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Suomen edullisin henkivakuutus

MAKSAA VAIN PIZZAN KUUSSA
Tee pieni päätös, jolla voi olla valtava merkitys. Henkivakuutus auttaa
säilyttämään perheesi nykyisen elintason, jos toinen jää yksin pitämään huolta
kaikesta. Järjestöjäsenenä saat Ifistä vakuutuksen jo muutamalla eurolla kuussa.
Jos asia kiinnostaa edes pikkuisen, aloita katsomalla oma hintasi nyt heti.

henkivakuutuskuntoon.fi
Suomen edullisimman henkivakuutuksen (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:n tekemä hintavertailu 9/2016)
järjestöjäsenille myöntää Suomen vanhin henkivakuutusyhtiö, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.
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SÄHKÖJOHTO

Sapelien kalistelua
T

ämän kirjoituksen laatimishet-

reissaan ja päättäneet ajaa käytän-

voteltavia työehtosopimuksia te-

kellä meillä on meneillään säh-

nössä pelkällä palkkaratkaisulla läpi

kee työnantajaliitosta keskusjärjes-

koko neuvottelukierroksen.

tötyyppisen toimijan, jonka sisällä

köistys- ja sähköasennusalan työtaistelu Palvelualojen työnanta-
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Sähköliitto neuvottelee jokaisella

yksittäiset alat erityiskysymyksi-

jat Palta ry:n jäsenyrityksissä. Hyl-

toimialallaan itsenäisesti jäsenten-

neen näyttävät menettävän merki-

käsimme 7. huhtikuuta sovitteli-

sä työehdoista. Meneillään on liitto-

tystään. Tämän suuntauksen vaiku-

ja Jukka Ahtelan sovintoesityksen.

kierros, ja on vähintäänkin kohtuul-

tukset heijastuvat työmarkkinoille ja

Työnantajaliitot Palta ja Sähkötek-

lista, että neuvottelemme sen edel-

alakohtaisiin neuvottelupöytiin häm-

niset työnantajat STTA ry ovat pal-

lyttämällä asiasisällöllä. Sähköliitto

mennyksenä ja epäluottamuksen li-

joksuneet Sähköliiton vaatimuksia

on poikkeuksena SAK:laisessa liitto-

sääntymisenä.

ja moittineet niitä kohtuuttomiksi.

perheessä ”uinut vastavirtaan” koko

Tosiasiassa Sähköliiton neuvot-

historiansa ajan ammattikuntaisena

pahoillani, koska hyvä ja rakenta-

telutavoitteet ovat hyvin maltilli-

sähköisestä osaamisestaan ylpeiden

va neuvottelutoiminta edellyttää ni-

sia työehtosopimuksen ja urakka-

ammattilaisten liittona. Työnantaja-

menomaan luottamuksen ilmapiiriä

työmääräysten kehittämishankkeita

puolen sanelupolitiikkaan emme ole

sopijapuolten välillä.

alalle sopivan palkankorotusraken-

koskaan alistuneet, emmekä alis-

teen ja tason lisäksi. Totta on myös

tu nytkään.

se, että olemme esittäneet kilpailu-

Olen tästä kehityssuunnasta hyvin

TOSIASIASSA SÄHKÖLIITON
NEUVOTTELUTAVOITTEET
OVAT HYVIN MALTILLISIA
TYÖEHTOSOPIMUKSEN JA
URAKKATYÖMÄÄRÄYSTEN
KEHITTÄMISHANKKEITA ALALLE
SOPIVAN PALKANKOROTUSRAKENTEEN JA TASON LISÄKSI.

Uskon kuitenkin vahvasti, että

jöiden laillisesta työtaistelusta. Sil-

saamme niin Paltan kuin STTA:nkin

ti rikkureille kyllä kelpaavat työtais-

kanssa ennen pitkää aikaan kaik-

telulla ja neuvotteluteitse saavutetut
palkankorotukset.

kykysopimuksen työajan pidennyk-

NEUVOTTELUTOIMINTA

kia osapuolia tyydyttävän sopimus-

sestä luopumista. Kiky-tunnit eivät

MURROKSESSA

ratkaisun. Ratkaisu ei synny valta-

Todellinen sähköisten alojen am-

ole lisänneet muuta kuin ylimää-

Sähköliitolla on hyvin pitkä yhteis-

kunnansovittelijan toimistolla, vaan

mattilainen on kautta vuosikymmen-

räistä työtä ja kustannuksia yritys-

työ- ja neuvotteluhistoria Palta ry:n

edellyttää osapuolten välisiä neu-

ten pitänyt huolta myös työehdois-

ten palkkahallinnossa sekä jouta-

ja sen edeltäjien Tieto- ja tekniik-

votteluja.

taan. Tämä on toteutunut järjestäy-

vanpäiväisissä neuvotteluissa me-

ka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry:n

netettyä työaikaa turhien kiky-tun-

sekä Sähkö- ja telealan työnantaja-

OIKEA AMMATTILAINEN

lisia ammattilaisia saamme kiittää

tien järjestelemiseksi. Tämän sisäl-

liitto STAT ry:n kanssa. Yhteiseen

HUOLEHTII MYÖS

yleissitovasta, vertailun kestävästä

Noudatamme Julkisen sanan neuvoston määrittelemää hyvää journalistista tapaa.

töistä viestiä olemme saaneet myös

historiaan sisältyy paljon sähköisten

TYÖEHDOISTAAN, RIKKURI EI

työehtosopimuksesta ja työehdois-

monilta yrityksiltä.

alojen työehtosopimusten neuvotte-

Sähköistys- ja sähköasennusalan jä-

ta työmailla. Kannustankin kaikkia

Sähköliitolle tarjottiin neuvotte-

lemista, sopimusten rakenteellisia

senmäärämme on yli 10 000. Se on

sähköliittolaisia huolehtimaan jär-

Painopaikka: Sanomala, Vantaa
Ilmoitushinnat tekstisivulla:
Mustavalko
2,25 €/pmm
Neliväri-ilmoitukset
3,00 €/pmm
Työpaikkailmoitukset ja
ammattiosastot -50 %
Mainostoimistoalennus -15 %

lupöydässä, kuten myös valtakun-

uudistamisia sekä alan yritysten ja

pysynyt näissä lukemissa kauan, ja

jestäytymisestä työpaikoilla.

nansovittelijan toimistolla, vientite-

niiden työntekijöiden hyvinvoinnin

järjestäytymisaste on hyvin korkea,

ollisuuteen neuvoteltua, sähköistys-

turvaamista.

vaikka myös järjestäytymättömiä on

Palkansaajalehdet –
Löntagartidningar
PALE ry:n jäsen

Ilmoitusmyynti:
Ekamedia
Puhelin: 044 344 4414
emmi.kallio@ekamedia.net

Osastot toimivat -ilmoitukset:

ja sähköasennusalalle teknisesti

Olemme neuvotteluosapuoli-

tymällä Sähköliittoon. Näitä todel-

jonkin verran.
Työtaistelutilanteessa järjestäyty-

täysin sopimatonta pelkkää palkka-

na ymmärtäneet hyvin toisiam-

ratkaisua. Se olisi sekoittanut alan

me ja tältä pohjalta olleet yhdes-

mättömyyden lieveilmiö rikkurointi

palkka- ja urakkamääräykset.

sä osaltamme kehittämässä sähköi-

nostaa päätään, mitä työnantajapuo-

siä aloja.

li pyrkii hyödyntämään. Rikkureita

Työmarkkinoilla ei ole sovittu
keskitetystä ratkaisusta, ei yleisestä

Paltan viime vuosien kehitys vai-

tulee töihin työmaille, joiden liittoon

linjasta eikä käytännössä mistään

kuttavaksi työnantajaliitoksi on vie-

kuuluvat työntekijät ovat työtaiste-

yli työehtosopimusrajojen meneväs-

nyt sen etäämmälle sähköisten alo-

lun keinoin puolustamassa työeh-

tä ratkaisusta. Yleisen linjan ovat

jen kehittämisestä ja niiden ym-

tojaan. Näin rikkurit pyrkivät itsek-

SAULI VÄNTTI

keksineet työnantajatahot kamma-

märtämisestä. Valtava määrä neu-

käästi hyötymään rehtien työnteki-

puheenjohtaja

lähetä osoitteeseen
www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/
osastot-toimivat
Lehden tilaushinta:
30 €/vsk kotimaa
40 €/vsk ulkomaat

SÄHKÖALOJEN
AMMATTILIITON
JÄSENLEHTI.
Perustettu 1957
Lehti ilmestyy
10 kertaa vuodessa.
Seuraava Vasama ilmestyy
17.5.2018
Aineistot 7.5. mennessä.

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

Luonto herää talven jälkeen, todistaa kotkalaisen verkostoasentaja Aki Rannikon ottama harvinainen kuva kevätpuuhissa
olevista rantakäärmeistä. Akin ja muidenkin työt ja harrastukset ovat teemana tässä Vasamassa, joka kertoo asiasta monen
ammattilaisen kautta sivuilla 9-15.
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3

Viisi uutta työnseisausta tulossa

LAKOSSA OLEVIEN
MÄÄRÄ KAKSINKERTAISTUU
Sumeilematon rikkurityövoiman käyttö leimasi sähköistys- ja
sähköasennusalan työtaistelua Palta ry:n jäsenyrityksissä.
Sovittelijan esityksen hylätessään Sähköliitto ilmoitti samalla
uusista työnseisauksista Paltan ja STTA:n jäsenyrityksissä ja
kutsui työnantajapuolta neuvottelupöytään. Vasaman mennessä
painoon neuvotteluista ei kuitenkaan ollut sovittu.

S

ähköistys- ja sähköasennusalan

jäsenyrityksissä alkoi maanantaina 9.

SOVINTOESITYS JÄI

palkkausjärjestelmään soveltu-

huhtikuuta.

LIIKAA TYÖNANTAJAN

Hylätessään sovintoesityksen liit-

köliitolle tärkeiden tavoitteiden siirtä-

to ilmoitti myös uusista laajemmista

Sovintoesitys olisi korottanut henki-

minen työryhmien käsiteltäväksi olivat

työnseisauksista, jotka koskevat Pal-

lökohtaista aikapalkkaa 1,6 prosent-

tärkeimmät syyt, miksi liiton hallin-

tan lisäksi myös Sähkötekniset työn-

tia mutta aika- ja urakkatyön tauluk-

to hylkäsi sovittelija Jukka Ahtelan so-

antajat STTA ry:n jäsenyrityksiä.

kopalkkoja ja lisiä vain 1,2 prosent-

vintoesityksen alan työriidassa.

Seuraavat työnseisaukset alkavat

tia. Sekä sähköistys- ja sähköasennus-

torstaisin kello 6 ja päättyvät maanan-

alan johtokunta että Sähköliiton halli-

töksestään lauantaina 7. huhtikuu-

taisin kello 6 seuraavasti: 17.–21.5.,

tus pitivät palkankorotusten toteutus-

ta valtakunnansovittelijan toimistol-

24.–28.5., 31.5.–4.6., 7.–11.6. ja

ta ongelmallisena.

Sähköliitto ilmoitti hylkäävästä pää-



TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ JA RIITTA KALLIO

la. 2 500 sähköliittolaisen viikon lak-

14.–18.6. Kyseisissä yrityksissä työs-



KUVAT: RIITTA KALLIO JA MINNA JÄRVENPÄÄ

ko Palvelualojen työnantajat Palta ry:n

kentelee 5 000 sähköliittolaista.









Liiton tärkeistä tavoitteista muun
muassa kilpailukykysopimukseen liit-
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HYVÄN TAHDON VARAAN

mattomat palkankorotukset sekä Säh-
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JATKAMISTA

JATKETAAN,

TUNNUSTELLAAN

MUTTA NE KATKEAVAT
UUDELLEEN

Petri Yli-Somero, Eero Jeromaa ja Jarno Järvinen päivystivät lakkovahteina Tays:in portilla.

”RIKKURI EI YMMÄRRÄ”
K

olme keltaisin Sähköliiton

tassa Ratinan kauppakeskuksen

huomioliivein varustautu-

sähköurakkaa Aren palkkalistoil-

nutta miestä seisoo huhtikuise-

la, mutta ne työt ovat nyt lakon

na aamuna Tampereen yliopistol-

piirissä. Avajaisiin valmistautu-

Sähköistys- ja sähköasennusalan johtokunnan jäsenet Pekka Wirola Kangasalta, Jari Suvinen Kuopiosta, Santtu Lahtinen Espoosta

lisen sairaalan valtavan laajen-

vat kauppakeskuksen liikkeenhar-

ja Jussi Anttonen Imatralta keskustelivat sovintoesityksen hylänneen kokouksen jälkeen puheenjohtaja Sauli Väntin kanssa.

nustyömaan portilla lakkovahdis-

joittajat ovat palkanneet viimeis-

sa. SRV:n pääurakoiman kohteen

telytöihin monia ulkopuolisia säh-

sähkötöistä vastaavat Aro Sys-

köasentajia. Se kuumentaa säh-

tems Oy ja Are Oy.

köammattilaisten tunteita.

– Täällä ei ole ainakaan toistai-

– Kukahan nyt kantaa vastuun

seksi rikkureita näkynyt, miehet

sähkötöistä ja kuka ottaa arelais-

vakuuttelevat.

ten valmistelemat sähköasennukset käyttöön, Jeromaa pohtii.

Aro Systemsin kärkimies ja
luottamusmies Jarno Järvinen ker-

– Kyllä tällainen sapettaa, kun

too, että normaalisti heillä on 18

rikkurit eivät ymmärrä, että lakol-

asentajaa töissä sairaalan työ-

la pyritään turvaamaan sähköalan

mailla, jo luovutetussa sydänsai-

työehtoja, joista hekin sitten tu-

raalassa, tekeillä olevassa lasten-

levaisuudessa hyötyvät, Bravida

sairaalassa ja D-rakennuksen au-

Finland Oy:llä sähköasentajana ja

tohallissa.

luottamusmiehenä työskentelevä
Petri Yli-Somero harmittelee.

– Nyt siellä on kolme miestä hätätöissä varmistamassa uu-

Hän näkisi myös mielellään,

den sydänsairaalan potilasturval-

että kiky-sopimuksen mukainen

lisuutta.

työajan pidennys jo poistettaisiin

Järvinen on paiskinut urakkaa
sairaalan alueella jo puolitoista
vuotta ja töitä riittää vielä ainakin
vuodeksi.

työehtosopimuksesta tai ainakin
sovittaisiin selvä irtisanomisaika.
– Kiky ei hyödytä ketään, eikä
paranna yhdenkään yrityksen kil-

Lakkovahtitoveri, sähköasen-

pailukykyä. Sen varjolla vain tee-

taja ja työsuojeluvaltuutettu Eero

tetään työntekijöillä talkoita. Ja

Jeromaa puolestaan viimeisteli-

sähkötöitä ei kai lain mukaan saa

si normaalisti kaupungin keskus-

tehdä talkoilla! 

Ratinan kauppakeskuksen työmaalla Tampereella alkoi tunnelma tiivistyä, kun liiketiloja yritettiin saada avajaiskuntoon rikkurityövoiman avulla.

tekijöiden käyttäminen rikkurityövoi-

tojaan, ja rikkureille kelpaavat hei-

mana.

dän taistelemansa palkankorotuk-

tyvä työajan pidennys oli esityksessä

kutti erityisesti sairaalatyömailla. Se

haudattu työryhmään tarkasteltavaksi.

keskeytti sähköistys- ja sähköasennus-

piirissä olivat Ratinan kauppakes-

Sama päti luottamusmiesjärjestelmän

työt Keski-Suomen keskussairaalan

kus Tampereella, Pasilan Tripla -ko-

Pääkaupunkiseudulta raportoitiin

set. Todellisia sähköalan ammattilai-

kehittämiseen.

alueelle Jyväskylään rakentuvalla Kes-

konaisuus Helsingissä, Kilpilahden

Are Oy:n värvänneen aliurakoitsijoiden

sia saamme kiittää yleissitovasta, ver-

– Työehtojen ja työehtosopimuksen

ki-Suomen Sairaala Novan työmaalla

uusi voimalaitos Porvoossa sekä Ka-

työntekijöitä rikkurityövoimaksi muun

tailun kestävästä työehtosopimuksesta

kehittäminen olisi jäänyt pelkän työn-

ja Kajaaniin tekeillä olevalla Kainuun

lasataman tornitaloalue REDI Hel-

muassa Pasilan Triplan pysäköinti-

ja työehdoista työmailla, Sauli Vänt-

singissä.

laitoksen työmaalle ja Leipätehtaana

ti sanoo ja kehottaa sähköliittolaisia

tunnetun Kaikukatu 4:n saneeraustyö-

huolehtimaan järjestäytymisestä työ-

maalle Helsinkiin.

paikoilla. 

antajapuolen hyvän tahdon varaan,
puheenjohtaja Sauli Väntti summasi

uuden sairaalan työmaalla.

Merkittäviä uudiskohteita lakon

Sairaaloiden saneeraus- ja laajennustöitä oli lakon piirissä muun mu-

TYÖEHDOT KELPAAVAT

assa Helsingissä, Hyvinkäällä, Joen-

RIKKUREILLEKIN

LAKOSTA KOITUI ENITEN

suussa, Lappeenrannassa, Seinäjoel-

Lakkoa leimasi heti alkupäivistä al-

VIIVÄSTYKSIÄ SAIRAALATYÖMAILLA

la, Porissa, Tampereella, Turussa ja

kaen sumeilematon aliurakoitsijoi-

Lakko Palta ry:n jäsenyrityksissä vai-

Vaasassa.

den ja järjestäytymättömien työn-

hylkäämissyitä.









Vaihtuvaa väkeä pyrki työmaille
myös muualla Suomessa.
– Liittoon kuuluvat työntekijät puolustavat työtaistelun keinoin työeh-







19.3.

21.3.

6.4.

7.4.

9.4.

16.4.

17.5.

SÄHKÖLIITTO JÄTTÄÄ

TYÖTAISTELU-UHAN

SOVITTELIJA

SÄHKÖLIITTO HYLKÄÄ

2 500 SÄHKÖLIITTOLAI-

LAKKO PÄÄTTYY

UUDET TYÖNSEISAUK-

KELLO 6

SET ALKAVAT PALTA RY:N

TYÖTAISTELUILMOITUK-

SOVITTELU ALKAA

JUKKA AHTELA

SOVINTOESITYKSEN JA

SEN LAKKO ALKAA

SEN, JOKA KOSKEE

VALTAKUNNANSOVITTE-

JÄTTÄÄ SOVINTOESI-

ILMOITTAA UUSISTA

PALTAN JÄSENYRITYK-

JA STTA RY:N JÄSENYRI-

PALTA RY:N

LIJAN TOIMISTOLLA

TYKSEN

LAAJEMMISTA TYÖTAIS-

SISSÄ KELLO 6

TYKSISSÄ, ELLEI NEUVOT-

JÄSENYRITYKSIÄ

TELUTOIMISTA

TELUISSA PÄÄSTÄ SÄHKÖLIITTOA TYYDYTTÄVÄÄN
LOPPUTULOKSEEN
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Luottamushenkilöseminaari kokosi
parisataa osallistujaa Tampereelle.

Ranto piti kauhujen
workshopin luottareille
N

Näyttelijä
Aimo Räsäsen
yrityskonsulttihahmo Erkki
Rannon esiintyminen
on pelottavan
hurmoksellista.
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TEKSTI JA KUVAT: MINNA JÄRVENPÄÄ

o huh! Jos työpaikkasi antaisi toimeksiannon Sähköliiton
luottamushenkilöseminaarissa vierailleelle vauhdikkaalle ja äänekkäälle yrityskonsultille Erkki Rannolle, teilläkin jauhettaisiin tiimityöskentelystä, Minä Oy:stä ja tavoiteasetannasta.
Tässä muutama hyödyllinen tai hyödyton iskulause Fenix Nova Psychodynamic Consultationin palveluksessa
työskentelevän mestari Rannon suusta:
– Sinä olet Minä Oy ja omistat sen koko osakekannan. Oletko tyytyväinen tulokseen?
– 87 prosenttia ei kirjaa ylös tavoitteitaan. Se on kuin suunnistaisi ilman
karttaa.
– Työryhmä menee, minne pomo käskee, mutta tiimi taas haluaa samoja asioita kuin pomo.
– Jos kone toimii vain 70-prosenttisesti, se vaihdetaan. Jos ihminen tekee
saman, se hyväksytään.
Onneksi Erkki Ranto on vain näyttelijä Aimo Räsäsen roolihahmo, joka on
peräisin Sirkku Peltolan kirjoittamasta Patukkaooppera-näytelmästä ja jota
tuskin kutsutaan millekään työpaikalle. Ranto/Räsänen herätteli luottamushenkilöseminaarinkin parisataa osan-

ottajaa siihen uhkakuvaan, että moinen
konsultti vetäisi työpaikalla kauhujen
workshopin.
VUODEN KOKEMUKSET
AMISREFORMISTA KOOTTAVA
Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund
olisi ollut hyvää vastapainoa luottamushenkilöseminaarin paneelikeskustelun muille, varsin yksimielisille osanottajille, mutta Skype-yhteys Helsinkiin teki tenän. Paneeli pui ammatillisen koulutuksen uudistusta eli amisreformia.
Vuoden alusta voimaan tulleessa reformissa hiertää moni asia: oppilaiden
pitäisi osata valita oma opintopolkunsa ja ohjata itse itseään, opettajilla pitäisi olla enemmän aikaa ohjata oppilaita, opetusvastuuta sysätään työpaikoille, joissa ei välttämättä ole aikaa ja
koulutusta opettaa, oppilaita käytetään
pahimmillaan ilmaisena työvoimana, jotka oppivat vain tietyt rutiinityöt,
yritykset eivät saa korvausta opetusvastuustaan… Lista on pitkä.
– Kuinka suuri vastuu jää ammattiopinnot aloittavalle 16–17-vuotiaalle nuorelle, jos oppilaitos ei pysty antamaan riittäviä tukipalveluja? Jos samanikäinen Sauli Väntti olisi joutunut

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
Paneelin osanottajat Vesa Helminen, Esa Larsen, Jussi Kukkola ja Sauli Väntti
olivat yksimielisen huolissaan amisreformin vaikutuksista.

Jäsenrekisteri ja jäsenpalvelut:
puh. 03 252 0400, jasenrekisteri@sahkoliitto.fi
Työnantajatilitykset:
puh. 03 252 0500, tyonantajatilitykset@sahkoliitto.fi

”TÄMÄ PORUKKA PYSTYISI KYLLÄ
KOULUTTAMAAN OPPILAITA TYÖPAIKOILLA,
MUTTA AIKAA SIIHEN EI OLE.”

vastaavaan tilanteeseen, kovin haasteellista olisi ollut, Sähköliiton puheenjohtaja pohti uudistukseen sisältyvää itseohjautuvuuden periaatetta.
– Peruskoulu sentään pakotti oppilaat hankkimaan tiettyjä perusvalmiuksia. Amisreformista ei voi sanoa samaa,
Sähkötekniset työnantajat STTA:n toimitusjohtaja Esa Larsen kommentoi
oppilaiden valmiuksia astua työelämään.
– Oppilaan pitäisi aina päästä tekemään sitä työtä työpaikalla, jota hän ei
vielä osaa, jotta tilanne olisi win-win,
Tampereen seudun ammattiopisto
Tredun koulutuspäällikkö Vesa Helminen alusti keskustelua.
– Resurssien pitäisi olla kohdillaan,
että laatu saadaan turvattua: virtuaalikurssilla on vaikea suorittaa sähkötekniikan opintoja, SAK:n järjestöasiantuntija Jussi Kukkola puolestaan toi
julki huolensa ammattitaidon säilymisen puolesta.
– Tämä porukka pystyisi kyllä kouluttamaan oppilaita työpaikoilla, mutta aikaa siihen ei ole, totesi liiton edustajiston puheenjohtaja Jari Räsänen yleisön joukosta.
Paneelin lopuksi Esa Larsen esitti,
että sähköalan kannattaisi kerätä kokemuksia, kun reformi on vaikuttanut
vuoden. Paneelin vetäjänä toiminut liiton vastaava järjestöasiantuntija Reijo
Salmi kehottikin luottamushenkilöitä
pohtimaan reformin ongelmia ja hyötyjä sopimusalakohtaisesti.
PALKKAUS SÄILYY
KORVAAVASSA TYÖSSÄ
SAK:n asiantuntijalääkäri Kari Haring
kyseli seminaariväeltä, monenko työ-

paikalla on käytössä korvaava työ, jolloin työntekijä työskentelee väliaikaisesti toisessa tehtävässä sairausloman
sijaan.
– Työntekijällä on aika korkea kynnys sanoa työterveyslääkärille, ettei
pysty korvaavaan työhön tai se ei ole
mielekästä työtä, torniolaisen pääluottamusmies Marko Pietikäinen kertoi
kokemuksenaan työpaikoilta.
– Työterveyslääkärit eivät tiedä meidän työstämme ja sen laadusta. Tyrmäsin pääluottamusmiehenä ollessani
korvaavan työn kokonaan, kommentoi
puolestaan työsuojeluvaltuutettu Tapio Merilehto Oulaisista.
Korvaavan työn käytöstä voidaan sopia työehtosopimuksissa tai paikallisesti työpaikoilla. Työnantaja ei voi yksipuolisesti ilmoittaa ottavansa korvaavan työn käyttöön, vaan siitä tulee
sopia yhteistoimintamenettelyssä tai
muuten henkilöstön kanssa.
SAK pitää lähtökohtana, että korvaavan työn tekeminen on vapaaehtoista,
ja työterveyslääkäri harkitsee työntekijän edellytykset siihen. Palkkaus säilyy samana kuin omassa tehtävässä, ja
luottamushenkilöiden tulee vahtia, ettei palkkaa pyritä laskemaan siksi aikaa.
– Vain pienestä osasta sairauslomia voidaan päästä eroon korvaavalla
työllä. Parhaiten onnistutaan, kun tiedetään tarkoin, millaiseen työhön työntekijä pystyy, tai kun koulutus katsotaan korvaavaksi työksi. Korvaava työ
ei saa olla tapaturmatilastojen kaunistamisväline, vaan tapaturmailmoitukset pitää aina tehdä asianmukaisesti,
Kari Haring evästi luottamushenkilöitä. 

Asiakaspalvelusarjoihin perustuvat numerot
ovat avoinna arkisin kello 9.00–15.00,
jäsenrekisteri ma, ke, pe 9–15, ti, to suljettu.

OLISIKO SINULLA MAHDOLLISUUDET
KIILA-KUNTOUTUKSEEN?
Sähkö-, sähkölaitos-, tietoliikenne- ja lämpökeskusasentajille tarkoitettu Kiila-kuntoutus valitsee nyt
kuntoutujia koko maasta. Onko työkyvyssäsi todettu alenemaa, ja olet siksi asioinut työterveyshuollossa? Tässä voisi olla mahdollisuutesi kuntoutua ja pystyä jatkamaan työssäsi.
Kiila-kuntoutukseen hakeaksesi sinun tulee saada B-lausunto työterveyslääkäriltä sekä täyttää hakemuslomake ja ammatillinen selvityslomake, jotka kaikki toimitetaan Kelaan.
Kiila-kuntoutukseen otetaan kahdeksan osallistujaa, ja viisi paikkaa on vielä vapaana.
Kuntoutus alkaa työelämän asiantuntijan kuntoutujan työpaikalla tekemällä tilannearviolla. Seuraavaksi kuntoutuja tapaa kuntoutuksen järjestäjän eli Petrea kuntoutuksen asiantuntijat, ja ryhmäjaksot alkavat vasta tämän jälkeen. Ryhmäjaksot toteutetaan 5 + 3 + 5 vuorokauden osioina.
Kiila-kuntoutukseen osallistuminen on kuntoutujalle maksutonta. Työnantaja myöntää yleensä sitä
varten palkatonta vapaata, ja kuntoutuja saa Kelasta kuntoutusrahaa.
Hakemuslomakkeen ja ammatillisen selvityslomakkeen linkit löydät osoitteesta www.kela.fi/asiointi. Lue lisää myös www.sahkoliitto.fi > Jäsenuutiset 

HELSINGIN TOIMIPISTE MUUTTI VANTAALLE

Tapaamisiin Aviapoliksessa! Sähköliiton Helsingin toimipiste on muuttanut Vantaan Aviapolikseen osoitteeseen Äyritie 12
A. Muuttolaatikoita vanhoissa tiloissa Paasivuorenkadulla täyttämässä ja kantamassa järjestöasiantuntija Juha Jumisko
sekä työehtoasiantuntijat Juha Lujanen, Ari Kähkönen ja Jaakko Aho. Kuva: Riitta Kallio
VA S A M A 3 / 2 0 1 8
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Näin aktiivimalli leikkaisi Jyrkiltä

Puolitoista tankkia bensiiniä
Työ kannattelee ihmistä
useammalta suunnalta.
Millaista on, kun tukipilari
pettää ja aktiivimalli uhkaa
rangaistuksilla?



TEKST: MINNA JÄRVENPÄÄ



KUVAT: EMMI KALLIO JA MINNA JÄRVENPÄÄ
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E

nsimmäiset aktiivimallin mukaiset tarkastelujaksot päättyivät maaliskuun lopussa, ja kassat arvioivat parhaillaan vuodenvaihteesta lähtien työttöminä olleiden aktiivisuutta. Tikkakoskelainen Jyrki
Tapper on ollut työttömänä syyskuun
lopusta, mutta tällä ensimmäisellä tarkastelujaksolla hänen aktiivisuutensa
on riittänyt: hän osallistui viikon kurssille, jolla opeteltiin työnhakutaitoja.
– Se antoi eväitä hakemisen teoriaan ja käyttäytymisneuvoja sekä vinkkejä hakemuksen ja sen liitteiden ulkoasuun. Moitteita jaan siitä, että osanottajia kurssilla on paljon ja he ovat eri tasoisia: toiset korkeakoulutettuja, toiset
alkoholisoitumisen alkuvaiheessa.
Oman
selviytymissuunnitelmansa
aktiivimallin kurimukseen Jyrki tiivistää muutamaan sanaan: pitää hakea töitä ja olla väleissä TE-toimiston kanssa.
Aktiivisuusedellytyksen ehdot kykenee

täyttämään, kun tekee nöyrästi sen, mitä käsketään, osallistuu koulutukseen
ja ottaa pätkätöitä vastaan.
VÄKIVALLAN SIVISTYNEEMPI MUOTO
Aktiivimalli aktivoi työnhakua keppiä
heiluttaen, rangaistuksen uhalla.
– Koko malli on mielestäni jonkinlainen väkivallan muoto. Pakko tehdä ja
toteuttaa, tai muuten…
Jyrki Tapper kuuluu Sähköalojen
työttömyyskassan hallitukseen ja osaa
työttömyystaustansa ansiosta asettua
kassan asiakkaiden asemaan. Kassan
hallituksen kokouksessa hän kuuli ensi
kertaa aktiivimallistakin. Lisätietoa on
herunut TE-palveluiden sivuilta. Tietoa on hänen mielestään tarjolla, mutta
tarkkana saa olla, ettei myöhästy määräajoista.
Mies on laskeskellut, että jos hänen
työttömyysetuuttaan rokotettaisiin aktiivimallin mukaiset 4,65 prosenttia,

mikäli aktiivisuusedellytyksen ehdot
eivät täyty, se tarkoittaisi puoltatoista
tankillista bensiiniä.
– Ainakin minun autossani. Tähän
tilanteeseen korvauksen pienentyminen sattuisi tosi kipeästi, kun edessä on
käyttövesiputkiston vaihto ja ilmalämpöpumppukin poksahti.
OPTIMISMIA HENGENPITIMIKSI
Tulevaisuuteen Jyrki Tapper suhtautuu
optimistisesti. Jospa pääsisi töihin Jyväskylän talousalueen isoimmalle työllistäjälle eli keskussairaalan työmaalle. Sinne tarvitaan sähköasentajia toukokuun lopulla, ja hakemus on jo liikkeellä.
– Optimismi pitää hengissä. Jos sairaalan työmaalle pääseminen ei onnistu, voin tämän ikäisenä ajatella jo 500
työttömyyspäivän jälkeisiä lisäpäiviä
ja niiden jatkoksi eläkkeelle jäämistä. Täytän syksyllä 61 vuotta, ja päivä-

– Optimismi pitää hengissä. Jospa pääsisi talousalueen
isoimmalle työllistäjälle eli keskussairaalan työmaalle
töihin, Jyrki Tapper sanoo.

”TYÖ ANTAA
TALOUDELLISEN
TURVAN, LIITTÄÄ
IHMISEN JOHONKIN
PORUKKAAN JA ANTAA
RYTMIN ELÄMÄLLE.”
rahalta eläkkeelle siirtyminen on mahdollista 62–65-vuotiaana ilman varhennusvähennystä.
Kotiseudulla on muutenkin hyvät
työllistymisen mahdollisuudet. Haastatteluhetkelläkin avoinna oli kaksi
sähköasentajan paikkaa, joita hän aikoo hakea.
Toki vastaan on tullut ikä- tai mitä lie
syrjintää. Työnantajat lupaavat palata
asiaan mutta hiljenevät sitten.
– Olen kuusikymppinen asentaja, ja
ällinkin pitäisi olla jossakin kuosissa.
Kun hakemuksen on matkalle saattanut, hetken se lämmittää, mutta mitään
ei takaisin kuulu.
TYÖ ON ELÄMÄN TUKIPILARI
Mikä on työn merkitys? Pitkän linjan
asentajan päällimmäinen ajatus on, että työ tukee ihmistä.
– Työ antaa taloudellisen turvan, liittää ihmisen johonkin porukkaan ja antaa rytmin elämälle, hän luettelee.
Nykyinen työttömyysjakso ei suinkaan ole hänen ainoansa. Välillä pätkäpaikka on auennut, välillä on ollut pidempiäkin työttömyysjaksoja. Silloin
kuvaan tuli mukaan alkoholi.
– Ensin se oli muutama pullo kaljaa
toisinaan keskellä päivää, sitten tissuttelua ja lopulta juominen karkasi joskus käsistä. AA:sta sain apua.
Lähipiiri on ymmärtänyt, että työt
voivat loppua keneltä tahansa. Anoppi on tosin kuulemma pähkäillyt, että tahallaanko vävy kotona istuu. Oma
isä on teettänyt laituri- ja kattoremonttia pojallaan ja auttanut työhakemuksien tekemisessä. Häneltä on jopa jäänyt
käyttöön hyvä hakemuksen tekstimalli.
Työn tilalle Jyrki Tapper löysi ensin
juoksuharrastuksen. Satunnaiset työrupeamat pikemminkin haittasivat urheilusta palautumista. Tätä nykyä mies on
innostunut kirjoittamisesta.
– Sitä oikein odottaa pääsevänsä koneelle. Olen alkanut työstää digitaaliaikaan paria tekstiä, joilla voitin taannoin
kirjoituskilpailuja. 

Erikoistutkija Tapio Bergholmin historiateoksen aikajänne on Korpilammen seminaarista 1977 ja kilpailukykysopimukseen vuonna 2016. (Kuva: SAK)

Tapio Bergholm tuo SAK:n historian nykypäivään

TYÖT JA HARRASTUKSET


TEKST: KARI LEPPÄNEN/UP
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kessä palkankorotusten ostovoiman, mutta va-

1980-luvuilla suinkaan ollut palkankorotukset.

paa-aikaan ja työelämän laatuun inflaatio ei

Tärkeintä SAK:lle oli työelämän laadun paran-

pysty.

ienipalkkaisimpien palkansaajien keskusjärjestön SAK:n päätavoite ei 1970- ja

taminen, työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja työajan lyhentäminen.
Erikoistutkija, dosentti Tapio Bergholm pi-

Lisäksi nähtiin, että inflaatio voi syödä het-

Parhaiten SAK:n tavoitteista menestyivät
Bergholmin mukaan työsuhdeturvan parantami-

palkkojen korotuksista ei ollut pitkää iloa, kun
inflaatio rouhi palkkojen ostovoiman.
Teollisuuden kadotettua kilpailukykyä palauteltiin toistuvilla devalvaatioilla, jotka olivat
tulonsiirtoja vientiteollisuuden hyväksi.
Nimellispalkkojen korotusten sijaan reaali-

nen ja vapaa-ajan lisääminen. Vuosikymmenen

palkkoja ja työelämän laatuasioita korostavilla

tää havaintoa yllättävänä. SAK:n tavoiteasettelu

suurimpana saavutuksena hän pitää ns. pek-

tulopoliittisilla ratkaisuilla soviteltiin hallituk-

poikkesi hänen mukaansa tässä suhteessa mui-

kaspäiviä, joilla vapaa-aikaa lisättiin huomat-

sen talouspolitiikan tavoitteita yhteen työmark-

den keskusjärjestöjen Akavan, STTK:n ja TVK:n

tavasti.

kinaratkaisujen kanssa ja samalla pyrittiin huo-

sekä niiden jäsenliittojen tavoitteista. Niitä
kiinnostivat eniten palkankorotukset.

1980-luvun saavutukset ovat nyttemmin jou-

lehtimaan teollisuuden kilpailukyvystä.

tuneet työnantajien rajun hyökkäyksen kohteik-

Havainnosta juontuu myös Bergholmin tuo-

si. Työntekijöiden irtisanomisturva haittaa hei-

TULOPOLITIIKAN KUOLEMA

reen SAK:n historiateoksen pääotsikko ”Laatua

dän mukaansa työnantajien halua ja kykyä työl-

1980-luvun lopulta asti on ennustettu keski-

ja vapaa-aikaa”. Alaotsikko on Tulopolitiikka II.

listää. Työajan lyhentäminen on puolestaan

tetyn tulopolitiikan kuolemaa. Bergholm huo-

myrkkyä tuottavuudelle ja kilpailukyvylle.

mauttaa 2000-luvun keskitettyjen työmarkkina-

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantama teos on SAK:n historian neljäs osa. Se al-

ratkaisujen olleen poikkeuksellisia tulopolitii-

kaa Korpilammen kuuluisan seminaarin vuo-

PILKKIMIESTEN EHDOILLA

desta 1977 ja ulottuu aina näihin päiviin. Tiu-

Työajan lyhentämiseen liittyi myös tasa-arvonä-

kalla tutkijanotteella Bergholm on kamman-

kökulma. Naisvaltaiset ammattiliitot halusivat

turvanneet aikaisempaa paremmin työrauhan

nut keskusjärjestön historiaa 1980-luvun lo-

työajan lyhennykset lyhyempinä työpäivinä, jot-

ja palkkaliukumatkin ovat painuneet olematto-

pulle asti.

ka helpottaisivat kotitöistä päävastuun kantavi-

miksi.

Yli 600-sivuisen teoksen päätösluku on pikahistoriaa, joka kertoo tiiviisti keskusjärjestön

en naisten arjen paineita.
Miesvaltaisilla aloilla haluttiin vapaiksi koko-

kan historiassa.
Keskitetyt sopimukset ovat olleet kattavia,

Työnantajajärjestöjen aiemmin tulopolitiikan
ongelmina pitämät piirteet olivat siis kadon-

vaiheista 1990-luvulta aina kilpailukykysopi-

naisia päiviä. Sosiaali- ja terveysministeri Eeva

neet. Siitä huolimatta työnantajajärjestöt päät-

muksen vuoteen 2016.

Kuuskoski-Vikatmaa (kesk.) arvostelikin työ-

tivät Elinkeinoelämän keskusliiton sääntömuu-

markkinajärjestöjen sopivan työajan lyhennyk-

toksella panna pisteen keskitetylle tulopolitii-

AUTOMAATIOKAMMO ENNEN JA NYT

sistä pilkkimiesten ehdoilla. Ja pilkkimiesten

kalle.

SAK:n 1980-luvun tavoiteasettelun taustal-

viitoittamalla tiellä työaikoja lyhennettiin, Berg-

la Bergholm näkee yhtäläisyyksiä nykyaikaan.

holm toteaa.

jan muuttuneen pragmaattisesta ideologiseksi.

1980-luvun vallitsi automaatiokammo. Pelät-

REAALIANSIOT RATKAISEVAT

ko vielä aika, jolloin työnantajajärjestöt arvos-

tiin automaation ja robottien vievän työpaikat.

SAK:kaan ei suhtautunut välinpitämättömästi

tavat työmarkkinoiden vakautta ja ennustetta-

Automaatiota ei kuitenkaan vastustettu. Ha-

palkansaajien ansiotason nostamiseen. Tavoit-

vuutta?”.

Nyt pelätään digitalisaation vievän työpaikat.

Bergholm tulkitsee työnantajajärjestöjen linTeos päättyy avoimeen kysymykseen: ”Tulee-

luttiin lisää vapaa-aikaa, jotta työtä voitaisiin

teissa painotettiin nimelliskorotusten sijasta re-

jakaa ja sitä riittäisi kaikille.

aalipalkkojen kehitystä. Suuristakaan nimellis-

Historian valossa ainakin SAK:sta löytyisi haluja tulopolitiikan paluuseen. 
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9



TEKSTI JA KUVAT: MINNA JÄRVENPÄÄ

Blogin kautta lukijat pääsevät vierailemaan
virtuaalisesti Essin kotona. Nipsu-koira
esiintyy kuvissa, mutta emäntää ei
kasvokuvissa ole nähty.

Kun sähköasentaja bloggaamisen aloitti

Ilman kermavaahtokuorrutetta
10
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Uudet asukkaat voivat löytää
vanhan talon pihapiiristä talven
jäljiltä upeita perinneperennoja
mutta myös ränsistyneitä
ruusupensaita. Juuri vaihdettu
lämminvesivaraaja puolestaan
voi pettää ja teettää remontin,
jota ei muuttaessa suunniteltu.
Essin blogi on rouhean rehellistä
kerrontaa omakotiasumisesta.

B

logi on siitä jännä juttu, että
tuntuu kuin tuntisit kirjoittajan, vaikka ette ole koskaan tavanneet. Bloggaaja kertoo elämästään
sanoin ja kuvin sen verran kuin haluaa ja keskittyy blogissaan niihin elämänalueisiin, joista on itse kiinnostunut.
Millaisen kuvan saa hollolalaisesta sähköasentajasta Essi Lundahlista hänen kirjoittamansa Villa Pohjola
-blogin perusteella? Sisustusintoilija,
tee-se-itse-nainen, kirjatoukka…
Eivät nuo mielikuvat kovin väärään

Tanskalaisen Kählerin maljakon Essi hankki
valmistuttuaan merkonomiksi työn ohessa opiskellen.
Sähköasentajan hommat kuitenkin vetivät pidemmän
korren.

TOKI OMA KUSTANNUSERÄNSÄ ON NUO MAALIT JA VETIMET/NUPIT,
KAI SAMAAN HINTAAN
SAISI KAUPASTA JO
UUTTA. ITSELLE NÄISSÄ
AINAKIN ON JUJUNA
OLLUT JUURI SE ITSE
TEKEMINEN, TULOKSEN
NÄKEMINEN JA SE
FIILIS, ETTÄ ”HITSI,
MINÄKIN OSAAN”:D

osu. Blogin kuvista jo tutun kodin oven
avaa nuori nainen, joka käänsi avomiehensä kanssa vesivahingon voitoksi,
on opettanut 5-vuotiaan Nipsu-koiransa moitteettomille tavoille ja jolla pitää
aina olla jääkaapissa Coca-Colaa.
MAAILMANLOPPU
ASUMISEN ALKUUN
Sisustus, arki ja remontit. Näihin kolmeen sanaan Essi tiivistää bloginsa sisällön, jonka mausteena on kirja-, ruoka- ja matkavinkkejä.
– Omista ystävistäni melkein kaikki asuvat vuokralla eivätkä mieti oman
asunnon tai varsinkaan vanhan talon
ostamista. Blogissani tahdon kertoa rehellisesti, mitä on asua 1940-luvulla rakennetussa omakotitalossa. Moni sisustusblogi on pelkkää kermakakkua,
jossa ei tapahdu vesivahinkoja tai tulipaloja. Meillä asuminen uudessa kodissa alkoi juuri vaihdetun lämminvesivaraajan pettämisellä…
Siinä rytäkässä pakosti uusiksi menivät vessa ja eteinen. Kun pariskunta
osti talon, aikomus ei ollut tehdä lainkaan remonttia. Mutta kun purkamaan
jouduttiin, myös saunan ja pesuhuoneen 1980-luvun ilme päätettiin ajanmukaistaa. Remontissa meni seitsemän kuukautta.
– En pysty olemaan, jos jokin asia on
kesken. Siksi remontin keskellä oli vaikeaa olla.
PYYHE KEHYKSISSÄ,
KALKKIMAALIA MALJAKOSSA
Paitsi rehellistä tarinaa omakotiasumisesta, Essi toivoo bloginsa tarjoavan lukijoille myös vinkkejä. Ehkä joku muukin innostuu kyhäämään taulun keittiöpyyhkeestä, kun näkee, mitä hän sai
aikaan. Ja kenties joku toinen sisustusfriikki saa inspiraation maalata kynttilänjalkoja tai maljakoita kalkkimaalilla
nähdessään blogikuvat.
– Mieleenpainuvaa oli, kun maalivalmistajan edustaja kommentoi blogiani
kannustavaksi, rehelliseksi ja iloiseksi.
Tänä keväänä blogin seuraajat voivat valmistautua myös pihavinkkeihin.
Vuosi sitten pariskunta vietti ensimmäistä kevättään 2500 neliön tontilla.
Kokeneempien omakotiasujien neuvosta he päättivät asua rauhassa vuoden ja päättää sitten, mitä piha vaatii.
– Puolet viime kesäksi hankituista
kesäkukista kuoli, mutta oli niistä iloa
ainakin lyhyen aikaa. Olemme suunnitelleet vanhimpien omenapuiden kaatamista ja marjapensasrivistöjen harventamista.
Sitä Essi on miettinyt paljonkin, minkä verran hän julkistaa elämässään
blogissaan. Blogin profiilikuvasta häntä tuskin tunnistaa aurinkolasien takia,
ja muissa blogikuvissa hän ei esiinny
kasvoillaan. Asuinpaikkakuntansa hän
on kertonut, ja kuvissa tietysti on näkymiä kodista, koska ne ovat koko blogin
idea.
Kovin moni ystävistäkään ei silti tiedä hänen bloggaavan. Äidilleen ja avomiehelleen hän tunnusti kirjoitettuaan
blogia jo useamman kuukauden.

LOHJENNEILTA KYNSILTÄ EIKÄ MUSTELMILTA
OLE VÄLTYTTY JA KROPPA ON PITKÄSTÄ AIKAA
TODELLA KOVILLA, MUTTA VOI VITSI, ETTÄ OON
NAUTTINUT KAAPELEIDEN VETÄMISESTÄ,
PISTORASIOIDEN KYTKEMISESTÄ JA LATTIALÄMMITYSTEN VIRITTÄMISESTÄ!

Nipsu-koiralle tärkeimmät sisustusesineet ovat oma ruokakuppi ja peti. Toki se pääsee myös sänkyyn nukkumaan.

SILTI VÄHÄN VÄLIÄ
TUNTUU, ETTÄ JOTAIN
PITÄÄ UUSIA TAI
VAIHTAA TAI SIIRTÄÄ
PAIKKAA TAI TAI TAI...
MIKSI TUNTUU, ETTÄ
KOTI EI KUITENKAAN
KOSKAAN OLE VALMIS?

VIIKONLOPPUBLOGGAAJANA
JATKETAAN
Yksikin blogipostaus vaatii aikaa. Pitää olla idea, kirjoittaa postaus ja ottaa
myös kuvat. Essin periaate on, että yhdestä aiheesta hän julkaisee korkeintaan pari kuvaa eikä tykitä kymmenittäin keskenään melkein samanlaisia
otoksia.
– Itsekin luen mieluiten sellaisia blogeja, joissa kuvien määrä on hallittu.
Koska bloggaaminen on Essille harrastus, hän ei tee sitä kovin suunnitelmallisesti. Postaus syntyy silloin, kun
on jotain kerrottavaa. Tätä nykyä kirjoittamisaikaa on lähinnä viikonloppuisin, sillä Essi vaihtoi oman alansa
töihin ja työmatka piteni puoleentoista
tuntiin per suunta. Entisessä sisustus-

myyjän työssä tavalliset ilta- ja aamuvuorot sekä viikolle osuvat vapaapäivät
antoivat aikaa keskittyä bloggaamisharrastukseen toisella tapaa kuin kiinteä työaika viitenä päivänä viikossa.
PALUU OMAN ALAN HOMMIIN
Essi ehti olla neljä vuotta myyjänä kodintarviketavaratalon sähkölaiteosastolla. Työn hän uskoo saaneensa sähköasentajataustansa ansiosta. Tuona aikana hän teki vain vähäisiä sähkötöitä.
– Työkalujen nimet ovat välillä hukassa, enkä aina osaa arvioida, millaista poranterää tarvitaan, että johto mahtuisi reiästä. Mutta hienoa on ollut huomata nykyisellä saneeraustyömaalla,
että pystyn palauttamaan mieleen niitä
asioita, joita aikanaan opiskelin.
Sähköasentajan kotona luulisi ainakin pistorasioita olevan riittävästi ja
valaistusratkaisujen olevan viimeisen
päälle. Vai kuinka?
– Monet näistä meidän valoista pystyy kyllä ajastamaan puhelimella. Se on
sellaista pienimuotoista taloautomatiikkaa. Kerran jo hankkimaani hämäräkytkintä etsiskelen edelleen. En suostu ostamaan uutta, kun tiedän, että jostakin kätköstä se vielä löytyy.
Jutun yhteydessä käytetyt katkelmat ovat
lainauksia Essin blogista. Käy lukemassa
lisää: www.stoori.fi/villa-pohjola
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–Tulemme usein treeneihin suoraa töistä.
Monesti jollain meistä on myös päivystysvuoro,
jolloin pitää olla lähtövalmiudessa, Sebastian
Surakka kuvailee.

Raskas työ, hevi harrastus
S

AK:n Sähköliiton välityksellä kaksi vuotta sitten myöntämä kulttuuriapuraha kannusti
kotkalaisen Sebastian Surakan ja hevibändi Multaimen tuottamaan oman
CD-levyn. Kolmesta kolmikymppisestä sähköasentajasta koostuva bändi on
soitellut ammattikouluajoista lähtien
yhdessä melko säännöllisesti.
Nyt Karhulan teollisuuspuiston treenikämpästä jalostui ilmoille viidestä biisistä koostuva hevilevy ”Anteeksiantamatonta”, jossa tuottaja-säveltäjä-sanoittaja-laulaja-kitaristi Sebastian Surakan lisäksi soittavat basisti Jyrki Joutsi ja rumpali Aki Rannikko.
Vierailevana vahvistuksena levyllä pii-

Tummasävyistä musiikkia soittavat Jyrki Joutsi,
Aki Rannikko ja Sebastian Surakka eivät ole
mitään haudanvakavia heppuja. Huumorintajuisia
kavereita yhdistää musiikin lisäksi myös luonnossa
liikkuminen, kalastus ja luontokuvaus.
12
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pahtaa kosketinsoittaja Markku Piipponen. Äänittäjä ja miksaajana toimi
Simo Manninen. Kansitaiteesta vastaa
Krista Surakka, Sebastianin vaimo.
– Tämä CD on tehty ihan omaksi iloksi. Ei tässä mitään musiikillista
maailmanvalloitusta suunnitella ja ansiotöissä aiotaan käydä vastakin. Levynteko oli mielenkiintoista ja mukavaa, hyvää vastapainoa työlle, Elvera
OY:llä verkostoasentajana työskentelevä Sebastian Surakka summailee.
PIMEÄLLÄ PUOLELLA
Multain-bändin kolme salskeaa sähköammattilaista soittaa levyllään tummasävyistä metallimusiikkia. Jo biisien nimet kertovat, että kyse ei todellakaan ole mistään humpparalleista.
”Anteeksiantamattoman” lisäksi levyllä synkistellään ”Ihmisen arvoitus”- ,
”Kuu tuijottaa meitä”- , ”Ei mitään, ei
ketään” – ja ”Poissa talveen mennessä”
–biisien tahdissa.
– Metallimusiikki on perinteisesti
mollivoittoista. Sanoitukset käsittelevät hyvin usein synkkiä tai abstrakteja
asioita. Oma kiinnostus synkkään musiikkiin alkoi jo aivan nuorena, sanoo
10-vuotiaasta musiikkia ja kitaransoittoa opiskellut ja harrastanut Surakka.
– Se on hyvää vastapainoa tavalliselle elämälle. Sitä kautta pystyy käsittelemään elämänsä ikäviä asioita ja purkamaan niitä, arvioi puolestaan Jyrki

Joutsi, joka työskentelee Kotkan kaupungin palveluksessa ja jonka vapaaaikaa tahdittaa vaimon ohella kaksi
pientä lasta.
– Metallimusiikki toimii myös stressin poistona. Vaimollakin on tapana
huudattaa kotimatkalla autossa kovaa
esim. Stam1nan musiikkia, kun on ollut rankka päivä töissä, Surakka naurahtaa.
Rumpali Aki Rannikko muistuttaa,
että bändi tiivisti tyylilajinsa joskus sloganiin ”Kymissä taottua metallia”, joka
edelleen kuvaa hyvin Multaimen musiikkia.
SYNKEITÄ SAUNDEJA
– Nykymusiikin sanoitukset ovat minun mielestä menneet vaan huonompaan suuntaa. Itsekään en ole kovin aktiivinen kirjoittaja. Olen silti yrittänyt
pitää jonkinlaista yhtenäistä linjaa aina
omissa sanoituksissa. Muokkaan sanoitukset usein pätkistä, joita kirjoittelen
muistiin. Niitä sitten muokataan, jotta
sopivat oikeaan mittaan. Tällaisia niistä sitten tulee, Sebastian Surakka kuvailee.
Hän pohtii, että sanoitus on aika samanlaista kuin runoilu.
–
Lauserakenteet pitää muotoilla musiikkikappaleen osioon sopivaksi. En koe olevani kovinkaan hyvä tässä hommassa, mutta treenaamalla tässäkin kehittyy koko ajan.

Multaimen uudelta levyltä löytyy raskas kitara,
paljon säröä ja perimetallimainen käheä-ääninen
vokalisointi silti selkeällä laulannalla. Levyä on
painatettu vain 50 kappaletta, joten helpommin
biisit ovat kuultavissa spotifyssa.

Multaimen synkeitä soundeja voi
kuunnella myös Spotifyssa. Valmiiksi masentuneille musiikkia ei voi suositella, mutta huumorintajuista voi jopa naurattaa, niin ankeaa kuvaa taitava
bändi maalailee musiikillaan. Esimerkiksi levyn nimibiisi ” Anteeksiantamatonta” on totista tuuttausta, ja sanoitus
saa kylmät väreet selkäpiihin:
Elämä on kärsimys
joka alkaa syntymästä
ja loppuu kuolemaan
tuomiot vaihtelevat
pitkistä sietämättömiin...

EN
KUUKAUAD
KUV

KEVÄT ON VIHDOIN TÄÄLLÄ!
Kotkan Eltelillä työskentelevän Jyrki Salmen hienoja luontokuvia löytyy lisää internetistä osoitteesta: https://www.flickr.com/photos/salman2000/

KÄRKIMIES

VASTUULLINEN SOTE EI SYNNY HUTILOIMALLA
H

allituksen sotemalli ei toteuta

teerit. Maakunnan oma sotekeskus

johtanut palvelujen saatavuuden pa-

distuksen voimaantuloa ihmisille tul-

vällä katsota, jos yritys ei kykene riit-

sille asetettuja alkuperäisiä yh-

joutuu kilpailemaan asiakkaista yksi-

ranemiseen varsinkin hyvin toimeen-

taisiin laskemaan hinta, joka hänes-

tävästi tuottamaan voittoja ja osinko-

teisesti kaikkien eduskuntapuoluei-

tyisten suurten terveysfirmojen kans-

tulevilla, kun tavallisten ihmisten lä-

tä maksetaan terveysyritykselle tai

ja omistajilleen.

den jakamia tavoitteita.

sa. Rahoitus tulee asiakkaan muka-

hiöissä saatavuus ei ole parantu-

maakunnan sote-keskukselle. Ky-

na riippumatta siitä käyttääkö tämä

nut, vaan jopa huonontunut. Palve-

seessä on ns. kapitaatiokorvausmal-

siitä on mahdotonta enää perään-

distamisen tavoitteena on kaven-

palveluita vai ei. Kutsunkin hallituk-

lut ovat paremmin saatavilla siellä,

li, jossa tietoja on tarkoitus yhdistää

tyä. Suomeen syntyy amerikkalai-

taa ihmisten välisiä terveys- ja hyvin-

sen valinnanvapausmallia raha seu-

missä ihmiset ovat terveitä ja mak-

mm. Kelasta, Väestörekisterikeskuk-

nen malli, jossa vakuutusyhtiönä toi-

vointieroja ja taata yhdenvertaisten

raa asiakasta -malliksi. Se rikkoo jo

sukykyisiä. Huonommin siellä, missä

sesta, Tilastokeskuksesta sekä Oma-

mii maakunta. Maakunta saa rahoi-

sote-palveluiden saatavuus ja laa-

nyt toimivat palvelut, joista monisai-

ihmiset ovat sairaita ja vähemmän

kanta-tietokannasta.

tuksen valtiolta. Maakunta ei voi pe-

tu. Lisäksi uudistuksella on hillittävä

raat ja heikoimmassa asemassa ole-

maksukykyisiä.

palveluista aiheutuvien kustannuksi-

vat ihmiset ja perheet tällä hetkellä

en kasvua. Hallitus on asettanut kol-

saavat tukea ja hoitoa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uu-

men miljardin euron kustannustason
alentamisen vuoteen 2029.

Valinnanvapausmallin keskeiset

Meidän ei myöskään pidä hyväksyä julkisten palveluiden ajamista

Kun markkinat kerran avataan,

riä edes veroja ja siten varmistaa riittävien palveluiden rahoitusta.

ongelmat liittyvät juuri kannustei-

vapaille markkinoille voitontavoitte-

Maakunnan kassaan jäljelle jää-

siin ja rahoitukseen, jotka on nos-

lun logiikkaan. Voittojen sijasta kaik-

tehdä, mutta se on tehtävä niin, että
alkuperäisiin tavoitteisiin päästään.

Sote-uudistus on välttämättömän

villä rahoilla pitää maakunnan vasta-

tettu esiin useissa taloustieteilijöi-

ki veroeuromme on käytettävä ihmis-

Edellisellä hallituskaudella kes-

ta kaikesta muusta toiminnasta: eri-

den kommenteissa. Huonosti asete-

ten hoidon varmistamiseen. Riskinä

keinen keino tavoitteisiin pääsemi-

koissairaanhoidosta, lastensuojelus-

tut kannusteet vaikeuttavat kustan-

on, että osa palveluntuottajayrityk-

on noudatettava huolellisuutta. Kes-

seksi oli vastuun ja rahoituksen ko-

ta, vaativista sosiaalipalveluista ja

nusten hillintää ja luovat kustannus-

sistä ei maksa verojaan täysimääräi-

kiössä on oltava kansalaisten etu ja

koaminen aiempaa suurempiin alu-

vanhusten palveluista.

paineita sekä voivat johtaa terveiden

sesti Suomeen.

oikeudet sekä vastuu yhteisistä va-

ylihoitoon ja sairaiden alihoitoon.

eisiin, jotka järjestävät ja tuottavat
palvelut. Valmistelua tehtiin parla-

  

roista ja toiminnan vaikuttavuudesta.
  

malli mahdollistaa sen, että yksityi-

mentaarisesti ja siinä olivat mukana
kaikki eduskuntapuolueet.

On mahdollista, että hallituksen

Edes Ruotsissa maakunnissa järjes-

sen sote-keskuksen kannattaa haalia

Väitän, että rahoitusmallista seuraa

Sipilän hallitus kuitenkin päät-

täjää ja tuottajaa ei ole erotettu toi-

asiakkaikseen ihmiset, jotka tarvitse-

myös pahimmillaan suunnaton mää-

ti esittää palveluiden järjestämisen

sistaan. Ruotsi on kilpailuttanut ja

vat vain vähän hoitoa. Paljon hoitoa

rä riitoja maakuntien ja yksityisten

ja tuottamisen eriyttämistä toisis-

siten valinnut yksityiset terveysyri-

tarvitsevista ihmisistä yrityksen kan-

palvelun tuottajien välillä siitä, mis-

taan. Käytännössä maakunnan val-

tykset, joiden palveluita ihmiset voi-

nattaa hankkiutua eroon, eli saada

tä yksityisen yrityksen kuuluu vasta-

tiolta saamat verovarat siirtyvät asi-

vat valintansa mukaan käyttää. Ruot-

heidät pysymään pois palvelusta tai

ta. Riitojen suurin moottori on yksi-

akkaiden mukana yksityisille palve-

sissa toteutettiin aikanaan valin-

vaihtamaan sote-keskusta tai hakeu-

tyisten yritysten välttämätön voiton

luiden tuottajille.

nanvapausmalli, jotta voidaan saa-

tumaan maakunnan liikelaitoksen

tavoittelu. Osakeyhtiön on lain mu-

da lisää palveluita. Siellä ei asetettu

erityistason palveluiden piiriin.

Sotekeskusta voi alkaa pyörittää
ja markkinoida mikä tahansa yritys,
joka ilmoittaa täyttävänsä tietyt kri-

Suuren muutoksen valmistelussa

säästötavoitetta kuten Suomessa.
Ruotsissa valinnanvapausmalli on

kaan aina tuotettava voittoa. Voit-

TUULA HAATAINEN

Viimeisimpänä tietona rahoituk-

to maksetaan veroillamme. Yrityksen

Eduskunnan varapuhemies

sen osalta on, että ennen sote-uu-

rahoittaja- ja sijoittajapiireissä ei hy-

Kansanedustaja,sdp
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Työvuoron vaihtuessa Olvin sähköosaston
työhuoneessa on hetken täysi miehitys.
Kolmivuorotyössä tehtaalla on tavallisesti
paikalla kaksi sähköasentajaa.
Kuvassa vasemmalta Lasse Viheri,
Jarmo Kauppinen, Sakari Takkunen,
Timo Huttunen, Väinö Ohtonen ja Jukka Sonninen.

OLVILLA ON KÄYR


TEKSTI JA KUVAT: RIITTA KALLIO

-K

oskaan ei ole tullut mieleen
vaihtaa työpaikkaa, vaikka
jokunen tarjouskin on vuosien varrella tullut, sanoo yli 30 vuotta Olvi Oy:n virvoitusjuomatehtaalla Iisalmessa työskennellyt sähköasentaja
Jarmo Kauppinen.
Hän tiivistää viihtymisen syyksi sen,
että firmassa ovat asiat hyvin ja ”käyrät kohdallaan”. Yhtiön menestys näkyy myös työntekijöiden hyvinvointina. Ilmaisten limsojen ohella se merkitsee palkansaajille vuosittain esimerkiksi reiluja tulospalkkioita.
Myös Kauppisen viisi kollegaa huippusiistillä sähköosastolla ja sähkökunnossapidon työnjohtaja Lasse Viheri
vahvistavat käsitystä mallityömaasta,
jossa työkalujen ja tuotantovälineiden
lisäksi myös työntekijät ovat kunnossa
ja valmiudessa.

”SÄHKÄRIT TUNTEVAT
NOIN VIIDEN
HEHTAARIN TEHDASALUEEN MONET
SOPUKAT JA KONEET
VARMASTI PARHAITEN.”
14
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Aurinkoisena maaliskuisena iltapäivänä sähköosastolla on vuoronvaihto,
jossa pois lähtevät sähköasentajat ehtivät viestiä tuleville, että mitään akuuttia ei ole tekeillä.
– Tämä on paras tilanne tehtaalle,
kun tuotanto pelaa ja sähkärit joutavat
juoda kahvinsa rauhassa, Viheri toteaa.
ENNAKKOHUOLTO
VÄHENTÄÄ VIKOJA
Viheri kertoo, että yhä enemmän sähköosastolla satsataan ennakkohuoltoihin, jolloin viankorjaustarve on vähentynyt. Osa sähkötoiminnoista pitää tarkistaa viikoittain ja turvapiirit tarkastetaan kahdesti vuodessa. Monet sähkölaitteet ovat lisäksi etävalvonnassa, jota
seurataan sähköosastolta käsin.
– Viikon mittainen vuosihuoltokin on
nykyään kutistunut noin neljään päivään, kun systemaattista ennakkohuoltoa ja tarkistuksia tehdään kaiken aikaa
kiireellisempien töiden välissä.
Sähköasennuksia pyritään tekemään
silloin kun linja ei ole toiminnassa.
Tuotanto ja panimo pyörivät myös viikonloppuisin, joten myös päivystäjälle
riittää töitä.
EI KAHTA SAMANLAISTA PÄIVÄÄ
Kaikki sähköosaston asentajat ovat samaa mieltä siitä, mikä on parasta Olvilla olossa.

Sähköasentaja Jarmo Kauppinen tuntee Olvin tehtaan sähkölaitteet kuin omat taskunsa.
Pienet ja isot viat hoituvat vuosikymmenten tuomalla kokemuksella.

– Sähkötyöt tehtaalla ovat niin vaihtelevia, että kahta samanlaista työpäivää ei vuosiin mahdu. Meille kuuluvat
kaikki tehtaan sähkötyöt puolentoista voltin paristosta 10 kilovoltin jännitetöihin, Jarmo Kauppinen summailee.
Tavallisimmin vastaantulevia töitä
ovat muun muassa servovahvistimien
ja antureiden vaihdot. Suurena apuna
viankorjauksissa on nykyään tietokone,
tabletti tai kännykkä, joiden avulla sähköasentaja löytää laitteen korjaushistorian ja voi sen avulla päätellä, mistä vian todennäköisimmin löytää.

Kolmessa vuorossa töitä tekevä pieni sähköasentajaporukka on ylpeä ammattitaidostaan mutta myös hyvästä
yhteishengestään. Ison, monessa vaiheessa rakennetun tehtaan huolto- ja
kunnossapito vaatii pitkän perehtymisen tuotantolaitokseen ja sen koneisiin sekä monen erityisasian opettelua.
– Sähkärit tuntevat noin viiden hehtaarin tehdasalueen monet sopukat ja
koneet varmasti parhaiten. Jos linjalla tulee vika, sähköasentaja kutsutaan
ensimmäisenä hätiin. Eikä me kaihde-

Suuri on kaunista. Olvin keittämössä,
mäskäämössä ja linjoilla kulkevat miljoonat litrat. Muutama työntekijä hallitsee
etävalvontalaitteiden avulla valtavia prosesseja. Kaikkialla on siistiä ja sujuvaa.
Suurempaa säpinää syntyy vain keräilyvarastossa, josta tuotteet lähtevät paljolti
robottikeräimien avulla kauppoihin.

RÄT KOHDALLAAN
• Olvin pääkonttori ja tuotantolaitos sijaitsevat Iisalmessa ja myynti- sekä markkinointitoimisto Helsingissä. Vuonna 1878 perustettu Olvi Oyj on suomalainen panimoyritys, jonka suurin
omistaja on säätiö. Se on ns. kivijalka-omistaja, joka vuosittain tukee useita kymmeniä kohteita, mm. professuureja Kuopion Yliopistossa ja Helsingin uutta lastensairaalaa.
• Olvi-konsernin tytäryhtiöt sijaitsevat Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Valko-Venäjällä. Konsernin liikevaihto vuonna 2017 345 miljoonaa euroa ja henkilömäärä 1783. Viime vuonna Olvi-konserni valmisti 643 miljoonaa litraa juomia.
• Olvi valmistaa oluita, siidereitä, lonkeroita, virvoitusjuomia, kivennäis- ja vitamiinivesiä, urheilu- ja energiajuomia.

niä. Jarmo Kauppinen on pariinkin otteeseen ollut osastonsa sihteerinä.

Väinö Ohtosella ja Jarmo Kauppisella on yhteensä 60 vuoden työkokemus Olvilta.

ta tarvittaessa tarttumasta mekaanisiinkin korjauksiin, Kauppinen kollegoineen vakuuttaa.
SÄHKÖLIITTOLAISILLE
OMIA MÄÄRÄYKSIÄ
Olvin työntekijöihin noudatetaan Suomen Elintarviketyöläisten sopimusta
ja suurin osa tehtaan 350 työntekijästä
on SEL:in jäseniä. Sähköasentajat kuuluvat Sähköliittoon ja heille on oma liitännäissopimuksensa, jossa määritellään esimerkiksi sähkötyöturvallisuuteen liittyviä asioita.

Usealla Olvin sähköasentajalla on
vihreä lippalakki merkkinä siitä, että
sen alla on ensiapukoulutuksen käynyt
henkilö.
– Meillä voi suorittaa myös työturvallisuuskortin säännöllisin välein. Samoin jännitetyökurssi järjestetään lähes vuosittain, Lasse Viheri listaa ja tarkentaa, että tehtaan suurimmat urakat,
esimerkiksi muuntajien vaihdot, teetetään pääsääntöisesti ulkopuolisilla urakoitsijoilla.
Olvin sähköasentajat ovat osasto
065:n, Iisalmen Sähkötyöntekijäin jäse-

JOHTO ARVOSTAA
OSAAVIA TEKIJÖITÄ
– Olvi-konsernin myynti nousi viime
vuonna uuteen ennätykseen. Samalla kannattavuus kehittyi suotuisasti ja
vuoden 2017 liikevoitto ja tilikauden
tulos olivat historian parhaat. Tuloksen
lisäksi konsernin tase on hyvin vahva.
Näin tiivisti toimitusjohtaja Lasse
Aho luotsaamansa konsernin tilanteen
helmikuussa julkistetussa tilinpäätöksessä. Erityisen tyytyväinen hän on kotimaan tuotantoon ja myyntiin.
– Suomessa myynti on kasvanut 12,2
prosenttia lähestyen 200 miljoonan litran rajaa ja olemme vahvistaneet kokonaismarkkinaosuutta.
Aho muistuttaa, että Iisalmessa on

tehty myös isoja investointeja.
– Äsken valmistunut lämpövoimala
oli yritykselle iso investointi, suuruudeltaan noin 5,5 miljoonaa euroa. Siirryimme käyttämään uusiutuvaa energiaa, joka on myös ympäristöystävällistä ja piipusta suhahtaa taivaalle vain
vesihöyryä.
Toimitusjohtaja arvostaa yrityksensä
osaavia työntekijöitä, joita Iisalmen yksikössä on noin 350.
– Sähkömiesten ja koko kunnossapito-osaston merkitys yritykselle on erittäin tärkeä. He pitävät pyörät pyörimässä ja mahdollistavat osaltaan hyvän tuotannollisen suoriutumisen.
Lasse Aho toteaa, että Olvin henkilöstöllä on mahdollisuus noin yhden
kuukauden suuruiseen tulospalkkaan,
mikäli tavoitteet vuositasolla saavutetaan. 
VA S A M A 3 / 2 0 1 8
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ÄÄRIOLOT
VAATIVAT
ÄÄRIMMÄISIÄ
RATKAISUJA

JÄÄ. ÖLJY. KUUMUUS. Työsi on kaikkea muuta kuin tavallista.
Siksi JALAS® on kehittänyt erityisen Heavy Duty – turvajalkineja varsikenkämalliston todella vaativiin olosuhteisiin.
Kuuntelimme ammattilaisia ja yhdistimme heidän antamansa
palautteen Jalaksen sadan vuoden aikana saamaan kokemukseen jalkineiden valmistamisesta. Tutkimus- ja tuotekehitystiimimme teki kymmeniä testejä. Lopputuloksena on JALAS®
Heavy Duty -mallisto, jossa huipputason turvallisuus yhdistyy
ergonomiaan, mukavuuteen ja kylmyydeltä suojaamiseen.
Lisätietoja JALAS.COM
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JÄSENPALVELUT

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

&

VIETÄ PERHEJUHLAT
KAARNIEMESSÄ
Synttärit, valmistujaiset, rippijuhlat,
hääjuhlat, sukukokous… Jos olet järjestämässä 30 hengen tai pienempiä juhlia, pidä mielessä Kaarniemen kokoustila. Sähköliiton oman
Kotkassa sijaitsevan lomapaikan kokoustila on kuin tehty lämminhenkisiin kekkereihin.
Kokoustilan kertavuokra on vain
35 euroa Sähköliiton jäseneltä.
Juhlien viettäminen Kaarniemessä on sikälikin kätevää, että alueelta
voi samalla varata majoituksen. Tarjolla on perhehuoneita, hirsimökkejä,
asuntovaunu- ja telttapaikkoja.
Kaarniemen hinnasto ja varausjärjestelmä: www.sahkoliitto.fi > Edut
ja palvelut > Omat lomapaikat, joissa viihtyy

KOULUTUKSEEN OSALLISTUJA, MUISTA NÄMÄ!
• Liitto korvaa matkakulut julkisten
kulkuneuvojen taksojen mukaan. Jos
käytät omaa autoa ja kyydissäsi on
muitakin kurssilaisia, korvaus 0,23
€/km maksetaan vain sinulle eli auton käyttäjälle. TSL:n kurssien kulut
korvataan TSL:n ohjeen mukaan.
• Lentokoneella ja taksilla matkustaminen korvataan vain erityistapauksissa, ja niistä on aina sovittava ennakkoon liiton koulutusyksikön kanssa. Ota silloin yhteyttä koulutusasiantuntija Tarja Toppariin tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai puh. 050
409 8469.
• Matkakulut korvataan aina osallistujaa lähinnä olevan kurssipaikan
mukaan. Osallistu siis lähimmälle
kurssille, vaikka liitto järjestäisi samoja kursseja muuallakin.
• Sähköliitto varaa majoituksen
kurssipaikkakunnalla ilmoittautumisten perusteella eikä korvaa kuin

&

kurssiin liittyvän majoituksen. Älä
siis varaa itse hotellia. Kurssipaikkakunnalla asuville ei varata eikä korvata majoitusta. Jos olet maininnut

kurssipaikkakunnalle kurssin alka-

vaaminen edellyttää, että osallistut

ruuttaminen siksikin, että silloin pe-

mista on keskusteltava liiton koulu-

ilmoittautumisesi yhteydessä tarvit-

mista edeltävänä päivänä, voit hakea

täysipainoisesti kurssille. Liitolla on

ruutuspaikkaa jonottava jäsen saa

tusasiantuntijan kanssa.

sevasi majoitusta mutta et tarvitse-

siitä korvausta esimerkiksi omalta

oikeus laskuttaa syntyneet kulut, jos

mahdollisuuden osallistua kurssille.

kaan sitä, tämäkin tieto kannattaa

ammattiosastoltasi tai sinun on vas-

et ilmoita peruutuksesta kurssikut-

hetimiten ilmoittaa koulutusasian-

tattava kustannuksista itse (ei koske

sussa mainittuun määräaikaan men-

tus tai muu todistettavissa oleva syy

jesääntö: www.sahkoliitto.fi > Edut

tuntijalle.

Kiljavan opiston kursseja).

nessä. Yhtä tärkeää kuin kurssille il-

poissaololle, aiheutuneita kuluja ei

ja palvelut > Laadukasta koulutusta

moittautuminen on kurssipaikan pe-

laskuteta. Kaikista poikkeavista toi-

• Jos sinulla on tarve majoittua

• Matka- ja muiden kulujen kor-

• Mikäli sinulla on lääkärintodis-

Katso myös Sähköliiton koulutusoh-

VA S A M A 3 / 2 0 1 8
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Selfiessä
2/10
JUTTUSARJAMME
TUTUSTUTTAA VUODEN
MITTAAN TUOREISIIN
JÄSENIIMME.

Kaiken
keskiössä
työehdot
Remonttia töissä, ”vastapainoksi” remonttia myös kotona…
Ilkka Palosaari sai työmaalla hyvää oppia pistorasioiden
siirtämisestä kotiremonttiaankin varten.


TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ



KUVA: ILKKA PALOSAARI

E

i ole ihan kerta eikä kaksikaan,
kun Ilkka Palosaari mainitsee
sanan työehdot. Ne olivat vahvin peruste liittyä Sähköliittoon, ja niiden merkitystä hän korostaa jäsenyyttä
harkitseville.
– Minusta tuli sähköliittolainen aivan
oman ajatustyöni ansiosta. Työntekijöiden on tärkeää olla aktiivisia ja järjestäytyneitä, jotta työnantajaliittojen työehtojen heikennysyritykset pystytään
torjumaan.
– Jos ei halua pitää kiinni hyvistä työehdoista, ei kannata liittyä liittoonkaan.
Työnantajat eivät huvikseen jakele etuja; kyllä ne on yhdessä taisteltu, hän jyrähtää.
Työehdot korostuvat myös jäsenyyden tuomien etujen joukossa.
– Arvostan niitä liiton tarjoamista
eduista eniten. Tuoreena jäsenenä en
ole edes vielä ehtinyt hyödyntää alennuksia ja muuta aineellista hyvää, mutta työehdot on neuvoteltu minunkin
puolestani.
REMONTISSA PALJASTUU
”POIKKEUKSEN POIKKEUKSIA”
Voi olla, ettei Ilkasta olisi tullut sähköasentajaa ensinkään, ellei hän olisi toiminut aikaisemmin isännöitsijänä. Sil-

3x
näin liityt
jäseneksi
18
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loin heräsi kiinnostus tietää, miltä saneeraustyömailla näyttää. Edessä oli Tristeys: toisessa suunnassa putkiasentajaksi opiskeleminen, toisessa sähköasentajaksi. Sähkö vei voiton.
Ja eikös mies nyt työskentele juuri saneeraustyömaalla pääkaupunkiseudulla. Purkuvaihe on ollut opettavainen ja
rankkakin.
– Remonttikohteissa eteen tulee
usein ”poikkeuksen poikkeuksia”.
Uudiskohteessa sähköt tehdään alusta loppuun, mikä tekee työstä selkeää. Purkamisen ja yllätyksien lisäksi
remonttityömaalla rassaa tavaroiden
kuljettaminen. Kun rakennetaan aivan
uutta, apuna on nosturit ja työmaahissit, mutta remontin keskelle niitä ei aina ole mahdollista saada. Ihanteellisin
työmaa olisikin uudiskohde aivan kotinurkilla, mutta sellaisia ei ole näköpiirissä.
PUURTAMISTA PURNAAMATTA
Rauhallisuus, kokemus ja ahkeruus. Ne
Ilkka listaa vahvuuksikseen työntekijänä.
– En ehkä ole se porukan nopein mutta jaksan puurtaa päivästä toiseen purnaamatta. Ymmärrän myös kaikkien
omat roolit organisaatiossa.

Hyvässä porukassa työskenteleminen maistuu yksin tekemistä paremmin. Yksin homma voisi mennä ankeaksi puurtamiseksi.
Palkitsevinta hänestä on, kun onnistuu tekemään työn hyvin, virheettömästi ja siististi.
LEPPOISAMPAA
ELÄMÄÄ LOHJALLA
Kun Ilkka perheineen muutti Lohjalle
vaimonsa lapsuudenkotia asuttamaan,
ei ollut harhaluuloja, että paikkakunnalta löytyisi sähköalan töitä. Yleisestikään työtä ei seudulla riitä kaikille työikäisille. Lohjalta käydään töissä pääkaupunkiseudulla, ja onneksi matkaa
on vain muutamia kymmeniä kilometrejä.
Työpaikkojen puutteesta huolimatta
paikkakunnalla on monia valtteja puolellaan.
– Elämä on hitaampaa ja ilma puhtaampaa. Lasten koulukin pitää meidät täällä. Emme ole moneen vuoteen
muuttamassa, vaikka muuten voisinkin kuvitella asuvani ihan missä vain,
kunhan lapset ovat lähellä. Nykyään
voi tietysti olla kaukanakin lähellä,
kun on sähköpostit ja WhatsAppit käytössä…

• TÄYTÄ JA LÄHETÄ SÄHKÖINEN LOMAKE NETTISIVUILLAMME
• TÄYTÄ LOMAKE NETTISIVUILLAMME, TULOSTA JA LÄHETÄ
• TILAA LIITTYMISLOMAKE LIITOSTA, TÄYTÄ JA LÄHETÄ

KANTARELLIKOIRAA
KOULUTTAMAAN
Voiko vakavissaan puhua työn vastapainosta, jos saneeraustyömaalla työskentelevä mies mainitsee harrastuksekseen oman talon remontoimisen?
Työ tekijäänsä opettaa, sillä pistorasioiden siirtäminen ja käytöstä poistaminen oli kotona helppoa, kun sen oli tehnyt jo työmaalla.
Ilkka suunnittelee elvyttävänsä myös
muita harrastuksiaan vuosien tauon
jälkeen. Lista on hengästyttävä.
– Tarkoitus on alkaa maastopyöräillä lasten kanssa, kouluttaa koira haistamaan kantarellit, pystyttää kasvihuone, nikkaroida uusi sohva ja muutama
muukin huonekalu.
Tärkeintä on kuitenkin perheen
kanssa vietetty aika. Laatuajaksi riittää
elokuvien katsominen ja kaikenlaisista
asioista yhdessä jutteleminen.
Ilkan resepti työstä palautumiseen on
päivittäinen venyttely, hyvät yöunet ja
terveellinen ruoka.
– En tiedä, millaista rakennuksilla on
aiempina vuosikymmeninä ollut, mutta nykyään jo nuoretkin työntekijät vaikuttavat olevan melko väsyksissä. Kaikkien tekijöiden tahti on kova, eikä seisoskelijoita työmailla ole. 

LUE LISÄÄ:
www.sahkoliitto.fi > Liity jäseneksi
*Sähköliiton jäsenmaksu on 1,45 prosenttia
veronalaisesta tulosta, ja se on vähennyskelpoinen
verotuksessa!

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

Lomautettu &
aktiivimalli –
mikä neuvoksi?
Lomautettujen asema aktiivimallis-

Aktiivimalli voi ruuhkauttaa käsittelyä

Näin hakemuksesi
etenee kassassa
1.

na tai saat etuutta työkyvyttömyyden

Sähköalojen työttömyyskassa seuraa

tai sairauden vuoksi.

ansiopäivärahaa saavien jäsentensä

Tarkastelujakson aikana voi tapah-

Aktiivisuuden seuranta lisää työtä
työttömyyskassassa, ja hakemusten
käsittely saattaa ruuhkautua aina-

aktiivisuutta koko 65 maksupäivän

tua myös jokin ns. nollaustilanne,

kin alkuvaiheessa, kun asia on uusi

tarkastelujakson ajan. Keräämme

jolloin tarkastelujakso alkaakin alus-

sekä hakijoille että kassalle. Myös

hakemuksestasi tiedot jakson aikana

ta. Nollauksen voi aiheuttaa esimer-

kassan puhelinpalvelu saattaa ruuh-

tekemistäsi työpäivistä ja päivistä,

kiksi karenssi.

kautua aktiivimallia koskevista ky-

jolloin olet osallistunut työllistymistä

selyistä.

edistävään palveluun. Mahdollisen

3.

yritystoimintasi tuloja seurataan ha-

Mikäli aktiivisuusedellytys täyttyy

hankaloittanut se, että viime vai-

kemuksesi liitteenä toimittamiesi tu-

tarkastelujakson aikana, työttömyys-

heessa siihen päätettiin ottaa mu-

loselvitysten avulla.

kassa ei anna uutta päätöstä työttö-

kaan myös sellaisia työllisyyttä edis-

Aktiivimallin toimeenpanoa on

myyspäivärahastasi, vaan maksu jat-

täviä palveluja tai toimenpitei-

suudestasi ansiopäivärahahakemuk-

kuu entisellään. Mikäli edellytys ei

tä, joista kassa ei saa TE-toimistol-

sessasi ja liittää hakemukseesi tar-

täyty, kassa antaa päätöksen alenne-

ta lausuntoa. Niitä on selvitettävä

vittavat liitteet.

tusta päivärahasta. Työttömyyspäivä-

työttömien toimittamien selvitysten

rahasi alenee 4,65 prosenttia, joka

avulla, ja kassa joutuu usein ole-

vastaa noin yhtä maksupäivää kuu-

maan yhteydessä myös TE-toimis-

kaudessa.

toon selvittääkseen, täyttääkö palve-

Muista siis ilmoittaa tiedot aktiivi-

2.
Kassa tarkistaa hakemuksestasi,
oletko tehnyt tarkastelujakson aikana

Alennettua päivärahaa maksetaan

työttömyyskassa seuraa aktiivisuut-

tään aktiivisuusedellytyksen ehtojen

tasi ja edellyttää sinulta seuraavien

täyttämistä, osalta ei. Kumpaan ryh-

65 maksupäivän aikana jotakin seu-

mään sinä kuulut?

raavista:
• teet palkkatyötä vähintään 18 tun-

Aktiivimalli koskee sinua, jos:

tia, ja palkkasi on työehtosopimuk-

• olet kokoaikaisesti lomautettuna

sen mukainen tai vähintään 6,91 €/t

ja olet saanut työttömyysetuutta yh-

• ansaitset yritystoiminnassasi vä-

täjaksoisesti 64 maksupäivää tai pi-

hintään 241,04 €

dempään

• osallistut 5 päivää työllistymistä
edistävään palveluun

Aktiivimalli ei koske sinua, jos:

• osallistut 5 päivää muuhun työvoi-

• olet kokoaikaisesti lomautettuna ja

maviranomaisen järjestämään, työl-

olet saanut työttömyysetuutta yhtä-

listymisen edellytyksiä parantavaan

jaksoisesti enintään 64 päivää

palveluun tai toimintaan

• lomautuksesi koskee vain osaa työ-

• osallistut 5 päivää muuhun rekry-

viikon päivistä (esimerkiksi ma ja ke

tointia tukevaan toimintaan, jonka

kokoaikatyössä, ti, to ja pe lomautet-

ajalta sinulle maksetaan työttömyy-

tu kokonaan) tai olet lomautettu viik-

setuutta

ko–viikko-periaatteella
Maksupäivien seuranta alkaa alusta,

suudestasi ja liittää siihen tarvitta-

mikäli päivärahan maksatus katkeaa

vat liitteet. 

välillä. Yhden päivänkin katkos maksussa riittää siihen, että 64 päivän
jakso alkaa alusta.

Kassan
tilit nähtävillä

Sähköalojen työttömyyskassa pyr-

seuraavan tarkastelujakson ajan, ja

määrää työtä tai täyttyykö aktiivi-

sen jälkeen kassa tutkii uudelleen,

kii tiedottamaan aktiivimalliin liit-

suusedellytys jotenkin muuten. Kas-

jatketaanko päivärahan maksamis-

tyvistä asioista edelleen Vasama-

sa seuraa myös sitä, löytyykö sinulta

ta alennettuna vai nouseeko se nor-

lehdessä ja Sähköliiton nettisivul-

jokin poissulkutilanne, jonka aikana

maalitasolle. Päivärahaa ei pienen-

la. Jäsenille on lähetetty maaliskuun

aktiivisuutta ei edellytetä: olet hake-

netä enää uudelleen seuraavan tar-

alussa aktiivimallista kertova tiedo-

nut työkyvyttömyyseläkettä ja eläke-

kastelujakson jälkeen, vaan alennus

tekirje, ja myös ns. lisäpäivillä ole-

hakemuksesi on vireillä eläkelaitok-

on aina enintään 4,65 prosenttia

ville lähetettiin kirje lisäpäiviin ja

sessa, toimit omais- tai perhehoitaja-

normaalitasosta.

eläkeoikeuteen liittyen. 

Muista siis ilmoittaa ansiopäivärahahakemuksessasi tiedot aktiivi-

lu aktiivisuuden edellytykset.

riittävästi aktiivimallin edellyttämää

Mikäli aktiivimalli koskee sinua,

sa on kaksijakoinen: osalta edellyte-

Sähköalojen työttömyyskassan toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus lausuntoineen vuodelta 2017 ovat kassan sääntöjen
23 pykälän 3 momentin edellyttämällä tavalla nähtävinä kassan toimistossa osoitteessa Aleksanterinkatu 15, Tampere.
Asiakirjoihin voi tutustua 11.–15.6.2018 kello 9–15.

Jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi
Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhaki-

teet myös postitse osoitteeseen Säh-

työssäoloviikolta. Todistukses-

Mikäli sinulla on sivutoimista yritys-

taan vähintään 25 prosenttiin ansio-

jaksi täyttämällä sähköinen ilmoit-

köalojen työttömyyskassa, PL 774,

sa pitää näkyä ennakonpidä-

toimintaa, liitä mukaan:

päivärahaa maksettaessa.

tautumislomake osoitteessa www.te-

33101 Tampere.

tyksen alainen tulo sekä siihen sisältyvä lomaraha ja kor-

palvelut.fi viimeistään ensimmäise-

X

Jäljennös viimeksi vahvistetusta verotuksestasi.

Voit halutessasi tilata verottajalta muutosverokortin etuutta varten.

nä työttömyyspäivänäsi. Oikeutesi

TARKASTA HAKEMUKSESI JA SEN

vaus.

työttömyysetuuksiin alkaa aikaisin-

LIITTEET

Mikäli olet ollut ennen työttömyyttä

tehdään silloin verokortin mukaises-

taan ilmoittautumispäivästä lukien.

Jotta hakemusten käsittely olisi

X

Jäljennös irtisanomis- tai lomautusilmoituksesta.

armeijassa tai opiskelemassa:

ti ilman prosentin

X

Jäljennös työsopimuksesta.

mahdollisimman nopeaa, täytä haNÄIN HAET

kemuksesi huolellisesti ja muista

ANSIOPÄIVÄRAHAA

tarkistaa se ja liitteet.

Lähetä hakemus ja liitteet työttömyyskassan sähköisessä asiointi-

LIITÄ HAKEMUKSEESI

palvelussa. Löydät sen osoittees-

SEURAAVAT DOKUMENTIT:

ta www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa. Voit lähettää hakemuksen ja liit-

X

Palkkatodistus vähintään työttömyyttä edeltäneeltä 26

Ansiopäivärahan ennakonpidätys

X

Opiskelutodistus tai

Mikäli saat eläkettä,

VEROTUS

liitä mukaan myös:

Työttömyyskassa saa verotiedot suo-

X

korottamista.

todistus armeijasta.

Jäljennös

raan verottajalta aina vuoden alus-

eläkepäätöksestä.

sa. Palkkaa varten annetun verokortin ennakonpidätysprosenttia korote-
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VOLTTIPÄIVILLE
AULANGON AURINKOON!


TEKSTI JA KUVA: RIITTA KALLIO

– Perjantaina aloitetaan risteilyllä.
Lauantaina kilpaillaan mm. ongin-

S

tä pitkin Hämeen linnalle saakka, lupaa hotellin esite.

ähköliittolaisten oma kesätapah-

ta- ja golfmestaruuksista. Luvassa on

tuma Volttipäivät (aluksi Ret-

perinteiset tilaisuudet mutta myös

hillitty juhlacharmi on Aulangolla vä-

keilypäivät) palaa 52 vuoden tau-

uutta leikkimielistä ohjelmaa, loista-

hitellen vaihtunut kuntolomailijoihin

on jälkeen Hämeenlinnan Aulangol-

va illallinen ja jatkot yökerho Hugos-

ja golfaajiin, jotka nauttivat Vanaja-

le. Kuuluisa matkailunähtävyys ja

sa hienojen esiintyjien kera.

veden laakson maisemista Suomen

järjestelyistä vastaava ammattiosas-

Viime vuosisadan alun porvariston

toiseksi vanhimmalla golfkentällä.

to, Hämeenlinnan Sähkötyöntekijät

AINUTLAATUISELLE

kutsuvat sähköliittolaisia viihtymään

AULANGOLLE

HUGO TEKI HISTORIAA

17.-19. elokuuta järjestettävään ta-

Kaverusten Aulanko-kehuille tun-

Aulangon upean alueen loi Hugo

pahtumaan, joka tarjoaa elämyksiä

tuu löytyvän vastinetta, sillä kylpylä-

Standertskjöld, varakas liikemies,

kulttuurista kulinarismiin ja liikun-

hotellin pihaan kurvatessa räntäsa-

jolla oli esteettistä silmää. Hänen

nasta lekotteluun.

de loppuu ja aurinko säteilee taivaan

perintönsä on vieläkin aistittavissa

– Toivotamme kaikki jäsenet per-

täydeltä valaisten Vanajaveden ran-

upeassa luonnonpuistossa, sen lam-

heineen tervetulleiksi viettämään

nassa kohoavan, valkoisena hohta-

milla ja tekosaarissa, vanhoissa istu-

kaunista elokuista viikonloppua Au-

van funkis-hotellin laajoine historial-

tuksissa ja jylhässä rauniolinnassa.

langolle, tiivistää järjestelytoimikun-

lisine puistoympäristöineen.

nan vetäjä Jari Korpela, joka odottaa
Volttipäiville yli 300 kävijää.

– Uniikki Aulanko on kylpylöineen

Puiston tunnetuin kohde on näkötorni, josta avautuvat upeat mai-

ja golfkenttineen kylpylähotellien aa-

semat järville ja metsien yli silmän-

telia. Myös juhla- ja kokouspaikkana

kantamattomiin. Tornilta laskeutuvat

meenlinnaan on niin hyvät yhteydet

Aulangolla on pitkät perinteet. Ho-

pitkät raput kallionjyrkännettä pitkin

koko Suomesta ja Aulanko kylpylöi-

tellin lähistöllä on runsaasti aktivi-

Karhuluolaan ja järven rannalle.

neen on niin vetovoimainen kohde,

teetteja ja läheisen Hämeenlinnan

– Tavoite on ihan realistinen. Hä-

HOTELLI AULANKO sijaitsee Hämeenlin-

si kehuja ulkomaita myöten. Arkkiteh-

nan Aulangolla Vanajaveden rannalla.

dit Blomstedt ja Lampén suunnittelivat

Useaan otteeseen laajennetun kylpy-

myös hotellin sisustuksen.

lähotellin ensimmäinen osa valmistui

Aulanko oli Suomen loistokkaimpia

vuonna 1938 ja oli yksi aikakautensa

hotelleja, ja se esiintyi monissa koti-

merkittävimpiä funktionalistisia raken-

maisissa elokuvissa. Vuonna 1939 ta-

nuksia Suomessa. Hotelli ja sitä ympä-

pahtui ikävä tragedia, kun Rikas tyt-

röivä Aulangon puisto ovat myös Mu-

tö -elokuvan kuvausten päätösjuhlan

seoviraston määrittelemiä valtakunnal-

aikana näyttelijä Sirkka Sari kiipe-

lisesti merkittäviä rakennettuja kult-

si hotellin katolle ja kuoli pudottuaan

tuuriympäristöjä.

siellä savupiippuun.

Aulangon paikalla sijaitsi alun pe-

Ensimmäistä kertaa Hotelli Aulan-

rin Karlbergin kartano, jonka pääraken-

koa laajennettiin vuonna 1963. Vuonna

nus paloi tammikuussa vuonna 1928.

1990 hotellin yhteyteen valmistui kon-

Hämeenlinnan kaupunki oli kaksi vuot-

geressikeskus talvipuutarhoineen, ja

ta aikaisemmin ostanut alueen evers-

viimeisin laajennus on arkkitehti Mar-

ti Hugo Standertskjöldiltä ja alkanut

jatta Hara-Pietilän suunnittelema kyl-

kehittää sitä matkailukeskukseksi.

pyläosa ja urheilun monitoimihalli, jot-

Hotelli Aulankoa pidettiin arkki-

ka otettiin käyttöön vuonna 2006.

tehtuurisena sensaationa, joka kerä-

Lasten suosikkikohteita Aulangolla

että majoituspaikoista saattaa tulla

kaikki nähtävyydet ovat vain lyhyen

ja lähiympäristössä ovat HugoPark-

jopa kisaa, arvioivat osasto 018 toi-

ajomatkan päässä. Voit myös vuok-

seikkailupuisto, Hämeen linna, Rau-

set puuhamiehet Risto Heikkinen ja

rata hotelliltamme pyörän ja polkea

niolinna, Aulangon ratsastuskoulu ja

Timo Ruokonen.

hopeapajujen reunustamia rantatei-

Metsänkylän navetta (alpakoita).

Osasto 018 Risto Heikkinen,
Timo Ruokonen ja Jari Korpela
testailivat uuden laiturin
kantavuutta kesään valmistautuvan
hotelli Aulangon rannassa.
20
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Ennakkotieto: SÄHKÖLIITTOLAISTEN GOLF-MESTARUUSKILPAILUT
JÄRJESTETÄÄN VOLTTIPÄIVIEN YHTEYDESSÄ
AIKA: lauantai 18.8.2018. PAIKKA: Aulanko Golf Hugo (9r.), Hämeenlinna
TIEDUSTELUT:
Jari Korpela, puh. 040 506 3076, jari.korpela@pp8.inet.fi
Mikko Korpinen, puh. 050 67 592, mikko.korpinen@sahkoliitto.fi
TARKEMMAT KILPAILUTIEDOT JULKAISTAAN 17.5. ILMESTYVÄSSÄ VASAMASSA.

VOLTTIPÄIVÄT 2018 OHJELMA
Perjantai 17.8
15:00

Info aukeaa

18:00–21:30 Risteily Vanajavedellä M/S Silver Moonilla
(ilmoittautuminen ennakkoon)
Lauantai 18.8
07:00–10:00 Hotellissa majoittuneilla aamiainen		
10.00–11:00 Tervetulotilaisuus ja lippujen jako
10:00–13:00 Sähköliiton golfmestaruuskilpailut
(ilmoittautuminen ennakkoon)
12:00–15:00 Keittolounasta tarjolla kylpylän kahvilassa.
10.50€/henkilö
12:00–15:00 Onkikilpailut (ilmoittautuminen ennakkoon)

VARAA VOLTTIPÄIVÄT-MAJOITUS NYT!
SCANDIC AULANKO, STANDARD-HUONE

13:00–16:00 Katajistonrannan aktiviteetit:
Kuplafutista, lypsykisaa,
sorsanmetsästystä laserhaulikolla ym.		
15:00–15:30 Onkikilpailujen punnitus
16:00–17:00 Eläkeläistapaaminen

• 120 €/1 hh/vrk • 122 €/2 hh/vrk • 30 €/lisävuode/vrk

19:00

Illallinen (ilmoittautuminen ennakkoon)

Majoitukseen sisältyy aamiainen, kylpylän allasosaston ja kuntosalin vapaa käyttö.

21:00

Iltaohjelma yökerho Hugo

Varaa 31.5. mennessä sähköpostilla my.reservation@restelhotels.fi
tai puhelimitse 020 055 055 (0,17 €/puhelu + 0,75 €/min). Käytä tunnusta Volttipäivät.

KATAJISTONRANNAN RETKEILYMÖKIT

Sunnuntai 19.8
08:00–11:00 Aamiainen
Omatoimista tutustumista Aulangon
puistometsään. Näkötorni, karhunluola ym.
12:00

Huoneiden luovutus

• 80 €/29 m², 4 hlö/vrk
Varaa sähköpostilla info@aulankooutdoors.fi tai soittamalla 044 767 4772 • www.katajistonranta.fi/retkeilymokit
Lisäksi alueelle mahdollista majoittua matkailuautolla/asuntovaunulla

Lisätietoja: www.volttipaivat.fi

—
Pinta-Jussin listatuotteet
Täydellinen ratkaisu myös saneeraukseen
Lista-asennustuotteilla toteuttaa koko kohteen, oli kyseessä sitten uudisrakennus tai saneeraus. Hyödynnä
vanhat uppoasennukset ja tee lisäykset pinta-asennettavilla tuotteilla. Jussi- ja Impressivo-sarjan pintaasennustuotteet ovat markkinoiden parhaat asentaa. Jussi-listapistorasiassa on monta toivottuja
ominaisuuksia esimerkiksi: mahdollisuus kiinnittää ainoastaan kolmella ruuvilla, korkeussäätömahdollisuus,
suuret jaetut tilat asennus ja johtoteille. abb.fi/asennustuotteet

VA S A M A 3 / 2 0 1 8
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KEVÄTRISTIKKO

Nimi:
Osoite:
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Lähetä vastauksesi 7.5. 2018 mennessä: Sähköliitto, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere. Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.

KURSSIT
SÄHKÖISTYS- JA
SÄHKÖASENNUSALAN KURSSI

SÄHKÖLIITON
KURSSIT 2018

URAKKAMÄÄRÄYKSET
5.–6.5.2018 Sokos Hotel Vaakuna, Kouvola • Hakuaika päättyy 20.4.2018
Ilmoittaudu mukaan kursseille hakuaikojan noudattaen tarja.toppari@sahkoliitto.fi
tai 050 409 8469.
Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen (2hh), ohjelmaan merkityt ruokailut sekä
matkakulut, mikäli niitä syntyy. Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km.

SYYSKUU
VIRTAA LUOTTAMUSMIESTEN OMAAN JAKSAMISEEN
1.–2.9.2018, Scandic Aulanko, Hämeenlinna

hakuaika päättyy 17.8.2018

ALUEELLINEN NUORISOTAPAHTUMA
7.–8.9.2018, Sokos Hotel Arina, Oulu

hakuaika päättyy 24.8.2018

TEOLLISUUS- JA ERITYISALOJEN AJANKOHTAISPÄIVÄT
15.–16.9.2018, paikka ilmoitetaan myöhemmin

hakuaika päättyy 31.8.2018

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI

Joko olet SAK:n uutiskirjeen tilaaja? Kannattaisi olla, niin pidät itsesi ajan tasalla työelämään liitty-

Työehtosopimus tutuksi
21.–22.9.2018, Sokos Hotel Arina, Oulu

SAK:N UUTISKIRJE PITÄÄ AJAN TASALLA
TYÖELÄMÄKYSYMYKSISSÄ
vissä kysymyksissä.

hakuaika päättyy 7.9.2018

Tilaa kirje sähköpostiisi joko suomen- tai ruotsinkielisenä osoitteessa www.sak.fi/uutiskirje. Saat

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI

kaksi kertaa kuukaudessa luettavaksesi ja keskustelun herättäjäksi infoa, asiantuntijakommentteja ja

24.– 28.9.2018, Kiljavan opisto, Nurmijärvi

paljon muuta.

LUOTTAMUSMIESTEN JATKOKURSSI

tuksia työmarkkinarauhaan, kuulonturvaamisvinkkejä työpaikalle ja asiaa kesälomien sopimisen peli-

Esimerkiksi huhtikuun ensimmäinen uutiskirje käsitteli muun muassa paikallisen sopimisen vaiku-

1. osa 24.–28.9.2018 ja		
2. osa 29.10.–2.11.2018, Kiljavan Opisto, Nurmijärvi

säännöistä. 

ALUEELLINEN NUORISOTAPAHTUMA
28.–29.9.2018, Holiday Club Caribia, Turku

hakuaika päättyy 14.9.2018

ENERGIA-, ICT- JA VERKOSTOALAN TYÖEHTOSOPIMUSKURSSI
29.–30.9.2018, Scandic Tampere Koskipuisto, Tampere

hakuaika päättyy 14.9.2018

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkatöiden laskeminen
29.–30.9.2018, Sokos Hotel Vaakuna, Kouvola

hakuaika päättyy 14.9.2018

LOKAKUU
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkamääräykset
6.–7.10.2018, Sokos Hotel Arina, Oulu

hakuaika päättyy 21.9.2018

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkatöiden laskeminen
13.–14.10.2018, Sokos Hotel Arina, Oulu

hakuaika päättyy 28.9.2017

NUORILLE TARKOITETTU SÄHKÖISTYS- JA
SÄHKÖASENNUSALAN URAKKALASKENTAKURSSI
20.–21.10.2018, Scandic Tampere Koskipuisto, Tampere

hakuaika päättyy 5.10.2018

TYÖYMPÄRISTÖN AJANKOHTAISPÄIVÄT
26.–27.10.2018, Scandic Aulanko, Hämeenlinna

hakuaika päättyy 12.10.2018

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTAPAHTUMA
27.–28.10.2018, Sokos Hotel Ilves, Tampere

hakuaika päättyy 12.10.2018

MARRASKUU
ALUEELLINEN NUORISOTAPAHTUMA
2.–3.11.2018, Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio

hakuaika päättyy 19.10.2018

Ilmoittaudu mukaan Sähköliiton kursseille hakuaikaan mennessä osoitteella
tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.
Osallistuminen kursseille on Sähköliittolaisille maksutonta. Matkakulut korvataan, mikäli
niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle julkisten kulkuneuvojen taksojen
mukaan tai omaa autoa käytettäessä auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Tutustu koulutustarjontaamme www.sahkoliitto.fi
VA S A M A 3 / 2 0 1 8
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OSASTOT TOIMIVAT

Seuraava Vasama ilmestyy 17.5.2018. Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan
maanantaihin 7.5.2018 kello 15.00 mennessä. Tällä välin päivitämme saapuneita ilmoituksia liiton
kotisivuille.

sen Kaarniemeen ja kiinnityksen

mistolla, Brahenkatu 13 A 4, Turku.

kan hinta 30 €/jäsen ja 50 €/seura-

LÄHETÄ OSASTOILMOITUS NETTILOMAKKEELLA!

kiertopalkintoon. Muutkin palkin-

Esillä sääntömääräiset asiat, kahvi-

lainen. Paikkoja on varattu 50 kpl,

not olivat jälleen loistavia. Palkin-

ja voileipätarjoilu. Tervetuloa mu-

ja ne täytetään ilmoittautumisjär-

Osastoaktiivit huomio! Osastot toimivat -ilmoituksia pääsee lähettämään

toja sponsoroivat LSK, SLO, Konec-

kaan! – Hallitus

jestyksessä. Tarkempi aikataulu lä-

liiton uusien nettisivujen sähköisellä lomakkeella. Löydät lomakkeen

ranes, Kotkamills ja QM-Installati-

osoitteesta www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/ilmoita-tapahtumasta.

on. Onnea menestyneille pilkkijöil-

043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry

Maksu ilmoittautumisen jälkeen

le ja kiitos palkintojen lahjoittajil-

Seuraavat kuukausikokoukset:

4.5. mennessä osaston tilille: FI46

le. – Hallitus

19.4. ja 17.5. Tervetuloa! – Hal-

5770 0540 1498 19. Lisätietoja

litus

puheenjohtaja Kari Heinoselta puh.

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

hetetään osallistujille myöhemmin.

021 Porin Seudun

050 454 7319 ja kotisivuilta www.

Sähköalantyöntekijät ry

049 Helsingin

Kevätkokous ke 25.4.2018 klo

Sähköalantyöntekijät ry

18 Original Sokos Hotel Vaakunas-

Kevätkokous ti 25.4.2018 klo 17,

059 Lahden

sa. Esillä sääntömääräiset asiat.

Paasivuorenkatu 2 C, Helsinki. Ko-

Sähköalantyöntekijät ry

Kahvitarjoilu. Tervetuloa. – Hallitus

kouksessa käsitellään sääntöjen 7

Kevätretki Vilnaan 9.–13.5. Läh-

osasto058.fi

001 Oulun Sähkötyöntekijäin

Sähkötyöntekijät ry:n tilille FI39

§ mukaiset asiat, muun muassa toi-

tö ke 9.5. klo 15.30 Marolankadun

Ammattiosasto N:o 1 ry

5680 0020 1979 80 viitenumerol-

029 Kouvolan

mintakertomus ja tilinpäätös sekä

turistipysäkiltä. Laiva, Silja Euro-

Eläkeläisjaoston kokoukset vuonna

la 8109. Lisätiedot ja ilm. vapaa-ai-

Sähkötyöntekijäin Osasto ry

mahdolliset muut esille tulevat asi-

pa, lähtee klo 18.30. To 10.5. aa-

2018 pidetään joka kuukauden toi-

ka@hameelinnansahkotyontekijat.fi.

Kevätkokous pe 27.4.2018 klo

at. Kokousta ennen kahvitarjoilu

miainen laivalla, laivasta ulos klo

sena tiistaina klo 12 alkaen osaston

Koripallon MM-karsintaottelu

18 Ässätornissa, Ilmarinkuja 3,

ja pientä suolaista. Tule vaikutta-

8.30. Siitä kohti Vilnaa ja majoit-

toimistolla osoitteessa Rautatienka-

Suomi–Islanti ma 2.7. klo 18 Hel-

45100 Kouvola. Kokouksessa käsi-

maan osastosi asioihin. Tervetuloa!

tuminen Holiday Inn Vilnius -hotel-

tu 16 D 46, Oulu. Kesä-, heinä- ja

singin Jäähallissa. Bussikuljetus

tellään sääntömääräiset asiat. Ko-

– Hallitus

liin. Pe 11.5. aamiainen hotellissa,

elokuussa ei poikkeuksellisesti pi-

peliin ja takaisin: Turenki la-ase-

kouksen jälkeen ruokailu, johon

detä kokouksia.

ma klo 16.10, Hämeenlinna SSAB

osallistuvilta sitova ilmoittautumi-

057 Etelä-Pohjanmaan

hotellissa, lähtö kohti Riikaa ja ma-

klo 16.20, Hämeenlinna Wetterhoff

nen 18.4. mennessä puh. 040 809

Sähköalantyöntekijäin osasto ry

joittuminen Riikaan. Su 13.5 aami-

002 Veitsiluodon sähkö- ja

klo 16.30, Helsinki Jäähalli klo 18.

7029 tai kouvolansahkotyonteki-

Osasto maksaa jäsenilleen mat-

ainen hotellissa, lähtö Tallinnaan,

automaatiotyöntekijät ry

Myös matkalta voi nousta kyytiin,

jat@gmail.com. Hallitus toivottaa

kat Sähköliiton jäsenristeilylle 21.–

laiva lähtee klo 19.30. Helsingissä

Kevätkokous pe 27.4.2018 klo

kun ilmoittaa paikan etukäteen. Pa-

kaikki jäsenet tervetulleiksi!

22.4. juna- tai linja-autokuittia vas-

klo 21.30, Lahdessa n. klo 23. Li-

17 pizzeria Roomassa. Käsitellään

luukyyti lähtee n. 10 minuuttia ot-

taan.

sätietoja myöhemmin. Matkan hinta

sääntöjen määräämät asiat. Ko-

telun päättymisen jälkeen. Lippuja

036 Kuopion

kouksessa ruokatarjoilu. Tervetu-

rajoitetusti. Omavastuu 10 € tulee

Sähköalantyöntekijät ry

sa valitaan uusi puheenjohtaja, ma

loa! – Hallitus

maksaa 8.6. mennessä Hämeen-

Kevään opinto- ja virkistysmatka

7.5. kello 17 osaston toimitilois-

linnan Sähkötyöntekijät ry:n tilille

tehdään keväiseen Kööpenhami-

sa, Keskuskatu 17 B kellarikerros,

kasaa ryhmän ja osallistuu 10,55

011 Tampereen Seudun

FI39 5680 0020 1979 80 viitenu-

naan to–su 26.–29.4.2018. Mat-

60100 Seinäjoki.

km juoksuun. Lisätietoja myöhem-

Sähköalantyöntekijät ry

merolla 1119. Lisätiedot ja ilm. va-

kustamme lentäen, ja vierailukohde

Veteraanijaosto kokoontuu ma 23.4.

paa-aika@hameenlinnansahkotyon-

on NKT Cables Tanskan tehdas (pe

vätkokoukseen pe 18.5.2018 klo

klo 14 osaston toimistolla, Näsilin-

tekijat.fi tai puh 050 505 2279.

27.4.), hotellimajoitus aamiaisella.

17 SQB Centerin kabinetti 4:ään,

060 Mikkelin

Wanaja Festival, Hämeenlin-

Lisätiedot ja sitovat ilm. puh. 044

Urheilupuisto 5, 60100 Seinäjo-

Sähköalantyöntekijät ry

553 9871/Ilpo.

nankatu 33 b A. Portin tunnusluku 3390.

Ylimääräinen jäsenkokous, jos-

Tervetuloa sääntömääräiseen ke-

min.

Sääntömääräinen kevätkokous pe
27.4.2018 klo 18 hotelli Cumuluk-

tusti, omavastuu 40 € tulee mak-

ti 24.4.2018 klo 18 osaston toi-

Kokouksen jälkeen keilataan, syö-

sessa, Mikonkatu 9. Esillä sääntö-

saa 8.6. mennessä Hämeenlinnan

mistolla, Kuopionlahdenkatu 31,

dään ja saunotaan. Ilm. 30.4. men-

jen määräämät asiat. Tervetuloa! –
Hallitus

Sähkötyöntekijät ry:n tilille FI39

käynti Ajurinkadun puolelta. Käsi-

nessä sähköpostilla: osasto057@

015 Imatran Sähköalan

5680 0020 1979 80 viitenume-

tellään osaston sääntöjen kevätko-

gmail.com.

Ammattiosasto ry

rolla 8400. Lisätiedot ja ilm. va-

koukselle määräämät asiat. Tervetu-

Kevätkokous to 26.4.2018 klo 18

paa-aika@hameenlinnansahkotyon-

loa! – Hallitus

(hallitus klo 17.30) Imatran Kylpy-

tekijat.fi.

tervetuloa! – Hallitus

Vesijärvi puolikas 19.8. Osasto

tömääräiset ja ajankohtaiset asiat.

ke 25.4.2018 klo 16.30. Kahvi- ja

kouksen jälkeen ruokailun. Jäsenet

ton toimistolle 23.4. mennessä.

ki. Kokouksessa käsitellään sään-

den päivän liput, lippuja rajoite-

lä, Purjekuja 2. Osasto tarjoaa ko-

200 €/henkilö. Maksu ja ilm. osas-

Sääntömääräinen kevätkokous

na Linnanpuisto 6.–7.7. Kah-

Sääntömääräinen kevätkokous
kakkutarjoilu. Tervetuloa!

päivä Vilnassa. La 12.5. aamiainen

067 Kokkolan Seudun
058 Joensuun

Sähköalantyöntekijät ry

Sähköalantyöntekijät ry

Perhepäivä jäsenille perhei-

037 Satakunnan

Kevätkokous ti 24.4.2018 klo

neen PowerParkissa la 9.6.

Scandic Hotelli Aulangolla 17.–

Energia-alan ammattilaiset ry

18.30 Teatteriravintolassa (Tornika-

Matkan hinta 11 €/alle 130

19.8. Tapahtumasta tietoa www.

Sääntömääräinen kevätkokous pe

binetti). Käsiteltävänä sääntömää-

cm ja 16 €/yli 130 cm. Hinta

Volttipäivät 2018 järjestetään

volttipaivat.fi. Lisää tietoa tapahtu-

27.4.2018 klo 17. Paikkana Ja-

räiset ja muut esille tulevat asiat.

sisältää huvipuistorannekkeen

018 Hämeenlinnan

mista osaston kotisivuilla; www.ha-

cuzzi-allas- ja saunatilat, Antinkatu

Kokouksen jälkeen tarjolla iltapa-

ja edestakaisen linja-

Sähkötyöntekijät ry

meenlinnansahkotyontekijat.fi.

8, 28100 Pori. Kokouksessa käsi-

laa. Tervetuloa! – Hallitus

autokuljetuksen. Sitova
ilmoittautuminen maksamalla

Hämeenlinnan Sähkötyönteki-

tellään sääntöjen määräämät asiat.

ti su 22.4. klo 15 Verkatehtaal-

jät ja Aulangon kylpylä jatkavat yh-

Ilm. osallistumisesta to 19.4 men-

tä paikallista TES-kurssia: Energia-

lippujen summa osaston tilille

la. Lippuja rajoitetusti. Lisätiedot

teistyösopimustaan vuodelle 2018.

nessä puh. 044 701 2375. Terve-

ICT-Verkostoala sekä Sähköistys- ja

FI03 5162 0020 1477 68. Käytä

ja ilm. vapaa-aika@hameenlinnan-

Aulanko tarjoaa jäsenillemme per-

tuloa! – Hallitus

sähköasennusala la 28.4. Karhun-

maksaessasi viitenumeroa 1122.

mäen koululla klo 9. Kurssi on tar-

Ilmoita myös tarvittavien lippujen

Tuomo Rannankarin lastenkonsert-

Osasto järjestää kaksi erillis-

sahkotyontekijat.fi tai puh 050 505

heineen kylpylälippuja hintaan 10

2279.

€/aikuinen ja 6 €/lapsi. Edun max

039 Tietoliikenne- ja

koitettu Pohjois-Karjalan alueen

määrä sähköpostilla osoitteeseen

henkilömäärä kerrallaan 5 hlöä.

Informaatiotekniikka os. 039

asentajille. Kysykää osastoltanne

sihteeri67@gmail.com. Paikat täy-

Tunnistautuminen tapahtuu Sähkö-

Kevätkokous ti 24.4.2018 alkaen

mahdollisesta koulutustuesta (muut

tetään ilmoittautumisjärjestyk-

liiton jäsenkortilla.

klo 17 osaston uudessa toimistoti-

kuin osasto 058:n jäsenet). Kahvit-

sessä. Viimeinen maksupäivä on

Pöytälätkäkilpailu la 5.5. klo
16 alkaen, Vanajan parvi, Vanajantie. Suomi–Etelä-Korea-jääkiekko-

lassa, Kiitoradantie 6, rak.21, 2krs.

telut/ruokailut osasto 058:n puo-

25.5.2018. Tarkemmat aikataulut

juomaa ja sauna tarjolla. Tarjoilujen

020 Kotkan Sähköalantyöntekijäin

01530 Vantaa. Kokouksessa käsi-

lesta kaikille. Ilm. 21.4 mennes-

sähköpostitse ilmoittautuneille sekä

takia ilm. 22.4. mennessä vapaa-ai-

Ammattiosasto ry

tellään ja päätetään sääntöjen mää-

sä Kari Heinoselle puh. 050 454

osaston kotisivuilla www.osasto067.

ka@hameenlinnansahkotyontekijat.

Pilkkikilpailut pidettiin la 3.3.

räämät asiat. Kahvitarjoilu ennen

7319. Kerro viestissäsi, kummal-

sahkoliitto.fi. Tervetuloa!

fi tai puh 050 505 2279.

Kaarniemessä. Aurinkoinen pakkas-

kokousta. Tervetuloa kaikki osaston

le kurssille ilmoittaudut, ja kirjoi-

sää helli sekä pilkkijöitä että mak-

jäsenet! – Hallitus

ta, jos mielessä on kysymyksiä tai

073 Kurikan Sähköalojen osasto ry

muuta alaan liittyvää.

Sähköliitto järjestää jäsenilleen lai-

peli screeniltä klo 17.15. Ruokaa,

Tomaatteja! Tomaatteja! NaMu
Tomaatit -esitys la 12.5. klo 18 So-

karanpaistajia. Voittajaksi selviy-

kos Hotelli Vaakuna, Possentie 7.

tyi Juha Puhakka 1670 g, toisek-

041 Turun Seudun

Jäsenet + avec, lippuja rajoitetusti.

si Petri Pekkalin 1270 g ja kolman-

Sähkötyöntekijät ry

teatterimatkan Kuopioon Lisää

korvaa jäsenilleen laivamatkan ja

Omavastuu 10 €/lippu tulee mak-

neksi Esa Sakki 315 g. Voittaja sai

Sääntömääräinen kevätkokous to

saikkua kiitos -esitykseen. Esitys

matkakulut julkisen liikenteen mu-

saa 29.4. mennessä Hämeenlinnan

palkinnoksi viikonloppumajoituk-

19.4.2018 klo 16.30 osaston toi-

on Kuopion Maximissa klo 19. Mat-

kaan. Laivamatkan ja julkisen lii-
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Osasto järjestää la–su 19.–20.5.

varisteilyn 21.–22.4. Osasto 073

kenteen maksutositteet palautetaan

taan 3–4 hengen joukkueilla. Voit-

meistään 30.4. Tervetuloa myös

138 Savon tietoliikenne-

166 Vaasan Sähkömiehet ry

kevätkokoukseen 4.5. Liiton sivuilla

te kasata oman tiimin etukäteen tai

Karkkilan porukka!

ja IT-osaajat ry

Sääntömääräinen kevätkokous

lisää tietoa laivamatkasta. Tieduste-

paikan päällä. Keilaamisen jälkeen

Sääntömääräinen kevätkoko-

pe 27.4.2018 klo18 osaston toimiti-

lut Jani Mansikkamäki, mansikja@

jälkipelit voi hoitaa takkahuoneen

108 Nurmeksen

us la 12.5.2018 klo 15 alkaen

lassa (Ay-keskus, Hovioikeudenpuis-

gmail.com. Terveisin hallitus.

saunalla, joka on lämmin koko il-

Sähköalantyöntekijät ry

BowlD1nerin tiloissa, Ajurinkatu

tikko 18, sisäpiha). Kokouksessa kä-

lan. Merkatkaahan kalenteriin ylös

Kevätkokous pe 4.5.2018 klo

16, Kuopio. Kokouksen jälkeen ruo-

sitellään osaston sääntöjen mukai-

pe 4.5.2018 klo 18. Paikkana Ho-

päivämäärä ja aika ja tulkaa jou-

16 PKS:n toimitiloissa, Välitie 12,

kailu ja keilailu virvokkeineen osas-

set kevätkokousasiat. Kahvitarjoilu

tel Kurikka. Kokouksessa käsitel-

kolla kokoustamaan, keilaamaan

Nurmes. Esillä sääntömääräiset ja

ton jäsenille. Tervetuloa! Facebook.

ja kokouksen jälkeen illallinen. Ter-

lään sääntömääräiset asiat. Tervetu-

ja saunomaan! Pyytäisimme tarjoi-

ajankohtaiset asiat. Kokouksessa

com/osasto138.

vetuloa! – Hallitus

loa! – Hallitus

lua varten etukäteisilmoittautumisia

pizzatarjoilu. Tervetuloa! – Hallitus

Sääntömääräinen kevätkokous

154 Pogostan

166 Vasa Elarbetare Rf

120 Vanhankaupungin

Sähköalantyöntekijät ry

Stadgeenligt vårmöte fredagen den

Sähkömiehet ry

Sääntömääräinen kevätkokous to

27.4.2018 kl 18 i avdelningens ut-

tekstiviestitse numeroon 040 180
077 Savonlinnan ja Lähiympäristön

8583. Tervetuloa! – Hallitus

Sähkömiehet ry
Sääntömääräinen kevätkokous

104 Saarijärven

Kevätkokous pe 27.4.2018 klo 16

3.5.2018 klo 18 alkaen PKS-toi-

rymmen på Hovrättsesplanaden 18.

pe 20.4.2018 klo 18 alkaen Hotel-

Sähköalantyöntekijät ry

Pihvipaikassa Hausjärvellä, Rii-

mistolla, Pajatie 6, Ilomantsi. Koko-

På mötet behandlas stadgeenliga

li Pietari Kylliäisen Ruiskukka-kabi-

Sääntömääräinen kevätkokous

himäentie 3620, 12100 Oitti.

uksessa käsitellään sääntömääräiset

vårmötesärenden. Kaffe under mö-

netissa. Asioina sääntöjen määrää-

Summassaaressa to 3.5.2018 klo

Ilm. puh. 040 772 8275. Keväisin

asiat. Tervetuloa! – Hallitus

tet och efteråt kvällsbit. Välkomna!

mät asiat. Kokouksen jälkeen pieni

18. Asiat: sääntömääräiset ja osas-

terveisin Olli V.

iltapala. Tervetuloa. – Hallitus

ton matka. Ruokailu klo 17 alkaen.
123 Länsi-Suomen tietoliikenne-

Sääntömääräinen kevätkokous la

178 Siilinjärven

082 Viialan Sähkötyöntekijäin

3.6. tai 8.–10.6., mikäli lähtijöi-

alan ammattilaiset ry

21.4.2018, Pasilan saunatilat. Hal-

Sähköalantyöntekijät ry

Ammattiosasto ry

tä on riittävästi. Yhteydenotot 10.5.

Kevätkokous la–su 21.–22.4. Säh-

litus kokoontuu klo 13 ja yleiskoko-

Sääntömääräinen kevätkoko-

Sääntömääräinen kevätkokous pe

mennessä sähköpostilla tapio.

köliiton jäsenristeilyn yhteydes-

us alkaa klo 16. Esillä sääntömää-

us pe 4.5.2018 alkaen klo 17 kyl-

20.4.2018 klo 18 Akaan keilahal-

naivo@pp1.inet.fi.

sä. Ilmoittautuminen työhuonekun-

räiset asiat. Osaston vuoden 2018

pylähotelli Kunnonpaikassa, Jo-

tien kautta.

virkistysmatkalle vielä vapaita paik-

kiharjuntie 3, 70910 Vuore-

Hotellimatka Tallinnaan 1.–

lilla, Hallamäentie 3, 37800 Akaa.

– Styrelsen
155 Hissimiehet ry

Kokouksen jälkeen ruokailu ja kei-

105 Vihdin

koja jäljellä. Ilmoittautuminen mat-

la. Esillä sääntömääräiset asiat.

lausta.

Sähköalantyöntekijät ry

128 Ekenäs El-arbetare rf

kalle yleiskokouksen yhteydessä.

Kokouksen jälkeen ruokailu

Sääntömääräinen kevätkokous pe

Stadgeenligt vårmöte 24.4.2018

Tervetuloa!

sekä mahdollisuus saunoa ja uida.

083 Pargas Elbranschernas

27.4.2018 klo 18 Hiipun majalla.

kl.18.00 på Motel Marine. Stad-

Avdelning rf

Esillä sääntöjen määräämät ja muut

geenliga ärenden. Välkommen!

161 Energia-alan työntekijät ry

Sääntömääräinen kevätkokous

asiat. Kokouksen jälkeen pientä

– Styrelsen

Sääntömääräinen kevätkokous

185 Satakunnan Puhelin ja Tietolii-

to 10.5.2018 klo18.30 ravintola

purtavaa ja virvokkeita! Myös sau-

pe 4.5.2018 klo 18.30 Ravinto-

kenne Työntekijät ry

Kamussa, Skröbbelöntie 2. Kokouk-

nomismahdollisuus. Tervetuloa!

24.4.2018 klo 18 Motel Marines-

la Opus K:ssa Lohjalla, Kauppakatu

Sääntömääräinen kevätkoko-

sen jälkeen ruokailu. Tervetuloa.

– Hallitus

sa. Sääntömääräämät asiat. Terve-

6, 08100 Lohja. Hallitus kokoon-

us pe 27.4.2018 klo 17 Ravinto-

tuloa! – Hallitus

tuu jo klo 18. Kokouksessa käsitel-

la Amadossa, Keskusaukio 2, Pori.

lään sääntöjen määräämät ja muut

Käsitellään sääntöjen määräämät ke-

– Hallitus

Osaston kesäretki Pärnuun Tervis

Sääntömääräinen kevätkokous ti

Spahan 15.–17.6. Lähtö perjantai-

Tervetuloa! – Hallitus

094 Raahen Sähkömiehet ry

aamuna ja paluu sunnuntai-iltana.

136 Hämeen sähkömiehet ry

esille tulevat asiat. Kokouksen jäl-

vätkokous- sekä muut esille tule-

Kevätkokous ti 24.4.2018 klo

Paikkoja rajoitetusti 30:lle ensim-

Kevätkokous to 3.5.2018 klo 18

keen jatketaan illallisen merkeissä.

vat asiat. Kokouksessa keskustellaan

19. Sääntöjen määräämät asiat: ti-

mäiselle! Hinta 50 €/osaston jäsen

Ravintola Leskirouvassa, Valtatie

Tervetuloa!

myös osaston tulevaisuuden jatkos-

linpäätös, tili- ja vastuuvapauden

ja 100 €/seuralainen. Tied. ja ilm.

16, Akaa. Esillä sääntömääräiset

ta. Kokouksen yhteydessä kahvi kera

myöntäminen, toimintakertomus.

Tomille puh. 040 587 7748 vii-

asiat. Ohjelmassa myös ruokailu.

kahvileivän. Tervetuloa! – Hallitus

Muut esille tulevat asiat. Tervetuloa! – Hallitus
100 Järvenpään
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous pe 27.4.2018 klo 18–
20 Cantina Zapatassa, 4. krs kokoustilat, Mannilantie 44, Järvenpää.
Käsitellään sääntöjen määräämät
asiat. Ruokailu virvokkeineen. Info
puh. 045 632 8758/sihteeri.
Tuusulan seudun sähkölaitos perustettiin vuonna 1918. Muistojen ilta yhtiössä palvelleille Cantina Zapatassa, 4. krs kokoustilat, pe
27.4. klo 20–24. Ilm. 20.4 mennessä ruokailun järjestämiseksi
puh. 045 632 8758/Pena tai 040
311 3555/Timo.
101 Ylivieskan
Sähköalan osasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous pe
20.4.2018 klo 18.30 Ylivieskan uimahallin takkahuoneessa, Närhitie
2. Asialistalla sääntöjen määräämät
kevätkokousasiat. Kokousväelle tarjolla purtavaa ja juotavaa. Kokouksen jälkeen jatkamme illanviettoa
leikkimielisen keilauskisan muodossa. Osastolle on varattuna koko Ylivieskan keilahalli klo 20–21. KeilaVA S A M A 3 / 2 0 1 8
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ELLEDNINGEN

Sabelskrammel
I

skrivande stund pågår elektrifie-

ett för elektrifierings- och elinstalla-

FÖRHANDLINGSAKTIVITETEN

den här utvecklingen återspeglar sig

betsgivarsidan försöker dra nytta av.

rings- och elinstallationsbran-

tionsbranschen tekniskt fullständigt

I ETT BRYTNINGSSKEDE

på arbetsmarknaden och de bransch-

Strejkbrytare går till jobbet på ar-

schens strejk i Servicebranschernas

olämpligt löneavtal som förhand-

Elektrikerförbundet har en myck-

visa förhandlingsborden i form av

betsplatser där arbetstagare som hör

arbetsgivare Palta Oy:s medlemsfö-

lats fram för exportindustrin. Avtalet

et lång samarbets- och förhandlings-

förvirring och ökat misstroende.

till förbundet genom strejk försö-

retag. Vi förkastade förlikningsman

hade blandat om branschens löne-

historia med Palta ry och dess fö-

Jag är mycket ledsen över denna

Jukka Ahtelas medlingsförslag den

och ackordbestämmelser.

regångare Arbetsgivarförbundet för

utveckling, eftersom en bra och kon-

iskt syfte bill strejkbrytarna dra nyt-

Man har inte kommit överens om

kommunikations- och teknikbran-

struktiv förhandlingsaktivitet uttryck-

ta av de rejäla arbetstagarnas lagli-

och Eltekniska arbetsgivarna STTA ry

ett centraliserat avtal på arbetsmark-

scherna TIKLI rf samt med El- och

ligen förutsätter en atmosfär av för-

ga strejk. Ändå duger lönehöjningar-

anser att Elektrikerförbundets krav är

naden, inte om en allmän linje eller

telebranschens arbetsgivarförbund

troende mellan avtalsparterna.

na för strejkbrytarna, höjningar som

för stora och oskäliga.

i praktiken om någon som helst lös-

STAT ry. Vår gemensamma historia

Jag är dock övertygad om att vi

Elektrikerförbundets mål, utöver

ning som överskrider kollektivavtals-

innefattar många kollektivavtalsför-

inom en snar framtid kan nå ett av-

en lämplig lönehöjningsstruktur och

gränserna. Det är arbetsgivarna som

handlingar i elbranscherna, struk-

tal med både Palta och STTA som

-nivå, i syfte att utveckla kollektivav-

i sin kammare hittat på en gemen-

turella avtalsreformer samt tryggan-

alla parter kan vara nöjda med. Avta-

scherna har värnat om sina arbets-

talet och bestämmelserna om ack-

sam linje och beslutat att driva ige-

de av branschföretagen och deras ar-

let åstadkoms inte på riksförliknings-

villkor i decennier. Och det har skett

ordarbete är i själva verket mycket

nom hela förhandlingsrundan enbart

betstagare.

mannens byrå, det förutsätter för-

genom att vara medlem i Elektriker-

måttliga. Det är också sant att vi fö-

med ett löneavtal.

handlingar mellan parterna.

förbundet. Vi får tacka dessa verkliga

7 april. Arbetsgivarförbunden Palta

Som förhandlingspart har vi för-

uppnåtts genom strejk och förhandlingar.
En riktig yrkesarbetare i elbran-

reslagit att avstå från en förlängning

Elektrikerförbundet förhandlar

stått varandra väl och därigenom till-

av arbetstiden i konkurrenskraftsav-

självständigt med varje bransch om

sammans bidragit till att utveckla el-

EN RIKTIG YRKESARBETARE

förbara kollektivavtalet och arbets-

talet. Timmarna inom ramen för kon-

sina medlemmars arbetsvillkor. Nu

branscherna.

VÄRNAR OM SINA

villkoren på arbetsplatserna. Jag

kurrenskraftsavtalet har inte resulte-

pågår förbundsrundan, och det är

ARBETSVILLKOR, DET GÖR

uppmuntrar därför alla medlemmar i

rat i något annat än extra arbete och

minst sagt skäligt för oss att få för-

te åren till ett inflytelserikt arbetsgi-

INTE EN STREJKBRYTARE

Elektrikerförbundet att se till att ar-

kostnader i företagens löneadminis-

handla om sakinnehållet. Elektri-

varförbund har fjärmat det från ut-

Vårt medlemsantal i elektrifierings-

betstagarna på arbetsplatserna an-

tration och i förlorad arbetstid un-

kerförbundet har, i egenskap av un-

vecklingen av och förståelsen för el-

och elinstallationsbranschen är över

sluter sig till fackförbundet.

der onödiga förhandlingar för att or-

dantag i FFC:s förbundsfamilj, gått

branscherna. Den enorma mäng-

10 000. Antalet har länge varit kon-

ganisera onödiga konkurrenskraftsav-

mot strömmen under hela sin his-

den kollektivavtal som ska förhand-

stant, och vår organiseringsgrad är

SAULI VÄNTTI

talstimmar. Vi har fått liknande bud-

toria som ett yrkesspecifikt fackför-

las fram gör arbetsgivarförbundet till

mycket hög, även om det finns en

ordförande

skap av många företag.

bund stolt över sina elkunskaper. Vi

en aktör i stil med en centralorgani-

viss mängd oorganiserade.

Vid förhandlingsbordet, liksom

Paltas utveckling under de senas-

proffs för det allmänt bindande, jäm-

I en strejksituation visar sig de ne-

har aldrig underkastat oss arbetsgi-

sation, där de enskilda branscher-

även på riksförlikningsmannens byrå,

varsidans diktatpolitik, och gör det

na och deras specialfrågor verkar ha

gativa följderna av oorganisering i

erbjöds Elektrikerförbundet enbart

heller inte nu.

förlorat sin betydelse. Effekterna av

form av strejkbrytare, något som ar-

TURVAN KASKOT UUDISTUVAT
V

akuutusyhtiö Turva uudistaa kevään ja kesän aikana henkilöasiakkaidensa henkilö- ja pakettiautojen kaskovakuutuksien sisältöä, mutta hintoihin uudistuksilla ei

ole vaikutusta.
Osakaskot eli Hirvi-ilkivalta-palo-varkausvakuutus ja Hirvi-palo-varkausvakuutus uu-

distuivat jo maaliskuun alussa. Maaliskuun 3. päivän jälkeen voimaan astuvissa vakuutuksissa autopalvelu- eli ns. hinausvakuutus koskee myös yli 16-vuotiaita henkilö- ja
pakettiautoja. Uudistus tulee voimaan myös jo voimassa oleville vakuutuksille, kun vakuutuskautesi vaihtuu maaliskuun 3. päivän jälkeen. Vakuutus korvaa auton hinauksen
lähimmälle korjaamolle, jos auto jättää tien päälle. Jos sinulla on mikä tahansa Turvan
kaskovakuutus, hinauspalvelu koskee jatkossa myös yli 16-vuotiasta henkilö- ja pakettiautoasi.
Muut vakuutustuotteiden uudistukset tulevat voimaan kesän alussa sen jälkeen alkaviin vakuutuksiin. Tarkasta ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin Turvan verkkosivuilla. Uudistus koskee myös 1.11.2011 jälkeen alkaneita voimassa olevia vakuutuksia sen jälkeen, kun uusi vakuutuskausi alkaa uudistuspäivämäärän jälkeen.
LIITTO- JA TURVAKASKOON PYSÄKÖINTITURVA
Sähköliiton jäsenenä hankkimaasi Liittokaskoon sisältyy uudistuksen myötä pysäköintiturva. Se korvaa tuntemattomaksi jääneen ajoneuvon pysäköintialueella aiheuttaman
vahingon ilman, että menetät bonuksiasi. Omavastuusi on vakuutuksesi mukaisesti
joko 200 tai 400 euroa.
Jos siis autoasi kolhitaan parkkipaikalla toisella moottoriajoneuvolla eikä syyllinen
ole tiedossa, pysäköintiturva korvaa autosi korjauskustannukset. Bonuksesi eivät alene,
ja maksat vain omavastuun.
ELÄINTÖRMÄYSTURVA OSAKSI USEIMPIA TURVAN KASKOJA
Liittokaskoosi sisältyy jo eläintörmäysturva, joka laajenee nyt myös Turvakaskoon, Peruskaskoon ja Hirvi-ilkivalta-palo-varkausvakuutukseen.
Eläintörmäysturva korvaa vahingon ilman bonusmenetystä, jos törmäät muuhun kuin
hirvieläimeen. Omavastuu on vakuutuksesi mukaan joko 200 tai 400 euroa. Jos siis
törmäät jänikseen tai kettuun tien päällä ja auto vahingoittuu, eläintörmäysturva korvaa korjauskustannukset, etkä menetä bonuksiasi. Maksat itse vain omavastuun. 
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ker försvara sina arbetsvillkor. I själv-
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TYÖMAAHELPPI
UUSI APUVÄLINE ASENTAJILLE!
Sähköasennustöissä useimmin tarvittavat
tiedot nyt kätevänä mobiilisovelluksena.
– Helppo ja nopea käyttää työmaaolosuhteissa.
– Sisältää vastaukset tyypillisiin kiinteistöjen sähköasennuksissa
eteen tuleviin kysymyksiin. Aihealueina mm:
– pesutilojen vaatimukset
– kotelointiluokat
– johdon mitoitus ja suojaus
– maadoitukset
– käyttöönottotarkastukset.
– Sisältää hyödyllisiä työkaluja, kuten laskentakaavoja
ja laskureita.
– Sovellus toimii Android-laitteilla.
Lisätietoja: henrik.rousku@sahkoinfo.fi ja
kari.jaakola@sahkoinfo.fi

OSTA sovellus:
kauppa.sahkoinfo.fi/tyomaahelppi
ja LATAA se
Google Play storesta
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F innparttialta
Käytä hyödyksi valttejamme:
edulliset hinnat
suuret varastomäärät
nopeat ja varmat toimitukset

!

Verk ko kau p p a w w w . f i n n p a r t t i a . f i
Nouto h al l i J outna ntie 76, 25500 Pern iö
P uh

02 72 72 00,

myynti@finnparttia.fi

petri.koskinen@finnparttia.fi
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Työmukavuuden uusi aika.
Racer on rento ja sporttinen. Se on kevyt ja täydellisesti jalkaan sopiva.

Racer Roller S3

Sen materiaalit hengittävät ja pitävät jalkasi kuivana koko päivän.
Kengässä on uskomaton pito ActionPro -kaksikerrospohjan ansiosta.
Ja mikä parasta – sen sisäpohjassa on uusi Sievi FlexEnergy* -joustoelementti, jonka tuomaa mukavuutta ei ole turvajalkineissa ennen nähty!
Sievi Racer 1 S2
* Sievi FlexEnergy -joustoelementti on valmistettu Infinergy®stä, joka on BASF’n
rekisteröimä tavaramerkki. Saat sen Racer Roller S3 ja Sievi Racer 1 S2
-turvajalkineisiin. Kaikki Racerit on tehty Suomessa

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