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samassa paketissa!
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Liittokasko on ammattiliittojen jäsenille räätälöity kattavin kaskovakuutuksemme.
Kun ostat Liittokaskon henkilö- tai pakettiautollesi verkkokaupasta 1.-31.3.2019
välisenä aikana, saat renkaiden vaihdon Vianorilla kaupan päälle!
Etu on voimassa vain verkkokaupassa. Etu on henkilökohtainen ja sen arvo on 45 euroa.
Etu on käytettävä Vianorin palvelupisteellä 31.5.2019 mennessä.

Ammattiliiton jäsenenä saat Liittokaskoon jatkuvan 10 % alennuksen ja lisäksi
ostaessasi verkosta 15 % alennuksen ensimmäiseksi vuodeksi!
Lue lisää osoitteesta turva.fi ja anna tien kutsua.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • www.turva.fi • puh. 01019 5110
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Tulevissa eduskuntavaaleis-
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sa äänestäminen on äärimmäisen

döksiin tulee lisätä sanktioita lain

tärkeää. Valitettavasti liian moni

rikkomisesta.

si jouduttu nykyistä vastaavaan
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Maan hallitus erosi dramaattiEronsa jättäneen hallituksen pää-

äänioikeutettu kokee, ettei yhdel-

nen tulevia eduskuntavaaleja, jot-

tökset eivät missään nimessä ole

lä äänellä ole mitään vaikutusta.

kee sähkön siirtohinnoittelua ja

ka pidetään huhtikuun 14. päivä.

olleet palkansaajan kannalta hy-

Mitä sitten seuraa, jos jättää ää-

sähköverkkoyhtiöiden kohtuullis-

Pääministeri Juha Sipilä perusteli

viä. Pakkolaeilla uhkailemalla

nensä käyttämättä? Valtaa pitä-

ten voittojen valvontaa. Esitäm-

hallituskumppanitkin yllättänyttä

syntynyt kilpailukykysopimus on

vät tahot ja heidän kannattajan-
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ratkaisua poliittisella vastuunkan-
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sa äänestävät joka tapauksessa

maan monopoliasemassa toimivi-

nolla, kun hallituksen ajama sote-

kia työntekijöiden nieltäväksi.

ja jatkavat sanelupolitiikkaa taas

en sähköverkkoyhtiöiden valvon-

uudistus ajoi täysillä päin seinää.

Ammattiyhdistysliike ajettiin sii-

seuraavat neljä vuotta, mikäli sii-

nan ja sähkön siirtohinnoittelun

nä puun ja kuoren väliin.

hen annetaan mahdollisuus. Jo-

valvontamekanismin läpinäkyvyy-

Perimmäinen syy lienee kui-

Hallitus tavoitteli pakkolaeilla

kaisella äänellä on siis merkitys-

den lisäämiseksi. Se takaisi, että

eensa oli menettänyt kannatus-

viiden prosentin parannusta yri-

tä. Vain annetut äänet lasketaan,

asiakkaiden oikeusturva paranee.
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tysten kustannuskilpailukykyyn.

ja ne kaikki vaikuttavat lopputu-

Lisäksi haluamme nostaa kes-

män aikaa. 8. maaliskuuta jätet-

Lisäksi hallitusohjelmassa oli 1,5

lokseen.

kustelua sähkönjakeluverkkojen

ty eronpyyntö oli viimeinen tilai-

miljardin euron lista lisäsäästöis-

suus kääntää negatiivinen kurs-

tä ja veronkorotuksista, jotka hal-

si ennen vaaleja. Ratkaisussa oli

litus uhkasi toteuttaa, jos kilpai-

siis kyse jäänviileästä poliittisesta

lukykysopimusta ei synny.

tenkin se, että hänen oma puolu-

peliliikkeestä, jossa Sipilä aset-

Myös koulutukseen suunnatut

ulkomaisen omistuksen
  

Noudatamme Julkisen sanan
neuvoston määrittelemää hyvää
journalistista tapaa.

koontuvalle SAK:n edustajis-

ken muun edelle. Hän osasi kyl-

sia, vaikka hallituspuolueet taisi-

tolle kaksi esitystä. Ensimmäi-

lä näyttävästi uhriutua eronpyyn-

vat ennen vaaleja luvata äänestä-

nen tarkentaisi työaikalain hätä-

Painopaikka:
Sata-Pirkan Painotalo, Pori.

tönsä jälkeen tulos tai ulos -kom-

jille jotain aivan muuta.

työtä koskevia määräyksiä niin,

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

Työttömiä on kurmotettu ak-

Lauantaina 10. maaliskuuta

tiivimallilla, joka on niukentanut

TV1:n Ykkösaamussa pääministe-

monen jo ennestään pientä työt-

ri vertasi sote-uudistusta putkire-

tömyyspäivärahaa.

  

toukokuun puolivälin jälkeen ko-

leikkaukset ovat olleet massiivi-

mentillaan.

rajoittamisesta.

Sähköliiton hallitus on tehnyt

ti oman ja puolueensa edun kai-

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

Sähköliiton toinen esitys kos-

sesti vain muutamia viikkoja en-

Mukavaa alkanutta kevättä!

että väärinkäytöksiä pystyttäisiin
estämään.
Esitys lähtee siitä, että SAK
edellyttäisi aluehallintoviranomaisilta yhtenäistä työaikalain mu-

monttiin. Hän totesi, että joskus

Työlainsäädäntöä on järjestel-

se on tehtävä, vaikka moni talo-

mällisesti heikennetty vaalikau-

kaista tulkintaa hätätyöilmoitus-

yhtiössä haluaisi sitä lykätä. Ky-

den aikana, vaikka sen ensisijai-

ten käsittelyssä. Aluehallintovi-

symys ei kuitenkaan ole remon-

nen tehtävä pitäisi olla työnteki-

rastojen toiminnasta vastaavan

tin lykkäämisestä vaan siitä, et-

jän suojeleminen: työntekijöiden

ministerin tulisi ottaa asia hoi-

HANNU LUUKKONEN

tei mittavakaan putkiremontti voi

koeaikaa on pidennetty ja irtisa-

toonsa ja ohjeistaa virastot val-

varapuheenjohtaja

Osastot toimivat -ilmoitukset:
KUVA: RIITTA KALLIO

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

4

Palkansaajien ääni kuuluviin vaaleissa

5

Kolme ehdolla Vuoden luottamusmieheksi

6

Liittojohto kannustaa vaalivaikuttamiseen

8

Työmaasopimuksia kaivattiin Porissa

10

Varapuheenjohtaja miehen ikään

11

Kuukauden kuva & Kärkimies

12

Työtoveruus antaa voimaa

16

Varaudu Volttipäiville!

17

Työttömyyskassa

18

Säbäturnaus tulee, liity joukkoon!

19

Kurssit & Johtohahmo

20

Osastot toimivat

22

Elledningen

SÄHKÖALOJEN
AMMATTILIITON
JÄSENLEHTI.
Perustettu 1957
Lehti ilmestyy
10 kertaa vuodessa.
Seuraava Vasama ilmestyy
18.4.2019
Aineistot 8.4. mennessä.

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

Porin työmaakierroksella tavattiin koulu- ja liikuntakeskus Itätuulta sähköistävä Jussi Tattari, joka
oli tyytyväinen työehtoihinsa. Itätuuleen tulee kaksi koulua, kirjasto, sisäliikuntahalli ja Sampolan
asukkaille tarkoitettu yhteisötila. Lisää sivuilla 8-9.
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KEMIJOKI OY JA SÄHKÖLIITTO YKSIMIELISIÄ:



TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ
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energiamuodoille uusia rasitteita, vaan
puhdas ja kotimainen vesivoimasähkö on turvattava myös tulevaisuudessa
osana Suomen monimuotoista energiantuotantoa.
APUNA TAVOITTEISIIN KIRIMISESSÄ
Suomessa sähkön ja lämmön tuotannon tulee olla lähes päästötöntä
2030-luvun loppuun mennessä huoltoja toimitusvarmuusnäkökulmat huomioiden. Näin lausuivat kahdeksan eduskuntapuoluetta viime joulukuun lopulla yhteisessä ilmastolinjauksessaan.
– Linjaus tukee hyvin sitä, että Suomi on sitoutunut kansainvälisiin ilmastotavoitteisiin, joilla päästöjä vähennetään. Vesivoima istuu hyvin kokonaisuuteen, Kemijoki Oy:n yritysvastuusta vastaava johtaja Tarja Zitting-Huttula tähdentää.
– Vesi energialähteenä on päästötöntä ja ilmaista. Kustannukset syntyvät rakentamisesta, mutta tekniikka on kestävää ja käyttöiältään pitkää. Vesivoima on oleellinen tekijä siinä, että saavutamme ilmastonsuojelutavoitteemme, Sauli Väntti sanoo.
PIAN ON AIKA PÄÄTTÄÄ SIERILÄSTÄ
Kemijoki Oy:llä on parhaillaan menossa Sierilän vesivoimalaitoshankkeen yksityiskohtainen valmistelu. Vaiheen päätyttyä on aika päättää, nouseeko Rovaniemen Sieriniemeen laitos, joka tuottaisi vuodessa 155 gigawattituntia energiaa.
Korkein
hallinto-oikeus
vahvisti hankkeen vesitalousluvan keväällä
2017. Luvan oli kuusi vuotta aikaisemmin myöntänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, ja neljä vuotta sitten

KUVA: MINNA JÄRVENPÄÄ

S

uomen
energiantuotantotilanne 50 vuoden päästä? Ei liene yllätys, että Kemijoki Oy:ssä nähdään sen nojaavan pitkälti vesivoimaan.
– Monipuolisuus on jo nyt kansallisen energiantuotantomme vahvuus, ja
se tulee säilyttää myös tulevaisuudessa. Vesivoima on uusiutuvaa ja ilmastoystävällistä, ja se toimii tärkeänä säätövoimana, kun sään mukaan vaihtelevan tuuli- ja aurinkoenergian osuus
tuotantojärjestelmässä kasvaa, toimitusjohtaja Tuomas Timonen perustelee tulevaisuusvisiotaan.
Siksi hän soisi, että vesivoimayhtiöiden toimintaedellytykset säilytettäisiin. Tätä yhtiö toivoo kohta käsillä olevilta eduskuntavaaleilta ja tulevalta
hallitusohjelmaltakin.
– Vesivoiman pitää jatkossakin kyetä tukemaan huoltovarmuutta, sähköjärjestelmän toimivuutta ja ilmastopolitiikan tavoitteiden toteutumista. Edellytykset turvataan, kun laitosten säätökäyttöä ei rajoiteta eikä lisäkustannuksia aiheuttavia velvoitteita lisätä.
– Kustannuksia nostaisivat esimerkiksi kiinteistöveron ja verkkomaksujen korotus sekä nykyistä suuremmat
kalavelvoitteet. Istutamme lupavelvoitteidemme mukaisesti yli 6 miljoonaa
kalanpoikasta ja pyyntikokoista kalaa
sekä kunnostamme vapaaehtoisesti kalojen elinympäristöjä ja vaellusyhteyksiä, Timonen jatkaa.
Sähköliiton puheenjohtaja Sauli
Väntti on samaa mieltä: tulevien päättäjien ei tule asettaa päästöttömille

KUVA: RIITTA KALLIO

Päättäjien turvattava
vesivoiman edellytykset

Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti ja varapuheenjohtaja Hannu Luukkonen isännöivät Kemijoki Oy:n yritysvastuusta vastaavan johtajan Tarja Zitting-Huttulan ja toimitusjohtaja Tuomas Timosen vierailua. – Ensimmäinen sähköä
tuottava vesivoimalaitos valmistui Tampereelle Tammerkoskeen vuonna 1891 ja tuotti sähköä 240 kilowatin teholla.
Myöhemmin Oulujoen suulle valmistunut vesivoimalaitos takasi sähköä sillekin suunnalle, Sauli Väntti kertoi vieraille
vesivoiman syntysijoilla.

Vaasan hallinto-oikeus piti luvan ennallaan.
– Sen välitön työllisyysvaikutus olisi noin 800 ja välillinen noin 900 henkilötyövuotta. Hanke yhtenäistäisi Lokan ja Porttipahdan tekojärviltä lähtevän voimalaitosketjun ja tukisi kansallisen energia- ja ilmastostrategiamme
toteutumista, toimitusjohtaja Tuomas
Timonen sanoo.
VESIVOIMALLA
JÄLLEENRAKENNETTU SUOMI
Vesivoiman osuus Suomessa tuotetusta
sähköstä on noin viidennes ja uusiutuvasta sähköstä noin puolet. Vesivoimal-

la tuotetulla sähköllä on erityinen rooli
myös säätövoimana.
– Esimerkiksi talvella kovalla pakkasella tyynellä säällä säätövoiman tarve
saattaa olla huomattava. Vesivoimalaitoksen käynnistäminen sähköntuotantoon on muita voimalaitoksia nopeampaa, Sauli Väntti huomauttaa.
Hän muistuttaa, että Suomi on suorastaan noussut aikoinaan jaloilleen
vesivoimalla.
– Sillä tuotettu sähkö oli jälleenrakentamassa Suomea ja kehittämässä teollisuutta toisen maailmansodan jälkeen.
Silloin lähes 90 prosenttia Suomen sähköstä tuotettiin vesivoimalla. 

KYSYIMME:
1. Miltä valinta luottamustehtävään
aikanaan tuntui?
2. Mitkä luonteenpiirteesi ovat
hyödyksi tehtävässäsi?
3. Mikä on ollut parasta tehtävässä?
4. Mikä on ollut tiukin paikka?
5. Miten varmistat, että tieto kulkee
työpaikalla?
6. Kuinka pidät itsesi ajan tasalla
työelämään liittyvissä asioissa?
7. Mistä saat voimaa työhösi?
8. Mikä on parasta Sähköliitossa?
9. Miksi työntekijän kannattaa kuulua
ammattiliittoon?

KUKA HEISTÄ ON VUODEN
LUOTTAMUSHENKILÖ 2019?
Sähköliittolaiset ovat puhuneet: tässä ovat Vuoden luottamushenkilö 2019 -finalistit. Jäsenpalveluasiain johtokunta käsitteli saapuneet ehdotukset nimettöminä ja valitsi Jannen, Mikan ja Pertun ehdotuksissa olleiden perustelujen perusteella kisaamaan kunniakkaasta tittelistä. Lopullinen valinta tapahtuu Sähköliiton luottamushenkilöseminaarissa toukokuun
alussa. Vuoden luottamushenkilö 2019 palkitaan 500 euron lahjakortilla.


TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ
KUVA: MINNA JÄRVENPÄÄ

KUVA: MINNA JÄRVENPÄÄ

KUVA: RIITTA KALLIO

JANNE HEIKKINEN
pääluottamusmies
Paikallis-Sähkö Oy, Kajaani

MIKA HOLSTI
pääluottamusmies
Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy

PERTTU SARJA
pääluottamusmies
Laanilan Voima Oy

1. Reilun kymmenen vuoden aikana olen toiminut
useissa luottamustehtävissä. Joka kerran valinta on
tuntunut luontevalta, koska olen aina ollut kiinnostunut yhteisistä asioista ja edunvalvonnasta.
2. Tätä pitäisi varmaan kysyä muilta, mutta omasta
mielestäni olen rauhallinen ja kuuntelen muita. Tarvittaessa minusta löytyy kovuuttakin.
3. Yhteisiin asioihin vaikuttaminen on luottamustehtävän suola.
4. Kaikki neuvottelut, jotka koskevat henkilöstön vähentämisen tarvetta.
5. Pyrin käymään työmailla mahdollisimman paljon
ja tykkään jutella kasvokkain asioista. Viestit kulkevat WhatsAppilla, sähköpostilla ja tekstiviestein. Käytän myös työnantajan viikkotiedotetta tärkeistä asioista tiedottamiseen.
6. Osallistun luottamushenkilön tehtäviin liittyviin
koulutuksiin ja seuraan eri tiedotuskanavia.
7. Useat harrastukset antavat voimia. Niistä tärkein on
metsästys omien suomenpystykorvien kanssa, joiden
kanssa kilpailen myös linnunhaukkukokeissa. Harrastan kilpatasolla sulkapalloa ja kasa-ammuntaa sekä käyn omaksi ilokseni kuntosalilla ja harrastan metsänhoitoa. Tyttären hiihtoharrastus liikuttaa koko perhettä, ja itsekin käyn hiihtämässä.
Perheeseeni kuuluu vaimo ja 10-vuotias tytär, edellä mainitut kaksi suomenpystykorvaa sekä villakoira.
Perheen kanssa matkustelu lataa parhaiten akut.
8. Sähköliitto on pieni sitkeä ammattiliitto. Pidän hienona, että työehtosopimuksista ovat päättämässä kentän edustajat.
9. Ilman ammattiliittoja meillä olisi Villin lännen meininki. Palkat ja edut olisivat huutokauppatavaraa. Yhdessä meidän on mahdollista vaikuttaa!

1. Pitkäaikainen luottamusmiehemme vaihtoi työpaikkaa, ja tehtävä tuli auki. Valituksi tultuani ajattelin, että katsotaan, miten tämä menee. Nyt kymmenen vuotta myöhemmin ottaisin edelleen saman tehtävän vastaan.
2. Kuuntelen työntekijöitä ja olen kiinnostunut heidän
asioistaan työpaikalla.
3. Se, kun on saanut luottamustehtävissä hyviä asioita
tapahtumaan. Joskus nimittäin käy niinkin.
4. Tiukkoja paikkoja on ollut monia, mutta palkkarakenneneuvottelut ovat olleet äärimmäisen pitkään
pöydällä. Jos saisimme yhtiön kanssa lyötyä kättä
päälle ja homman maaliin, voisin olla tyytyväinen.
5. Pidän tasaisin väliajoin ja tarvittaessa työhuonekunnan kokouksia ajankohtaisista asioista. Työntekijöiden kanssa on helppo olla yhteyksissä.
6. Olen aktiivisesti mukana järjestötoiminnassa ja työpaikan palavereissa.
7. Pekkasten käyttö toimii työpaikallamme hyvin: ne
saa sovittua ja vapaa-ajan suunnitelmat toteutettua.
8. Sähköliitto ottaa aina kantaa, kun neuvoa, apuja tai
näkökulmaa työasioihin kysyy. Jos niin sovitaan, liitosta tulee toimitsija vaikka käymään työpaikalla. Aktiivinen luottamusmies onkin usein yhteydessä sopimusalansa työehtoasiamieheen.
9. Nyky-yhteiskunnassa kaikki on valitettavan usein
niin kilpailutettu ja tiukaksi vedetty, ettei muisteta
työntekijöiden olevan asiakkaiden lisäksi tärkeä osa
yhtiötä ja sen toimintaa. Työntekijöiden järjestäytyminen on tärkeää, jotta työntekijällä ja työnantajalla on
yhteiset pelisäännöt. Myös työttömyyskassan jäsenyys
on järkevä valinta.

1. Asiat olivat jo aika lailla tuttuja, sillä siirryin varapääluottamusmiehen paikalta hoitamaan pääluottamusmiehen tehtävää. Tässä tehtävässä olen ollut loppuvuodesta 2008 lähtien.
2. Uskoisin, että sitkeys ja periksiantamattomuus.
3. On hienoa, että olen saanut olla rakentamassa parempaa työyhteisöä ja onnistunut parantamaan työntekijöiden asemaa firmassamme.
4. Kaikki työtaistelut.
5. Tieto kulkee sähköpostilla ja kiireellisimmissä tapauksissa WhatsAppilla, jossa meillä työntekijöillä on
oma ryhmä.
6. Seuraan tiiviisti erilaisia julkaisuja ja tutkimuksia.
Keskustelen myös eri alojen ihmisten kanssa. Ja totta
kai seuraan päivittäin Sähköliiton asioita.
7. Perheestä, johon kuuluu avopuoliso sekä 12-, 9- ja
4-vuotiaat lapset. Paljon voimavaroja saan myös poikani futisjoukkueen valmentajan hommista.
8. Porukalla tekeminen ja hienojen samanhenkisten
ihmisten kanssa työskenteleminen niin ammattiosastossa kuin liiton hallituksessakin.
9. Liitto antaa aitoa ja asiantuntevaa apua ongelmatilanteissa. Vaikka meillä on asiat firmassa hyvin, niin
apuakin on tullut pyydettyä liitosta. Ilman ammattiliittoja ja niiden työntekijöitä meidän työläiskansan asiat
olisivat paljon huonommin.

Jannesta sanottua: Hän on esikuva nuorille asentajille siitä, miten ay-aktiivin kuuluu toimia! Neuvotteluissa hän ei ole väsytystaktiikkaan langennut vaan painanut eteenpäin. Jos hän ei heti tiedä vastausta johonkin asiaan, hän kaivaa sen esiin, vaikka konkreettisesta kirjastosta.

Mikasta sanottua: Hän huomioi edustettavien ajatukset ja tuo ne esiin esimerkiksi yt-palavereissa. Hän sanoo suoraan työnantajalle, jos jokin asia ei työpaikalla ole kunnossa. Hän ei lähde kuitenkaan ”morkkaamaan” työnantajaa, jos jotain epäasiallista ilmaantuu
asentajien korviin, vaan pyrkii selvittämään, mistä tilanne on alkanut.

Pertusta sanottua: Hän perehtyy uusiin asioihin ja
muutoksiin todella hyvin ja pystyy aina antamaan vastauksen siten, että asia tulee kysyjälle varmasti selväksi. Hän osaa käyttää sopivaa huumoria ja saa näin
usein tiukkaakin tilannetta kevennettyä tarpeen vaatiessa. Työnantajan arvostus häntä kohtaan näkyy siinä, että häntä pidetään hyvin ajan tasalla yhtiön asioista ja suunnitelmista.
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5

SÄHKÖLIITON VAALIPANEELI:

PALKANSAAJAA
on kuultava!

14. HUHTIKUUTA KÄYTÄVILLÄ VAALEILLA VALITTAVA EDUSKUNTA VALITSEE HALLITUKSEN JA SÄÄTÄÄ
SEN ESITYKSESTÄ MEITÄ KAIKKIA KOSKEVIA LAKEJA. KUTSUIMME SÄHKÖLIITON JOHTONELIKON
PANEELIIN PUIMAAN PALKANSAAJIA KOSKEVIA AIHEITA. VIRALLISEEN VAALIPÄIVÄÄN ON VASAMAN
ILMESTYESSÄ AIKAA ENÄÄ REILUT KOLME VIIKKOA.


KOONNUT JA KUVA: MINNA JÄRVENPÄÄ

Sähköliitto tukee taloudellisesti Vapaiden valtakunta -äänestysaktiivisuuskampanjaa. Sen kunniaksi vastaava sopimusasiantuntija Jari Ollila (vas.) ja puheenjohtaja Sauli Väntti näyttävät kampanjan logonakin nähtävää voittoisaa
käsimerkkiä ja varapuheenjohtaja Hannu Luukkonen (oik.) sonnustautui kampanjahuppariin. Vastaava jäsenpalveluasiantuntija Reijo Salmi (toinen oik.) on puhunut kampanjasta muun muassa liiton maakuntainfoissa.
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MIKSI ÄÄNESTÄMINEN ON

MITÄ HYVÄÄ ON SUOMALAI-

PALKANSAAJALLE TÄRKEÄÄ?

SESSA YHTEISKUNNASSA?

Sauli Väntti: – Oikeus aset-

Sauli Väntti: – Suomi on hieno

tua ehdokkaaksi ja äänestää on

maa, josta olen tavattoman ylpeä.

länsimaisen demokratian arvok-

Olemme yhdessä rakentaneet hy-

kaimpia periaatteita. Voimme ää-

vinvointivaltion, jossa myös hei-

nestämällä ottaa kantaa näke-

kompiosaisista pidetään huol-

kuttamaan työntekijöiden mieli-

myksemme mukaisesti. Olemme

ta. Pidetään Suomesta yhdessä

MISSÄ JAMASSA PALKANSAA-

piteen ilmaisun vapauteen pyrki-

myös ehdottoman tasa-arvoisia:

huolta.

JIEN OIKEUDET OVAT?

mällä rajoittamaan poliittisia lak-

jokaisella on yksi ääni. Siitä pitää

massa oli 1,5 miljardin euron lis-

”VUOSIKYMMENTEN SAATOSSA
RAKENNETTU, YHTEISKUNTAA
SUURESTI HYÖDYTTÄNYT
SOPIMISEN KULTTUURI KATOSI
TYÖMARKKINOILTA.”

ta lisäsäästöistä ja veronkorotuksista, jotka hallitus uhkasi toteuttaa, jos kilpailukykysopimusta ei
synny. Listalla ovat muun muassa
lapsilisien leikkaus ja työttömyysturvan heikentäminen.
– Hallitus on myös pyrkinyt vai-

”VAALIT PITKÄLTI
RATKAISEVAT, PALATAANKO
SUOMESSA NORMAALIN
SOPIMUSYHTEISKUNNAN TIELLE
VAI JATKUUKO PAKOTTAMISEN JA
SANELUN POLITIIKKA.”

koja. Muita esimerkkejä ovat ir-

KUINKA TÄRKEÄT TULEVAT

olla ylpeä ja käyttää ylpeänä oi-

Hannu Luukkonen: – Meillä on

Sauli Väntti, puheenjohtaja:

tisanomissuojan heikentämisyri-

EDUSKUNTAVAALIT OVAT?

keuttaan!

suhteellisen hyvät julkiset palve-

– Niitä on heikennetty oikein olan

tys ja työttömiin kohdistuva aktii-

takaa tällä vaalikaudella. Alle kol-

vimalli. Pääministeri Juha Sipilän

Sauli Väntti: – Vaaleissa ratkais-

nis ja puhdas luonto, joka hou-

me vuotta työssä olleiden työttö-

ja Suomen Yrittäjät ry:n välillä on

taan, palaako Suomi työntekijöi-

kuttelee myös ulkomaisia turiste-

myysturvaa on heikennetty alen-

vallinnut vahva yhteistoiminnan

den oikeuksissa sata vuotta taak-

tamalla ansiopäivärahan enim-

malli, joka on pyrkinyt horjutta-

sepäin vai pysymmekö nykyajassa

mäisaika 500 päivästä 300

maan esimerkiksi työntekijöiden

ja korjaamme edellisen neljän vuo-

päivään ja yli kolme vuotta työssä

järjestäytymistä ammattiliittoihin.

den aikana tehdyt vääryydet. Jos

lut, ilmainen koulutus sekä kau-

valta säilyy nykyisellään, palaam-

olleiden 400 päivään.

”OIKEUS ASETTUA EHDOKKAAKSI
JA ÄÄNESTÄÄ ON LÄNSIMAISEN
DEMOKRATIAN ARVOKKAIMPIA
PERIAATTEITA.”

teineenkin: jokaisella on yhtäläinen mahdollisuus vaikuttaa vaalien kautta omalla äänellään.
Kansalaisilla on myös mahdollisuus tehdä kansalaisaloitteita,

me torppariaikaan.

– Työttömyysturvaan on ase-

ja. Demokratiamme toimii, puut-

jotka eduskunnalla on velvoite ot-

tettu vaikeasti täytettäviä aktiivisuusehtoja, mikä on alentanut

Hannu Luukkonen: – Vaalit pitkäl-

Hannu Luukkonen: – Tule-

taa käsiteltäväksi, kun tietyt reu-

työttömyysturvan tasoa.

ti ratkaisevat, palataanko Suomes-

vissa eduskuntavaaleissa

naehdot täyttyvät.

sa normaalin sopimusyhteiskunnan

äänestäminen on äärimmäisen

tielle vai jatkuuko pakottamisen

tärkeää. Valitettavasti liian moni

maa elää ja vaikuttaa, ja sellaise-

ja sanelun politiikka. Jos nykyinen

äänioikeutettu kokee, ettei yhdel-

na se halutaan pitää myös tule-

hallituspohja tai valtaosa siitä saa

lä äänellä ole mitään vaikutusta.

vaisuudessa.

– Työntekijän koeaikaa on pidennetty neljästä kuukaudesta
kuuteen. Sosiaalivakuutusmaksu-

”ME PALKANSAAJAT VOIMME
ÄÄNESTÄMÄLLÄ ANTAA VIESTIN,
ETTÄ MEITÄ ON KUULTAVA.”

ja on siirretty työnantajilta työn-

– Kiteytettynä: Suomi on hyvä

kansalta luottamuksen tulevissa
MIKÄ ON SUOMESSA PIELES-

Mitä sitten seuraa, jos jättää ää-

kä vuotuinen kokonaisvaikutus on

eduskuntavaaleissa, palkansaajille

Jari Ollila: – Meillä on työmarkki-

SÄ, JA MITEN SE PITÄISI KOR-

nensä käyttämättä? Valtaa pitä-

miljarditasoa. Työaikaa on piden-

ei ole luvassa seesteisiä aikoja.

napuolella aina ollut vahva sopi-

netty teettämällä työntekijöillä 24

JATA?

vät tahot ja heidän kannattajansa äänestävät joka tapauksessa

misen kulttuuri, jota pitäisi vaa-

tekijöiden maksettavaksi, min-

– Vain äänestämällä voit vaikuttaa vaalien lopputulokseen ja sii-

ja jatkavat sanelupolitiikkaa taas

lia. Työmarkkinoiden toimivuutta

Sauli Väntti: – Vuosikymmenten

hen, tuleeko maahan myötämieli-

seuraavat neljä vuotta, mikäli sii-

on edistänyt myös osapuolten vä-

Hannu Luukkonen, varapuheen-

saatossa rakennettu, yhteiskun-

sesti ammattiyhdistysliikkeeseen

hen annetaan mahdollisuus.

linen kunnioitus. Asioista ollaan

johtaja: – Pakkolaeilla uhkaile-

taa suuresti hyödyttänyt sopimisen

suhtautuva hallitus, jonka keskei-

– Jokaisella äänellä on siis

malla syntynyt kilpailukykysopi-

kulttuuri katosi työmarkkinoilta.

nen arvo on sopiminen, ei pakot-

merkitystä. Vain annetut äänet

ta kehitetään yhdessä. Näiden te-

mus on ollut vaalikauden katke-

Hallitus otti käyttöön työntekijöitä

taminen, saneleminen ja uhkaa-

lasketaan, ja ne kaikki vaikutta-

kijöiden rapautuminen on nähtä-

rinta kalkkia työntekijöiden niel-

pakottavan ja painostavan linjan,

minen.

vat lopputulokseen.

vissä, eikä se tiedä hyvää. Riite-

täväksi. Toteutustapa on kaukana

ja työnantajaliitot seurasivat tyy-

sopimusyhteiskunnan keskeisis-

tyväisinä vierestä. Työntekijöiden

Jari Ollila: – Vaalit ovat aina demo-

Jari Ollila: – Äänioikeus yleen-

tapuoli polvilleen ei synny mitään

tä arvoista. Ammattiyhdistyslii-

kurittaminen ja kurjistaminen on

kratiassa tärkeät, koska äänestä-

sä on tärkeä ja arvostettava asia.

hyvää.

ke ajettiin puun ja kuoren väliin.

lopetettava ja aktiivimalli perutta-

mällä voi vaikuttaa. Kuluneen nel-

Omalla äänellä voi vaikuttaa.

– Suomalaisen yhteiskunnan

Pakkolait pitivät sisällään mm.

va. Uuden hallituksen on tuettava

jän vuoden kokemuksella voin sa-

Vaikka vaaleissa äänestetään

muut hyvät puolet, kuten tasa-ar-

ensimmäisen sairauslomapäivän

sopimisen kulttuurin uudelleen ra-

noa, että nämä edessä olevat vaa-

henkilöä, äänestetään myös ar-

vo, hyvinvointi ja mahdollisuudet

palkattomuuden sekä loppiaisen

kentamista työmarkkinoille.

lit ovat työmarkkinoiden kannal-

voista. Yhteenlaskettuna äänillä

menestyä, ovat yhteisen tekemi-

ta erityisen tärkeät. Me palkan-

on merkittävä vaikutus. Jos jät-

sen tulosta.

Hannu Luukkonen: – Vastakkain-

saajat voimme äänestämällä antaa

tää äänestämättä, myös sillä on

asettelu on lisääntynyt, ja siihen

viestin, että meitä on kuultava.

yhteenlaskettuna merkittävä vai-

Reijo Salmi: – Suomi on hyvä

kutus. Nyt kaikkien palkansaaji-

maa, jonka eteen kannattaa tehdä

tuntia ilmaista työtä.

ja helatorstain muuttumisen palkattomiksi vapaapäiviksi.
– Myös muuta työlainsäädäntöä

eri mieltä, mutta työmarkkinoi-

lemällä ja yrittämällä saada vas-

on järjestelmällisesti heikennet-

on saatava muutos. Sopimusyh-

ty paitsi koeaikaa pidentämällä,

teiskunta on muuttunut saneluyh-

Reijo Salmi: – Eduskuntavaa-

en on tärkeää käyttää äänioikeut-

töitä. Kansalaisille on perusoike-

myös takaisinottovelvollisuutta ly-

teiskunnaksi. Seuraavan vaalikau-

lit ovat palkansaajan kannalta

taan ja vaikuttaa.

utena taattu mahdollisuus osallis-

hentämällä, vaikka työlainsäädän-

den aikana on palattava sopimisen

tärkeimmät. Eduskunta säätää lait,

nön ensisijainen tehtävä on työn-

kulttuuriin: vain niin saadaan teh-

joista iso osa vaikuttaa suoraan

Reijo Salmi: – Äänestäminen on

– Julkisesta vallasta erillään

tekijän suojeleminen.

tyä kestäviä ratkaisuja.

meidän arkeemme ja juhlaamme.

oikeus, josta harvat ihmiset maa-

oleva kansalaisyhteiskunta antaa

Suomalaisessa parlamentarismissa

pallolla nauttivat. Äänestämättä

kansalaisille mahdollisuuden toi-

Jari Ollila, vastaava sopimusasi-

Reijo Salmi: – Hallitus on rikko-

muodostetaan enemmistöhallituk-

jättämällä siirrät päätöksen-

mia vapaasti yhdessä erilaisten

antuntija: – Erityisen ikävää on,

nut työmarkkinoilla pitkään vallin-

sia, joiden lakiesitykset eduskun-

teko-oikeuden niille, jotka ää-

tavoitteiden ja päämäärien puo-

että työntekijöille kipeää kilpai-

neen sopimussuvereniteetin, jon-

ta hyväksyy äänten enemmistöllä.

nestävät.

lesta. Vapaiden ammattiliittojen

lukykysopimusta ja lainsäädän-

ka mukaan valtiovalta ei ole puut-

Palkansaajavihamielinen hallitus

nön muutoksia on ajettu väkisin

tunut työmarkkinajärjestöjen oi-

voi valmistella lakeja, joilla työelä-

vat, että työntekijät ja vähäosai-

esimerkki tästä. Kansalaisyhteis-

palkansaajien järjestäytymistä ja

keuteen sopia työelämän asioista.

män sääntelyä kevennetään ja pal-

simmat kansalaiset jättävät kaik-

kunta takaa myös mahdollisuu-

mielipidettä halveksien. Työelä-

Sipilä on käyttänyt asiassa valtion

kansaajien mahdollisuuksia neuvo-

kein useimmin äänestämättä,

den käyttää erilaisia suoran de-

män muutoksista tulisi sopia kol-

veto-oikeutta ja rajannut työmark-

tella työehdoistaan liittojen kautta

kun taas varakkaat ja omistava

mokratian keinoja edustuksellisen

mikantaisesti, myös palkansaaji-

kinaosapuolten sopimisen oikeut-

heikennetään.

luokka äänestävät lähes satapro-

demokratian rinnalla. 

en näkemyksiä kunnioittaen.

ta.

tua ja vaikuttaa päätöksentekoon.

– Valitettavasti tilastot kerto-

– Tiedossa on, että muun mu-

senttisella varmuudella. Se näkyy

assa työttömyysturvaan ja nykyis-

myös eduskuntavaalien tulokses-

Reijo Salmi, vastaava järjestö-

ten työttömyyskassojen asemaan

sa ja toteutuneissa päätöksissä.

asiantuntija: – Hallitus tavoitteli

puututaan heti, jos nykyinen halli-

– Yhdelläkin äänellä voi siis

tuspohja saa jatkaa. Se tarkoittaisi

vaikuttaa, mutta äänestämättä

melko varmasti heikennyksiä työt-

jättäminen on kahden äänen

tömyysturvan tasoon.

antamista ns. ”vastapuolelle”.

pakkolaeilla viiden prosentin parannusta yritysten kustannuskilpailukykyyn. Lisäksi hallitusohjel-

”VASTAKKAINASETTELU ON
LISÄÄNTYNYT, JA SIIHEN ON
SAATAVA MUUTOS.”

ja -yhdistysten toiminta on hyvä

”SUOMI ON HYVÄ MAA,
JONKA ETEEN KANNATTAA
TEHDÄ TÖITÄ.”
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Sähköliiton ja ammattiosaston työmaavalvontakierroksella
Karhu-Sähkön asentajat saatiin hetkeksi koolle työmaakoppiin,
vaikka tulisella kiireellä Cimcorpin logistiikkarakennuksen
sähköurakkaa tehtiinkin.

Porin työmaakierros
paljasti puutteita
työmaasopimuksissa
ja työehdoissa


TEKSTI JA KUVAT: RIITTA KALLIO
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Sähkö-Porin Markus Aromaa ja Petri Kolhanen sähköistävät Otavankadun isoa asuin- ja liiketaloa kahdestaan.

Saksinostimet Cimcorpin hallissa olivat kovassa käytössä, kun Karhu-Sähkön asentajat vetivät kaapelia korkean katon
hyllyille.

Asunto-osakeyhtiö Otavan Kruunu Porin keskustassa valmistuu alkusyksyyn mennessä.

Sähkö-Karhu on tarjonnut töitä monille nuorille. Cimcorpin työmaalla riittää selkeää kaapelinvetoa ja valaisimien
kytkentöjä.

S

ähköliitto ja Porin seudun sähköalantyöntekijöiden ammattiosasto järjestivät yhteisen työmaavalvontakierroksen 8. maaliskuuta. Valvontaporukka sai moittia parissa kohteessa puuttuvia työmaasopimuksia ja
luottamushenkilöitä sekä työehtosopimuksen alittavia palkkauksia.
Kova kolmikko, liiton työehtoasiantuntija Ari Kähkönen, ammattiosasto 021 puheenjohtaja Raimo Härmä ja
sihteeri Jyrki Vihlman ottivat tarkistettavakseen muutaman keskeisen uudisrakennus- ja saneeraustyömaan Porin Ulvilan suunnalla.
Ulvilan puolelle nouseva Cimcorp
Oy:n iso logistiikkatalon laajennus alkaa olla päällisin puolin varsin valmiin
näköinen, mutta sisällä hallissa ahertaa vielä tusina Karhu-Sähkön sähkömiestä täyttä höyryä kaapeleita vetäen
ja sähkölaitteita asentaen.
MINIMEILLÄ MENNÄÄN
Ruokatauolle suunnistavat sähköasentajat saadaan hetkeksi koolle työmaakopille. Siellä varmistuu, että iso työmaa pyörii ilman työmaasopimusta eikä hyvistä aikeista huolimatta nopeasti
kasvaneeseen yritykseen ole vieläkään
saatu valittua omaa luottamusmiestä.
Lakisääteinen
työsuojeluvaltuutettu
sentään on firmalle nimitetty.

– Työmaasopimusta on kyselty, mutta toistaiseksi ollaan saatu tyytyä tessin mukaisiin minimipalkkoihin, kaverit toteavat.
Ari Kähkönen muistuttaa, että ilman
työmaasopimusta urakkavoitto voi jäädä saamatta.
– Myös vuokratyöntekijät osallistuvat urakan jakoon ja
saavat urakkapohjat,
hän tähdentää.

kokuun lopulla. Vasta tammikuussa
aloitettua urakkaa tuskin saadaan aivan ajallaan maaliin, mutta Cimcorpin
omat asentajat päässevät tekemään laiteasennuksia lähes suunnitelman mukaan.
Miltei 40 asentajan yritykseksi kasvanut Karhu-Sähkö tarvitsee Sähköliiton
ja yrityksen monien
omienkin sähköalan
ammattilaisten mielestä luottamusmiehen.
– Osasto tulee kutsumaan työhuonekunnan koolle luottamusmiehen
valitsemiseksi, lupaa
021:n sihteeri Jyrki
Vihlman
– Kenenkään ei
tarvitse ryhtyä hommaan yksin. Liitto, ammattiosasto ja
oma porukka antavat tukensa luottamushenkilölle, Ari Kähkönen vakuuttaa ja toivoo, että asia saataisiin kuntoon mahdollisimman pian.

”KENENKÄÄN EI
TARVITSE RYHTYÄ
HOMMAAN YKSIN.
LIITTO, AMMATTIOSASTO JA OMA
PORUKKA ANTAVAT
TUKENSA LUOTTAMUSHENKILÖLLE.”

PALJON NUORIA
TEKIJÖITÄ
Karhu-Sähkön
porukka koostuu eri
ikäisistä sähköalan
ammattilaisista. Joukossa on myös kolme
nuorta harjoittelijaa,
jotka ovat työmaalla
ammattiopintoihinsa
liittyvässä työharjoittelussa.
– Kiinnostavaa ja opettavaista on ollut. Ollaan vedetty kaapeleita ja kytketty valaisimia, sanoo Ulvilan Sataedun
toisen vuoden opiskelija Kasper Tanskila.
Kärkimies Jan-Erik Kerola kertoo, että tuotantotilojen talosähköistyksen pitäisi olla heidän osaltaan valmis jo maaliskuun lopussa ja toimistotilojen tou-

KOULUTYÖMAA KOHDILLAAN
Porin keskustassa sijaitsevalla Sampolan koulun saneeraustyömaalla aherretaan myös reipasta tahtia. Sähköura-

koitsijana on Insinööritoimisto Unto
Rantanen Oy, jonka palkkalistoilla on
lähes 20 sähköasentajaa. Kaksi vuotta
yhtiössä työskennellyt sähköasentaja
Jussi Tattari kertoo, että sähköasentajilla on työmaasopimus kunnossa, samoin matka- ja ateriakorvaukset.
– Meille maksetaan asianmukaista
palkkaa ja korvauksia, vähintään takuupalkkaa. Tällä työmaalla sosiaalitilatkin ovat tavallista hulppeammat,
kun saamme käyttää viereisen liikerakennuksen tiloja, Tattari myhäilee.
Läheisessä asuntotuotantokohteessa sähkötöitä urakoi Sähkö-Pori, jonka 15 asentajasta kaksi tekee Otavan
Kruunu –nimistä asunto-osakeyhtiötä.
63 asunnon lisäksi taloon tulee liikeja yhteistiloja sekä autohalli. Työmaasopimus on allekirjoittamatta, mutta
miehillä ei ole isompaa valittamista.
– Meidän luottamusmies lähti eläkkeelle, eikä uutta ole saatu valittua.
Minä hoidan työsuojeluvaltuutetun
hommia, enkä sen lisäksi välttämättä
haluaisi muuta, Petri Kolhanen empii.
Kärkimies Markus Aromaa lupaa heinäkuussa aloitetun sähköurakan valmistuvan syyskuun loppuun
mennessä. Keskustan hyvätasoisilla
vuokra-asunnoilla on kysyntää ja tuliterä talo saa asukkaat heti valmistuttuaan. 
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KÄRKIMIES

HANNU
N
LUUKKONE
50 VU.2O01T9TA
25.3

RAPATESSA EI ROISKU!
V

– Merkkipäivä menee läheisten kanssa juhliessa, varapuheenjohtaja Hannu Luukkonen ennakoi.

”Yhteisten etujen
ajaminen toi
ay-liikkeeseen”

K

uka olet?
Olen Hannu Luukkonen, kotipaikka Ruskon kunta Varsinais-Suomessa.
Mistä tulet?
Syntyjään olen turkulainen, joskin
viimeiset 25 vuotta olen asunut Ruskolla, jonne 90-luvun alkupuolella rakensin ok-talon.
Mistä sinut tunnetaan?
Olen Sähköliiton varapuheenjohtaja
ja vastaan liiton edunvalvonnasta ja sopimustoiminnasta.
50 vuottasi pähkinänkuoressa?
– Ihan tavanomainen nuoruus tuli
omasta mielestäni elettyä, joskin äidin
kuolema vuonna 1983 oli teini-ikäiselle kova ja pysäyttävä paikka.
– Vuonna 1988 valmistuin sähköalan
koulutuksesta ja siirryin alan asennustöihin sähköasentajaksi. Reilut puoli
vuotta työskentelin Oy Sähkö Ab:n palveluksessa, jonka jälkeen jatkoin Hantec Oy:n palveluksessa. Vuonna 1992
yritys ajautui konkurssiin. Sen pohjalle perustettiin Tekmanni Oy, jossa työskentelin Sähköliiton palvelukseen siirtymiseeni saakka. Erilaisissa sähköasennusalan töissä ehdin työskentelemään reilut 20 vuotta.
– Lapsiakin on ajan saatossa perheeseen siunaantunut. Olen kahden aikuisen tyttären ja kasvattipojan isä, mistä
olen tavattoman onnellinen.
– Ollessani 24 vuotias intoa täynnä
oleva nuorimies minut valittiin ensimmäisen kerran pääluottamusmieheksi
työpaikalleni. Minulla on aina ollut sydäntä lähellä työpaikan yhteisten etujen ajaminen, mikä varmaan veti minut
mukaan aikanaan ay-liikkeeseen ja sen
toimintaan.
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– Sähköliiton ja ammattiosaston
toimintaan tulin aktiivisemmin mukaan 2000-luvun alussa, aluksi ammattiosaston hallituksen jäseneksi
ja myöhemmin osaston puheenjohtajaksi. Sähköliiton edustajistoon tulin valituksi vuoden 2004 edustajistovaaleissa. Edustajiston kokouksessa minut valittiin Sähköliiton hallituksen jäseneksi, jossa jatkoin maaliskuuhun 2008 saakka. Tällöin minut valittiin Sähköliittoon töihin
sähköasennusalan
työehtoasiamieheksi, jossa tehtävässä ehdin olla reilut neljä vuotta. Marraskuussa 2012 edustajiston kokous valitsi minut Sähköliiton liittosihteeriksi,
jossa luottamustehtävässä edelleen
olen, tosin luottamustehtävän nimike
muuttui sääntömuutoksella marraskuussa 2018 varapuheenjohtajaksi.
– Työlle hyvää vastapainoa ovat
omat harrastukset. Talvisin tykkään
luisteluhiihdosta ja lumettomaan aikaan lenkkeillä hölkäten. Myös sienestäminen ja sitä kautta luonnossa
liikkuminen on mieluisaa.
Mistä saat virtaa?
Työstä, harrastuksista, läheisistä,
ystävistä ja riittävästä levosta.
Mikä ottaa päähän?
Epäoikeudenmukaisuus, eriarvoisuus, ahneus, oman edun tavoittelu,
kiihkomielisyys, ylimielisyys, välinpitämättömyys, varmasti vielä lisääkin löytyisi.
Mitä on suunnitelmissasi juhlan
jälkeen?
Jossain vaiheessa pitää päästä lomailemaan etelän lämpöön.
Terveisesi Vasaman lukijoille?
– Mukavaa alkavaa kevättä! 

uosi 2019 alkoi myrskyisästi, kun

pidon kumppaniyhtiömme kanssa tur-

Aapeli-talvimyrsky kuritti sähkö-

vallisuuden tason nostoon tähtäävän

verkkoamme ja asiakkaitamme. Myrs-

turvallisuusmanifestin. Yhteisenä ta-

kyn jälkeen pitkät lumikuormat piinasi-

voitteenamme on, että tapaturmia ei

vat helmikuun puoleen väliin asti. Aa-

enää Elenian työmailla tapahdu. Tur-

peli-myrsky ja sitä seuranneet lumi-

vallisuusmanifesti on osa viime syksy-

kuormat osoittivat jälleen kerran, mi-

nä käynnistämäämme TEKO – Tervee-

ten tärkeää luotettava sähkönjakelu

nä kotiin -hanketta. 43:n yhtiön toimi-

on yhteiskunnan toimivuudelle ja ar-

tusjohtajat ovat allekirjoituksin sitoutu-

jen sujuvuudelle. Suurhäiriön pitkitty-

neet turvallisuusmanifestin yhteisiin ta-

minen ja sähköverkkoa uhkaavien lu-

voitteisiin. Yhtiöt kantavat verkostona

men painamien kymmenien tuhansien

myös vastuuta, että tietoisuus ja turval-

puiden poisto aiheutti rankan työkuor-

liset työtavat menevät käytäntöön yhti-

man urakoitsijoiden asentajille. Onnis-

öiden alihankkijoille. Näin TEKO-hank-

tuimme erittäin haastavissa olosuhteis-

keen ja turvallisuusmanifestin vaiku-

sa välttämään pitkiä ja laajoja sähkö-

tus ulottuu jopa tuhanteen työntekijään

katkoja sekä työtapaturmat, mistä kii-

Elenian työmailla.

tän kaikkia Elenian sähköverkossa työskennelleitä!

Olemme viime vuosina satsanneet
erityisesti turvallisuushavaintojen seu-

Alkuvuoden suurhäiriötilanne ja ras-

rantaan työmailla. Turvallisuushavain-

kaat olosuhteet nostivat esille konkreet-

tojen raportointi ja käsittely paljasta-

tisesti työturvallisuuden merkityksen.

vat turvallisuusriskit. On tunnettu fak-

Olen monesti pohtinut, miksi Suomes-

ta, että mitä paremmin läheltä piti -ti-

sa teollisuudessa ja rakentamisessa,

lanteet kirjataan ja käsitellään, sitä vä-

myös sähköverkon rakennus- ja kunnos-

hemmän tapaturmia tapahtuu. Tieto

sapitotöissä, ollaan työturvallisuudes-

muuttaa asennetta ja työnteon käytän-

sa kansainvälisesti tarkastellen huippu-

töjä. Käsittelemme jatkossa kaikki ta-

maita jäljessä. Todennäköisesti kysymys

paturmat ja läheltä piti -tilanteet aiem-

on enemmän asenteesta kuin osaami-

paakin järeämmin. Olemme esimerkik-

sesta. Arkiseen kielenkäyttöömme on

si sopineet kumppaneidemme kanssa,

vakiintunut sanontoja kuten ”tekeväl-

että tapaturman sattuessa kuukauden

le sattuu” tai ”rapatessa roiskuu”, jotka

sisään yhtiöiden toimitusjohtajat kä-

ikään kuin sallivat pienet vahingot töitä

sittelevät kasvotusten, miten työmaal-

tehdessä. Näin ei saa olla!

la olisi pitänyt toimia paremmin. Myös

Työnteon turvallisuudessa on kysymys jokaisen omasta ja meidän kaikkien yhteisestä asenteesta. Jokainen

koulutusta ja perehdytystä lisätään entisestään.
Työnantajien on ehdottomasti pidet-

meistä joko edistää tai heikentää tur-

tävä huolta, että kaikilla sähköverkossa

vallisuutta omilla puheillaan ja teoil-

työtään tekevillä on osaaminen, varus-

laan. Jokaisen on tunnettava oma vas-

teet ja työvälineet aina kunnossa. Kun

tuunsa työnsä ja koko työporukkansa

työnteon edellytykset ovat erinomaisel-

turvallisuudesta. Työmailla ei saa myös-

la tasolla, on jokaisen omalla asenteel-

kään unohtaa työmaiden läheisyydessä

laan vastuullisesti huolehdittava, että

liikkuvien turvallisuutta. Verkonraken-

turvallisia työkäytäntöjä noudatetaan

nustyömaat sijaitsevat usein asutuksen

tinkimättömästi osana arkea. Jokainen

ja liikenneväylien läheisyydessä, jolloin

meistä näyttää esimerkkiä – joko hyvää

sivullisten turvallisuudesta huolehtimi-

tai huonoa.

nen on ehdottoman tärkeää. Kukaan
meistä ei halua, että hienoista kaivinkoneista kiinnostuneille lapsille tai kevyenliikenteen väylällä liikkuville henkilöille tapahtuu mitään pahaa.
Tinkimätön asenne työturvallisuutta
kohtaan on edellytys sille, että jokainen
meistä pääsee työpäivän jälkeen terveenä kotiin ja että työmaamme ovat myös
sivullisten kannalta turvallisia.
Julkaisimme tammikuussa 42:n sähköverkon rakentamisen ja kunnossa-

JORMA MYLLYMÄKI
Verkkojohtaja
Elenia Oy

KUVA: RIITTA KALLIO

EN
KUUKAUAD
KUV

Työmaakierrokselle valmistautuva Porin seudun sähkötyöntekijöiden ammat-

–Myös työmaakierrokset ovat tarpeellisia ja osoittavat liiton jäsenille, että liitto

tella ja jolla on perälautana luottamusmiehen asema ja oikeudet, Härmä listasi

tiosasto 021:n puheenjohtaja Raimo Härmä pitää Sähköliiton tulevaisuuden

toimii ja on kiinnostunut jäseniensä tekemisistä, antaen valistusta, ei syyt-

ajankohtaisia ajatuksiaan osaston tyylikkäässä toimistossa Porin keskustassa.

kohtalonkysymyksenä sitä, saadaanko liiton sopimusaloille neuvoteltua runko-

tämällä. Työmaasopimukset ovat ehdottoman tärkeitä sopimuksen tekemisen

sopimusta, joka olisi pohjana kaikille liiton neuvottelemille työehtosopimuksille.

perusvälineitä. Työntekijöillä täytyy olla edustaja, jolla on mahdollisuus neuvo-

—
Uudet DCL-valaisinpistorasiat
Uudet DCL-valaisinpistorasiat tulevat Suomessa perinteisesti käytettyjen valaisinpistorasioiden rinnalle.
Uudisrakennuskohteissa suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi uuden tyyppisiä DCL-pistokytkimiä
siten, että kohteeseen toimitetaan myös pistotulpat. Asennuksen suunnittelussa on otettava huomioon
uppoasenteisen pistorasian vaatima tila. Vanhan tyyppisiä valaisinpistokytkimiä suositellaan
käytettäväksi aikaisemmin tehtyjen asennusten korjaus-, laajennus- ja muutostöissä. Kuitenkin vanhan
tyypin valaisinpistokytkimien käyttö on sallittu myös uudisrakennuskohteissa. abb.fi/asennustuotteet
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Vakiintuneen tavan mukaan Mika Järvenpää
kiikuu nostokorissa vaihtamassa pylvääseen
uutta ledivalaisinta. Marko Ruokola puolestaan
irrottelee ja kytkee johtoja pylvää alapäässä.
12 V A S A M A 3 / 2 0 1 9

”RISKIEN KARTOITUS
ON TÄRKEÄ OSA TÄTÄ
TYÖTÄ. TYKKYLUMEN
TAKIA MULTIALLA
IHMISIÄ KIELLETTIIN
MENEMÄSTÄ METSÄÄN, EI KUITENKAAN
SÄHKÖMIEHIÄ. ”

Mika Järvenpäällä ja
Marko Ruokolalla työt

Työtoveruus
yhdistää
H

yväntahtoinen naljailu on aina
läsnä siellä missä työpari Marko Ruokola, 37, ja Mika Järvenpää, 55, liikkuvat. Keuruun Sähkön tai nykyään paremminkin tytäryhtiö Radikin kokeneet verkostoasentajat
ovat paiskineet sekalaisia sähköhommia yhdessä jo nelisen vuotta. Alueen
tykkylumisen talven takia päivät ovat
keskitalven kuukausina venyneet tavallistakin pidemmiksi ja raskaammiksi. Miesten hyvä yhteistyö ja keskinäinen huumori ei ole silti minnekään kadonnut.
– Pääsääntöisesti teemme hommia
työparina. Välillä on tietysti yhden miehen hommia, mutta enimmäkseen näissä verkostotöissä on työturvallisuudenkin takia oltava aina kaksi asentajaa,
Marko Ruokola summailee.
– Esimerkiksi pylvästöitä ei saa tehdä
yksin ja yleensä työparin kanssa työt voi
jakaa järkevästi, niin että hommat hoituvat rivakasti eikä täydy juosta edestakaisin vaikkapa työvälineitä noutamassa. Sitä paitsi työt tuntuvat sujuvan
paljon mukavammin kahdestaan, Mika
Järvenpää huomauttaa.
HOMMAT HOITUVAT RUTIINILLA
Miehet aprikoivat, että tutun ja luotet-

tavan työparin kanssa monet työvaiheet
hoituvat jo rutiinilla.
– Monet tehtävät sujuvat miltei automaattisesti, kun on oppinut lukemaan
kaveria, Ruokola hymähtää.
Miehet ilmiselvästi arvostavat toistensa osaamista ja uskaltavat luottaa
toisiinsa välillä hyvinkin vaarallisissa
töissä.
– Katuvalotöissä meille on tullut
useimmiten käytännöksi se, että minä
olen ylhäällä nostokorissa ja Marko alhaalla kytkemässä johtoja, sanoo Mika
Järvenpää ja laskeskelee, että Keuruun
kaupungin katuvaloremontissa työpari
vaihtoi noin 2000 vanhaa valaisinta uusiin ledivalaisimiin.
– Ennätys taisi olla 40 vaihtoa päivässä. Projekti jäi erityisesti mieleen senkin takia, että silloin tuli usein paskaa
niskaan. Vanhoissa rikkinäisissä katuvalaisimissa oli monesti isot määrät lintujen jätöksiä, jotka valaisinta irrottaessa karisivat pylvään juurella työskentelevän asentajan niskaan, Marko Ruokola nauraa.
Keuruun
kaupunginvaltuustossakin vaikuttava Ruokola on tyytyväinen
ledivalaistuksen tuomasta säästöstä.
Kaupungin katuvalaistuksen sähkölasku lähes puolittui uusitun valaistuksen

ansiosta. Uusissa valoissa ei myöskään
tunnu esiintyvän vikoja, joten huoltolaskukin keveni, eikä asentajia juurikaan vaivata enää perinteisillä polttimonvaihdoilla.
SÄHKÖSEKATYÖMIEHIÄ
Järvenpää ja Ruokola kertovat, että heidän työnkuvansa muodostuu monista
erityyppisistä sähkötöistä.
– Me ollaan sellaisia sähkösekatyömiehiä. Töihin sisältyy sähköverkon
kunnossapitoa noin 40 kilometrin säteellä, tänä talvena myös erityisesti lumisten linjojen raivausta, kaapelien
tutkaamisia ja merkkaamisia. Enimmäkseen ulkotöitä mutta välillä sisäjohtotöitäkin. Viikon päivystysvuoro
osuu kohdalle säännöllisin väliajoin,
kun meillä on 17 vakituista asentajaa
töissä.
Miehet arvioivat, että kaupungin
67-prosenttisesti omistama sähköyhtiö
on asentajien kannalta hyvä työnantaja.
– Töitä ei niin helposti esimerkiksi ulkoisteta vaan hommat hoidetaan omalla porukalla. Sähköverkkoa meidän
alueella on kaikkiaan 2000 kilometriä.
Säävarmaa verkkoa rakennetaan vähin
erin. Maakaapelointi etenee muutaman
kymmenen kilometrin vuosivauhtia.

sujuvat ja juttu luistaa.

JUTTUA RIITTÄÄ TÖISTÄ,
PERHEESTÄ JA ELÄMÄSTÄ
Hyvin juttuun tulevat työkaverukset pitävät parhaana piirteenä työssään sitä,
että päivät eivät ole yksitoikkoisia, kun
työtehtävät vaihtelevat.
– Kinkeripiiriä kierretään laidasta
laitaan, lohkaisee Järvenpää ja viittaa
Ruokolan pitkään luottamustoimeen
kirkkovaltuuston jäsenenä.
Eri-ikäiset työtoverukset pääsevät
töiden lomassa vaihtamaan kuulumisia
myös perheestä, harrastuksista ja joskus politiikastakin. Ruokolan nuoressa perheessä on neljä vilkasta alle kymmenvuotiasta lasta, Järvenpäällä taas
vilskettä riittää vapaapalokuntaharrastuksen tiimoilta.
Kumpikin työtoveruksista kuvailee
toistaan rauhalliseksi ja luotettavaksi
kaveriksi, jonka kanssa on helppo tehdä töitä ja toimia haastavissakin työtilanteissa.
– Riskien kartoitus on tärkeä osa tätä työtä. Tykkylumen takia Multialla ihmisiä kiellettiin menemästä metsään,
ei kuitenkaan sähkömiehiä. Kun mentävä oli, osasi arvostaa työhönsä sitoutunutta työporukkaa, johon saattoi luottaa tilanteessa kuin tilanteessa. 
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Omexomin sähköasentajat Pauli
Kämäräinen ja Arto Mustonen ovat olleet
työkavereita vuoden verran. Heidän
työporukkaansa kuuluu yhteensä viisi
henkilöä.

Huumorintaju yhdistää
työkavereita
Luotettavan kaverin kanssa
työ luistaa huonompanakin
päivänä. Omalla
joustavuudella pärjää
pitkälle, mutta kaikkien
kanssa henkilökemiat eivät
kohtaa.



TEKSTI JA KUVAT: TIINA TENKANEN
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ähköasentaja Arto Mustosen
mukaan työilmapiiri Omexomin nykyisessä työporukassa on hyvä. Huumorintaju on kehittynyt omanlaisekseen ja töihin on kiva
tulla.
Mustonen ja hänen tämänpäiväinen
työparinsa Pauli Kämäräinen tulevat
tarkistamaan Fingridin vastavalmistunutta Länsisalmen asemaa. Portilla lähetetään turvailmoitus kantaverkkokeskukseen, joka valvoo miehittämätöntä asemaa kaukokäytön kautta.
– Saan myös puhelimeeni viestin,
jos jokin ryhmä on tulossa samaan aikaan tänne asemalle, Kämäräinen kertoo.
Länsisalmen 400 kilovoltin asemalta jaetaan sähköä Vantaan, Sipoon ja
Helsingin tarpeisiin yhteensä 800 000
asukkaalle. Aseman kojeisto on SF6kaasueristeinen ns. Gis-laitos, jolloin
asema saadaan avokytkinkenttää pienempään tilaan. Lisäksi asema on sijoitettu halliin, joten huoltotyöt helpottuvat.
– Kaasueristeisiä asemia on rakennettu 1980-luvun lopusta alkaen. Asemat ovat pienentyneet viime vuosina
aivan älyttömästi, Mustonen kertoo.

JOSKUS ON JÄTETTY PULAAN
Omexomin viiden hengen asentajaporukassa työt tehdään yleensä yksin.
– Pienestä porukasta aina joku työntekijä on lomilla, sairaslomilla tai koulutuksessa. Työpari vaihtuu tosi usein,
Mustonen toteaa.
Kämäräisellä on kokemusta monista
erityyppisistä työkavereista. Aiemmalla työnantajalla työporukat olivat isompia.
– Toisten työkavereiden kanssa on pitänyt mukautua systeemiin, miten töitä
tehdään.
Laiskat kaverit ovat hänen mukaansa hankalia, sillä työt eivät suju heidän
kanssaan. Työprojektia johtaessaan Kämäräinen on joutunut ikäviinkin tilanteisiin.
– Joskus minut on jätetty työmaalle pulaan. Kaveri on vain sanonut, että
”soita sinne valvomoon, että tämä jatkuu huomenna”, ja lähtenyt.
Kämäräinen kertoo pinnansa kestävän huonoja työkavereita jonkin aikaa.
Joskus tilanne on vaatinut, että asiat pitää sanoa suoraan.
– Ensin yritän kannustaa työkaveria
työntekoon, enkä töksäytä vahvaa mielipidettä. Monesti en sano mitään, kos-

ka haluan pitää työilmapiirin hyvänä.
VAIKEA TYÖKAVERI
AIHEUTTAA STRESSIÄ
Mustosen mukaan hyvä työkaveri on
joustava ja luotettava.
– Takavuosina oli työkavereiden kanssa kaikenlaista mökkireissua ja ulkomaanmatkojakin, Mustonen muistelee.
Hän myöntää, että joskus työyhteisössä henkilökemiat eivät toimi.
– Työ hidastuu ja tulee stressiä. Stressin takia vahinkojen ja virheiden mahdollisuus kasvaa, kun pitää keskittyä
muuhun kuin työhön. Se saattaa heijastua asiakkaalle asti.
Mustonen ja Kämäräinen arvioivat,
että periksi antaminen ja joustaminen
auttavat työparin kanssa työskennellessä.
– Ihmiset eivät ole samanlaisia ja välillä on huonoja päiviä itse kullakin,
Mustonen muistuttaa.
KOKENEET PÄÄSEVÄT
PÄIVYSTÄMÄÄN
Aamulla ei voi tietää, saako tarkistustyön vietyä yhtäjaksoisesti loppuun asti. Jos sähköverkkoon tulee häiriö, muu
työ jää.

”ENSIN YRITÄN
KANNUSTAA
TYÖKAVERIA
TYÖNTEKOON, ENKÄ
TÖKSÄYTÄ VAHVAA
MIELIPIDETTÄ. MONESTI
EN SANO MITÄÄN,
KOSKA HALUAN
PITÄÄ TYÖILMAPIIRIN
HYVÄNÄ.”

Viime vuonna valmistuneessa Fingridin Länsisalmen
sähköasemalla tehdään tarkastusta. Kämäräinen huutelee Mustoselle mittarista arvoja.

– Tämä on palokuntalaisen hommaa,
Mustonen luonnehtii.
Kaikki työporukasta kuuluvat päivystysrinkiin. Päivystysaikana ollaan tavoitettavissa vuorokauden ympäri sähköverkon ongelmien varalta.
– Työkokemusta kaikista sähköverkkoon liittyvistä töistä, kuten monimutkaisista kytkennöistä, täytyy olla vähintään kolme vuotta, että Fingrid kelpuuttaa rinkiin. Lisäksi pitää olla paikallistuntemusta, Mustonen kertoo.
Kämäräinen on ollut Omexomin palveluksessa vasta reilun vuoden. Edellisessä työpaikassa kertyi työkokemusta
kymmenen vuotta, joten päivystysrinkiin pääsy on hänen kohdallaan nopeaa.
Länsisalmen sähkösema tuottaa sähköä Helsinkiin, Vantaalle ja Sipooseen.

KAIKKI RAPORTOIDAAN
Mustonen ja Kämäräinen jatkavat tarkastustyötään. Mustonen kirjaa tabletille Kämäräisen huutamia lukuja pitkän tarkistuslistan mukaisesti.
– Nuorille tietotekniikka on helppoa.
Vanhemmat työntekijät ovat siinä jälkijunassa. Mutta nuorelle työntekijälle on hyötyä työkaverin pitkästä kokemuksesta, me kun olemme olleet kaikenlaisissa tehtävissä, Mustonen tuumaa 29 vuoden työkokemuksellaan.
Myös paloilmoittimet, aidat ja alueet
tarkistetaan.
Vastavalmistuneen aseman seinästä
löytyy halkeamia.
– Näistäkin raportoidaan, ja rakennusalan ammattilainen tulee ne korjaamaan, Kämäräinen toteaa. 

TYÖPAIKALLA KUULUU PUHUA TYÖASIOISTA
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ESIMIEHEN TARTUTTAVA ASIAAN

uomalaisten hieno piirre on

den kanssa asiat voivat hoitua vä-

matta työhön liittyviin kysymyksiin.

kyky olla hiljaa. Emme ryh-

hemmälläkin puheella, mutta pu-

Työkaverin puhumattomuus saat-

Mitä kauemmin työkaverin hiljai-

heyhteys pitää olla olemassa.

taa heikentää työn tekemisen tur-

suus kestää, sitä vaikeampi siihen

dy sanalle kevyin perustein, mutta ei puhumattomuus sääntökään

vallisuutta ja silloin on jo kysymys

on puuttua. Viikkoja, kuukausia

ole. Esimerkiksi työpaikalla kuu-

TIETO SIIRTYY PUHUEN

työturvallisuudesta. Puhuminenhan

ja jopa vuosia jatkuva puhumatto-

luu puhua työasioista. Töissä ei ku-

Työpaikalla ei voi vaalia suuttu-

on nopein tapa jakaa tietoa.

muus ei ole normaalia työpaikalla.

kaan voi päättää olla sanomatta sa-

musta ja olla hiljaa, jos työkave-

naakaan.

rin kanssa on joskus käynyt jotain

ÄÄNETTÖMYYS RASSAA

asia puheeksi suoraan. Esimies voi

Jos työkaveri ei työpaikalla puhu

Kalavainen kehottaa ottamaan

vihastuttavaa. Työkaverilla on oi-

Sosiaalipsykologi Kalavainen muis-

tuoda näkyviin, miten yhden työn-

juurikaan mitään, se herättää huo-

keus tietää, mistä toisen puhumat-

tuttaa, että puhumattomuus ei ole

tekijän puhumattomuus vaikuttaa

miota ja hämmennystä. Varsinkin,

tomuus johtuu. Jos taustalla puo-

vastuullista käyttäytymistä. Jos

koko työyhteisöön. Sikäli kuin pu-

lestaan on tyytymättömyys työnan-

joku haluaa sulkeutua työpaikalla

humattomuus heikentää työturval-

tajaan, tyytymättömyyden syy pitäi-

työkavereiden ulkopuolelle, työka-

lisuutta, on myös työsuojelun asia

si käsitellä.

verit voivat kokea sen arvostuksen

puuttua tilanteeseen.

jos tiedossa ei minkäänlaista riitaa.

Sosiaalipsykologi Susanna Kalavainen

Työpaikan suhteista ei voi täysin
vetäytyä, vaikka ihminen olisi mie-

– Me olemme kuitenkin aikuisia

lestään vain tavallinen hiljainen

ihmisiä. Äärimmäisen harvoin ku-

Susanna Kalavainen sanoo, että

puutteena itseään kohtaan.Puhu-

suomalainen.

kaan on niin ujo tai arka, ettei pys-

työpaikalla puhutaan työlähtöises-

mattoman työkaverina työskentely

ta siihen, että ”mä nyt vaan oon

Työpaikalla kukaan ei voi vedo-

ty puhumaan. Jos on halu kommu-

ti. Ei tarvitse olla puhetta puheen

on Kalavaisen mukaan raskasta ja

tällainen”. Kalavainen muistuttaa,

TYÖKAVERIA TERVEHDITÄÄN

nikoida, voi ainakin nyökätä. Pe-

takia. Yksityisistä asioista ei tar-

kuormittavaa. Hiljaisuudessa työ-

että kenenkään persoonaa ei yrite-

Sosiaalipsykologi Susanna Kala-

rustaitoihin työpaikalla kuuluu ai-

vitse kertoa edes kahvitauoilla. Jo-

paikalla esimerkiksi erilaiset työn

tä muuttaa eikä tarvitse rupatella

vainen Työterveyslaitokselta kysyy,

nakin tervehtiminen.

kaisella on kuitenkin oikeus työhön

äänet korostuvat.

tauotta. Ammatillinen käytös työ-

miksi jonkun pitäisi olla työpaikalla
melkein puhumatta.

– On ihmisiä, joille puhuminen
ei ole helppoa. Tuttujen työkaverei-

liittyvän tiedon jakamiseen.
– Ei ole asiallista olla vastaa-

paikalla kuitenkin on työasioiden
jakamista myös puhuen. 
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V O LT TI PÄIVÄT
VAL K E A K O S K E N SÄHKÖALANTYÖNTEKI JÄT RY JA S Ä HK ÖLIITTO Y LP E Ä NÄ E S ITTÄVÄT:

LA 27.7.2019 VALKEAKOSKELLA TYÖVÄEN MUSIIKKITAPAHTUMAN YHTEYDESSÄ

45 €/75 €
55 €/85 €

Liput sähköliittolaisille
Liput seuralaisille:
(la-lippu sis. iltaruokailu/4 päivän lippu)
Osta lippusi:
www.valmu.com/liput/sahkoliitto
tai liput@valmu.com
tai puh. 040 525 7177

Majoitus Sokos Hotel Ilveksessä Tampereella
1 hh 123 €/vrk
2 hh 143 € /vrk
Varaukset 20.6. mennessä suoraan hotelliin
tai Sokos Hotellien myyntipalveluun puh. 020 1234 600,
yli 11 henkilön ryhmävaraukset puh. 020 1234 630.
Muista varaustunnus Volttipäivät!
Katso muut majoitusvaihtoehdot:
www.valmu.com/majoitus

SÄHKÖLIITTO JÄRJESTÄÄ VOLTTIPÄIVÄT-LAUANTAIN AIKANA YHTEISKULJETUKSIA TAMPEREELTA VALKEAKOSKELLE JA TAKAISIN.
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TYÖTTÖMYYSKASSA

Puhelinpäivystys maanantaina ja keskiviikkona klo 9.00–15.00, perjantaina klo 9.00–12.00, puh. 03 252 0300.
Asiakaspalvelu avoinna ma klo 9–15, muina arkipäivinä ajanvarauksella.
Hakemusten postitusosoite: Sähköalojen työttömyyskassa, PL 774, 33101 TAMPERE
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa ja ttkassa@sahkoliitto.fi

Hakemuksia ja saajia vähemmän

Aktiivimalli lisäsi päätösten määrää
S

ähköalojen työttömyyskassa antoi viime vuonna yhteensä noin

7 800 ansiopäivärahapäätöstä. Edel-

lisenä vuonna määrä jäi lähes 1 400
pienemmäksi.
Määrän kasvu vuodesta 2017 vuoteen 2018 on sikäli nurinkurista,
että samalla aikavälillä hakemuksien
ja etuuden saajien määrä laski. Ilmiötä selittää viime vuoden alusta voimaan tullut aktiivimalli, jonka vuoksi kassan on tehtävä erillinen päätös
ansiopäivärahasta entistä useammin.
Sähköalojen työttömyyskassa maksoi viime vuonna erilaisia etuuksia
vähän yli 2 500 henkilölle. Etuuden
saajien määrä laski edellisvuodesta
yli 500:lla.
Vuonna 2018 Sähköalojen työttömyyskassan jäsenillä oli yhteensä vajaat 248 000 etuuspäivää. Vuonna
2017 päivien määrä ylitti 300 000.
Etuuspäivien määrä saajaa kohden
on pysynyt suunnilleen samana: viime vuonna päiviä oli 96, edellis-

tön TYJ:n tilastojen mukaan sen jä-

kuin Sähköalojen työttömyyskassas-

jaassa kahdessa viikossa, puolet alle

on jatkunut jo vuodesta 2012. Use-

vuonna 98.

senkassat tekivät viime vuonna noin

sa. Nousu johtuu suurelta osin aktii-

viikossa.

ampi kuin joka kolmas ansiopäivära-

1,1 miljoonaa ansiopäivärahapäätös-

vimallista. Työttömyys sinällään vä-

KASSOILTA NOIN 1,1 MILJOONAA

tä. Täyttä etuutta koskevien päätös-

heni viime vuonna.

ANSIOPÄIVÄRAHAPÄÄTÖSTÄ

ten määrä nousi 40 prosenttia, eli

Työttömyyskassojen Yhteisjärjes-

suunta on yleisellä tasollakin sama

TYJ:n tilastojen mukaan ansiopäivärahapäätös tehtiin keskimäärin va-

Osittaisen työllistymisen ajal-

osa-aika- tai keikkatyössä tai sivutoi-

si 6 prosenttia. Muutos johtuu osit-

misena yrittäjänä. 

taisen työnteon lisääntymisestä, joka

Työllistymistä tukeva
toiminta kootaan Suomi.fihin

Palkkatodistus on yhä tarpeen
hakemuksesi liitteenä

T

K

yöttömyysturva muuttuu huhti-

lusta. Järjestäjältä kannattaa varmis-

kuun alussa niin, että aktiivimal-

taa, että toiminta täyttää aktiivisuus-

liin sisältyvän aktiivisuusedellytyk-

edellytyksen ehdot. Työllistymistä tu-

sen voi täyttää entistä useammalla
tavalla. Esimerkiksi kuntien, ammat-

un haet ansiopäivärahaa työttö-

saan jonkin verran kyselyjä.

mäksi jäädessäsi, tarvitset yhä

Palkkatodistuksen tulee koskea

hakemuksesi liitteeksi palkanlaskijan

vähintään 26 työttömyyttä edeltä-

kevaan toimintaan osallistumisesta

tai työnantajan tekemän palkkatodis-

nyttä työssäoloviikkoa. Todistuksessa

on toimitettava myös todistus työttö-

tuksen. Päivärahan taso voidaan las-

tulee näkyä ennakonpidätyksen alai-

tiliittojen ja julkista rahoitusta saa-

myysetuuden maksajalle eli omalle

kea vain todistuksen perusteella.

nen tulo sekä siihen sisältyvä loma-

vien järjestöjen järjestämä työllisty-

työttömyyskassalle tai Kelaan.

mistä tukeva toiminta aletaan lukea
aktiivisuusedellytykseen.
Aktiivisuusedellytyksen täyttävää työllistymistä tukevaa toimin-

Uudet toiminnan muodot kerryttä-

Työttömyyskassat eivät vielä saa

raha ja -korvaus. 

palkkatietoja tulorekisteristä, vaan se

vät aktiivisuutta vain silloin, jos ak-

tulee mahdolliseksi vasta aikaisin-

tiivisuuden tarkastelujakso alkaa 1.

taan ensi vuoden alusta. Tulorekis-

huhtikuuta tai sen jälkeen. 

teristä ja sen käytöstä on tullut kas-

han saaja työskenteli viime vuonna

ta tehtävien päätösten määrä nou-

LOMAUTETTU
HUOM!
MUISTA ILMOITTAA HAKEMUKSESSASI VUOSILOMASI AJANKOHTA!
LIITÄ VIELÄ MUKAAN
VUOSILOMAN PALKKAA KOSKEVA PALKKATODISTUS TAI -LASKELMA.

taa voi jatkossa etsiä Suomi.fi-palve-

Jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi
Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhaki-

teet myös postitse osoitteeseen Säh-

hintään työttömyyttä edeltä-

Mikäli sinulla on sivutoimista yritys-

taan vähintään 25 prosenttiin ansio-

jaksi täyttämällä sähköinen ilmoit-

köalojen työttömyyskassa, PL 774,

neeltä 26 työssäoloviikolta.

toimintaa, liitä mukaan:

päivärahaa maksettaessa.

tautumislomake osoitteessa www.te-

33101 Tampere.

Todistuksessa pitää näkyä ennakonpidätyksen alainen tulo

palvelut.fi viimeistään ensimmäise-

X

Jäljennös viimeksi vahvistetusta verotuksestasi.

Voit halutessasi tilata verottajalta muutosverokortin etuutta varten.

nä työttömyyspäivänäsi. Oikeutesi

TARKASTA HAKEMUKSESI

sekä siihen sisältyvä lomaraha

työttömyysetuuksiin alkaa aikaisin-

JA SEN LIITTEET

ja -korvaus.

Mikäli olet ollut ennen työttömyyttä

tehdään silloin verokortin mukaises-

taan ilmoittautumispäivästä lukien.

Jotta hakemusten käsittely olisi

Jäljennös irtisanomis- tai lo-

armeijassa tai opiskelemassa:

ti ilman prosentin korottamista.

mahdollisimman nopeaa, täytä haNÄIN HAET

kemuksesi huolellisesti ja muista

ANSIOPÄIVÄRAHAA

tarkistaa se ja liitteet.

Lähetä hakemus ja liitteet työttö-

X
X

mautusilmoituksesta.

Ansiopäivärahan ennakonpidätys

X

Opiskelutodistus tai
todistus armeijasta.

Jäljennös työsopimuksesta.

tarvita enää hakemuksesi liitteeksi.
VEROTUS

myyskassan sähköisessä asiointi-

LIITÄ HAKEMUKSEESI

Mikäli saat eläkettä,

Työttömyyskassa saa verotiedot suo-

palvelussa. Löydät sen osoittees-

SEURAAVAT DOKUMENTIT:

liitä mukaan myös:

raan verottajalta aina vuoden alus-

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

X

Palkanlaskijan tai työnantajan tekemä palkkatodistus vä-

X

Jos verottaja lähettää sähköisen
muutosverokortin kassaan, sitä ei

Jäljennös

sa. Palkkaa varten annetun verokor-

eläkepäätöksestä.

tin ennakonpidätysprosenttia korote-
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Helsingin osasto sai uudet tilat ja toimitsijan



TEKSTI: RIITTA KALLIO



Osasto 049:n muutto

KUVAT: TAPANI RYYPPÖ

Hakaniemestä Sörnäisiin

H

elsingin Sähköalantyöntekijöiden osa-aikaisena osastotoimitsijana helmikuussa aloittanut Martti Lindfors pääsi heti tositoimiin, kun ammattiosaston uudet tilat
Hämeentiellä ”vihittiin käyttöön” useamman kurssin ja kokouksen putkella.
– Erityisesti luottamushenkilökokous meni hyvin. Porukkaa oli paikalla 30 ja kokoustila jäi miltei pieneksi.
Pääaiheena oli työhuonekuntien toiminta. Toisena asiana käsiteltiin luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen työtä. Osaston luottamusmieheksi valittiin Tuomas Paavola ja jaoston
sihteeriksi Miia Heikkilä. Kokouksen
jälkeen meillä oli ruokailu juhlatilassa
ja saunailta vielä lopuksi, Martti Lindfors kertoo.
Pitkään osasto 049:n taloudenhoitajanakin toiminut Lindfors on 62-vuotias ja viimeiset viisi vuotta työskennellyt Are Oy:ssä, jossa toimi myös työsuojeluvaltuutettuna.
– Olen työskennellyt työurani aikana aiemmin lähinnä pienissä asennusliikkeissä, joissa olen myös joskus toiminut luottamusmiehenä tai työsuojeluvaltuutettuna, muun muassa OhjausSähkössä ja Tehosähkössä.
UUDET TILAT HETI
KOVAAN KÄYTTÖÖN
Osasto 049:n uudet tilat ovat osoitteessa
Hämeentie 58-60 C 57 Sörnäisten metroaseman lähellä.
– Osaston toimiston sijainti haluttiin
pitää kantakaupungissa. Se ajatus lähti meidän yli 110 vuotta vanhasta historiasta, Martti Lindfors sanoo ja perustelee sijaintia myös hyvillä liikenneyhteyksillä.
– Meillä on nyt metroasema samassa
korttelissa, yli kymmenen bussilinjaa
ja myös neljä raitiovaunulinjaa menee
toimiston ohitse. Myös hinta oli tärkeä,
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ei haitannut jäseniä, jotka osallistuivat luottamushenkilökurssille.

Helsingin Sähköalantyöntekijöiden pitkäaikainen ta-

Osaston luottamusmieheksi valittiin Tuomas Paavola ja nuorisojaoston sihteeriksi Miia Heikkilä.

loudenhoitaja Martti Lindfors on aloittanut osastotoimitsijana. Hänen tehtävänään on osaston toimiston
pyörittämisen ohessa mm. tilaisuuksien järjestäminen,
työmaavalvonta, neuvonta ja järjestämistyö.

sillä osaston resurssit ovat rajalliset. Tilat ovat meille hyvin sopivat kokousten, koulutusten ja muiden pienten tilaisuuksien pitoon. Isompiin tilaisuuksiin löytyy samasta korttelista Helsingin kaupungin palvelutalo, josta vuokrataan edullista kokoustilaa jopa 250
henkilön tilaisuuksiin.

PORIN POJAT
URAKKALASKUOPISSA
Porin seudun sähkötyöntekijöille järjestetty urakkalaskentakurssi keräsi varsinkin osaston nuorempia jäseniä oppia
saamaan. Vaakunassa 9.3.
järjestetyn kurssin veti Sähköliiton työehtoasiantuntija Ari
Kähkönen.

Lindfors kertoo, että tammi–helmikuussa osastolla oli kolme Urakan perusteet -kurssia.
– Kurssit järjestetään, kun saadaan
työhuonekunnista tai jäseniltä pyyntö
sellaiseen. Seuraava kurssi on uranlaskentakurssi. Myös nuorille pyritään järjestämää koulutusta ja niihin yhdiste-

tään illanviettoja. Nuorisojaosta päättää
hyvin itsenäisesti, mitä he haluavat tehdä. Osasto on talousarviossa varannut
heille varoja. Nuoret tuntuvat olevan
kovin kiireisiä, kun heitä yrittää saada
osaston toimintaan. Osaston hallitukseen saimme tänä vuonna kyllä useamman nuoren. 

KURSSIT
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN KÄRKIMIESKURSSI

KILJAVAN OPISTON
KURSSIT KEVÄÄLLÄ 2019

Kurssi on tarkoitettu työmailla jo joitakin vuosia sähköasentajan tehtävissä toimineille, jot-

SÄHKÖLIITTO ON VARANNUT PAIKKOJA
SEURAAVILTA KEVÄÄN YLEISILTÄ KURSSEILTA:

13.4.2019 Sokos Hotel Ilves, Tampere
ka haluavat toimia vastuullisessa tehtävässä.

• Pääluottamusmiesten täydennyskurssi 6.–8.5.2019

Ilmoittaudu mukaan kurssille 29.3.2019 mennessä tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai

• Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi 6.–10.5.2019

050 409 8469.

• Työoikeuden peruskurssi 6.–10.5.2019

Sähköliitto maksaa kurssin aikana ohjelmaan merkityt ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy. Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km.

• Tuottavuus ja hyvinvointi: luottamusmiesten täydennyskurssi 13.–14.5.2019
• Paikallinen sopiminen 15.–17.5.2019
Löydät muut opiston järjestämät kurssit osoitteesta: www.kio.fi. Jäsenillämme on mahdollisuus osallistua myös muille opiston kurssikalenteriin merkityille yleisille kursseille.
Kurssille haetaan ay-liikkeen kurssihakemuslomakkeella, jonka saat esimerkiksi osoitteesta https://www.sahkoliitto.fi/lomakkeet (Kiljavan opiston kurssihakemuslomake). Palautettuasi hakemuksen liitto lähettää sen opistoon. Opisto lähettää sinulle kurssikutsun noin viikkoa
ennen kurssin alkua.

ALUEELLISET SÄHKÖISTYSJA SÄHKÖASENNUSALAN KURSSIT
VANTAALLA

Tiedustele osallistumismahdollisuutta koulutusasiantuntijalta 050 409 8469 tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi. Häneltä voit myös tilata hakemuksen ja saada apua sen täyttämisessä.
Täytetyt hakemukset myös palautetaan koulutusasiantuntijalle.

Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenille.
Tarkoituksena on ensin käydä tes-tutuksi kurssi, sen jälkeen urakkamääräykset ja viimeisenä
urakkalaskentakurssi.

TYÖEHTOSOPIMUS TUTUKSI -KURSSI
5.–6.4.2019 Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa
Hakuaika päättyy 22.3.2019

URAKKAMÄÄRÄYKSET-KURSSI
27.–28.4.2019 Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa
Hakuaika päättyy 12.4.2019

URAKKALASKENTA-KURSSI
28.–29.9.2019 Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa
Hakuaika päättyy 13.9.2019
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, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle. Matkakulut korvataan

SÄHKÖLIITON ALUEELLISET
NUORISOTAPAHTUMAT
Lähde sinäkin mukaan nuorille Sähköliittolaisille tarkoitettuun alueelliseen nuorisotapahtumaan!
Tilaisuuksissa tutustutaan Sähköliiton ja alueen ammattiosaston toimintaan mm. järjestämistyön kannalta.
Perjantai-ilta vietetään rennon yhdessäolon merkeissä.
26.–27.4.2019 Scandic Lappeenranta City, Lappeenranta hakuaika päättyy 12.4.2019
4.–5.10.2019

Scandic Kemi,Kemi

hakuaika päättyy 20.9.2019

Tapahtumat alkavat perjantaina noin klo 18.00 ja päättyvät lauantaina noin klo 13.00.
Sähköliitto korvaa matkakulut kotipaikkaasi lähinnä olevaan tapahtumaan, ohjelmaan merkityt aktiviteetit, tarjottavat ruokailut ja tarvittaessa majoituksen 2 hh huoneissa.
Ilmoittaudu mukaan hakuaikoja noudattaen tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

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

MITÄ OPISKELLA
SYKSYLLÄ?
Kaikki loppuvuoden
kurssit sisältöineen
löytyvät jo
nettisivuiltamme.
Tutustu ja ilmoittaudu
vaikka heti!
www.sahkoliitto.fi >
Koulutukset & tapahtumat
VA S A M A 3 / 2 0 1 9
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OSASTOT TOIMIVAT
LÄHETÄ OSASTOILMOITUS NETTILOMAKKEELLA!
Osastoaktiivit huomio! Osastot toimivat -ilmoituksia pääsee lähettämään
sähköisellä lomakkeella. Löydät lomakkeen osoitteesta
www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/ilmoita-tapahtumasta.
Valitse ensin lomakkeen alasvetovalikosta oma osastosi, kirjoita sitten ilmoituksesi teksti ja jätä vielä yhteystietosi niille varattuihin kenttiin. Paina lopuksi Lähetä-painiketta. Saat kuittauksen osastoilmoituksen lähettämisestä.
Päivitämme saapuneet ilmoitukset nettisivujemme Osastot toimivat
-osioon ja julkaisemme ne Vasama-lehdessä. Osastoilmoitukset ovat nettisivuilla osoitteessa www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/osastot-toimivat

001 Oulun Sähkötyöntekijäin
Ammattiosasto N:o 1 ry
Sääntömääräinen kevätkokous ke
24.4.2019 klo 17 ammattiosaston
toimistolla, Rautatienkatu 16 d 46.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! – Hallitus
Perinteinen pilkkikilpailu la 6.4.
klo 10 Nallikarissa. Ilmoittautumiset paikan päällä Ravintola Nallikarin edessä. Tulkaa kisaamaan hyvistä palkinnoista koko perheen voimin!
Kilpailun jälkeen tarjolla luonas Ravintola Nallikarissa.

015 Imatran Sähköalan
Ammattiosasto ry
Kevätkokous to 11.4.2019 klo 18
Imatran Kylpylässä, hallitus klo
17.30. Kokouksen jälkeen ruokailu.
Jäsenet tervetuloa! – Hallitus
016 Haminan Sähköosasto ry
Osaston kevätkokous to 11.4.2019
klo 18 Kumppanuustalo Hilmassa, Kadettikoulunkatu 3, hallitus jo
klo 17.30. Esillä sääntömääräiset
sekä sääntömuutosasiat. Tervetuloa!
– Hallitus

003 Muhoksen
Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous to
25.4.2019 klo 15.45, Leppiniemi,
sosiaalirakennus. Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! – Hallitus

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous ke
27.3.2019 klo 18 osaston toimistolla, Arvi Kariston katu 3 A 8, Hämeenlinna. Kokouksessa käsitellään
sääntömuutosasia.
Sähköliiton jäsenristeily la–su 4.–
5.5. Silja Europalla. Ammattiosasto
tukee matkalle osallistumista 60 €/
jäsen. Ilmoittaudu tuen hakijaksi ilmoittamalla nimesi, jäsennumerosi ja tilinumerosi. Kuittaus tapahtuu
risteilyllä Ocean Clubin sisääntulolla
4.5. klo 18.00–18.30. Lisätiedot ja
ilmoittautumiset: vapaa-aika@
hameenlinnansahkotyontekijat.fi
Pöytälätkä- ja saunailta pe 17.5.
klo 17 Vanajan Parvella. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 6.5. mennessä; vapaa-aika@hameenlinnansahkotyontekijat.fi tai puh 050 505
2279.

004 Pohjoisen energia- ja
sähköalantyöntekijät os. 004 ry
Kevätkokous la 30.3.2019 klo 12
Ahjotien korjaamolla. Kokouksessa esillä sääntömuutosesitykset. Kokouksen jälkeen siirrymme pilkille ja
makkaranpaistoon. Tulehan paikalle
keskustelemaan asioista ja parantamaan maailmaa.
005 Lounais-Hämeen sähkötyöntekijäin ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous la
6.4.2019 Forssan järjestöjentalolla, Kuhalankatu 17, klo 12 alkaen.
Kokouksessa käsitellään Sähköliiton
sääntömuutokset. Kokouksen jälkeen
ruokailu ravintola Martinassa. Tervetuloa! – Hallitus
011 Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous ke
24.4.2019 klo 16.30 osaston toimitiloissa Näsilinnankatu 33 b A 25
(ovikoodi.3390).
Osasto kustantaa Sähköliiton jäsenristeilylle B-hytin majoitusmaksusta jäsenen osuuden vähintään 2
hengen hytissä sekä liityntäkuljetuksen kuittia vastaan. Volttipäiville osasto kustantaa jäsenen osuuden
hotellimajoituksesta 2 hengen huoneessa.
013 Hyvinkään Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry
Kevätkokous to 11.4.2019 klo 17
ravintola Harlekiinissa, Kauppatori 1, Hyvinkää. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat yms.
Osasto tarjoaa päivällisen. Tervetuloa! – Hallitus
014 Nokian Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous ke
3.4.2019 klo 18 Ravintola Pepperissä, Välikatu 18, Nokia. Esillä sääntömääräiset ym. esille tulevat
asiat Tervetuloa! – Hallitus
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020 Kotkan Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous ma
8.4.2019 klo 19 osaston toimistolla, Vesivallinaukio 5 A, 48600 Kotka. Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa on esillä sääntömuutosasia. Tervetuloa! – Hallitus
Perinteiset koko perheen pilkkikisat pidettiin Kotkan Kaarniemessä
la 2.3.2019. Aurinkoinen pakkassää helli niin pilkkijöitä kuin makkaranpaistajiakin. Mitalikolmikot sarjoittain: Miehet: 1. Petri Pekkalin
6 700 g, 2. Ari Mölsä 5 490 g, 3.
Juha Puhakka 4 170 g. Naiset: 1.
Marika Voutilainen 1 095 g, 2. Pauliina Puhakka 900 g, 3. Heli Rainio 325 g. Lapset: 1. Elli Pylväläinen 480 g, 2. Riina Rainio 320 g,
3. Satu Rainio 310 g. Kiitos palkinnoista, joita lahjoittivat LSK, SLO,
Rexel, Veikon Kone, Konecranes,
Kotkamills, QM-Installation ja Sähköliitto.
021 Porin seudun
sähköalantyöntekijät ry
Osaston kevätkokous to 28.3.2019
Sokos Hotelli Original Vaakunassa kello 18. Esillä sääntömääräiset
sekä sääntömuutosasiat. Tilaisuuden alussa esittäytyy kansanedusta-

Seuraava Vasama ilmestyy 18.4.2019.
Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan maanantaihin 8.4.2019 kello 15.00 mennessä.
Tällä välin päivitämme saapuneita ilmoituksia liiton kotisivuille.

jaehdokas Jyrki Levonen. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! – Hallitus
022 Lappeenrannan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Pilkkikilpailut yhdessä LAP:n kanssa
su 24.3. klo 9 alkaen Marjolassa, Mikonsaarentie 15, 53300 Lappeenranta. Kokoontuminen ja ilmoittautumiset Marjolan parkkialueella. Kilpailuaika klo 9–13, paluuaika 15 minuuttia. Kaiken kalan kilpailu lakisääteiset
alamitat huomioiden. Ei osallistumismaksua. Sarjat: nuoret, naiset, miehet, miesveteraanit + 55 v. Suurimman tuloksen pyytänyt voittaa LAP:n
pilkkimestaruuden. Kilpailun jälkeen
palkintojenjako ja tarjolla hernekeittoa ja pannaria Marjolassa. Osaston
22 sarjat: miehet, naiset, nuoret alle
18 v. Suurin kala palkitaan. Tiedustelut Asko Pulli puh. 0400 772 747 tai
asko.pulli@nordkalk.com
Kevätkokous ti 23.4.2019 klo 17
osaston kokoushuoneella, Väinölänkatu 25. Käsiteltävänä mm. sääntömääräiset asiat, sääntömuutokset sekä
muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! – Hallitus
023 Juuan Sähköalantyöntekijät ry
Osasto järjestää jäsenilleen pilkkitapahtuman Nurmeksen Lokinlammella la–su 27.–28.4. Ilmoittautuminen
puheenjohtajalle 5.4. mennessä puh.
0400 595 057. Tervetuloa! – Hallitus
024 Varkauden Sähköalantyöntekijäin Ammattiosasto ry
Osaston sääntömääräinen kevätkokous ravintola Amandassa ke
10.4.2019 klo 18. Kokouksessa käsitellään sääntöjen sille määräämät
sekä sääntömuutosasiat. Kokouksen
jälkeen ruokailu. Tervetuloa! – Hallitus
Osaston kevättapahtuma Vesileppiksessä la 11.5. klo 14 alkaen. Ohjelmassa seikkailurata (köysirata)/keilaus oman valinnan mukaan, minkä
jälkeen mahdollisuus käydä kylpylässä ja lopuksi ruokailu. Osallistumismaksu 20 €/hlö. Sitovat ilmoittautumiset Anterolle 18.4 mennessä puh.
0400 422 886 tai antero.natunen@
storaenso.com
025 Loviisan sähköalantyöntekijäin
ammattiosasto ry
Tuemme jäseniemme osallistumista
Sähköliiton jäsenristeilylle maksamalla 50 €/henkilö kuittia vastaan.
Osasto järjestää jäsenille perheineen kevätretken vesipuisto Flamingoon la 13.4. Retkeen sisältyy sisäänpääsy vesipuistoon ja linja-autokuljetus. Bussin tarkempi aikataulu ilmoitetaan lähtijöille ilmoittautumisajan
loputtua. Perilläoloaika n. 5 tuntia.
Mukaan mahtuu 50 henkilöä. Ilmoittautumiset 5.4. mennessä sähköpostiosoitteeseen loviisan.osasto25@
gmail.com tai puh. 010 455 3154
(Markus Backman).
026 Jyväskylän
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous osaston toimistolla, Vapaudenkatu 79 A,
ti 2.4.2019 klo 18.30, hallituksen
kokous klo 17.30. Käsitellään osaston sääntömuutokset. Tervetuloa! P.S.
Kokouksen jälkeen pilkkikilpailujen
palkintojenjako.
027 Mäntän Sähkötyöntekijät ry
Pilkkikilpailut la 23.3. klo 10–13
Hallin Rantasaunalla Hallissa.

029 Kouvolan
Sähkötyöntekijäin Osasto ry
Kevätkokous pe 29.3.2019 klo 18
Tilausravintola Nevillen Kammarissa
(oma sisäänkäynti) osoitteessa Salpausselänkatu 27, 45100 Kouvola. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen
siirrymme ruokailemaan Ässätornille. Ruokailuun osallistuvilta sitova ilmoittautuminen 20.3. mennessä kouvolansahkotyontekijat@gmail.
com tai osaston nettisivuilla. Hallitus toivottaa kaikki jäsenet tervetulleiksi!
Osaston perinteinen jäsenristeily Tallinnaan järjestetään pe–la
24.–25.5. Ilmoittautuminen tapahtuu osaston internet-sivujen kautta osoitteessa kouvolansahkotyontekijat.sahkoliitto.fi viimeistään 21.4.
Paikkoja rajoitetusti. Risteilyllä pieni omavastuuosuus.
032 Pudasjärven
Sähköalojenammattiosasto ry
Kevätkokous pe 29.3 2019 klo 18
Carunan tiloissa, Sähkötie 2.
Osasto osallistuu Sähköliiton jäsenristeilylle 4.–5.5. Helsinki–Tallinna. Osasto maksaa 50 % kuluista. Lisätiedot risteilystä puh. 040
582 3483/Seppo Manninen. Ilmoittautuminen heti, paikkoja rajoitetusti. – Toimikunta
036 Kuopion
Sähköalantyöntekijät ry
Osasto osallistuu liittoristeilylle la–
su 4.–5.5. Matkan hintaan kuuluu
Sähköliiton järjestämän ohjelman lisäksi hytti, ruoat (su 5.5. aamiainen
ja lounas) ja bussikuljetus. Omavastuu 50 %, osasto maksaa 50 %.
Sähköliiton luvatessa myös eläkeläisillä on mahdollisuus osallistua risteilylle. Paikkoja rajoitetusti. Paikat
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset
puh. 044 553 9871/Ilpo. – Hallitus
Osaston pilkkikilpailut la 23.3.
Julkulan rannassa klo 9–13. Ruokailu Ullan Krouvissa kilpailun jälkeen. Hallitus toivottaa jäsenet perheineen tervetulleiksi kisailemaan.
– Hallitus
Sääntömääräinen kevätkokous to
25.4.2019 klo 18 osaston toimistolla, Kuopionlahdenkatu 31, käynti Ajurinkadun puolelta. Käsitellään
osaston sääntöjen kevätkokoukselle
määräämät asiat ja sääntömuutokset. Tervetuloa! – Hallitus
037 Satakunnan Energia-alan
ammattilaiset ry
Sääntömääräinen kevätkokous pe
26.4.2019 klo 17, paikkana Jacuzzi, Antinkatu 8, 28100 Pori. Kokouksessa esillä myös sääntömuutosasia. Ilmoittautumiset kokoukseen 18.4. mennessä puh. 044 701
2375. Tervetuloa! – Hallitus

töjen määräämät asiat sekä Sähköalojen ammattiliitto ry:n osaston
sääntöihin liittyvä sääntömuutosasia. Kahvitarjoilu ennen kokousta.
Tervetuloa kaikki osaston jäsenet!
– Hallitus
041 Turun Seudun Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous to
11.4.2019 klo 16.30 osaston toimistolla, Brahenkatu 13 A 4, Turku
Käsitellään osaston sääntömuutokset sekä muut sääntömääräiset asiat. Kahvi- ja voileipätarjoilu. Tervetuloa mukaan! – Hallitus
043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry
Kuukausikokoukset vuonna 2019
torstaisin kello 18 alkaen: 28.3.
kevätkokous, 24.4., 23.5., 22.8.,
26.9., 24.10., 21.11. syyskokous.
Paikkana Rakennusliiton ammattiosaston toimisto, Sibeliusbulevardi 36, Porvoo. Tervetuloa, toivotaan
runsasta osanottoa!
046 Harjavallan
Sähköalojentyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous pe
5.4.2019 klo 18 Pirtillä, Keskustie
2, 29200 Harjavalta. Kokouksessa
käsitellään sääntöjen sille määräämät ja muut mahdollisesti esille tulevat asiat. Kokouksessa kahvitarjoilu. Tervetuloa! – Hallitus
049 Helsingin
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous to
25.4.2019 klo 17 osaston tiloissa, Hämeentie 58–60 C 57, 2 krs.,
00500 Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, edustajiston hyväksymät sääntömuutokset ja muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! – Hallitus
049 Helsingin Sähköalantyöntekijät ry:n eläkeläisten ja työttömien jaosto
Keilailta Talin keilahallissa ke 17.4.
klo 14–16. Ilmoittautumiset Kari
Nurmelle puh. 0400 959 590.
Osasto tarjoaa kahvit ja pullat. Tervetuloa!
Teatteri-ilta pe 10.5. klo 19
KOM-teatterissa, Kapteeninkatu 26,
00140 Helsinki. Omakustannus on
20 €. Teatterikappale on Juha Hurmeen uutuuskomedia Making of
Lea. Ilmoittautumiset osaston sähköpostiin toimisto@osasto049.fi.
Tervetuloa!

038 Naantalin
Voimalaitostyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous ravintola Trapissa ke 10.4.2019 klo 18
alkaen. Ruokailu jäsenille kokouksen jälkeen. Lämpimästi tervetuloa!
– Hallitus

056 Ikaalistenseudun
Sähkötyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen kevätkokous la 6.4.2019 klo 10 Kankaanpään työväenyhdistyksen mökillä
osoitteessa Rantakuja. Käsitellään
osastojen uudet säännöt sekä muut
kevätkokoukselle kuuluvat asiat.
Kokouksen jälkeen perinteiset pilkkikisat alkavat klo 12. Pilkkikisojen
jälkeen ruokailu mökillä. – Hallitus
Sähköliiton jäsenristeily la–su 4.–
5.5. Silja Europalla. Ammattiosasto
tukee matkalle osallistumista maksamalla B-hyttiluokan hytin 85 €
tositetta vastaan. – Hallitus

039 Tietoliikenne- ja
Informaatiotekniikka os. 039
Kevätkokous pe 26.4.2019 alkaen klo 17.30, Kiitoradantie 6, rak.
21, 2. krs, 01530 Vantaa. Kokouksessa käsitellään ja päätetään sään-

057 Etelä-Pohjanmaan
Sähköalantyöntekijäin osasto ry
Kevätkokous osaston tiloissa ma
8.4.2019 klo 18. Kokouksen jälkeen ruokailu.
Muistutamme, että osasto tukee

jäseniään osallistumaan Sähköliiton
jäsenristeilylle maksamalla kohtuulliset matka- ja hyttikustannukset tositteita vastaan, mielellään hyttiporukan laskut kootusti.
059 Lahden
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen kevätkokous pe 26.4.2019 alkaen klo 18
Saunaklubilla, Saimaankatu 8 (sisäpiha), 15140 Lahti. Käsitellään
osaston sääntömuutokset sekä muut
sääntömääräiset asiat. Kokouksen
jälkeen on ruokailu ja sauna, saunaan omat pyyhkeet mukaan. Tervetuloa mukaan!
Osaston kevätretkelle to–su 23.–
26.5.2019 Tarttoon Viroon vain
muutama paikka jäljellä! Paikkoja
voi tiedustella päivystysaikaan osaston numerosta 044 051 0859. Ohjelma: 23.5. Lähtö Lahdesta linjaautolla Marolankadun turistipysäkiltä klo 15.30. Laiva lähtee Helsingistä klo 18.30. 24.5. Aamiainen laivalla. Lähtö Tallinnasta kohti Tartoa
klo 9.30. Tutustumisretki A. Le Coq
-panimoon klo 14–16. Majoittuminen Dorpat Conference Spa -hotelliin. Ruokailu Ruutikellarissa klo 18.
Ruokana kermainen lohikeitto leipäkuoressa, porsaanleike, paistetut perunat, hapankaalia, päivän kakku,
vichyvesi ja kahvi/tee. 25.5. Aamiainen hotellilla. Retki Ahhaa-tiedekeskukseen klo 10. Loppupäivä vapaa-aikaa. 26.5. Aamiainen hotellilla. Lähtö Tallinnaan sovitaan paikan
päällä. Laiva lähtee Tallinnasta klo
16.30. Laiva saapuu Helsinkiin klo
18.30. Lahdessa ollaan perillä noin
klo 21. Hinta on 150 €/hlö. Maksu
(käteinen) osaston toimistolle päivystysaikoina 6.5. mennessä. Mahdolliset lisätiedot tulossa myöhemmin
osaston toimistolle ja nettisivuille
viisysi.sahkoliitto.fi. Myös Pertti Simolalta puh. 040 722 8621 ja Jorma Ilmoniemeltä 040 586 2898 voi
tiedustella lisää. Kaikki osaston jäsenet matkakumppaneineen ovat tervetulleita mukaan!
060 Mikkelin
Sähköalantyöntekijät ry
Pilkkikilpailut la 23.3. klo 09 alkaen
Heimarissa. Tervetuloa mukaan!
Sääntömääräinen syyskokous pe
29.3.2019 klo 18 Scandic Mikkelissä, Mikonkatu 9. – Hallitus
062 Lohjan Sähköalojen
ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous ke
10.4.2019 klo 18, Metallitupa, Tehtaankatu 9, Lohja. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä sääntömuutosasia. Hallitus kokoontuu klo 17.30.
Tervetuloa! – Hallitus
Osaston matka Viron Rakvereen
30.5.–2.6. Hinta 100 €/jäsen ja
429 €/avec. Ilmoittautumiset ja lisätiedot Paul Niemi puh. 0400 332
473. Lisätietoa myös osaston sivulta sahko62.sahkoliitto.fi ja Facebook-sivulta.
065 Iisalmen
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous to 25.4.2019 klo 17 Iisalmen Rossossa. Aloitetaan ruokailulla. Ilmoita tulostasi 23.4. mennessä puh. 040 411 7100/Jarkko.
073 Kurikan Sähköalojen osasto ry
Kevätkokous to 4.4.2019 klo 18 Hotel Kurikassa. Kokouksessa käsitel-

lään sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu. Hallitus toivottaa kaikki jäsenet tervetulleiksi!
Sähköliiton risteilylle lähtijät la–
su 4.–5.5., osasto tukee jäseniään
maksamalla kohtuulliset matka- ja
hyttikustannukset tositteita vastaan,
mielellään hyttiporukan laskut kootusti. Kuittia vastaan rahat takaisin.
– Hallitus
076 Vaasan Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous pe
26.4.2019 klo 18 ravintola Frans
& Nicolessa, Hovioikeudenpuistikko
18. Kokouksen jälkeen ruokailu ravintolassa. Tervetuloa! – Hallitus
077 Savonlinnan ja Lähiympäristön
Sähkömiehet ry os. 077
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään pe 26.4.2019 klo 18 alkaen. Paikkana Hotelli Pietari Kylliäinen. Kokouksessa vahvistetaan vuoden 2018 toiminta ja talous. Tervetuloa! – Hallitus
080 Heinolan Sähkömiehet
Ammattiosasto 80 ry
Ammattiosasto tukee Sähköliiton jäsenristeilylle 4.–5.5. osallistuvia 20
€/hlö osallistumistodistusta vastaan.
Todistukset voi toimittaa sihteerille
henri.tornroos@gmail.com tai
puheenjohtajalle antti.erola@
lahtienergia.fi
Kevätkokous Drink Bar Bulmerin
saunatilassa pe 5.4.2019 klo 18 alkaen. Aiheena mm. sääntömuutosasiat. Tervetuloa!
094 Raahen Sähkömiehet ry
Kevätkokous ti 2.4.2019 klo 19,
Ratsukatu 5 E, Raahe. Sääntöjen
muutos. Sääntöjen määräämät asiat: tilinpäätös, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen, toimintakertomus. Muut esille tulevat asiat. Tervetuloa! – Hallitus
099 Loimaan
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous ke 3.4. 2019 klo 18
Ravintola Lankossa, Vesikoskenkatu
13, Loimaa. Esillä sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat. Tervetuloa! – Hallitus
100 Järvenpään
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous ke 10.4.2019 klo 18
Ravintola Huili, Rantapuisto. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Ruokailu ja sauna (omat pyyhkeet
mukaan). Info puh. 040 311 3491/
sihteeri.
101 Ylivieskan Sähköalan osasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous pe
5.4.2019 klo 18 alkaen Ylivieskan
uimahallin takkahuoneella. Kokouksen jälkeen keilausta ja saunomista.
Osanottajille tarjolla iltapalaa ja virvokkeita. Tervetuloa! – Hallitus

106 Savon Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous to
21.3.2019 klo 18 Kylpylähotelli Kunnonpaikassa, Jokiharjuntie 3,
Vuorela. Kokouksen aluksi ruokailu.
Tervetuloa! – Hallitus
108 Nurmeksen
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous ma 8.4.2019 klo 16
PKS:n toimitiloissa, Välitie 12, Nurmes. Esillä sääntömääräiset ja ajankohtaiset asiat. Pizzatarjoilu. Tervetuloa! – Hallitus
120 Vanhankaupungin
Sähkömiehet ry
Kevätkokous pe 3.5.2019 Silja Europalla. Kokoonnutaan Helsinkiin
Länsiterminaaliin klo 17 paikkeilla.
Paluu la 4.5. klo 16. Sitovat ilmoittautumiset 28.3. mennessä Päiville
puh. 050 453 0407.
123 Länsi-Suomen
tietoliikennealan ammattilaiset ry
Kevätkokous pe 5.4.2019 klo 18
Härmän kuntokeskuksessa. Kevätkokous- ja muut asiat. Ruokailu kokouksen päätyttyä. Illalla salissa tanssittaa FBI Beat. Tervetuloa! – Hallitus
128 Ekenäs El-arbetare rf
Stadgeenligt vårmöte tis. 2.4.2019
kl. 18 på Motel Marine. Stadgeenliga
ärenden. Välkommen! – Styrelsen.
Sääntömääräinen kevätkokous ti
2.4.2019 klo 18 Motel Marinessa.
Sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
– Hallitus
132 Pietarsaaren sähkötyöväen
ammattiosasto – Jakobstads
elektriska arbetares
fackavdelning ry
Kevätkokous pe 26.4.2019 Sanni’s
kök -tiloissa, Solkullavägen 65,
68600 Pietarsaari. Ohjelma: klo 18
kokous, klo 19 sauna ja klo 21 ruokailu. Ilmoittautumiset viimeistään
15.4. puh 050 560 0297 tai 050
390 1480. Saunaan meneviä pyydetään tuomaan oma pyyhe.
136 Hämeen sähkömiehet ry
Kevätkokous ke 10.4.2019 klo 18
Akaassa ravintola Leskirouvassa.
Esillä sääntömääräisten asioiden lisäksi uusien sääntöjen hyväksyminen. Ruokailu.
140 Keski-Karjalan Sähkömiehet ry
Sääntömääräinen kevätkokous Kiteellä kansanopistolla pe 5.4.2019
klo 19. Esillä sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen sauna + ruokailu.
Tervetuloa! – Hallitus

104 Saarijärven
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous Summassaaressa to
4.4.2019 klo 18. Esillä sääntömääräiset asiat. Ruokailu klo 17 alkaen.

144 Varkauden Seudun
Asennussähkömiehet ry
Jäsenristeilylle halukkaat lähtijät, ilmoittautukaa puheenjohtajalle puh.
040 757 7256. Osasto osallistuu
kustannuksiin.
Osaston pilkkikisat la 6.4. Lähtö
Toritorpalta klo 8. Tervetuloa!
Osaston kevätkokous pe
12.4.2019 klo 18 alkaen Rossossa.
Ruokailu. Tervetuloa!

105 Vihdin
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston virkistysmatka suuntautuu
tänä vuonna Riikaan to–su 6.–9.6.
Paikkoja on rajoitetusti, 30 ensimmäiselle. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Tomille puh. 040 587 7748.

146 Kannuksen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous ti 9.4. klo 16 Grilli-pizzeria Kannus Cornerissa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
ja muut asiat. Osasto tarjoaa ruuan.
Tervetuloa! – Hallitus

147 Paimion
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous pe
26.4.2019 alkaen klo 11 Suomen aikaa laivan kokoustilassa. Kevätkokousristeily Tallink Silja Baltic Princessillä. Lähtö Turusta to
25.4. klo 20.15, paluu pe 26.4. klo
19.15. Majoitus 2 henkilöä B-luokan hyteissä. Satamassa oltava puoli tuntia ennen lähtöä. Varausnumero 60182242. Risteilyohjelma:
to 25.4. klo 20.15 laiva lähtee Turusta, klo 21 tervetuliaissnuubit Iskelmäbaarissa. Pe 26.4. alkaen klo
8.10 Suomen aikaa aamiainen Grande Buffetissa, klo 11 kevätkokous
laivan kokoustiloissa, klo 14 lounas
Grande Buffetissa, klo 19.15 laiva
saapuu Turkuun. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään to 28.3. Rami Rajalalle puh. 0440 721 821, ramppu69@gmail.com tai Jarmo Tuomaalalle puh. 040 503 1285 jarmo.tuomaala@kolumbus.fi. Huom! peruuttamattomat matkat aiheuttavat osastolle täydet kustannukset. Matka
edellyttää kokoukseen osallistumista. Matkat satamaan omalla kustannuksella. – Hallitus
154 Pogostan
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen kevätkokous to 5.4.2019 klo 18 alkaen PKStoimistolla, Pajatie 6, Ilomantsi. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! – Hallitus
Vietämme perinteiset pilkkikilpailut la 13.4. klo 10. Jos ei jäätä ole,
pidetään onkikilpailu. Pilkit ja onget
mukaan. Kokoonnumme Ilomantsin Nesteen parkkipaikalle, josta siirrymme kohteeseen. Paistamme makkarat ja palkitsemme parhaat pilkkisaaliit. Tervetuloa!
166 Vaasan Sähkömiehet ry
Sääntömääräinen kevätkokous pe
12.4.2019 klo 18 osaston toimitilassa, Ay-keskus, Hovioikeudenpuistikko 18, sisäpiha. Kokouksessa käsitellään osaston sääntöjen mukaiset
kevätkokousasiat ja lisäksi Sähköliiton sääntöjen muutokset. Kokouksen
jälkeen illallinen. Osallistujille pieni lahja ja matkalahjakortin arvonta.
Tervetuloa! – Hallitus
Stadgeenligt vårmöte fre. den
12.4.2019 kl 18 i avdelningens utrymmen på Hovrättsesplanaden 18.
På mötet behandlas stadgeenliga
vårmötesärenden samt Elförbundets
regeländringar. Efter mötet kvällsbit.
Till deltagarna utdelas en liten gåva
och ett presentkort på en resa utlottas. Välkomna! – Styrelsen
167 Tietoliikenne- ja informaatiotekniikka osasto 167 ry
Sääntömääräinen kevätkokous pe
26.4.2019 klo 17, Technopolis,
Reykjavik-kokoustilat, Sepänkatu
20, 90100 Oulu. Kevätkokouksessa
esillä sääntömääräiset asiat, sääntömuutosesitykset, muut mahdolliset
asiat. Kokouksen jälkeen ruokailemme ja saunomme. Ilmoittautumiset
19.4. mennessä kotisivuilta osasto167.nettisivut.fi/tapahtumat/ -osiossa olevalla lomakkeella. Tervetuloa! – Hallitus
177 Kiskoliikenteen sähkö-,
tietoliikenne- ja turvalaiteammattilaiset ry
Kevätkokous la 23.3.2019 klo 16,
Hotelli Scandic Turku, Eerikinkatu

28–30, Turku. Osallistuville on
tarjolla kokouksen jälkeen illallinen ja majoitus yhdeksi yöksi 23.–
24.3 kahden hengen huoneessa. Yhden hengen huoneen lisähinta on
17 €. Osaston jäseniltä peritään
20 € ilmoittautumismaksu, joka
palautetaan kokouksen yhteydessä. Jos osallistut pelkästään kokoukseen, ei ilmoittautumismaksua peritä. Puolisolta hinta on 90 €,
joka sisältää hotellimajoituksen ja
illallisen. Eläkeläiset ovat myös tervetulleita kokoukseen. Kokouksessa käsitellään osaston sääntöjen 7
§:n määräämät asiat ja myös esitys osaston sääntömuutoksesta.
Pyydämme ystävällisesti vapaaehtoista ilmoittautumista osallistumisestasi kevätkokoukseen. Näin pystymme paremmin varmistamaan oikean määrän tarjoilua. Ilmoittautumatta jättäminen ei estä kokoukseen
osallistumista. Ilmoittautumiset
suoraan sähköpostilla osaston toimitsijalle jukka.parviainen50@gmail.
com. – Hallitus
178 Siilinjärven
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous pe
5.4.2019 kylpylähotelli Rauhalahdessa, Katiskaniementie 8, 70700
Kuopio. Kokous alkaa kello 18, ja
sen jälkeen on ruokailu ja sauna. Kokouksessa esillä osaston sääntömuutos sekä uuden sihteerin valinta. Tervetuloa! – Hallitus
182 Teollisuuden Sähköalojen
Työntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous pe
12.4.2019 klo 18 Pasilan Saunatilat Oy:n sauna- ja kokoustiloissa, Esterinportti 2 (7. krs, sisäänkäynti KMarketin vierestä). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu, sauna & illanviettoa. Tervetuloa!
184 Järvi-Savon
Sähköalojentyöntekijät ry
Kevätkokous Mikkelissä hotelli Vaakunassa pe 5.4.2019 klo 18 alkaen. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja osaston sääntömuutokset sekä kevään virkistystoimintaa.
Kokouksen jälkeen ruokailu. Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti osallistuu kokoukseen. Ilmoittautumista toivotaan 27.3. mennessä
sähköpostilla kari.halinen@elvera.fi.
Tervetuloa! – Hallitus
Osasto tukee jäsenten osallistumista Sähköliiton jäsenristeilylle 4.–
5.5. Rahastonhoitaja hyvittää kuittia
vastaan henkilön tai ryhmän osuuden matkan hinnasta sekä kuljetuksen Matkapoikien liityntäkuljetuksella.
Osasto tukee ensi kertaa Kaarniemessä lomailevia viikonloppuloman
hinnalla (varatun määrärahan puitteissa). Kysy lisää sihteeri K. Haliselta.
185 Satakunnan Puhelinja Tietoliikennetyöntekijät
Ry. os.185
Sääntömääräinen kevätkokous to
11.4.2019 klo 17 Ravintola Amadossa, Keskusaukio 2, Pori. Asialistalla kevätkokousasiat ja keskustelua ammattiosastomme toiminnan
lopettamisesta. Kokouksen yhteydessä nautimme kahvit suolaisen palan
kanssa. Tervetuloa keskustelemaan
yhteisistä asioista! – Hallitus
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ELLEDNINGEN

ÄR DET POLITISKA MINNET LÄNGRE ÄN FYRA VECKOR?
J

ag kommer inte på rak arm

aamu i TV1 lördagen den 10 mars

om fanns det i regeringsprogram-

konsekvenser om man låter bli att

och instruera ämbetsverken om

ihåg när vi skulle ha haft en

jämförde statsministern vårdrefor-

met en lista på tilläggsbesparingar

rösta? De makthavande och de-

hur de ska övervaka att arbetstids-

liknande situation i Finland som

men med ett stambyte. Han kon-

och skattehöjningar om 1,5 mil-

ras anhängare röstar i varje fall,

lagen iakttas. Ett tillägg om sank-

den vi har i dag.

staterade att det måste göras nå-

jarder, som regeringen hotade att

och fortsätter sin diktatpolitik un-

tioner för dem som bryter mot la-

Landets regering avgick un-

gon gång, även om många invåna-

driva igenom om konkurrensavta-

der de följande fyra åren om vi ger

gen ska läggas till bestämmelser-

der dramatiska former bara någ-

re i husbolaget gärna skulle skju-

let inte blir av.

dem den möjligheten. Varje röst

na om nödarbete i arbetstidslagen.

ra veckor före riksdagsvalet som

ta upp det. Frågan gäller dock inte

är den 14 april. Sitt beslut, som

att skjuta upp stambytet, det är

ningen har även varit massiva

ter räknas, och de inverkar alla på

framställan gäller prissättningen

överraskade även regeringspartner-

frågan om att inte ens ett omfat-

även om regeringspartierna före

slutresultatet.

av elöverföring och övervakning av

na, motiverade statsminister Juha

tande stambyte kan vara oförenligt

valet torde ha lovat väljarna något

Sipilä med att han bar ett politiskt

med husbolagets bolagsordning

helt annat.

ansvar när regeringens vårdreform

och detaljplan.

Nedskärningarna inom utbild-

  

ändå vara att hans eget parti hade
förlorat sitt understöd i alla val-

Elektrikerförbundets andra

skäliga vinster för elnätbolagen.
  

De arbetslösa har belastats med

körde rakt in i väggen.
Den egentliga orsaken torde

är alltså viktig. Bara avgivna rös-

Vi föreslår att FFC vidtar påverkningsåtgärder för att övervaka el-

aktivmodellen som skurit ner den

Elektrikerförbundets styrelse har

nätbolag i monopolställning och

redan tidigare knappa arbetslös-

lämnat två framställningar till

för att utöka transparensen i över-

hetsdagpengen för många.

FFC:s representation som sam-

vakningsmekanismen för elöverfö-

manträder efter mitten av maj.

ringspriserna. Det skulle garantera

Arbetslagstiftningen har försäm-

gallupar under en längre tid. Re-

Regeringens beslut har inte på nå-

rats systematiskt under valperio-

Den första framställan skulle jus-

ett bättre rättsskydd för kunderna.

geringens avskedsansökan den 8

got sätt varit till fördel för lönta-

den, även om dess främsta uppgift

tera bestämmelserna om nödar-

Därtill vill vi skapa diskussion om

mars var sista chansen att vän-

garna. Konkurrensavtalet, som

borde vara att skydda arbetstaga-

bete i arbetstidslagen så att miss-

en begränsning av utländsk äga-

da den negativa trenden före va-

uppstod under hot om tvångsla-

ren: arbetstagarnas provperiod har

bruk kunde förhindras.

randel i eldistributionsnäten.

let. Beslutet var således ett iskallt

gar, har varit den bittraste kalken

förlängts och tiden för återanställ-

politiskt drag där Sipilä ställde sitt

att svälja för alla arbetstagare un-

ningsskyldighet har förkortats.

eget och partiets intresse framom

der valperioden. Fackföreningsrö-

allt annat. Han kunde förvisso på

relsen var tvungen att välja mellan

röst och gå till valurnorna i det

betstidslagen vid behandlingen av

HANNU LUUKKONEN

ett effektfullt sätt göra sig till offer

pest och kolera. Med tvångslagar

kommande riksdagsvalet. Tyvärr

nödarbetsanmälningar. Det minis-

Vice ordförande

med kommentaren ”resultat eller

strävade regeringen efter en fem

upplever alltför många röstberätti-

terium som ansvarar för regionför-

ut” efter avskedsansökan.

procents förbättring av företagens

gade att en enda röst inte har nå-

valtningsmyndigheternas verksam-

kostnadskonkurrenskraft. Dessut-

gon betydelse. Vad har det då för

het borde ta ansvar för ärendet

I morgonprogrammet Ykkös-

Framställan utgår ifrån FFC:s
krav på regionförvaltningsmyndig-

Det är ytterst viktigt att ge sin

Vi önskar er en riktigt trevlig vår!

heternas enhetliga tolkning av ar-

HELMIRISTIKON RATKAISU
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Postiosoite: PL 747, 33101 TAMPERE
Faksi: 03 252 0210
Järjestämis- ja järjestötyö: puh. 03 252 0600
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Helmiristikon oikein ratkaisseiden kesken arvotun kirjapalkinnon voitti Jorma
Setälä Sahalahdelta. Onnittelut voittajalle!
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Käyntiosoite: Aleksanterinkatu 15, 33100 Tampere
Toimisto on avoinna arkisin kello 9.00–15.00.

Työsuhde- ja työehtosopimusasiat:
puh. 03 252 0700, edunvalvonta@sahkoliitto.fi
Jäsenrekisteri ja jäsenpalvelut:
puh. 03 252 0400, jasenrekisteri@sahkoliitto.fi
Työnantajatilitykset:
puh. 03 252 0500, tyonantajatilitykset@sahkoliitto.fi
Asiakaspalvelusarjoihin perustuvat numerot
ovat avoinna arkisin kello 9.00–15.00,
jäsenrekisteri ma, ke, pe 9–15, ti, to suljettu.

Sähköliiton osastojen

5. SÄBÄTURNAUS
la 21.9. klo 10–18, Lahden Energiahalli
Joukkueiden ilmoittautumiset:
Anssi Salminen, puh. 040 966 6142
tai salminen.anssi@hotmail.com
Joukkueen kokoonpano:
vähintään yksi maalivahti ja viisi kenttäpelaajaa;
pienet osastot voivat yhdistyä yhdeksi joukkueeksi.

Osallistumismaksu 200 €/joukkue
tulee maksaa 30. elokuuta mennessä
Tili: FI48 5542 7140 0229 13
Saaja: Lahden Sähköalantyöntekijät ry os. 059
Viite: osastonne nimi
Järjestelyistä vastaa
Lahden Sähköalantyöntekijät ry os. 059.
Turnausta isännöi Sähköliitto,
jonka järjestövakuutus kattaa pelit.
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ä h k ö tarvi kkeet

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

!

Verkk okauppa w w w . f i n n p a r t t i a . f i
Nout ohal l i Joutnantie 76, 25500 Perniö
Puh

02 72 72 00,

myynti@finnparttia.fi

petri.koskinen@finnparttia.fi
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NYT ON JO KIIRE VARMISTAA PAIKKASI

JÄSENRISTEILYLLE

TALLINNAAN
LA-SU 4.-5.5.2019

TEE VARAUS:
WWW.MATKAPOJAT.FI/
SAHKOLIITONJASENRISTEILY
OPPILAS- JA ELÄKELÄISJÄSENIEN
ILMOITTAUTUMINEN 29.3. LÄHTIEN
VARAUSJÄRJESTELMÄ SULKEUTUU 5.4.

