaisujen esit-

mäistä kertaa.

telyyn oli todella panostettu tänä vuonna.

– Olimme mukana ensi kertaa ja vaikka tiesimme kyseessä olevan Pohjoismaiden suurimmat alan messut, tapahtuma yllätti silti positiivisesti, kertoo myynti- ja asiakkuuspäällikkö Henna Lampinen FirePro Finland Oy:sta.
– Toimitamme mm. teknisten tilojen sammutusjärjestelmiä, ja löysimmekin täältä erittäin hyvin asiakaskuntaa ja uusia liidejä. Jyväskylä on hyvä paikka tavata asiakkaita ympäri Suomen ja myös järjestelyt toimivat täällä
hyvin, Lampinen lisää.
Työnäytökset, asiantuntijoiden tietoiskut ja
muu ohjelma näyttelyosastoilla kuten tehtävät
ja kilpailut olivat monipuolisia. Yritykset ja järjestöt olivat panostaneet osastoihin sekä messujen yhteiseen ohjelmaosuuteen. Jyväskylässä nähtiin myös ensi kertaa tulevaisuuden liikenneratkaisuja sekä sähköautoilua esittelevä näyttelyalue Future Transportation Forum.

Kaksipyöräiset sähköajoneuvot olivat varsinkin nuorempien messukävijöiden suosiossa.

Jo avajaispäivän aamuna Lutakonaukio alkoi täyttyä eri

Seuraavat Sähkö Valo Tele Av -messut järjeste-

puolilta Suomea saapuvista tilausbusseista.

tään Jyväskylän Paviljongissa 2.-4.2.2022. 
VA S A M A 2 / 2 0 2 0
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Niina Lindholm sai uusilta työkavereiltaan onnitteluruusut
oikeustieteen maisteriksi
valmistumisen johdosta tammikuun lopulla. Työttömyysturvalain sekä työ- ja hallintooikeuden tuntemus tulee
hyötykäyttöön työttömyysturvan erityisasiantuntijana
Sähköalojen työttömyyskassassa.



san puhelinpalveluun tai osallistun kokoukseen.
Lounaan jälkeen katsastan työjonon,
missä tarvitaan apua. Lain mukaan hakemukset tulee käsitellä 30 päivässä,
mutta me pyrimme tekemään sen puolessatoista viikossa. Viime aikoina käsittelymme on vienyt vain muutaman
päivän. Olemme tehokkaita!
14.00
Iltapäivän kahvitauolla puhutaan päivänpolttavista aiheista. Vaikka aiheet
jakaisivat mielipiteitä, pyrimme pitämään keskustelut iloisina tapahtumina.
Loppupäivästä muun työnteon lomassa saattaa tulla viranomaispuheluita, joita varten meillä on ihan oma puhelinnumerokin. Yhteydenottoja voi
tulla TE-toimistoista, Kelasta, muista
kassoista, eläkevakuutusyhtiöistä…

TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ

5.00
Kello soi kotona Porissa. Vien lyhytkarvaisen mäyräkoiranpentumme Kaken
ulos pissalle. Se palaa takaisin nukkumaan, kun minä jään hoitamaan omia
aamutoimiani. Juna Tampereelle lähtee jo kello 6.15, mutta olen viimeiset
kymmenen vuotta rutinoitunut pikaisiin aamuihin.
Etätyöpäivänä kello soisi kaksi tuntia
myöhemmin. Kotoa käsin työskentelyssä on se hyvä puoli, että työt voi aloittaa melkein heti sängystä ylös noustua
ja keskeytykset jäävät minimiin.
Rautatieasemalle on seitsemän minuutin kävelymatka. Puolentoista tunnin junamatkan aikana lueskelen ja
kuuntelen musiikkia. Parhaillaan syvennyn Stephen Kingin Laitos-jännäriin. Jos jonkin musiikkivinkin saan antaa, niin kuunneltavaksi kannattaa ottaa Sibeliuksen ainoaksi jäänyt viulukonsertto. Siinä on jotain perin suomalaista.
8.00
Aamujuna Porista on yleensä aikataulussa, ja ehdin asemalta työpaikalle Tampereen Aleksanterinkadulle vähän ennen kahdeksaa. Iltajunat voivat
sitten ollakin myöhässä; enimmillään
odotusta on tullut parisen tuntia.
Työskentelin aikaisemmin Opettajien Työttömyyskassassa. Vaikka opettajat ja sähköalan työntekijät edustavat
eri ammattikuntia, työttömyyskassan
asiakkaana kaikkien tilanne on samanlainen. Varsinkin ensimmäistä kertaa
työttömiksi työnhakijoiksi ilmoittautuneet kaipaavat tietoa siitä, miten heidän tulee toimia ansiopäivärahaa saadakseen.
Avaan koneen ja tarkistan sekä työttömyyskassan yleisen sähköpostilaatikon että omani. Setvin sieltä ne ansiopäivärahahakemukset, joihin on tullut
lisäselvityksiä. Käsittelen niitä ja lähetän lisäselvityspyyntöjä saapuneisiin
hakemuksiin.
10.00
Aamukahvitauolla vältämme työasioista puhumista. Aloitin Sähköalojen työttömyyskassassa joulukuun alussa ja
olen jo tutustunut hyvin kollegoihini.
Meillä on hyvä työyhteisö, jossa on yh10 V A S A M A 2 / 2 0 2 0

KELLON YMPÄRI -JUTTUSARJASSA
SEURATAAN HAASTATELTAVAN YHDEN
PÄIVÄN KULKUA KELLON TARKKUUDELLA.

Kingin kanssa
työmatkalla
dessä tekemisen meininki. Tunnen, että minut on otettu osaksi tätä perhettä.
Kahvin jälkeen käsittelen valitusasioita. Niissä on paljolti kyse muutoksenhausta annettuihin päätöksiin. Jos
TE-toimisto on antanut kielteisen lausunnon, me emme voi maksaa ansiopäivärahaa. Valitukset voivat koskea
myös maksettua ansiopäivärahaa, jonka määrä voi tulla yllätyksenä hakijalle.
Erilaiset lakimuutokset vaikuttavat
töihimme niin hyvässä kuin pahassakin. Byrokratiaa helpotti, kun osa-aikatöiden ja satunnaisten keikkatöiden
palkkiot alettiin viime huhtikuussa ottaa käsittelyssä huomioon vasta, kun ne
maksetaan.
Aktiivimallin poistumista tervehtivät riemulla niin työttömät työnhakijat kuin kassatkin. Se teetti paljon työtä
molemmille, eikä sen vaikutuksista ole
saatu yksiselitteistä varmuutta.
Tämän vuoden alusta lähtien olemme alkaneet saada palkkatietoja tulorekisteristä sitä mukaa, kun työnantajat ovat vieneet niitä sinne. Työnanta-

16.15
Porin-juna lähtee Tampereen asemalta,
ellei se ole myöhässä sateen tai pakkasen takia. Kotimatkalla jatkan Stephen
Kingin lukemista. Olen aina lukenut
paljon, ja nyt menossa on kauhukausi. Kingin tuotanto on epätasaista ehkä siksikin, että hän on niin tuottelias,
mutta tämä Laitos on hyvä.
Nykyinen kotikaupunkini Pori on
myös lapsuuden kotikaupunkini, jossa
kävin koulut ja josta muutin lukion jälkeen Helsinkiin opiskelemaan. Palasin
Poriin mieheni kanssa viime elokuussa,
kun hän sai opiskelupaikan.
Pori on sopivan kokoinen kaupunki,
jossa saisi tietysti olla enemmän kulttuuritarjontaa. Kesän valopilkku on Pori Jazz.

jan antamat mahdollisimman laajat tiedot takaavat, että lisäselvityksiä joutuu
pyytämään harvemmin. Ensi vuoden
alusta lukien kassat alkavat viedä rekisteriin tiedot maksamistaan etuuksista, mikä varmasti lisää ainakin alkuvaiheessa työtämme.
Iso askel tulee olemaan, kun osa TEtoimistojen tehtävistä siirtyy kassoille
tai Kelalle. Työttömäksi työnhakijaksi
pitää sittenkin ilmoittautua TE-toimistossa.
Syksyllä nettisivujemme tulee olla saavutettavuusdirektiivin mukaiset. Tämä tarkoittaa sisällön yksinkertaistamista ja helppolukuisuuteen panostamista ja toisaalta sitä, että erityisryhmät, kuten näkövammaiset, pystyvät käyttämään sivustoa. Vastaan tästä
meillä.

18.00
Ulkoilutan Kaken, ellei mieheni ole jo
ehtinyt tehdä sitä. Koira joutuu enimmillään olemaan yksin kotona vain kolmisen tuntia, sillä mieheni opiskelee
aivan lähellä.
Yleensä lähden vielä illalla soittamaan viulua äitini luokse, kun meillä kerrostalossa ei oikein voi sitä tehdä. Olen soittanut viulua 6-vuotiaasta saakka ja valmistuin viime vuonna
musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta. Soittelen harrastuksekseni muutamissa kokoonpanoissa. Viulu taipuu
moneen: mieleen on jäänyt esimerkiksi eräissä häissä soittamamme Metallican Nothing Else Matters.
Kotiinpaluuseen kuuluu iltaruoka ja
joskus kuntosalikäynti; sali sijaitsee kotitalossamme. Odotan jo kevään tuloa,
jolloin pääsen yhden lempiharrastukseni, kalastuksen, pariin.
Iltaviihteestä vastaa Netflix. Nyt katselemme Breaking Bad -sarjaa ja sen
spin-offia Better Call Saul. Löydämme
uutta katsottavaa kavereiden suositusten perusteella ja seuraamalla IMDb:stä
niiden saamia arvioita.

12.00
Yleensä ehdin käydä työpäivän aikana
lounaalla. Vain toisinaan joudun korvaamaan sen proteiinipatukalla tai vastaavalla, jos siirryn päivystämään kas-

22.30
Menen aivan väsyneenä nukkumaan.
Olen hyvä nukkuja: nukahdan yleensä
kymmenessä minuutissa ja herään aamuisin virkeänä. 

EN
KUUKAUAD
KUV

Helmikuiset aamuauringon säteet pilkistivät työn alla olevaan hämärään varastohalliin, jossa sähköasentaja Kati Rautanen aloitteli tiiminsä isoa urakkaa.
Lisää seuraavalla aukeamalla. Kuva: Emmi Kallio.

KÄRKIMIES

AMMATTILIITON JÄSENYYS TUO KATTAVAN TURVAN KOHTUUHINTAAN
ulkisessa keskustelussa tör-

J

dessa ja alle seitsemän euroa

rä on 10 000 euroa ja omavas-

ti pelkkää YTK:n jäsenmaksua

si annat tukesi työehtosopimuk-

mää ajoittain väitteeseen,

kuukaudessa.

tuuosuus 15 prosenttia. Työsuh-

korkeampi. SAK:laisissa am-

sen yleissitovuudelle ja työehto-

deneuvonta ei koske työehtoso-

mattiliitoissa myös kokonaisjä-

sopimusneuvotteluille. Jos alal-

myyskassa YTK on palkansaajal-

sen työntekijän on edullisem-

pimuksen sisältöön, kuten esi-

senmaksu on prosenttiperustei-

la työskentelevien järjestäyty-

le aina kaikkein edullisin työt-

paa kuulua ammattiliiton työttö-

merkiksi palkkataulukoihin, mi-

nen. Esimerkiksi Teollisuusliiton

misaste putoaa alle puoleen,

tömyyskassa. Väite ei pidä paik-

myyskassaan.

nimipalkkaan tai erilaisiin lisiin

kokonaisjäsenmaksu on 1,35

se tarkoittaa yleissitovuuden ja

liittyviä asioita. YTK:n sivuilla

prosenttia palkasta ennen vero-

sen takaamien työehtojen kato-

jonka mukaan Yleinen työttö-

kaansa. Erityisesti pienituloi-

Pienituloisen tai osa-aikai-

Myös esimerkiksi Akavalaisen

selle ja osa-aikatyötä tekeväl-

kentän työttömyyskassat ovat

lukee, että ”Neuvonta kattaa ti-

ja. Kokonaisjäsenmaksu maksaa

amista. Korkea järjestäytymis-

le työntekijälle on edullisempaa

huomattavasti YTK:n kassaa

lanteet, jotka voit esittää puhe-

kuukaudessa muutaman kahvi-

aste taas antaa ammattiliitoille

kuulua ammattiliiton yhteydes-

edullisempia. Työttömyyskasso-

limessa ilman, että lakimies pe-

lakäynnin tai oluttuopillisen ver-

vahvan aseman työehtosopimus-

sä toimivaan työttömyyskas-

jen tämän vuoden jäsenmaksui-

rehtyy asiakirjoihin tai muuhun

ran, mutta antaa jäsenelle tur-

neuvotteluissa.

saan.

hin voit tutusta tarkemmin Työt-

materiaaliin. Asiakirjojen laati-

vaa huomattavasti euromää-

YTK:n jäsenmaksu on kiinteä

tömyyskassojen edunvalvonta-

misesta tai muista sopimistan-

räänsä enemmän.

92 euroa vuodessa. Useimmis-

ja koulutusjärjestön TYJ:n net-

ne toimenpiteistä aiheutuvista

sa SAK:laisissa työttömyyskas-

tisivuilla.

kustannuksista tulee sopia ao.

senmaksulla saatavat palvelut

auton täyskaskoakaan oteta vas-

lakimiehen kanssa erikseen.”

ovat luottamusmiehen ja liiton

ta kolarin sattuessa.

soissa jäsenmaksu on prosentti-

Tärkeimmät ammattiliiton jä-

perusteinen ja vaihtelee palkan

YTK EI OLE AMMATTILIITTO

Olisi mielenkiintoista tietää,

aluetoimistojen tarjoama tuki

mukaan. Laskeminen ja vertailu

YTK ei ole ammattiliitto, vaikka

millaisissa tapauksissa YTK:n

työpaikalla, liiton antama oikeu-

kuitenkin kannattaa. Esimerkik-

se on perustanut YTK-yhdistyk-

täysjäsenet siis saavat apua on-

dellinen apu ilman omavastuuta

si koulunkäynninohjaajan kuu-

sen, joka mainostaa antavansa

gelmiinsa.

ja oikeudenkäyntikulujen enim-

kauden kokonaisansio on noin

lisäturvaa YTK:n täysjäsenille.

2100 euroa (Kuntatyönantaji-

Lisäturvaan kuuluvat muun mu-

JOS VAKUUTAT KOTISI JA

neuvonta sekä alan työehtoso-

en palkkatilasto). Julkisten ja

assa oikeusturvavakuutus ja työ-

AUTOSI, MIKSI ET VAKUUT-

pimuksen tunteminen läpikotai-

hyvinvointialojen JHL:n työttö-

suhdeneuvonta. YTK ei myös-

TAISI TÖISSÄ ITSEÄSI?

sin. Ammattiliiton jäsenille on

myyskassan jäsenyys on tänä

kään neuvottele työehtosopi-

Ammattiliiton kokonaisjäsen-

myös muita etuja, joita kannat-

vuonna 0,33 prosenttia palkas-

muksista.

Jos vakuutat kotisi, autosi ja
lemmikkisi, niin miksi et vakuuttaisi töissä itseäsi? Eihän

mäismäärää, kattava työsuhde-

maksu sisältää ammattiliiton

taa käydä lukemassa oman alan

ta, mikä tekee koulunkäynnin

Oikeusturvavakuutukses-

ja työttömyyskassan jäsenmak-

ammattiliiton nettisivuilta.

ohjaajalle noin 83 euroa vuo-

sa korvauksen enimmäismää-

sun ja se on näin luonnollises-

Liittymällä liiton jäsenek-

JUSSI KUKKOLA
SAK:n järjestöasiantuntija
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SOPIVASTI
HAASTETTA
KÄRKIMIEHELLE
– Kiva tehdä jotain suurta; siinä on sopivasti haastetta, naurahtaa kärkimies Kati Rautanen
nykyisen työkohteensa edessä.


TEKSTI: RIITTA KALLIO



KUVAT: EMMI KALLIO

Junan kyydissä on eri kokoisia ja eri tavoin
varusteltuja traktoreita, joita Valtra tekee
tilaustyönä päivittäin noin 30 kappaletta.
Amerikkalaisomisteisen tehtaan
huipputuotteet lähtevät Suolahdesta
pääasiassa Keski-Eurooppaan, mutta
tarvittaessa kauemmaksikin.
12 V A S A M A 2 / 2 0 2 0

Taukotilan miehinen järjestys saa
joskus siisteyttä arvostavalta
Kati Rautaselta huutia.

Asentajat joutuvat välillä
työskentelemään yli
10 metrin korkeudessa.
Seinällä oleva kaavakuva
kertoo työmaan tahdin.
Kati Rautanen pitää huolellista
ennakkosuunnittelua hyvänä
ja työtä jäsentävänä asiana.

Kärkimies Kati Rautasen alkuvuoden
työmaa on Valtran traktoritehtaan
kupeeseen laajennettu valtava
varastohalli. Rautanen iloitsee tiiminsä
mielenkiintoisesta urakasta, jonka on
määrä valmistua toukokuun loppuun
mennessä.

R

autasen takana kimaltelee Valtran Suolahdessa sijaitseva kokoonpanohalli, jota on alettu
uudistaa ja laajentaa modernimpaan
kuosiin. Lähes koko runsaan 10 000 neliön ja yli 100 000 kuution hallin tekniikka rakennetaan nykyaikaisen traktoritehtaan varastointikäyttöön. Vuodenvaihteessa alkanutta talotekniikan
työmaata ja sähkösaneerausta on käynnistellyt ESP Suomi Oy. Sähkötöiden
aloitusvaihe on pitkälti edennyt jyväskyläläisen kärkimiehen voimin, mutta
näihin aikoihin työmaa laajenee ja Rautanen saa avukseen 1–5 hengen tiimin.
TYÖ ETENEE
RUUTU KERRALLAAN
– Työnjohdon ja eri alojen ammattilaisten kanssa työ on käynnistynyt mukavasti. Iso halli on jaettu kahdeksaan eri
alueeseen, joille on määritelty tarkka
työaikataulu. Ensimmäisessä vaiheessa olemme asentaneet johtoteitä ja kattovalaistusta. Homman tuo haastetta
se, että kattovalaisimet ovat 11–12 metrin korkeudessa, Kati Rautanen sanoo.
Hän tunnustaa rehellisesti, että aluksi nousu huterille saksinostimille tuntui epämiellyttävältä.
– Ensimmäisen päivän jälkeen hel-

potti, kun pään sisältä kuuluva ”sää
kuolet” -varoitus vaimeni. Edelleen
teen kuitenkin hommia täälläkin varman päälle, enkä suosi siirtymisiä nosturin kyydissä.
EI YHTÄÄN
SÄHKÖISKUA
Rautanen kertoo, että hän ei ole 10 vuoden sähköasentajauransa aikana saanut yhtään sähköiskua.
– Neljän lapsen äitinä täytyy pitää
huolta, että en ainakaan oman mokani takia tee heistä orpoja. Koen olevani heille niin tärkeä, että hutilointiin ei
ole varaa.
Rautasen nuorin tytär on vasta viisivuotias, joka asuu vuoroviikoin eronneiden vanhempiensa luona.
– Onneksi työnantaja on ymmärtänyt,
että joka toinen viikko aloitan työt vähän seitsemän jälkeen. Päiväkoti kun
aukeaa vasta puoli seitsemältä. Asun
Jyväskylässä ja työmatkaa tulee suuntaansa 36 kilometriä, joten en aivan
ennätä seitsemäksi työmaalle, kertoo
Rautanen, joka ”vapaaviikollaan” tekee
vastaavasti hieman pidempää päivää.
REILUA MEININKIÄ
Kati Rautanen on opiskellut sähköasen-

tajaksi kolmekymppisenä oltuaan sitä
ennen töissä huonekaluliikkeessä. Hän
pitää ammatinvaihtoaan erittäin onnistuneena ja sähköasennustöitä kiinnostavina ja vaihtelevina.
– Kimmoke ammatinvaihtoon tuli siitä, että ilta- ja viikonlopputyöt hankaloittivat elämää, eikä palkassakaan ollut hurraamista. En tuntenut ketään
sähköasentajaa enkä sähköalaa. Tavoitteenani oli vain pyrkiä ei-naisvaltaiselle alalle. Jyväskylän aikuisopistossa sattui sopivasti alkamaan sähköalan peruskurssi. Pyrin, ja pääsin yhtenä neljästä naisesta, joista kaksi jatkoi
kurssin loppuun.
Rautanen antaa kiitosta opiskeluaikaiselle harjoittelupaikalleen KS Kitek
Oy:llä, jonka kärkimies opasti ja antoi
sopivasti yhä vaativampia tehtäviä pääasiassa kerrostalotyömailla.
SUKUPUOLESTA
EI HAITTAA
Reipaskäytöksinen Kati Rautanen arvioi, että miesvaltaisessa työporukassa
meininki on reilumpaa kuin naisvaltaisissa porukoissa.
– Jätkät ei vähästä säikähdä. Voi sanoa reilusti, eikä silti nyrpistellä takaisin. Aluksi vähän tytöteltiin, mutta

näin neljääkymmentä lähestyessähän
sen voi ottaa kohteliaisuutena. Minusta naiseudesta rakennustyömaalla on
ollut korkeintaan etua. Kyllä pojista saa
helposti apua, jos täytyy vaikka nostaa
jotain todella painavaa.
Kärkimiestöitä Rautanen on tehnyt
kolmisen vuotta.
– Kärkimieshommissa on hieman lisäarvoa, kun saa tehdä mietintätyötä ja porukan työt sujumaan. Tykkään,
että on langat omissa käsissä. Ehkä se
on naisellinen piirre, että haluan myös
pitää paikat siistinä ja tavarat järjestyksessä. Kommunikointi työnjohdon
kanssa ei myöskään tuota vaikeuksia,
Rautanen miettii.
Topakka ”sähkötäti” on valittu myös
nopeasti kasvaneen työpaikkansa sähköasentajien luottamusmieheksi ja
vuoden alussa myös ammattiosastonsa
hallitukseen.
– Myös luottamusmiestehtävät ovat
olleet mielenkiintoisia ja opettavaisia,
samoin kuin Kiljavan luottamusmieskurssi ja työehtosopimusasiat. Olen tullut siihen tulokseen, että kun työpaikalla toimitaan tessin mukaan, se on kaikkien etu. Selvät pelisäännöt ja kunnon
urakat motivoivat työntekijää, arvioi
Kati Rautanen. 
VA S A M A 2 / 2 0 2 0
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Jarkko juhlii
Järjestöjentalolla

M

50
vuotta

Ammattiosasto 005:n monitoiminen sihteeri Jarkko Jaakkola täyttää 50 vuotta 7. maaliskuuta.

Työllisyyskehityksen
taitekohdassa


TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ

Työttömyyskassa kukitti hallituksen eläköityvän puheenjohtajan kokouksessaan tammikuun lopussa.
Seuraavassa kokouksessa puhetta johtaa jo varapuheenjohtaja Jyrki Tapper.
14 V A S A M A 2 / 2 0 2 0

istä tulet Jarkko Jaakkola?
– Forssasta, jossa olen koko ikäni asunut eli olen ”alkuasukas”.
Mistä sinut tunnetaan?
– Ehkä juuri työn puolesta. Koko ikäni paikkakunnalla asuneena ja töitä
tehneenä on tullut aika monessa kohteessa myllättyä.
50 vuottasi pähkinänkuoressa?
– Synnyin perinteiseen hämäläiseen
työläisperheeseen. Peruskoulun sekä
jääkiekkoharrastuksen aloitus Forssan Alussa osuivat 70-luvun puoleen
väliin.
– Jääkiekkoharrastusta riitti 80-luvun puoleen väliin, sitten mopolla ajelua ja ammattikoulun sähköasentajalinja 1986-1989. Viimeisenä opiskeluvuotena sain tärkeän auton ajokortin
vuonna 1989.
– Armeijaan lähtö oli 1990 ja kotiutuminen 1991 juuri pahempaan lamaaikaan. Töitä oli tarjolla tosi nihkeesti aina 90-luvun puoleen väliin asti. Se
oli melkoista kitkuttelua, mutta loppupuoliskolla rupesi piristyyn.
– 2000-luku on ollut normaalia työntekoa ja arkielämän pyöritystä iloineen ja suruineen. Vuosituhannen
vaihteessa hankittua vanhaa omakotitaloa on saanut rempata vapaa-ajal-

V

aro vain, Rovaniemen lähiympäristön kalakanta! Vannoutunut
kalamies ja Sähköalojen työttömyyskassan hallituksen puheenjohtaja
Markku Huhtaniska on jäämässä eläkkeelle, jolloin aikaa jää lempiharrastukselle.
Viimeksi Rovakairan Verkonrakennus
Oy:ssä maastosuunnittelijan työskennelleen Huhtaniskan jäsenyys Sähköliitossa on kestänyt jo melkein 46 vuotta!
Mitkä asiat jäivät kolmesta kassan
puheenjohtajuusvuodesta
päällimmäisiksi mieleesi?
– Kassan hallituksessa on hyvä henki,
eikä komplikaatioita ole esiintynyt.
– Koko kassamaailma oli alussa itselleni aivan uusi. Liiton puolelta minulla
oli jo kokemusta hallinnossa toimimisesta, mutta kassan toimintaa säätelevät monenlaiset lait ja asetukset. Vaikka
parjattu aktiivimalli ei hallituksen työssä näkynytkään, kassan henkilökuntaa
se työllisti.
– Seurailimme hallituksessa uusien
saapuvien hakemusten perusteella alan
työllisyyskehitystä, joka viime vuodet
on ollutkin positiivinen. Nyt menossa
taitaa olla taitekohta, jolloin työttömyys
on kasvamassa.
TE-toimistoilta ollaan tulevaisuudessa siirtämässä tehtäviä kassoille.
Mitä ajatuksia tämä herättää?
– Eihän siinä mitään, jos lisätyö myös
korvataan kassoille. Uudet velvollisuudet edellyttävät uusien ohjelmien hankkimista ja lisähenkilöstön palkkaamista.

la. Myös mökkeily on kuulunut sinkkumiehen harrastuksiin. Ay-toiminta
alkoi, pian myös osasto 005:n sihteerin
tehtävät, mikä jatkuu edelleen. 2000-luvun puolissa välissä pääsin Sähköliiton
edustajiston jäseneksi varapaikalta.
Mistä saat virtaa?
– Ulkona olemisesta, metsässä kävelemisestä ja yleensä omasta rauhoittumisesta pois kaikesta hälinästä.
Mikä tekee sinut iloiseksi/onnelliseksi?
– Arkielämän pienet onnistumiset sekä hyvä ja rento seura, jossa juttu lentää.
Mikä ottaa päähän?
– Yhteiskunnassa lisääntynyt ylimielisyys sekä asioista turha jauhaminen,
joka ei johda mihinkään. Yleensä asenne ”heti mulle kaikki”.
Miten juhlit merkkipäivääsi?
– Forssan Järjestöjentalolla 7. maaliskuuta, alkaen kello 15.
Mitä on suunnitelmissasi juhlan jälkeen?
– Eiköhän sitä saa valmistautua taas
kevään tuloon ja kaikkeen ”pikku remonttiin”.
Terveisiä Vasaman lukijoille?
– Keskustelkaa asioista, ottakaa kantaa! Näitä joojoo-miehiä on jo ihan riittävästi. 

– Työnhakijan etu tulevaisuudessa
on, että yhdeltä luukulta saa lähes kaikki palvelut. Tuntuu, ettei toimistoilla
ole viime vuosina ollut mahdollisuuksia varsinaiseen työnvälitystoimintaan,
vaikka työpaikkojen ja työntekijöiden
kohtaaminen on avain työttömyyden
vähentämiseen.
Miten houkuttelisit nuoren sähköalan ammattilaisen juuri omalle sopimusalallesi eli energia-, ICT- ja verkostoalalle?
– Työnkuva on vaihteleva. Itsekin
olen ehtinyt tehdä moninaisia töitä
linjanrakentamisesta sähköliittymien
myyntiin ja nyt viimeksi maastosuunnitteluun. Ala ei ole enää vain pylväissä roikkumista, sillä työvälineet ja -menetelmät ovat kehittyneet työvuosieni
aikana. Plussana pidän myös ulkotyötä.
– Alan palkkaus pitäisi vielä saada
kilpailukykyiseksi.
Millaisia suunnitelmia sinulla on
eläkepäiviksi?
– Kysymys on hyvä, mutta siihen ei
ole valmiita vastauksia. Eivätköhän samat harrastukset säily kuin tähänkin
asti: kalastus kaikissa muodoissaan ja
polttopuiden tekeminen. Toivottavasti
ei ihan paha halkohulluus iske.
Miten evästät 60 vuotta täyttävää
Sähköalojen työttömyyskassaa kohti
tulevaisuutta?
– Pitäkää oma kassa hengissä. Jäsenmaksukin on varsin kilpailukykyinen.
– Kiitos kassan henkilökunnalle ja
hallitukselle yllätyksenä tulleesta kahvitilaisuudesta eläkkeelle jäädessäni. 

JÄSENPALVELUT

Jäsenrekisterin puhelinpäivystys numerossa 03 252 0400 ma, ke ja pe 9–15, ti ja to suljettu
Postitusosoite: Sähköliitto, Jäsenrekisteri, PL 747, 33101 Tampere
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi ja jasenrekisteri@sahkoliitto.fi

SUJUVASTI SÄHKÖISEN
ASIOINNIN KÄYTTÄJÄKSI!
JÄSENEN SÄHKÖINEN asiointi
uudessa jäsenrekisterissämme on
paikka, josta löydät paljon hyödyllistä tietoa ja hoidat jäsenyyteesi
liittyviä asioita. Joko olet kirjautunut palveluun? Jos et, tässä ohjeistus vaihe vaiheelta.
1. MENE OSOITTEESEEN
www.sahkoliitto.fi.
2. KLIKKAA ETUSIVUN vasemmasta yläkulmasta Liiton muut verkkopalvelut. Kännykässä eli sivujen
mobiiliversiossa löydät Liiton muut
verkkopalvelut -valikon klikkaamalla
oikeassa yläkulmassa olevaa kolmea
viivaa ja vierittämällä avautuvassa
näkymässä alaspäin.

VALITSE AVAUTUVASTA ALASVETOVALIKOSTA YLIN,
JÄSENEN SÄHKÖINEN ASIOINTI. KLIKKAAMALLA SITÄ PÄÄSET
KIRJAUTUMISNÄKYMÄÄN.

3. VALITSE AVAUTUVASTA alasvetovalikosta ylin, Jäsenen sähköinen
asiointi. Klikkaamalla sitä pääset
kirjautumisnäkymään.
4. SYÖTÄ YLEMPÄÄN kenttään jäsennumerosi tai henkilötunnuksesi.
a) Jos olet aiemmin jo kirjautunut sisään, syötä alempaan kenttään salasanasi ja paina Kirjaudunappia. Voit siirtyä ohjeistuksen
kohtaan 8.

SYÖTÄ YLEMPÄÄN KENTTÄÄN JÄSENNUMEROSI
TAI HENKILÖTUNNUKSESI.
SOVELLUKSEN ETUSIVULLA NÄET JÄSENKORTTISI.

b) Jos kirjaudut jäsenen sähköiseen asiointiin ensimmäistä kertaa,

LIITON MOBIILISOVELLUSKIN
KÄYTTÖÖN!

tarvitset salasanan. Tilaa se klikkaamalla sinistä tekstiä Tilaa uusi salasana tästä.
Kohdat 5–7 koskevat vain niitä,
jotka käyttävät sähköistä asiointia
ensimmäistä kertaa.

JÄSENEN SÄHKÖISEEN asioin-

9. KIRJAUDU SISÄÄN.

tiin kirjauduttuasi samat tunnuk5. SYÖTÄ AVAUTUVALLA Tilaa uusi

set toimivat myös Sähköliiton mo-

10. JOS KIRJAUTUMINEN ei on-

salasana -sivulla ylempään kenttään

biilisovelluksessa. Sen otat hal-

nistu, soita numeroon 03 252

sähköpostiosoitteesi tai puhelinnu-

tuun näin:

0200 ohjeita saadaksesi.

te tai numero on jäsenrekisteris-

1. MENE PUHELIMESI omaan so-

11. SOVELLUKSEN ETUSIVUL-

sämme. Syötä alempaan kenttään

velluskauppaan: Google Playhin tai

LA näet jäsenkorttisi. Kun pai-

jäsennumerosi ja paina sinistä nap-

App Storeen.

nat nuolta, kortti kääntyy ja pää-

merosi. Palvelu toimii vain, jos osoi-

pia Tilaa uusi salasana.

SAAT SÄHKÖPOSTIISI TAI PUHELIMEESI LINKIN JA
VARMENTEEN, JONKA AVULLA SAAT LUOTUA SALASANAN.

6. SAAT SÄHKÖPOSTIISI tai puhelimeesi linkin ja varmenteen, jonka

set katsomaan sen kääntöpuolen
2. KIRJOITA SOVELLUSKAUPASSA

tietoja.

hakukenttään Sähköliitto.
Syötä salasana toiseksi ja kol-

asi tai henkilötunnustasi ja äsken

12. JÄSENKORTIN ALTA voit va-

avulla saat luotua salasanan. Var-

manneksi ylimpiin kenttiin ja alim-

menne ei siis ole salasana! Klikkaa

paan kenttään saamasi varmenne.

linkkiä, jolloin aukeaa Palauta sala-

Paina sinistä Vaihda salasana -nap-

8. SÄHKÖISEN ASIOINNIN sivu

sana -näkymä.

pia. Jos salasanan tilaaminen ei on-

avautuu sinulle ja toivottaa terve-

4. ODOTA, ETTÄ sovellus latautuu

teriaalit ja Suosittele jäsenyyt-

nistu, Tilaa uusi salasana -sivulla on

tulleeksi.

puhelimeesi.

tä. Materiaalit sisältää työehtoso-

Syötä ylimpään kenttään jäsennumerosi tai henkilötunnuksesi.
Luo salasana noudattamalla si-

puhelinnumero, johon voit soittaa
ongelmatilanteessa.

vulla olevia ohjeita: sen pituus tulee

luomaasi salasanaa.

3. PAINA VIHREÄÄ Asenna-paini-

lita esimerkiksi Omat jäsentie-

ketta.

dot, Uutiset, Viestit, Jäsenedut
ja alennukset, Yhteystiedot, Ma-

Sivun ylänavigaatiosta näet, mitä
palveluja asioinnissa on. Voit päi-

pimukset.
5. AVAA SOVELLUS klikkaamalla.

vittää omia tietojasi, ilmoittaa uu-

13. OMIEN JÄSENTIETOJEN alta

olla vähintään kahdeksan merkkiä,

7. ASIOINTIPALVELU ILMOITTAA,

desta työsuhteesta, vaihtaa osas-

6. SOVELLUS TEKEE automaat-

löydät muun muassa ammatti-

siinä tulee olla vähintään yksi iso

että salasana on vaihdettu ja että

toa ja laskea jäsenmaksusi määrän

tisesti kuvakkeen puhelimesi näy-

osastosi ja työsuhdetiedot. Ky-

ja yksi pieni kirjain sekä vähintään

pääset kirjautumaan palveluun.

määrittelemältäsi aikaväliltä. Kun

tölle.

nänmallista painiketta painamal-

yksi numero tai erikoismerkki.

Käytä kirjautumiseen jäsennumero-

päivität omia tietojasi, muista painaa viimeiseksi päivityspainiketta.

SAAMASI VARMENNE EI OLE SALASANA!
SINUN TULEE ITSE MÄÄRITELLÄ SALASANA. JÄRJESTELMÄ
KYSYY VARMENNETTA LOPUKSI, KUN LUOT SALASANAA. KIRJOITA VARMENNE
JUURI SIIINÄ MUODOSSA KUIN SEN SAIT, ISOT JA PIENET KIRJAIMET HUOMIOIDEN.

Luottamusmiehille asiointipal-

la pääset muokkaamaan kyseis7. PAINA SÄHKÖLIITTO-kuvaket-

tä näkymää.

ta näytöllä.

velussa näkyy myös uudistettu Voi-

14. VASEMMALLA YLÄKULMAS-

mavirta ja ammattiosastojen toi-

8. KIRJOITA JÄSENNUMEROSI ja

SA olevasta nuolesta pääset aina

mihenkilöille heille suunnatut pal-

salasanasi, joka on sama kuin jäse-

takaisin päävalikkoon.

velut.

nen sähköisessä asioinnissa.
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Leo ja Maija Kiviniemi ovat aktiivisia eläkeläisiä,
joilla on paljon muistoja sähköalalta.
Vasama-lehti tulee edelleen luettua tarkoin.

Jäsenkortin kertomaa
S

eniorisähkäri Leo Kiviniemi
Laukaalta palautti Sähköliittoon
lähes 60 vuotta vanhan jäsenkorttinsa, jota oli säilyttänyt huolellisesti vuosikymmenet muiden asiapaperiensa ohella. Vuonna 1962 Suomen
Sähköalantyöntekijäin liittoon liittynyt,
Kokkolassa syntynyt, Kuopiossa metallipuolen ammattikoulun käynyt nuorukainen sai punaisen, monisivuisen jäsenkorttinsa aloittaessaan sähköalan
työt kuopiolaisesssa sähköasennusliikkeessä.
– Eläkkeelle jäin vuonna 2005 Tekmanni Serviceltä Jyväskylästä täytettyäni 63 vuotta. Sitä ennen ehdin tehdä monenlaista sähköasennustyötä monenkirjavissa firmoissa. Toistakym
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mentä vuotta paiskin hommia myös
yrittäjänä, Leo Kiviniemi kertoo.
Hän muistelee, että olisi liittynyt jo
50-luvun lopulla Sähköliittoon aloitellessaan sähkötöitä Kuopion Hankkijalla, mutta luottamusmies oli toppuutellut.
– Luottamusmies sanoi, että katsotaan ensin, tuleeko pojasta sähkömiestä, kun on käynyt vain metallipuolen
ammattikoulun.
”VANHAT HYVÄT AJAT”
Leo Kiviniemi toteaa myös, että
50–60-lukujen taitteessa oli tavallista,
että työmaan valmistuttua sähköasentajat saivat lopputilin. Niin kävi Hankkijan pojillekin, kun saivat urakkansa
päätökseen Kuopion keskussairaalan
valmistuttua 1958.

Liiton jäsenkirjaan merkattiin maksetut jäsenmaksut. Kansien välistä löytyivät myös
käyttäytymisohjeet jäsenelle, ”jotta tuotat kunniaa sekä itsellesi että liitollemme!”
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– Seuraava työmaa löytyi Kuopion
kaupungin sähkölaitokselta, jossa vuoden palkkamäärärahat loppuivat jo
marraskuussa ja kahdeksan viimeksi
tullutta saivat lopputilin. Se niistä ”vanhoista hyvistä ajoista”. Onneksi uusia
työmaita löytyi silloin melko helposti.
Kiviniemen pätkätyöt olivat kuitenkin myös kohtalaisen tuottoisia urakkatöitä. Palkkarahoillaan kaksikymppinen sähkärinalku onnistui hankkimaan
jopa uuden auton.
– Säännöstelyn loputtua hommasin Austin 7, ”koppimopon”, ja muutaman vuoden päästä jo punaisen Minin.
Luultavasti sen ansiosta onnistuin iskemään tuon Maijankin, myhäilee Kiviniemi ja viittaa hellästi vaimoonsa, jonka kanssa yhteistä taivalta on kertynyt
jo miltei 60 vuotta.

Leo Kiviniemi on säilyttänyt vanhoja sähkötyökaluja, joiden merkitystä moni ei enää tiedä.

Tuohon aikaan on mahtunut monenlaista elämänvaihetta, eri asuin- ja työpaikkoja, kaksi nyt aikuista poikalasta
ja kolme lastenlasta, kaksi omakotitaloa ja kuutisen vuotta sitten muutto avaraan kerrostaloasuntoon Vuojärven rantaan Laukaassa.
MATKAN VARRELTA
Vuonna 1963 Leo Kiviniemi päätyi Karjalan lennostoon, missä häntä ja muutamaa muuta koulutettiin lentokonesähkäreiksi huoltamaan Suomeen hankittuja venäläisiä Mig-hävittäjiä.
– Silloin opin myös vähän venäjää,
muistelee Kiviniemi, joka sittemmin
pääasiassa työn ohessa suoritti myös
sähköteknikon tutkinnon.
Rankimpana työrupeamanaan Kiviniemi pitää yrittäjäaikaansa, jolloin
hän muutaman asentajan kanssa urakoi
pääasiassa kerrostalosähköistyksiä.
– Silloin yöunet jäivät turhan lyhyiksi. Pahimpana aikana saatoin nukkua
vain pari tuntia yössä, kun työt painoivat päälle ja kaikki vastuu kasautui harteille. Onneksi ymmärsimme lopettaa
yrityksen ajoissa ja menin palkkatöihin.
Tuntui helpolta, kun tarvitsi vain tehdä
työnsä ja palkka juoksi, Kiviniemi huokaisee ja muistelee lämmöllä jopa 90-luvun lama-aikaa, jolloin piti mennä työn
perässä pääkaupunkiseudulle keikalle.
– Olin sellaisessakin pikkufirmassa,
jossa taisin olla ainoa virallisesti verokirjalla palkkansa saava työntekijä. Majoitus oli asuntovaunussa ja työturvallisuuskin hakusalla. 

TYÖTTÖMYYSKASSA
Ansioturvan
tärkeät luvut
1,7 MRD €
TYÖTTÖMYYSKASSOJEN
VIIME VUONNA
MAKSAMIEN ANSIOPÄIVÄRAHOJEN
YHTEISSUMMA

11 %
MAKSETTUJEN ANSIOPÄIVÄRAHOJEN MÄÄRÄN
VÄHENNYS VUONNA
2019 EDELLISVUOTEEN
VERRATTUNA

246 000
TYÖTTÖMYYSKASSOJEN
MAKSAMAN ANSIOPÄIVÄRAHAN SAAJIEN
MÄÄRÄ VIIME
VUONNA

6%
ANSIOPÄIVÄRAHAN
SAAJIEN MÄÄRÄN
VÄHENNYS VUONNA
2019 EDELLISVUOTEEN
VERRATTUNA

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön

jista sai viime vuonna soviteltua

TYJ:n tilastojen mukaan sekä sen

päivärahaa. Sitä maksetaan osa-ai-

jäsenkassojen maksamien ansiopäi-

ka- tai keikkatyön tai pienimuotoi-

värahojen yhteissumma että ansio-

sen yritystoiminnan ajalta. Sovitel-

päivärahan saajien määrä laskivat

lun päivärahan saajien osuus on

viime vuonna edellisvuoteen ver-

tuplaantunut vuoden 2011 jälkeen,

rattuna.

joten osa-aikatyön yleistyminen on

Joulukuussa maksettujen etuuksien määrä kuitenkin kasvoi viime

selkeä suuntaus.
Vuorottelukorvausta TYJ:n jäsen-

vuotta suuremmaksi. Samoin kävi

kassat maksoivat viime vuonna noin

ansiopäivärahan saajien määrälle:

6 000 henkilölle. Vuorotteluvapaan

sekin kääntyi lopulta loppuvuonna

käyttö on laskenut 72 prosenttia

nousuun.

vuoden 2014 jälkeen, mihin lienee

Lomautuksen ajalta ansiopäivärahaa saavien määrä alkoi niin ikään
kasvaa syksyllä. Joulukuussa lo-

Puhelinpäivystys maanantaina ja keskiviikkona klo 9.00–15.00, perjantaina klo 9.00–12.00, puh. 03 252 0300.
Asiakaspalvelu avoinna ma klo 9–15, muina arkipäivinä ajanvarauksella.
Hakemusten postitusosoite: Sähköalojen työttömyyskassa, PL 774, 33101 TAMPERE
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa ja ttkassa@sahkoliitto.fi
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 Sähköalan työntekijät kokoontuivat
14.5.1960 Tampereelle Työväentalon Teatteriravintolan huoneustoon perustamaan Suomen Sähköalantyöntekijöiden
työttömyyskassaa. Sanotussa kokouksessa oli läsnä 29 alan työntekijää. Perustavassa kokouksessa päätettiin perustaa
Suomen Sähköalantyöntekijöiden työttömyyskassa, joka aloittaa toimintansa 1.7.1960 alkaen. (Toiminta- ja tilikertomus vuodelta 1961)
 Työttömyyshän on suurin vitsaus,
mikä voi kohdata työkykyistä ja meidän maassamme tämä vitsaus kohdistuu
suureen määrään kansalaisiamme. […] Me
tiedämme, että rakennuksilla työskentelevät asentajamme ovat hyvin usein talvisaikaan työttöminä. Myöskin Posti- ja
Lennätinlaitoksen työntekijät ovat kausiluontoisen työn alaisia. (Vasama 8/1960)
 Työttömyysavustusta suoritetaan,
pyhä- ja juhlapäivät mukaan luettuina,
enintään 150 päivältä 12 peräkkäin seuraavan kuukauden aikana, laskettuna
ajanjakso ensimmäisestä korvauspäivästä eteenpäin. (kassan hallituksen pöytäkirja 1962)
 Käsiteltiin kassan hallituksen esitys
työttömyyskassan jäsenmaksun korottamisesta 10 pennillä viikolta, jolloin kassan jäsenmaksu tulisi olemaan
15 penniä viikolta. (hallituksen
pöytäkirja 1963)

sia yhteensä n. 100.000
mk koko vuotena. (hallituksen
pöytäkirja 1965)

SÄHKÖALOJEN
TYÖTTÖMYYSKASSALLA on
juhlavuosi.
Vuoden mittaan
poimimme
tälle sivulle ka
ssaan ja
työttömyysturva
an liittyviä
historiapaloja
60
vuoden varrelta
.

 Kassanjohtaja V. Pekkonen esitti, että
työttömyyskassalle tulisi hankkia kertolaskukone lisääntyneen laskentatarpeen
vuoksi. Tampereen Konttorikone on jättänyt esittelyn ja hintatarjouksen, jonka mukaan kone maksaisi 1100 mk, josta saadaan 15 % yleisalennus sekä 2 % käteisalennus. (hallituksen pöytäkirja 1966)
 Ellei työtön henkilö halua osallistua
Kauppa- ja teollisuusministeriön järjestämille ammattikursseille häntä siihen
kehoitettaessa, voidaan työttömyysavustus häneltä kokonaan evätä. (hallituksen
pöytäkirja 1967)
 Kassan tilintarkastajat olivat lausunnossaan esittäneet harkittavaksi kassan jäsenmaksujen korottamista kassan
maksuvalmiuden parantamiseksi. Kassan hallitus oli todennut kassan vuosiylijäämän olleen v. 1965 39.637 mk ja v. 1966
13.792 mk liittyen täten vuosiylijäämän
muodostuminen suoranaisesti kunakin
vuonna vallitsevaan työttömyyden määrään. (hallituksen pöytäkirja 1967)

osaltaan vaikuttanut edellytyksien
tiukentaminen.
Kaukana asuinpaikasta sijaitse-

mautettujen määrä nousi peräti 47

van työn vastaanottamiseen rohkai-

prosenttia edellisvuoden tilantee-

sevaa liikkuvuusavustusta sai viime

seen nähden.

vuonna alle 2 000 henkilöä. Avus-

 Vuonna 1965
työttömänä yhteensä
316 henkilöä, ja heilmaksettiin avustuk-

oli
le
tuk-

tusta alettiin maksaa kolme vuotOSA-AIKATYÖ YLEISTYY YHÄ,
VUOROTTELUVAPAA

ta sitten.
TYJ:hin kuuluu 26 työttömyys-

HARVINAISTUU

kassaa, joista yksi on Sähköalojen

38 prosenttia ansiopäivärahan saa-

työttömyyskassa.

Vuonna 1966 kassalle päätettiin hankkia kertolaskukone, jonka listahinta oli 1100 markkaa. Kuvan kone ei tiettävästi liity tapaukseen.

Jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi
Ilmoittaudu TE-toimistoon työn-

Voit lähettää hakemuksen ja liitteet

LIITÄ HAKEMUKSEESI

Mikäli saat eläkettä,

VEROTUS

hakijaksi täyttämällä sähköinen il-

myös postitse osoitteeseen Sähkö-

SEURAAVAT DOKUMENTIT:

liitä mukaan myös:

Työttömyyskassa saa verotiedot

moittautumislomake osoitteessa

alojen työttömyyskassa, PL 774,

Palkkatodistus vähintään

Jäljennös

suoraan verottajalta aina vuoden

www.te-palvelut.fi viimeistään en-

33101 Tampere.

työttömyyttä edeltäneeltä 26

eläkepäätöksestä.

alussa. Palkkaa varten annetun
verokortin ennakonpidätysprosent-

työssäoloviikolta. Todistuk-

simmäisenä työttömyyspäivänäsi.
Oikeutesi työttömyysetuuksiin al-

TARKASTA HAKEMUKSESI

sessa pitää näkyä ennakon-

kaa aikaisintaan ilmoittautumispäi-

JA SEN LIITTEET

pidätyksen alainen tulo sekä

Mikäli sinulla on sivutoimista yri-

senttiin ansiopäivärahaa makset-

västä lukien.

Jotta hakemusten käsittely olisi

siihen sisältyvä lomaraha ja

tystoimintaa, liitä mukaan:

taessa.

mahdollisimman nopeaa, täytä ha-

korvaus.

NÄIN HAET

kemuksesi huolellisesti ja muista

ANSIOPÄIVÄRAHAA

tarkistaa se ja liitteet.

Lähetä hakemus ja liitteet työttö-

www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa.

Jäljennös viimeksi vahvistetusta verotuksestasi.

tai lomautusilmoituksesta.
Jäljennös työsopimuksesta.

Voit halutessasi tilata verottajalta muutosverokortin etuutta varten.
Ansiopäivärahan ennakonpidätys

Jäljennös irtisanomis-

myyskassan sähköisessä asiointipalvelussa. Löydät sen osoitteesta

tia korotetaan vähintään 25 pro-

Mikäli olet ollut ennen työttömyyttä

tehdään silloin verokortin mukai-

armeijassa tai opiskelemassa:

sesti ilman prosentin

Opiskelutodistus tai

korottamista.

todistus armeijasta.

VA S A M A 2 / 2 0 2 0

17

KURSSIT
TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI
30.3.–3.4.2020 Kuopio (Yleinen)
KURSSIN TAVOITE
Selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot ja perehtyä toimintaa ohjaaviin säädöksiin.
Kurssilla tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin. Kurssilla saadaan perustiedot myös työn ja terveyden vuorovaikutuksesta sekä työhön liittyvistä kuormitustekijöistä. Kurssi on tarkoitettu työpaikoilla työsuojelutehtävissä
toimiville edustajille sekä luottamusmiehille.
AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

SÄHKÖISTYS- JA
SÄHKÖASENNUSALAN KURSSIT 2020
Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenille. Henkilökohtainen tieto työehtosopimuksen määräyksistä antaa parhaat edellytykset hyvän edunvalvonnan hoitamiseen.
Tarkoituksena on ensin käydä tes-tutuksi kurssi, sen jälkeen urakkamääräykset ja viimeisenä urakkalaskentakurssi.
TYÖEHTOSOPIMUS

URAKKAMÄÄRÄYKSET-

URAKKALASKENTA-

TUTUKSI -KURSSI

KURSSI

KURSSI

painottuu työehtosopimus-

painottuu urakkatyömääräysten

painottuu työehtosopimusten

tekstien perusteelliseen

selvittämiseen ja kärkimiehen

mukaisten urakkatöiden laske-

käsittelyyn

velvollisuuksien hallintaan

miseen

7.–8.2.2020

7.–8.3.2020

28.–29.3.2020

T
Sokos Hotel Lakeus
YNY Seinäjoki
ÄTT
Ä
P
hakuaika päättyy 24.1.2020

Sokos Hotel Lakeus Seinäjoki

Sokos Hotel Lakeus Seinäjoki

hakuaika päättyy 21.2.2020

hakuaika päättyy 13.3.2020

ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin.

13.–14.3.2020

4.–5.4.2020

26.–27.9.2020

Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus (2 hh), opetus ja jaettava materiaa-

Scandic Aviacongress Vantaa

Scandic Aviacongress Vantaa

Scandic Aviacongress Vantaa

li sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai

hakuaika päättyy 28.2.202

hakuaika päättyy 20.3.2020

hakuaika päättyy 11.9.2020

18.–19.9.2020

3.–4.10.2020

31.10.–1.11.2020

Sokos Hotel Arina Oulu

Sokos Hotel Arina Oulu

Sokos Hotel Arina Oulu

hakuaika päättyy 4.9.2020

hakuaika päättyy 18.9.2020

hakuaika päättyy 16.10.2020

• työsuojelun peruskäsitteet, toiminta-alueet, tavoitteet ja työhyvinvoinnin merkitys
• työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet
• työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet
• ennakoiva työsuojelutoiminta ja vaarojen arviointi
• tapaturma-ajattelu ja jälkivalvonta
• toimialakohtaiset yhteistoimintasopimukset
• työn ja työympäristön kuormitustekijät
• työsuojelutoiminnan kehittäminen
Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin

omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.
Kurssihakemuslomakkeen löydät Sähköliiton kotisivuilta kohdasta ”lomakkeet”.
Lähetä hakemuslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere
tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN KÄRKIMIESKURSSI

12.9.2020 Sokos Hotel Torni Tampere. Hakuaika päättyy 28.8.2020.

ASPA-KOULUTUS

21.3.2020 Sokos Hotel Vantaa Vantaa. Hakuaika päättyy 6.3.2020.

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
23.–27.3.2020 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

NUORILLE TARKOITETTU SÄHKÖISTYS- JA
SÄHKÖASENNUSALAN URAKKALASKENTAKURSSI

3.–4.10.2020 Sokos Hotel Vantaa Vantaa. Hakuaika päättyy 18.9.2020.

KURSSIN KOHDERYHMÄ

Ilmoittaudu mukaan kursseille hakuaikojan noudattaen tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai

Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille, varaluottamusmiehille, teollisuuden yhteyshenki-

050 409 8469.

löille sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille,

Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen (2hh), ohjelmaan merkityt ruokailut sekä

joita kiinnostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen työntekijöit-

matkakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle. Matkakulut kor-

ten oikeuksia kehittämällä.

vataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km.

KURSSIN TAVOITE
on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen ja -tietojen oppiminen. Tavoitteena on myös,
että tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviytymistä työpaikalla.
AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT
• luottamusmiehen perustehtävät ja verkostot
• luottamusmieheksi kehittyminen
• luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet
• työoikeuden perusteet
• työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu
• yhteistoimintamenettely
• vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta
• luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

KILJAVAN OPISTON
KURSSIT KEVÄÄLLÄ 2020
Sähköliitto on varannut paikkoja seuraavilta
kevään yleisiltä kursseilta:

• ammattiyhdistysliikkeen toiminta ja tulevaisuus

• Pääluottamusmiesten täydennyskurssi 4.–6.5.2020

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin

• Työoikeuden peruskurssi 4.–8.5.2020

ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin.
Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus (2 hh), opetus ja jaettava materiaali
sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai
omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.
Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen, siitä sinun tulee ilmoittaa etukäteen

• Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi 4.–8.5.2020
• Paikallinen sopiminen 11.–13.5.2020
• Tuottavuus ja hyvinvointi: luottamusmiesten täydennyskurssi 14.–15.5.2020
Löydät muut opiston järjestämät kurssit osoitteesta: www.kio.fi. Jäsenillämme on mahdollisuus osallistua myös muille opiston kurssikalenteriin merkityille yleisille kursseille.

Kiljavan opistolle.

Kurssille haetaan ay-liikkeen kurssihakemuslomakkeella, jonka saat esimerkiksi osoitteesta

Kurssihakemuslomake löytyy Sähköliiton kotisivuilta, kohdasta ”lomakkeet”.

Palautettuasi hakemuksen liitto lähettää sen opistoon. Opisto lähettää sinulle

Lähetä hakemuslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere
tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

https://www.sahkoliitto.fi/lomakkeet (Kiljavan opiston kurssihakemuslomake).
kurssikutsun noin viikkoa ennen kurssin alkua.
Tiedustele osallistumismahdollisuutta koulutusasiantuntijalta 050 409 8469 tai
tarja.toppari@sahkoliitto.fi. Häneltä voit myös tilata hakemuksen ja saada apua sen
täyttämisessä. Täytetyt hakemukset myös palautetaan koulutusasiantuntijalle.
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LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
30.3.–3.4.2020 Kuopio (Yleinen)
KURSSIN KOHDERYHMÄ
Kurssi on tarkoitettu uusille luottamusmiehille, varaluottamusmiehille, teollisuuden yhteyshenkilöille sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi
myös kaikille, joita kiinnostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen
työntekijöitten oikeuksia kehittämällä.
KURSSIN TAVOITE
on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen ja -tietojen oppiminen. Tavoitteena on myös, että
tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviytymistä

VOLTTiViSA
1. Franz Josefin jäätikkö sijaitsee
a) Kanadassa b) Uudessa–Seelannissa
c) Australiassa?

7. Tuure Kilpeläisen taustayhtye on
a) Mustat lasit b) Kaihon karavaani
c) Elonkerjuu

2. Missä seurassa tammikuussa helikopteriturmassa kuollut Kobe Bryant aloitti
NBA-uransa 1996-1997?
a) Los Angeles Lakers b) Toronto Raptors
c) Chicago Bulls

8. Mikä on akvaviitin tyypillinen mauste?
a) kumina b) inkivääri c) mustapippuri

työpaikalla.

• luottamusmiehen perustehtävät ja verkostot
• luottamusmieheksi kehittyminen
• luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet
• työoikeuden perusteet
• neuvottelutoiminnan perusteet
• yhteistoimintamenettely
• luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus
• ammattiyhdistysliikkeen merkitys ja tulevaisuus
Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin
ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus (2 hh), opetus ja jaettava materiaali sekä
matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.
Kurssihakemuslomake löytyy Sähköliiton kotisivuilta, kohdasta ”lomakkeet”.
Lähetä hakemuslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai
tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

3. Kuinka monta eri kalalajia Suomen
vesiltä on tavattu?
a) 53 b) 103 c) 153
4. Kärpät voitti liigamestaruuden vuonna
2015. Kuka teki finaalisarjan seitsemännessä pelissä jatkoajalla mestaruuden
ratkaisseen maalin?
a) Jesse Puljujärvi b) Mika Pyörälä
c) Sebastian Aho

10. 28. helmikuuta Suomessa ensiiltansa saavassa Sonic the Movie
-elokuvassa Jim Carrey näyttelee konnaa,
jonka nimi on
a) Dr. Wily b) Dr. Robotnik
c) Dr. Wallace Breen
11. Mitä ovat lantanoidit?
a) Asteroideja b) Bakteereja
c) Alkuaineita

5. Kuka näyttelee pääroolia tv-sarjassa
Sorjonen?
a) Antti Reini b) Juha Veijonen
c) Ville Virtanen

12. Pronssissa on kuparin lisäksi
a) Tinaa b) Sinkkiä c) Nikkeliä

6. Nobelin kirjallisuuden palkinto vuonna
2019 myönnettiin Peter Handkelle.
Minkä maalainen hän on?
a) Saksalainen b) Belgialainen
c) Itävaltalainen

1. b) Uudes– Seelannissa • 2. a) Los Angeles Lakers
3. b) 103 • 4. c) Sebastian Aho • 5. c) Ville Virtanen
6. c) Itävaltalainen • 7. b) Kaihon karavaani
8. a) kumina • 9. c) ramen • 10. b) Dr. Robotnik
11. c) Alkuaineita • 12. a) Tinaa

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

9. Minkä niminen on japanilainen
nuudelikeitto?
a) miso b) laksa c) ramen

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI

23.–27.3.2020 Kiljavan opisto, Nurmijärvi
KURSSIN KOHDERYHMÄ
Kurssi on tarkoitettu työpaikoilla työsuojelutehtävissä toimiville edustajille sekä
luottamusmiehille.
KURSSIN TAVOITE
Selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot ja perehtyä toimintaa ohjaaviin säädöksiin.
Kurssilla tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja
rooleihin. Kurssilla saadaan perustiedot myös työn ja terveyden vuorovaikutuksesta sekä
työhön liittyvistä kuormitustekijöistä.
AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT
• työsuojelun peruskäsitteet, toiminta-alueet, tavoitteet ja työhyvinvoinnin merkitys
• työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet
• työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet
• ennakoiva työsuojelutoiminta ja vaarojen arviointi
• tapaturma-ajattelu ja jälkivalvonta
• toimialakohtaiset yhteistoimintasopimukset
• työn ja työympäristön kuormitustekijät
• työsuojelutoiminnan kehittäminen
Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin
ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin.
Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus (2 hh), opetus ja jaettava materiaali
sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai
omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.
Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen, siitä sinun tullee ilmoittaa etukäteen
Kiljavan opistolle.
Kurssihakemuslomakkeen löydät Sähköliiton kotisivuilta kohdasta ”lomakkeet”.
Lähetä hakemuslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere
tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

Käyntiosoite: Aleksanterinkatu 15, 33100 Tampere
Toimisto on avoinna arkisin kello 9.00–15.00.
Postiosoite: PL 747, 33101 TAMPERE
Faksi: 03 252 0210
Järjestämis- ja järjestötyö: puh. 03 252 0600
Työsuhde- ja työehtosopimusasiat:
puh. 03 252 0700, edunvalvonta@sahkoliitto.fi
Jäsenrekisteri ja jäsenpalvelut:
puh. 03 252 0400, jasenrekisteri@sahkoliitto.fi
Työnantajatilitykset:
puh. 03 252 0500, tyonantajatilitykset@sahkoliitto.fi
Asiakaspalvelusarjoihin perustuvat numerot
ovat avoinna arkisin kello 9.00–15.00,
jäsenrekisteri ma, ke, pe 9–15, ti, to suljettu.
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HELMIRISTIKKO

Laadinta ja ulkoasu: Heikki Partala

-ÖLJY
IHMEAUTO

RUOHO- HALPA VIETYJÄ
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metallinen
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Sommer
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40

puussa

LIKAISIA

kuuma
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KOIRAROTU
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KIVÄÄRIN
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AAVE
NORMAALI
suppiloita
kasoja
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TAISTELIJOITA
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Blomin
nimisiä

lento-
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ULAPPA
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Nuutila
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niemimaa

-mato
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MAALIVAHTI
HARRI
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luukaloja
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PIHI

Nimi:
Osoite:
Lähetä vastauksesi 10.3. 2020 mennessä: Sähköliitto, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere. Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.
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"Tapio"
tottumus

AVATTAVIA

JUMALIA

OSASTOT TOIMIVAT

Seuraava Vasama ilmestyy 19.3.2020.
Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan maanantaihin 9.3.2020 kello 15.00 mennessä.
Tällä välin päivitämme saapuneita ilmoituksia liiton kotisivuille.

aurinkoisesta kevätpäivästä, kah-

laskenta la 4.4. klo 9–16. Paikka-

teilymatkan Tallinnaan pe–la 15.–

LÄHETÄ OSASTOILMOITUS NETTILOMAKKEELLA!

vista, makkarasta ja loistavista pal-

na Original Sokos Hotel Puijonsar-

16.5. Lähtö Vaasasta junalla pe-aa-

kinnoista. Pääpalkinto on viikonlop-

vi, Minna Canthin katu 16, 70100

muna, yksi yö Tallinnassa. Meno-

Osastoaktiivit huomio! Osastot toimivat -ilmoituksia pääsee lähettämään
sähköisellä lomakkeella. Löydät lomakkeen osoitteesta
www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/ilmoita-tapahtumasta.
Valitse ensin lomakkeen alasvetovalikosta oma osastosi, kirjoita sitten ilmoituksesi teksti ja jätä vielä yhteystietosi niille varattuihin kenttiin. Paina lopuksi Lähetä-painiketta. Saat kuittauksen osastoilmoituksen lähettämisestä.
Päivitämme saapuneet ilmoitukset nettisivujemme Osastot toimivat
-osioon ja julkaisemme ne Vasama-lehdessä. Osastoilmoitukset ovat nettisivuilla osoitteessa www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/osastot-toimivat

pumajoitus Kaarniemessä. Tervetu-

Kuopio. Kouluttajana Sähkölii-

matkan aikana kokous ajankohtai-

loa! – Hallitus

ton työehtoasiantuntija Mika Sar-

sista asioista. Paluu Vaasaan la-ilta-

ja. Kurssit avoimia myös lähialueen

na. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan

022 Lappeenrannan Seudun

muiden osastojen jäsenille. Lisä-

myöhemmin. Lisätietoja ja ilmoit-

Sähköalantyöntekijät ry

tiedot ja ilmoittautuminen viimeis-

tautumiset 6.3. mennessä Kristi-

Osaston kevätkokous ti 17.3.2020

tään 2.3. osoitteeseen erare2015@

an Rönnholm puh. 050 574 9229.

klo 17 osaston kokoushuoneella,

gmail.com, puh 050 544 0113.

Ilmoittautumismaksu 50 € tilille

Väinölänkatu 25. Käsiteltävinä asi-

Tervetuloa!

FI81 1187 3000 6042 53.

tömuutosasiat sekä muut esille tu-

043 Porvoon

100 Järvenpään

levat asiat. Kahvitarjoilu.

Sähkötyöntekijät ry

Sähköalantyöntekijät ry

oina mm. sääntömääräiset ja sään-

SAK:n Lappeenrannan ja Imat-

Tulevat kokoukset v. 2020 tors-

Pilkkikisat Kaarniemessä la 21.3.

011 Tampereen Seudun

taudu tuen (40 €) hakijaksi 12.4.

ran paikallisjärjestö ry:n pilkkikil-

taisin: 27.2., 26.3. kevätkokous,

Majoitus pe–su 20.–22.3. Osasto

Sähköalantyöntekijät ry

mennessä www.sahko018.fi-sivuil-

pailut la 21.3. klo 9 alkaen Marjo-

23.4., 14.5., 27.8., 24.9., 29.10.

tarjoaa muonituksen ja miedot vir-

Veteraanijaoston ulkoilutapahtu-

la. Tuen kuittaus tapahtuu ristei-

lassa, Mikonsaarentie 15, 53300

ja 26.11. syyskokous. Huom! ko-

vokkeet. Kisaisäntä Timo ottaa huo-

ma ma 16.3. Tampereen kaupunki-

lyllä Ocean Clubin sisääntulolla

Lappeenranta. Kokoontuminen ja il-

koukset alkavat klo 16.30. Tervetu-

nevaraukset 15.3. mennessä puh.

oppaan opastamana Tammerkoski-

25.4. klo 18–18.30.

moittautumiset Marjolan parkkialu-

loa! Osoite on Rakennusliiton toi-

040 311 3555.

kierroksena. Kokoontuminen klo 12

Ulkoilu-, peli- ja saunailta pe

eella. Kilpailuaika klo 9–13, pa-

misto, Sibeliusbulevardi 36, Por-

Kulttuuritalo Laikun edustalla (van-

8.5. klo 17 Vanajan Parvella. Tule

luuaika 15 minuuttia. Kaiken ka-

voo.

ha kirjastotalo, Keskustori).

yksin tai ota työporukka mukaan,

lan kilpailu lakisääteiset alami-

valitse mitä haluat! Tarjolla ruo-

tat huomioiden. Sarjat: nuoret, nai-

058 Joensuun

tellään sääntöjen määräämät asiat.

lut su 29.3. Ensilässä alkaen klo 9

kaa, juomaa, sauna, palju, katto-

set, miehet, miesveteraanit + 55 v.

Sähköalantyöntekijät ry

Kahvitarjoilu.

ja päättyen klo 14, jos ei kilpailun

terassi, leikkimielinen kaupunki-

Suurimman tuloksen pyytänyt voit-

Osasto järjestää teatterimatkan

alussa muusta sovita. Kilpaillaan

suunnistus, kortti- ja lautapele-

taa LAP:n pilkkimestaruuden. Myös

Kuopioon la–su 28.–29.3. Teatte-

104 Saarijärven

sarjoissa yleinen, nuoret ja nai-

jä sekä hienoa jääkiekkotunnel-

suurin kala palkitaan. Kilpailun jäl-

riesitys Avioliittosimulaattori Kuo-

Sähköalantyöntekijät ry

set. Kilpailun jälkeen sauna läm-

maa, ison screenin äärellä! Sc-

keen palkintojen jaon ohella tarjolla

pion teatterissa klo 13. Sitovat il-

Kevätkokous Summassaaressa

pimänä.

reeniltä Suomi–Yhdysvallat klo

hernekeittoa ja pannaria Marjolas-

moittautumiset su 15.3. mennes-

to 5.3.2020 klo 18, ruokailu klo

Paikalla pikkupurtavaa, kahvia, vir-

17.15 alkaen. Leikkimieliseen

sa. Osaston sarjat: miehet, naiset,

sä Kari Heinoselle puh. 050 454

17 alkaen. Sääntömääräiset asiat ja

vokkeita ja makkaraa. Kilpailulle on

kaupunkisuunnistukseen lähtö

nuoret alle 18 v. Suurin kala pal-

7319. Matkan hinta: 30 €/jäsen ja

Sähköliiton osastokyselyn käsittely.

säästä johtuen jäävaraus; mahdol-

klo 17–18. Ilmoittautumiset

kitaan. Tiedustelut Asko Pulli puh.

50 €/seuralainen. Paikkoja varattu

lisesta peruutuksesta pyrimme il-

tarjoiluiden riittävyyden

0400 772 747 asko.pulli@nord-

50 kpl. Paikat täytetään ilmoittau-

106 Savon

moittamaan tekstiviestillä aiemmin

takaamiseksi 30.4. mennessä.

kalk.com. – Hallitus 2020

tumisjärjestyksessä. Tarkempi aika-

Sähköalantyöntekijät ry

taulu lähetetään osallistujille myö-

Sääntömääräinen kevätkokous to

Osaston perinteiset pilkkikilpai-

osallistuneille ja osaston sivuilla.

Varaa Himoksen loma-asunto

Kevätkokous to 2.4.2020
klo18.30 Järvenpään kirjastossa Tyyni Tuulio -kabinetissa. Käsi-

www.sahko018.fi-sivuilta! Viikon

027 Mäntän Sähkötyöntekijät ry

hemmin. Maksu ilmoittautumisen

19.3.2020 klo 18 Kylpylähotel-

37 varaus arvotaan 15.4.

Jäsenristeily la–su 21.–22.3. Tur-

jälkeen osaston tilille FI46 5770

li Kunnonpaikassa, Jokiharjuntie 3,

Matka MotoGP-kilpailuun Kymi-

ku–Tukholma. Ilmoittautumiset

0540 1498 19. Katso tarkemmat

Vuorela. Sääntömääräisten asioiden

Ammattiosasto ry

ringille Iittiin su 12.7. Matka tait-

20.2. mennessä suoraan Bussi-

tiedot osasto058.fi

lisäksi sääntömuutosasia. Kokouk-

Osasto on varannut Kaarniemen lo-

tuu miellyttävästi linja-autolla. Pe-

Manniselle. Lisätietoja puh. 044

mamökit jäsenten käyttöön viikon-

rillä sinua odottaa ainutkertai-

527 8354/Peltola.

lopuksi 28.–29.2. La 29.2. säiden

nen tilaisuus seurata Suomen en-

Pilkkikilpailut su 1.3. klo 10–

salliessa osaston pilkkikilpailut.

simmäistä MotoGP-sarjan osakil-

13 Hallin Rantasaunalla. Säävara-

Osaston pilkkikilpailut Kotiniemi-

144 Varkauden Seudun

Pilkin jälkeen ruokailu. Tule päivän

pailua. Tapahtuma on avec. Mat-

us. Tervetuloa!

Majalla Alasenjärvellä, Kotiniemen-

Asennussähkömiehet ry

reissulle tai yökuntiin koko viikon-

kan hinta on 30 €/jäsen ja 60 €/

kuja 31, 15230 Lahti, la 29.2. al-

Sitovat ilmoittautumiset Sähköliiton

lopuksi. Ilmoittele pikimmiten osal-

avec. Mukaan mahtuu 20 nopein-

029 Kouvolan

kaen klo 9. Paikan päällä tarjol-

huhtikuun jäsenristeilylle numeroon

listumisestasi puh. 050 432 3073.

ta. Ilmoita ilmoittautumisen yhte-

Sähkötyöntekijäin Osasto ry

la pikkupurtavaa ja virvokkeita. Ky-

040 757 7256. Osasto osallistuu

Lisätietoa nettisivuilta ammatti-

ydessä myös, mikäli alle 18-v. lap-

Kevätkokous pe 27.3.2020 klo 18

seessä on koko perheen tapahtu-

osittain kustannuksiin!

osasto015.fi

sia olisi tulossa mukaan linja-au-

Juhlatalo Kaskussa, Salpausselän-

ma. Tervetuloa kisaamaan ja kannustamaan pilkkijöitä!

Tervetuloa! – Vapaa-ajan jaosto
015 Imatran Sähköalan

sen yhteydessä ruokailu. Tervetu059 Lahden

loa! – Hallitus

Sähköalantyöntekijät ry

165 Päijänteen

ton istumapaikkojen varaamisek-

tie 40, 45100 Kouvola. Kokoukses-

018 Hämeenlinnan

si. Ilmoittautumisen jälkeen saat

sa käsitellään sääntöjen 7 § mukai-

Sähkötyöntekijät ry

omavastuun maksuohjeet. Linja-

set asiat ja sääntömuutokset. Ko-

us Saunaklubilla, Saimaanka-

Sääntömääräinen kevätkoko-

Pilkkikilpailu ja ulkoilupäivä la 7.3.

auton alustava lähtö klo 10 Wet-

kouksen jälkeen ruokailu ja sauno-

tu 8 (sisäpiha), 15140 Lahti, pe

us to 5.3.2020 klo 18 Ravintola

klo 9–13 Tervaniemen kodalla. Ko-

terhoff, Hämeenlinna. Paluukyy-

mismahdollisuus. Ruokailuun osal-

17.4.2020 klo 18. Käsiteltävinä

Uotissa Sysmässä. Esillä

koontuminen ja ilmoittautuminen

ti n. 30 minuuttia viimeisen kil-

listuvilta sitova ilmoittautuminen

sääntömääräiset sekä muut esille

sääntöjen määräämät asiat.

pilkkikilpailuun klo 8.30, kilpai-

pailun päättymisen jälkeen. Linja-

22.3. mennessä osaston nettisivuil-

tulevat asiat. Kokouksen jälkeen on

Tervetuloa! – Hallitus

luaika klo 9–13. Joukkuekilpailu

auton lopullinen reitti ja aikataulu

la kouvolansahkotyontekijat.sahko-

ruoka ja sauna. Tervetuloa!

3-henkisin joukkuein, myös yksilö-

julkaistaan noin kaksi viikkoa en-

liitto.fi tai sähköpostilla kouvolan-

kilpailu. Kerää porukka työpaikal-

nen tapahtumaa. HUOM! Alle 18-

sahkotyontekijat@gmail.com. Hal-

le järjestetään 21.–24.5., mikäli

Sähköalojentyöntekijät ry

tasi, tulkaa kisaamaan ja kirjautta-

v. lapset pääsevät linja-autoon il-

litus toivottaa kaikki jäsenet terve-

mukaan saadaan riittävästi lähtijöi-

Pilkkikilpailut Mäntyharjussa la

kaa joukkueenne nimi kiertopalkin-

maiseksi. Lastenlippu 7–17-vuoti-

tulleiksi!

tä. Ennakkoilmoittautumiset tarvi-

7.3. Kaikki osaston jäsenet perhei-

toon! Tapahtuman jälkeen jälkipe-

aille maksaa 30,50 € tapahtuman

Osaston perinteinen jäsenristei-

taan jo 29.2. mennessä. Ilmoittau-

neen tervetuloa Veljesniemen ran-

lit, pikkusuolaista ja palkintojen-

lipunmyyjillä. Osta lippu myös lap-

ly järjestetään pe–la 22.–23.5. Tal-

du mukaan soittamalla Pertti Simo-

tasaunalle klo 10 alkaen. Ilmoittau-

jako. Tapahtuman lisätiedot: www.

sellesi ja matkusta yhdessä hä-

linnaan. Mukaan mahtuu 40 ensim-

lalle puh. 040 722 8621 tai osas-

tumiset timo.ukkonen@elvera.fi tai

sahko018.fi

nen kanssaan! Alle 7-vuotiaat pää-

mäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoit-

ton toimistolle päivystysaikaan puh.

puh. 040 722 7725.

sevät ilmaiseksi alueelle aikuisen

tautumiset 20.4. mennessä osaston

044 051 0859. Matkan hinta on

kevätkokous ma 23.3.2020 klo

seurassa. Max. 3 lasta per aikui-

nettisivuilla kouvolansahkotyonteki-

160 €/hlö. – Hallitus

18 osaston toimistolla, Arvi Karis-

nen. Valmistauduthan todistamaan

jat.sahkoliitto.fi/jasenristeily-2020/

ton katu 3 A 8, Hämeenlinna. Ter-

lapsen iän tarvittaessa. Tapahtu-

tai sähköpostiin kouvolansahkotyon-

076 Vaasan

17.30 ruokailulla. Ilmoittautumi-

vetuloa!

man lisätiedot ja ilmoittautumiset

tekijat@gmail.com. Risteilyllä pieni

Sähköalantyöntekijät ry

set sihteerille kari.halinen@elvera.fi

26.6. mennessä www.sahko018.

omavastuuosuus.

Sääntömääräinen kevätkokous pe

18.3. mennessä.

Jäsenistön sääntömääräinen

Varaa Himoksen loma-asunto
www.sahko018.fi-sivuilta! Viikon

Osaston kevätretki Ahvenanmaal-

Sähköalantyöntekijät ry

184 Järvi-Savon

Sääntömääräinen kevätkokous Savonlinnan Perlina di Castellossa pe 27.3.2020 alkaen klo

6.3.2020 klo 18 alkaen Sokos Ho-

fi-sivuilla.

27 varaus arvotaan 6.4.

Sääntömääräinen kevätkoko-

Osasto tukee sopimusalajäse-

036 Kuopion

tel Royalin kokoustiloissa. Sääntö-

niensä osallistumista Sähköliiton jä-

020 Kotkan Sähköalantyöntekijäin

Sähköalantyöntekijät ry

määräisten asioiden lisäksi käsitel-

senristeilylle la–su 25.–26.4. Osas-

25.–26.4. Silja Europalla. Osasto

Ammattiosasto ry

Osasto järjestää seuraavat kurssit

tävänä sääntömuutosasiat. Kokouk-

to maksaa takaisin hytin hinnan ja

tukee jäsenten sunnuntairuokailui-

Pilkkikilpailut la 7.3. klo 10–13

Kuopiossa: 1) Urakkamääräysperus-

sen jälkeen ruokailu. Tervetuloa!

meriaamiaisen takautuvasti kuittia

den kustannuksia laivalla. Ilmoit-

Kaarniemessä. Tule nauttimaan

teet la 14.3. klo 9–16, 2) Urakka-

Sähköliiton jäsenristeily la–su

Osasto järjestää jäsenilleen ris-

vastaan. – Hallitus
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tyotori.sahkoliitto.fi auttaa työnhaussa
Yli 500 sähköalan työpaikkaa avoinna
Sähköliiton jäsenille räätälöity työnhakusivusto, lokakuun
alussa avautunut nettipalvelu Tyotori.sahkoliitto.fi on jo
aktiivisessa käytössä. Sähköliiton ja Duunitorin yhteistyöstä syntynyt sivusto kertoo heti,
että sähköammattilaisille on
kysyntää. Avoimia paikkoja on
haussa nytkin yli 500.

Näpyttele tietokoneesi tai kännyk-

avoinna olevat sähköalojen työpai-

hettää haluamasi työpaikat tarjolle

sutonta. Sähköalan ammattilai-

käsi näytölle osoite tyotori.sah-

kat. Hakija voi rajata hakuaan eri

sähköpostiisi.

sia etsivä työn tarjoaja voi saavut-

koliitto.fi ja saat ruudullesi kaik-

suodatusvalintojen kautta, esimer-

Työtori on kaikille avoin, mak-

ki sähköalan avoimet työpaikat

kiksi paikkakunnan tai ammattini-

suton ja helppokäyttöinen palve-

Sähköliiton jäsenlehden Vasaman

Suomessa. Sähköliitolle räätälöi-

mikkeen perusteella.

lu, jota voivat käyttää myös työssä

kautta 10 kertaa vuodessa.

olevat. Työtorin kautta tieto avoi-

ty ja kaikille avoin helppokäyttöi-

taa tositekijät kattavammin vain

Parhaan tuloksen hyvää ammat-

nen työnhakupalvelu avautui loka-

HAKUVAHTI

mista sähköalan paikoista välittyy

tilaista etsivä työnantaja voi saa-

kuun alussa ja löysi heti aktiivisen

SEURAA PUOLESTASI

nopeasti ja tehokkaasti.

da ilmoittamalla sekä sähköisellä

käyttäjäkunnan. Palvelun toteut-

Työtorin palvelu valikoi Duunito-

taa Duunitori.

rin työpaikkatarjonnasta sähkö-

tekijät ja työnantajat entistä vai-

sa. Työpaikkailmoitukset julkais-

alan avoimet työpaikat. Voit myös

vattomammin. Ilmoittaminen Työ-

taan lehdessä puoleen hintaan. 

tilata itsellesi hakuvahdin, joka lä-

torilla on myös työnantajalle mak-

Avoimet työpaikat -näkymä listaa työnhakijalle kaikki palvelussa

Työtori yhdistää sähköalan työn-

työnhakusivustolla että Vasamas-
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ähk ö tarvikkeet

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

!

Verkk o k a u p p a w w w . f i n n p a r t t i a . f i
Nouto h a ll i J o u t n an ti e 7 6 , 2 5 5 0 0 P e r n i ö
Puh

02 72 72 00,

myynti@finnparttia.fi

petri.koskinen@finnparttia.fi
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ME MENEMME TAAS 25.–26.4.2020!

SÄHKÖLIITON
JÄSENRISTEILY
AIKATAULU
lauantai 25.4.2020
17.30 laivaannousu Länsiterminaali 1, Helsinki
18.30 Silja Europa lähtee Tallinnaan
18.30–20.00 Sähköliiton yksityistilaisuus Ocean Clubissa
20.30 buffet-illallinen Grande Buffet -ravintolassa
Yömyöhään verkostoitumista kuten vain sähköammattilaiset osaavat
sunnuntai 26.4.2020
8.00–12.00 mahdollisuus poistua laivasta ja käydä Tallinnassa
12.30 Silja Europa lähtee Helsinkiin
16.00 laiva palaa Helsinkiin

MATKAN HINTA
• A-hyttiluokassa 115 €/hytti (1–4 hlöä)
• B-hyttiluokassa 90 €/hytti (1–4 hlöä)
• B2-hyttiluokassa 70 €/hytti (1–2 hlöä, kerrosvuode)
• C-hyttiluokassa 65 €/hytti (1–4 hlöä)
Sähköliitto vastaa risteilyn kaikille suunnatusta yhteisestä ohjelmasta
ja sen kustannuksista sekä lauantain illallisesta. Osastot voivat omilla
päätöksillään osallistua jäsentensä kulujen kattamiseen.
Sopimusalajäsenien lisäksi paikkoja jäsenristeilylle pääsevät nyt
varaamaan myös oppilas- ja eläkeläisjäsenet!
Vastuullinen matkanjärjestäjä: CWT Meetings & Events

VARAA HYTTISI:

www.lyyti.in/risteily_9957
Ilmoita varaamisen yhteydessä jokaisen samassa hytissä
matkustavan nimi, syntymäaika ja Sähköliiton jäsennumero.
Samalla voit varata myös lisäruokailut (aamiainen ja lounas).
Laskun saat varauksessa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.
Huomaathan, että laskun maksamatta jättäminen
ei ole varauksen peruutus.
Luottamushenkilö, jos jatkat pe–la luottamushenkilöseminaarista
jäsenristeilylle, ilmoittaudu sähköpostiisi saamasi linkin kautta.

Säh
yksityistköliiton
yksi mie ilaisuudessa
s,
ja kymm yksi kassi
enit
hahmoja täin

NikoLa

Starlight
-lavalla

ELASTIN

EN!
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