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K
oronavirus leviää täl-

lä hetkellä Euroopas-

sa, varsinkin Italiassa, 

kuin kulovalkea. Italia on laajen-

tanut liikkumisrajoituksia koske-

maan nyt jo koko maata. Maan 

kansalaiset ovat ajautumassa täy-

delliseen paniikkiin hamstrates-

saan elintarvikkeita ja käsidesiä. 

Toivottavasti paniikkitila ei valtaa 

Italiaa yhä laajemmalti ja muutu 

jopa sekasorroksi, vaikka merkke-

jä siitä alkaa valitettavasti näkyä.

Koronaviruksen leviämiseen ja 

vaarallisuuteen liittyvät realitee-

tit on hyvä tunnistaa, mutta hys-

teriaa ja paniikkia ei pidä lietsoa. 

Hyvä hygienia ja erityisesti huo-

lellinen käsienpesu korostuvat 

päivittäisessä tekemisessä. Sään-

nölliseen käsienpesuun kehotta-

vat myös terveysviranomaiset.

Isoihin massatapahtumiin osal-

listumista on syytä harkita. Ko-

ronavirusepidemian jatkuessa 

myös Sähköliiton omien tapahtu-

mien siirtämistä tai jopa peruut-

tamista kokonaan joudutaan har-

kitsemaan. Huhtikuun loppupuo-

lella pidettävien luottamushenki-

löseminaarin ja jäsenristeilyn pi-

tämistä on punnittava tosissaan, 

jos epidemia pahenee entisestään 

Suomessakin.

Näin maaliskuun puolivälissä 

on vaikea ennustaa, rajoitetaanko 

suomalaisten liikkumista kevään 

jatkuessa pitemmälle.

VESIPULLOJEN SIJAAN 

PÖYTÄÄN KATETAAN KÄSIDESIÄ

Koronavirus vaikuttaa konkreet-

tisesti myös työehtosopimusneu-

votteluihin. Hyvien tapojen mu-

kaisista muodollisuuksista, kuten 

kättelystä, joudutaan luopumaan. 

Neuvottelupöydässä pyritään pitä-

mään metrin turvaetäisyys henki-

löiden välillä. Vesipullojen sijaan 

pöydät notkuvat käsidesipulloista.

Kättelykielto on voimassa myös 

Sähköliiton henkilöstön ja hallin-

non keskuudessa liiton tilaisuuk-

sissa. Henkilökunta tekee vain ai-

van välttämättömät työmatkat. 

Toimistoilla noudatetaan tehos-

tettua hygieniaohjeistusta. Kaik-

kein tärkein ohje on, että millai-

sien tahansa flunssaoireiden il-

maantuessa töihin ei tulla tartut-

tamaan muita.

JÄSENISTÖ ON PUHUNUT: 

KIKY-TUNNIT OVAT 

KYNNYSKYSYMYS

Itse työehtosopimusneuvottelui-

hin lähdemme hyvin valmistautu-

neina. Jäsenet ovat viime syksy-

nä saaneet jättää muutosesityk-

siä työpaikkojensa ja osastojen-

sa kautta. Liiton toimisto on työs-

tänyt kentän tekemiä esityksiä ja 

ajatuksia viralliseen neuvotteluis-

sa esitettävään muotoon.

Työehtosopimuksiin esitetty-

jä muutoksia tuli runsain mitoin. 

Kiitokset aktiivisuudesta jäsen-

kunnalle.

Sähköliiton pääsopimusaloil-

la eli sähköistys- ja sähköasen-

nus- sekä energia-, ICT- ja verkos-

toalalla järjestettiin maaliskuun 

alkupuolella jäsenkysely, jolla ha-

luttiin selvittää laajemmin tuntoja 

tulevalle kierrokselle ja valmiuk-

sia asettua esitysten taakse, tar-

vittaessa vaikka työtaistelutoimin. 

Kyselyn tulokset antavat hyvän 

selkänojan liiton neuvottelijoille.

Kyselyn perusteella jäsenis-

tö pitää tärkeänä työajan palkat-

toman pidennyksen, eli ns. kiky-

tuntien poistamista tulevista työ-

ehtosopimuksista. Yli 80 prosent-

tia vastanneista piti sitä kynnys-

kysymyksenä tulevissa työehtoso-

pimusratkaisuissa.

Kiitokset myös jäsenistön run-

saista tsemppiviesteistä, joita oli 

jätetty kyselyn vapaaseen kent-

tään.

Molemmissa pöydissä neuvot-

telut starttasivat maaliskuun alus-

sa toimistojen välisillä aloituspa-

lavereilla.  Sähköliitto halusi ko-

rostaa, että osapuolet pyrkisivät 

hakemaan tulosta neuvotellen. 

Kenenkään työehtosopimusneu-

votteluihin osallistuvan osapuolen 

etu ei ole, että valtakunnanso-

vittelijan kaltainen ulkopuolinen 

taho tekisi sovintoesityksen sopi-

musalalle tuntematta itse alaa ja 

sen mahdollisia ongelmia ja eri-

tyiskysymyksiä.

  

Harras toiveeni on, että voimak-

kaasti nyt jo Eurooppaankin pe-

siytynyt koronavirus alkaa pikku-

hiljaa hellittää maaliskuun lop-

pupuolella otettaan ja että luot-

tamushenkilöseminaarimme ja 

jäsenristeilymme pystytään to-

teuttamaan alkuperäisten suunni-

telmien mukaisesti.

Mukavaa kevään jatkoa!

HANNU LUUKKONEN

varapuheenjohtaja
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Hallituksen tavoite hiilineutraa-
lista Suomesta vuonna 2035 
harppaa tänä vuonna askeleen 

eteenpäin, kun Turku Energia sam-
muttaa tulevana kesänä Naantalin voi-
malaitoksiltaan kaksi hiiltä käyttävää 
yksikköä. Yhtiö satsaa myös aurinko- 
ja tuulienergiaan.

– Tämän vuoden lopussa enää 10 
prosenttia kaukolämmöstä tuotetaan 
kivihiilellä, toimitusjohtaja Timo Hon-
kanen toteaa.

Sähköä, kaukolämpöä ja höyryä teol-
lisuudelle tuottava Turku Energia on 
tehnyt investointeja ja ratkaisuja, joi-
den ansiosta yhtiön voimalaitosten uu-
siutuvien energianlähteiden määrää 
on pystytty kasvattamaan merkittäväs-
ti.

Komeimpana esimerkkinä Naan-
talissa sijaitsevien vanhojen hiilivoi-
malaitosten viereen on noussut uusi 
iso monipolttoainevoimalaitos, jonka 
käyttämästä polttoaineesta noin puolet 
on uusiutuvaa.

Myös yhtiön tuulivoiman tuotanto 
kasvoi noin 35 GWh:lla, mikä vastaa 
20 000 kerrostaloasunnon vuosittaista 
sähköntarvetta. Viime syksynä Turku 
Energian toistaiseksi suurin aurinko-

voimalahanke valmistui Meyer Turun 
telakalle. Voimalan tuottama sähkön 
määrä vastaa lähes 200 kerrostaloasun-
non vuotuista sähköntarvetta ja vähen-
tää yli sata tonnia vuotuisia hiilidioksi-
dipäästöjä. 

Yhtiö myös toimitti yhteistyökump-
panilleen sähköautojen latausasemia ja 
on mukana geotermisessä lämpökaivo-
hankkeessa.

MITEN KÄY HENKILÖKUNNALLE?
TSE:n Naantalin voimalaitoksien käyt-
tö- ja kunnossapitoliiketoiminta siir-
tyi Fortumilta Turku Energialle vuoden 
2019 alussa. Myös 67 työntekijää siir-
tyi kaupan myötä uuteen yhtiöön. Pi-
an Naantalin neljästä laitoksesta ollaan 
lakkauttamassa kaksi hiiltä käyttävää 
yksikköä. Ne sammuvat 1. heinäkuuta.

– Hiilidioksidipäästöjä on päätetty 

vähentää ja siksi käyttöikänsä loppu-
päähän ehtineet laitokset ajetaan alas. 
Uusi monipolttoainevoimalaitos käyt-
tää paljon kotimaista biopolttoainetta 
ja tuottaa vähemmän päästöjä, kiteyttää 
Jani Ekman, joka oli menossa kevättal-
viseen ”ajovuoroon” voimalaitoksien 
valvomoon, joka sijaitsee uuden moni-
polttoainevoimalaitoksen suojissa.

Ekman on opetellut noin kymmenen 
Naantalissa työskentelyvuotensa aika-
na voimalaitosten tekniikkaa perusteel-
lisesti.

– Neljästä voimalaitoksesta osaan 
ajaa kolmea ja hoitaa laitosten vaati-
maa huoltoa ja kunnossapitoa. Katso-
taan, mitä nämä ilmoitetut muutokset 
tuovat tullessaan.

NAANTALI MENETTI 
LUOTTAMUSMIEHEN
Pitkään Naantalin voimalaitosten säh-
köliittolaisten luottamusmiehenä toi-
minut Jani Ekman menetti luottamus-
miesasemansa liiketoimintakaupan 
myötä. Työnantajan mielestä konser-
nin Turun yksikössä toimiva luotta-
mushenkilö voi hoitaa myös naantali-
laisten asioita, vaikka työntekijät ovat 
fyysisestikin etäällä ja eri ammattiosas-
ton jäseniä.

– Asiallinen ratkaisu voisi olla, että 
me naantalilaiset saisimme tueksem-
me ns. osaston luottamusmiehen, vaik-
ka konsernin pääluottamusmies pysyy-
kin Turussa, Ekman pohtii. 

Uusi uljas monipolttoainevoimalaitos pienentää huomattavasti Turun alueella tuotetun sähkön ja lämmön ekologista jalanjälkeä.

Turku Energia 
satsaa uusiutuviin

 TEKSTI  JA KUVAT:  RIITTA KALLIO Jani Ekmanin takana näkyvät vanhat hiilivoimalayksiköt kylmenevät ensi kesänä.
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Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) ylläpitä-

män tuulivoimahankelistan mukaan Suomeen 

on suunnitteilla ennätysmäärä uusia tuulivoima-

hankkeita. Hankelistan yli 18 000 MW, 3 400 

tuulivoimalaa kattaisivat tuotannossa yli 71 pro-

senttia nykyisestä sähkönkulutuksesta. Tuulivoi-

malla voidaan siis vastata hyvin sähkönkulutuk-

sen kasvuun, joka johtuu ilmastonmuutoksen tor-

junnasta ja teollisuuden, lämmöntuotannon ja lii-

kenteen sähköistymisestä. Tulevaisuudessa uu-

det tuulivoimahankkeet rakennetaan markkina-

ehtoisesti ilman valtion tukea. 

Suomessa suunnittelussa olevien tuulivoima-

hankkeiden määrä on ollut tasaisessa nousus-

sa viime vuosien aikana. Tammikuussa 2020 

STY:n päivitetyn tuulivoimahankelistan mu-

kaan Suomeen nyt suunnitteilla oleva reilu 

18 000 MW tarkoittaa yhteensä 212 tuulivoi-

mahanketta, joista 205 on suunniteltu maal-

le ja seitsemän merelle. Seitsemän prosent-

tia (1 300 MW) tällä hetkellä tiedossa olevis-

ta tuulivoimahankkeista on rakenteilla. Lisäksi 

lähes 40 prosentilla (6 600 MW) tiedossa ole-

TES-neuvottelut pääsopimusaloilla käyntiin

JÄSENILLE KIKY-TUNNIT OVAT KYNNYSKYSYMYS

Sähköistys- ja sähköasennusalan neuvottelut aloitettiin asuntotuotanto- ja urakkahinnoittelua koskevista pykälistä. Paltan asiantuntija Aki Raudas, STTA:n toimitusjohtaja Esa Larsén ja 

asiamies Keijo Ukkonen sekä Sähköliiton työehtoasiantuntijat Jari Kiviluoma, Ari Kähkönen ja Mika Sarja Sähkötalolla Espoossa maaliskuun alussa.

Sähköliiton sähköistys- ja sähköasennusalan 

sekä energia-, ICT- ja verkostoalan työehtoso-

pimusneuvottelut ovat virallisesti käynnisty-

neet maaliskuun alkupuolella. Kumpikin sopi-

mus päättyy tämän kuun lopussa, mutta nii-

hin sisältyvän ns. roikkopykälän mukaan van-

ha TES on voimassa niin kauan kuin neuvotte-

luja uudesta käydään. 

Sähköistys- ja sähköasennusalan sopimuk-

sen työnantajapuolta edustavat Palvelualo-

jen työnantajat Palta ry ja Sähkötekniset työn-

antajat STTA ry. Energia-, ICT- ja verkostoalan 

sopimuksessa työntekijöitä edustaa Sähkölii-

ton ohella Julkisten ja hyvinvointialojen liit-

to JHL ry ja työnantajia Energiateollisuus ry ja 

Palta ry.

RATKAISUN PITÄÄ SYNTYÄ NEUVOTELLEN

Sähköliitto toteutti kummallakin pääsopimus-

alalla tulevaa TES-kierrosta koskevan jäsen-

kyselyn ennen neuvottelujen virallista aloitta-

mista. Vastanneista yli 80 prosenttia piti 24 

palkattoman ns. kiky-tunnin poistamista sopi-

musten kynnyskysymyksenä.

Jo ensimmäisistä tapaamisista on kantautu-

nut, että osapuolet pitivät tavoitteenaan sitä, 

että uusi työehtosopimus syntyy neuvottele-

malla.

K
U

VA
: M

IK
K

O
 A

R
VIN

E
N

 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ

SUOMEEN SUUNNITTEILLA ENNÄTYSMÄÄRÄ TUULIVOIMAA
vista tuulivoimahankkeista on kunnan myöntä-

mät rakennusluvat ja kaava tai kaava.

Nyt julkaistu hankelista osoittaa, että Suo-

messa on valtava tuulivoimapotentiaali, jolla 

vastata sähkönkysynnän kasvuun. 

– Eri teollisuudenalat Suomessa tekevät 

parhaillaan vähähiilisyystiekarttojaan. Vaik-

ka tiekartat ovat vielä kesken, on jo tässä vai-

heessa selvää, että usealla teollisuuden alalla 

vähähiilisyys tulee tarkoittamaan sähkönkulu-

tuksen kasvua. Myös liikenteessä ja lämmityk-

sessä ilmastonmuutoksen torjunta tulee joh-

tamaan sähkönkulutuksen kasvuun. Rakenta-

malla hankkeet, joilla jo on rakennuslupa ja 

kaava, nousisi tuulivoiman osuus 27 % Suo-

men sähkönkulutuksesta. Nyt kehitteillä ole-

vien hankkeiden lisäksi tuulivoima-alan yrityk-

set etsivät aktiivisesti uusia tuulivoimalle so-

pivia alueita ja hankkeita käynnistetään myös 

tänä vuonna huomattava määrä, Suomen Tuu-

livoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikko-

nen summaa.

Toki pitää muistaa, että tuulivoimahanke-

kehityksen aikana tehdään paljon tutkimuk-

sia ja selvityksiä, jotka voivat pysäyttää hank-

keen jatkokehittämisen. Tuulivoima-alueen si-

jaintiin vaikuttavat muun muassa asutus, kun-

nan tahtotila, luontoarvot, sähköverkon kapa-

siteetti alueella, hankkeen koko ja keskeisim-

pänä tietenkin tuulien voimakkuus, Mikkonen 

jatkaa.

Eniten tuulivoimahankkeita on suunnitteil-

la Pohjois-Pohjanmaalle (67 hanketta), Poh-

janmaalle (34 hanketta), Etelä-Pohjanmaalle 

(25 hanketta) ja Keski-Suomeen (17 hanket-

ta). Hankelistan mukaan tuulivoimaa on suun-

nitteilla Suomen jokaiseen maakuntaan aina-

kin yhden tuulivoimahankkeen verran.

Tuulivoimaa voidaan rakentaa tasaisesti 

koko maahan, sillä kehittynyt tuulivoimatek-

nologia mahdollistaa myös sisämaahan raken-

tamisen. 

– Tuulisuus nousee, mitä ylemmäs men-

nään. Tuulivoimaloiden kasvaneet tornikorkeu-

det mahdollistavat hyvän tuotannon myös si-

sämaassa, jossa muun muassa metsäisyys vai-

kuttaa tuuliin. Ylipäätään nopeasti kehittynyt 

teknologia mahdollistaa nyt markkinaehtoisen 

tuulivoimarakentamisen – pitkälti missä päin 

Suomea vain, Mikkonen toteaa. 

Pääsopimusalojen TES-neuvottelupäiviä 

on aikataulutettu tiiviisti maaliskuulle, ja li-

sää päiviä voidaan sopia, mikäli tilanne sitä 

vaatii.

Muissakin TES-pöydissä on tapahtunut. 

Sähköliitto sekä Kumiteollisuus ry ja Kemi-

anteollisuus ry saavuttivat neuvottelutuloksen 

maaliskuun 11. päivä. Julkisten ja hyvinvoin-

tialojen liitto JHL ry ja Palvelualojen työnan-

tajat Palta ry puolestaan pääsivät rautatiealan 

työehtosopimusta koskevaan neuvottelutulok-

seen 6. maaliskuuta, mikä päätti Sähköliiton-

kin ylityö- ja vuoronvaihtokiellon alalla. 

• Turku Energian tavoite on vähentää hiilioksidipäästöjä• Monipolttoainevoimalaitos hyödyntää uusiutuvaa biomassaa, esim. puunjalostuksen sivutuotteita• Uusi laitos tuottaa vuodessa 800 gigawattituntia sähköä, 1400 gw kaukolämpöä ja 200 gw prosessihöyryä teollisuudelle

Kuka olet ja mistä tulet?

– Jani Ekman, Nousteelta (Nousiaisista). 15. 

tammikuuta mittariin tuli 40 vuotta siitä, kun 

synnyin Ikaalisissa.

Mistä sinut tunnetaan?

– Tätä nykyä toimin voimalaitoksen käyt-

tötehtävissä Turku Energian voimalaitoksil-

la Naantalissa. Aiemmin olen ollut myös työ-

paikkani pääluottamusmies, mutta Fortumin 

myytyä vuosi sitten liiketoiminnan Turku Ener-

gialle jäimme vaille omaa paikallista luotta-

mushenkilöä. Toimin oman ammattiosasto-

ni hallituksessa ja Sähköliiton edustajiston 

sekä Energia-ICT- ja verkostoalan johtokunnan 

jäsenenä. Edustajiston kokouksissa olen usein 

johtanut julkilausumavaliokuntaa.

40 vuottasi pähkinänkuoressa?

– 80- ja 90-luvut kuluivat Hämeenperässä 

Ikaalisissa usein pesäpallon parissa. 2000-lu-

vulla vaikutin Kyröskoskella kartonkitehtaal-

la. 2010:stä eteenpäin hoitelin Varsinais-Suo-

messa petrokemia- ja voimalaitostehtäviä sekä 

pyörin tiiviisti Naantalin Voimalaitostyönteki-

jöiden osaston 038 toiminnassa mukana.

Mistä saat virtaa?

– Koiran kanssa lenkkeilystä ja rullaluiste-

lusta kesällä sekä omista askarteluistani ko-

tona.

Mikä tekee sinut iloiseksi/onnelliseksi?

– Perhe, puoliso ja lapset. Töissä on muka-

vaa, kun hommat sujuvat. Itse olen tehnyt kol-

mivuorotyötä pitkään ja se sopii minulle.  

Mikä ottaa päähän?

– Vapaamatkustajat.

Miten juhlit merkkipäivääsi?

– Kotona perheen kanssa sekä käymällä 

ammattiosaston hallituksen kokouksessa.

Mitä on suunnitelmissasi juhlan jälkeen?

– Normaali arkea ja työn tekoa. Kesälomalla 

suunnataan Kroatiaan, jos suunnitelmat toteu-

tuvat. Lomalla nautitaan ja ladataan akut. 

Kolmivuorotyötä paiskiva Jani Ekman ennättää hoitaa 

monia luottamustehtäviä ammattiosastossa ja liitossa. 

TAPPARAN MIES 
JA AY-AKTIIVI
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SÄHKÖLIITON JA SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN EDUSTAJISTON 

VAALIVUOSI ON ALKANUT. TÄSSÄ KAIKKI TÄRKEÄT ETAPIT!

NÄIN ETENEE VAALIVUOSI


Edustajisto valitaan suhteellista vaalitapaa noudattaen ja vaali 
toimitetaan yhdistyslain 29 §:n 3. momentin kohdan 2 tarkoitta-
mia ehdokaslistoja käyttäen. 
Paperisten ehdokasasettelulomakkeiden tilaaminen alkaa. 
Paperilomakkeen voi tilata, jos ehdokas ei halua käyttää 
sähköistä lomaketta.
• tilaukset tehdään osoitteeseen teija.niemenmaa@sahkoliitto.fi

20.3.
Vaaliliittojen tulee ilmoittaa sähköisen ehdokasasettelun 
käyttötarpeestaan tähän päivään mennessä osoitteeseen 
sahkoliitonvaalit@stralfors.fi.
• vaalit Sähköliitolle tuottaa PostNord Strålfors Oy

1.4.
Ehdokasasettelu alkaa.
• sähköinen ehdokasasettelulomake avautuu osoitteessa 
www.sahkoliitto.fi/vaalit/ehdokasasettelu
• paperisten ehdokasasettelulomakkeiden postitus alkaa 
tilausten perusteella

5.6.
Ehdokasasettelu päättyy kello 16.
Vaalipiirien vaaliliittojen edustajat ilmoittavat keskusvaalilauta-
kunnalle vaaliliittoon kuuluvat ehdokkaat kello 16 mennessä.

7.6.
Äänioikeutettuja ovat viimeistään tähän päivään mennessä liitty-
neet jäsenet, joilla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja ennen en-
simmäistä vaalipäivää.

18.6.
Ehdokasasetteluasiakirjojen teknisten virheellisyyksien oikaisu-
mahdollisuus päättyy.

30.6.
Pelkästään työttömyyskassaan kuuluvien jäsenten rekisteröitymi-
nen äänestäjäksi toimialakohtaisesti kassan jäsenrekisteriin päät-
tyy.

Eläkkeelle jääneen rekisteröityminen Sähköliiton jäsenrekisteriin 
jollekin sopimusalalle liiton eläkeläisjäsenen äänioikeusrekisteröi-
tymislomaketta käyttäen päättyy. 

8.7.
Vaalipiirikohtaisten ehdokaslistojen yhdistelmät vahvistetaan.

Keskusvaalilautakunta arpoo vaaliliittojen tunnukset.

15.7.
Keskusvaalilautakunta ilmoittaa ammattiosastoille vaalipiirikoh-
taisesti edustajistoon valittavien jäsenten lukumäärän sopimusala-
kohtaisesti viimeistään tänään.

MAALISKUU

HUHTIKUU

KESÄKUU

HEINÄKUU
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4.9.
Keskusvaalilautakunta postittaa vaalimateriaalin äänioikeutetuille 
viimeistään tänään.
• huolehdi, että jäsenrekisterissä on ajantasaiset yhteystietosi

7.9.
Posti- ja nettiäänestys alkaa.

14.9.
Ilman äänestysmateriaalia jääneiden äänioikeutettujen mahdol-
lisuus hankkia äänestyslippu postitse keskusvaalilautakunnalta 
päättyy.
• äänestysmateriaali voi jäädä saapumatta, jos ajantasaiset yhte-
ystietosi puuttuvat jäsenrekisteristä 

20.9.
Paperinen äänestyslippu kannattaa postittaa palautuskirjekuores-
sa viimeistään tänään, että se varmasti ehtii perille  ennen posti-
äänestyksen päättymistä.

30.9.
Posti- ja nettiäänestys päättyy kello 16.

Ääntenlaskenta alkaa kello 16.

NÄIN ETENEE VAALIVUOSI

JATKUVASTI 
PÄIVITTYVÄÄ TIETOA VAALEISTA: www.sahkoliitto.fi/vaalit

27.11.
Liiton ja kassan uuden edustajiston kokous alkaa kello 10.

29.11.
Uuden edustajiston kokous päättyy. Sen aikana on valittu edusta-
jiston ja liiton puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, liiton ja kas-
san hallitukset sekä liiton johtokuntien kokoonpanot.

7.10.
Ääntenlaskenta päättyy.

15.10.
Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalin tuloksen.

23.10.
Vaalitulos ilmoitetaan valituksi tulleille varsinaisille edustajille ja 
varaedustajille sekä ammattiosastoille viimeistään tänään. lisää 
tekstiä:
Valitsematta jääneet ehdokkaat ovat varaedustajia kunkin vaalilii-
ton sisällä vertauslukujensa mukaisessa järjestyksessä.

31.10.
Keskusvaalilautakunta lähettää edustajavaltakirjat valituksi tul-
leille postitse tähän päivään mennessä.

KESÄKUU

SYYSKUU

LOKAKUU

MARRASKUU

  KOONNUT:  MINNA JÄRVENPÄÄ
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Työpaikoilla solmitaan 
yhä enemmän monenlaisia 
työsuhteita. Vuokratyövoima 
ja määräaikaiset työntekijät 
ovat solahtaneet vakituisten 
joukkoon ja tilastojen mukaan 
lyhytaikaiset työsuhteet 
yleistyvät edelleen. Sekä 
vakituiset että lyhytaikaiset 
työntekijät kokevat, että 
raskainta työpaikalla on 
alituinen kiire. 

 TEKSTI :  SEIJA PENTTILÄ

Työterveyslaitoksen tutkimuk-
sen mukaan kiire ja aikapaine 
on suurin työuupumuksen ris-

kitekijä. Työsuhteen laatu ei vaikuta 
riskiin. Tutkimusprofessori Jari Haka-
nen ei näe paljon keinoja kiireen pois-
tamiseen, mutta kääntää katseen johta-
miseen. 

– Hyvän johtamisen polkua on hel-
pompi edetä kuin yrittää eliminoida 
kiirettä. Johdon taitavuutta on, että työ-
paikalla jokainen arvostaa toista. Ar-
vostava johtaminen antaa myös työn-
tekijälle enemmän vastuuta ja kannus-
taa aloitteellisuuten. Ei tämä ole kiinni 
edes rahasta.

Kiire rasittaa niin vakituisia 
kuin vuokratyöläisiäkin

TUKEA JA OPPIA NUORILLE
 Hakanen myöntää, että monen koke-
maa kiirettä ja työtaakkaa on vaikeaa 
muuttaa muun muassa siksi, että en-
tistä pienemmillä resursseilla on teh-
tävä entistä enemmän. Hän kuitenkin 
sanoo, että työntekijä ei saa kokea, että 
työtä on läkähdyttävän paljon. 

Hakanen toteaa, että vaikka paljon 
puhutaan tiimityöskentelystä, entis-
tä enemmän pitäisi johtaa myös yksit-
täisiä ihmisiä. Hän näkee, että kun ih-
minen voi vaikuttaa työn tekemisen ta-
poihin, tuo se parhaimman tuloksen. 
Hakanen arvostelee itseohjautuvuutta 
johtamisen mallina, jos se korvaa joh-
tamisen.

– Itsensä ohjaaminen on paljon vaa-
dittu. Se saattaa sopia paremmin van-
hemmille ja kokeneille työntekijöil-
le, mutta nuoret ja lyhytaikaiset työn-
tekijät tarvitsevat tukea ja he haluavat 
myös oppia esimiehiltään.

KEIKKATEKIJÄKIN 
HALUAA VAIKUTTAA
Vuokratyö on kolmen osapuolen eli 
työntekijän, esimiehen ja vuokrafirman 
pelikenttä. Euroopan työolokysely sel-
vittää, että vuokratyösuhteissa olevat 
hyötyisivät eniten esimiehen tuesta ja 
mahdollisuudesta vaikuttaa työn sisäl-
töön.

Tutkimuksen mukaan keikkatyönte-
kijät eivät kuitenkaan koe vaikuttavan-

sa työn sisältöön yhtä paljon kuin muut 
työntekijät. Hakasen mukaan töiden 
hyvä suunnittelu voisi antaa enemmän 
mahdollisuuksia vaikuttamiseen.

Tutkimus osoittaa, että tärkeimmät 
työhyvinvointiin vaikuttavat asiat ovat 
kuitenkin samanlaisia työsuhteesta 
riippumatta. 

– Työpaikoilla kannattaa keskittyä 
siihen, että kaikilla on hyvät mahdolli-
suudet nähdä kättensä jäljet. Jokaisen 
tulee kokea työnsä merkitykselliseksi 
ja saada palautetta.

VANHAT 
LUOTTAVAT 
JATKUVUUTEEN
Vuokratyöntekijät ja määräaikaiset ovat 
usein nuoria. Heidän odotuksensa voi 
ollakin, että työsuhde ei jatku. Heille ly-
hyt työsopimus merkitsee parhaimmil-
laan oppimista, kehittymistä ja verkos-
toitumista.

Vanhemmalle ja vakituisessa työsuh-
teessa olevalla työn loppumisen uhka 
on usein vakavampi asia. Siinä rikkou-
tuu ikään kuin ajateltu sopimus työnte-
kijän ja työnantajan välillä. Vakituises-
sa työsuhteessa olevat siis laskevat to-
dennäköisesti enemmän työsuhteen 
jatkuvuuden varaan kuin muun tyyp-
pisissä työsuhteissa olevat. Vakituisille 
epävarmuus työsuhteen jatkumisesta 
on vähäisintä, mutta tutkimuksen mu-
kaan kuitenkin haitallisinta. 

– Tulevaisuudessa palkataan usein tehtäviin, ei töihin, 

ennakoi tutkimusprofessori Jari hakanen TTL:lta.

K
U
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Kevät täynnä 601:tä
Saku Salmisen opiskelupäivät 
täyttyvät näin keväällä 
Taitaja2020-finaaliin 
harjoittelemisesta. 
Vertaistukea on lähellä, sillä 
automaatioasennusfinaalissa 
kilpailee kaksi hänen 
opiskelukaveriaan samasta 
oppilaitoksesta!

 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ

Koulutuskeskus Salpauksella 
on melkoisen kattava edustus 
Taitaja2020:n lajin 601 eli au-

tomaatioasennuksen finaalissa. Peräti 
kolme loppukilpailuun päässyttä opis-
kelee kyseisessä oppilaitoksessa. Yk-
si heistä on hollolalainen Saku Salmi-
nen.

– Olemme Asikaisen Samulin ja 
Kumpulaisen Tatun kanssa tasavertai-
sia ja opiskelemme kilpailuihin yhdes-
sä. Ilman toistemme tukea emme olisi 
päässeet näin pitkälle, Saku kiittelee.

Kolmikko valmistautuu pitkin kevät-
tä 11.–14. toukokuuta Jyväskylässä käy-
tävään finaaliin. Valmistautuminen tar-
koittaa Siemens TIA Portal v15.1 -ohjel-
mointityökalun ominaisuuksien hyö-
dyntämismahdollisuuksiin perehty-
mistä. 

– Tähtäimessä on tietenkin mahdolli-
simman hyvä sijoitus. Tietynlaista epä-
suhtaa meidän ja muiden finalistien vä-
lille tulee siitä, että kilpailimme semi-
finaaleissa muissa oppilaitoksissa, kos-
ka Salpaus ei ollut automaatioasennuk-
sen järjestäjäkoulu. Olemme vähän ns. 
ulkopuolisia.

AUTOMAATIOKESKUKSEN 
KASAAMISESTA SE LÄHTI
Sähkö- ja automaatioasennusta opiske-
leva Saku valitsi kilpailulajikseen jäl-
kimmäisen, koska omat harrastukset 
ovat jo antaneet riittävästi haastetta en-
siksi mainitusta. Kilpailijaksi hän pää-
tyi tarkkanäköisen opettajansa ansios-
ta.

– Aaltosen Hannu laittoi minut ka-
saamaan automaatiokeskusta, ja sii-
nä sitten pääsin harjoittelemaan kiso-
ja varten.

Tuleva Taitaja-kilpailu leimaa ke-
vään koulupäiviä. Finaalikolmikko saa-
puu koululle edellispäivänä keskenään 
sopimaansa aikaan ja selvittää aluksi 
päivän tehtävät.

– Finaaliin valmistavan harjoittelun 
lomassa saatan käydä auttamassa mui-
ta oman luokkani oppilaita, jos he kysy-
vät jotain asiaa. Puoli yhdentoista mais-
sa käymme syömässä ja jatkamme päi-
vän hommien parissa niiden valmistu-
miseen saakka. Lähdemme kotiin vaih-
televasti yhden ja neljän välillä.

SAKKI RY:N KAUTTA 
HELPOSTI JÄSENEKSI
Saku on yksi niitä oppilasjäseniä, joka 
on käyttänyt hyväkseen mahdollisuut-
ta liittyä Sähköliittoon Suomen Am-
mattiin Opiskelevien Liiton SAKKI ry:n 
kautta. Sähköliitto on yksi SAKKI ry:n 
yhteisöjäsenistä, joka tarjoaa oppilasjä-
senelleen SAKKI-kortin maksutta, kun 
tämä liittyy samalla Sähköliittoon.

– Liiton jäseneksi liittyminen kävi 
helposti samalla, kun liityin SAKKIin. 
Jäsenyys on tärkeää, koska ongelmati-
lanteissa liitto antaa apua.

Sähkö- ja automaatioasennus valikoi-
tuivat Sakun opiskelualaksi harrastuk-
sen kautta. Nuorukainen on ollut mu-

kana radioamatööritoiminnassa jo pit-
kään. Työn merkityksellisyys oli myös 
yksi peruste: sähköalan työt ovat elin-
tärkeitä yhteiskunnan toimivuuden 
kannalta ja auttavat monia ihmisiä.

VIIKKO VIILETTÄÄ 
HARRASTUSTEN PARISSA
Sakun toiveiden työpaikka olisi sellai-
nen, jossa saisi tehdä vaihtuvissa koh-
teissa sähkö- ja automaatioasennuk-
sia sekä laitteistojen ja kytkentöjen kor-
jaustöitä.

– Työssä innostaa mahdollisuus hyö-
dyntää omaa luovuutta. Varjopuolena 
ovat varmaankin huonot työasennot ja 
hankalat asennuspaikat, mutta niistä 
on vain selvittävä.

Taitaja-finalisti uskoo työllistymi-
seen opiskelujen jälkeen, sillä Hollo-
lassa ja Lahden seudulla on paljon alan 
yrityksiä. Rakentaminenkin on vilkas-
ta.

Niin tyytyväinen hän on kotiseutuun-
sa, ettei osaa toivoa sinne mitään lisää.

– Minulle riittää, että Lahdessa toimii 
radioamatöörikerho ja Hollolassa Kes-
ki-Hollolan VPK, hän kuittaa.

Näiden kahden harrastuksen parissa 
viikko viilettääkin: maanantaina radio-
amatöörikerho, tiistaina VPK:n miehis-
töosaston harjoitukset, keskiviikkona 
apukouluttajana VPK:n nuoriso-osas-
ton harjoituksissa ja loppuviikon illat 
välillä kuljetusliikkeessä töissä tai le-
päillessä.

– Arki-iltoina minut tosiaan tavoit-
taa parhaiten paloasemalta tai radio-
amatöörikerholta. Viikonloppuisin 
voin olla jompaankumpaan harrastuk-
seen liittyvällä leirillä tai sitten oleilen 
äidillä tai isällä. Joskus viikonloppuun 
osuu maanpuolustuskoulutusyhdistys 
MPK:n viestiharjoituksetkin. 

”LIITON JÄSENEKSI 
LIITTYMINEN KÄVI 
HELPOSTI SAMALLA, 
KUN LIITYIN SAKKIIN. 
JÄSENYYS ON 
TÄRKEÄÄ, KOSKA 
ONGELMATILANTEISSA 
LIITTO ANTAA APUA.”

Selfiessä
Saku 

Salminen
JUTTUSARJAMME 

TUTUSTUTTAA
 TUOREISIIN

 JÄSENIIMME.

TYÖSTÄ 
TEHTÄVÄÄN
Tilastot osoittavat, että lyhytaikaiset 
työsuhteet yleistyvät entisestään, mut-
ta tulevaisuudessa tämäkään ei riitä. 
Tutkimusprofessori Jari Hakasen mu-
kaan nykyisin palkataan työhön, mut-
ta tulevaisuudessa palkataan aiempaa 
useammin tehtäviin. 

– Yritykset eivät halua kokonaisvas-
tuuta työntekijästä. Mutta paljon yri-
tykset siinä menettävätkin, jos ei tule 
ihmisiä, jotka sitoutuvat yritykseen ja 
työpaikan kehittämiseen.

NUORET ODOTTAVAT 
HYVÄÄ ELÄMÄÄ
Toisaalta Hakasen mukaan on näky-
vissä, että yritykset alkavat pitämään 
huolta työntekijöistään. Se johtuu 
nuorista, jotka eivät suostu vanhempi-
en tavoin tekemään töitä vaikka ham-
paat irvessä. Nuoret haluavat kokonai-
sen elämän, johon kuuluu työn lisäk-
si perhe ja vapaa-aika. Nuoret arvosta-
vat työtä, mutta eivät salli huonoa joh-
tamista. 

– Paljon puhutaan organisaatiois-
ta ja prosesseista, mutta tärkeää on 
puhua myös työpaikan henkisestä il-
mastosta. Ihmiset ovat erilaisia keske-
nään, mutta ketään ei saa jättää oman 
onnensa nojaan. Johtaminen vaikuttaa 
siihen, tuetaanko toinen toistaan, Ha-
kanen sanoo. 

KUVA: RIITTA KALLIO
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Noin puolet Vaasan seudun 
kaukolämmöstä syntyy 
kierrätyskelvottomasta 
jätteestä. Joni Blom on yksi 
Westenergyn voimalaitoksen 
käyttäjistä, jolle 12-tuntiset 
työpäivät ovat arkea. 

 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ  KUVA:  LEEVI BLOM

5.40
Aamuvuoropäivinä kello soittaa ennen 
kuutta. Olen sitä ihmistyyppiä, jolle ei 
ruoka maistu heti herättyä. Siksi teen-
kin aamupalaeväät töihin ja syön ne yö-
vuorolaisten keittämän kahvin kanssa. 
Meillä on tapana, että edellinen vuoro 
keittää seuraavalle vuorolle tulokahvit. 

Ehdin vielä lukea uutiset netistä en-
nen lähtöäni. 10-vuotias poikani jää 
lähtiessäni nukkumaan. Hän hoitaa he-
räämisen, aamupalan ja kouluunläh-
dön omatoimisesti.

Kotoa Laihialta on töihin Westenergy 
Oy Ab:hen noin 25 minuutin ajomatka. 
Saatan poiketa matkalla vielä paikalli-
sella ABC:llä tai Salessa hakemassa li-
säevästä aamuun tai lounaalle, jos ko-
tona on kaapit tyhjinä.

Perheemme muutti Laihialle Vaasas-
ta yli kymmenen vuotta sitten edulli-
sempien asumiskustannusten vuoksi. 
Vaasa on silti lähellä, ja siellä ovat vie-
läkin kaikki omat ja pojan harrastukset. 
Esimerkiksi jäähallille on meiltä 18 mi-
nuutin ajomatka.

6.45
Vuoronvaihto voimalaitoksella on vart-
tia ennen varsinaisen työajan alkamis-
ta. Yövuoro ehtii näin kertoa kuulumi-
set yöltä.

Teen jatkuvaa kolmivuorotyötä ope-
raattorina eli laitoksen käyttäjänä. Mei-
tä on yhdessä 12 tunnin vuorossa aina 
kolme, joista yksi hoitaa valvomoa ja 
muut putsausta ja huoltoa. Vaihdamme 
valvomovuoroa yleensä päivittäin.

Aloitin työt Westenergyllä loppuvuo-
desta 2011 perehdytyskoulutuksella. 
Työnhakijoiden erilaisista taustoista oli 
vain hyötyä, eikä voimalaitoskokemus-
ta vaadittu. Itse olin aiemmin työsken-
nellyt taajuusmuuntajien parissa, mut-

Voimalaitoksen 
ja ympäristön 
palveluksessa

ta alun koulutus ja työ ovat opettaneet. 
Voimalaitos otettiin käyttöön vuoden 
2012 syksyllä.

8.45
Aamupalaveri pidetään päivittäin. Sii-
hen osallistuu kymmenkunta ihmistä 
aina tuotantopäälliköstä ympäristöinsi-
nööriin. Toimitusjohtaja tulee mukaan 
aina, kun ehtii. 

Käymme vartin verran voimalaitok-
seen liittyviä asioita lävitse. Kokoontu-
miset pystytään pitämään lyhyinä, kun 
niitä on niin tiheästi.

Palaveria seuraa kahvitauko. Meidän 
operaattorienkin kahvitteluajat ovat va-
kiintuneet kello 9:ksi ja 14:ksi, vaikka 
voisimme periaatteessa pitää taukoja 
omaan tahtiimme. On kuitenkin muka-
vaa nähdä muitakin. Keskustelu rönsyi-
lee työasioista vapaa-ajan kuulumisiin.

Meidän operaattorien kesken huu-
mori voi olla rankkaakin. Tiiviissä po-
rukassa jokainen saa olla oma itsensä ja 
jokainen tietää, miten pitkälle jutuissa 
voi mennä.

11.00
Jo painelaitelakikin määrittelee, että 
me laitoksen käyttäjät emme voi lähteä 
talon ulkopuolelle lounaalle. Siksi tur-
vaudumme eväisiin. 

Voimme kuitenkin ruokailla samaan 
aikaan. Hyvin harvoin lounas jää kes-
ken työtehtävän takia. Sellainen tilanne 
voi kuitenkin tulla, jos jokin kriittinen 
komponentti hajoaa.

Olen myös työpaikkani pääluotta-
musmies ja hoidan siihen liittyviä teh-
täviä sitä mukaa, kun niitä ilmaantuu. 
Porukkamme on suht pieni, parikym-
mentä henkilöä, eikä luottamustehtä-
vän hoitaminen vaadi aikaa joka päivä.

Pääluottamusmiehenä en erottele 
työ- ja vapaa-aikaa. Voin aivan hyvin 
vastata puhelimeen vapaapäivältä. 

14.00
Päivän toiset yhteiskahvit juodaan ilta-
päiväkahdelta, ja niiden jälkeen päivit-
täiset huolto- ja putsaustoimet jatkuvat.

Westenergyn voimalaitos tekee säh-
köä ja kaukolämpöä kierrätykseen so-
veltumattomasta jätteestä. Tuotantom-
me kattaa noin puolet Vaasan alueen 
kaukolämpötarpeesta.

Yleensä kaikenlaista polttamista pi-
detään syntinä, mutta meidän poltta-

misemme tulokset ovat ympäristöteko. 
Kun tuotamme energiaa jätteestä, fos-
siilisten polttoaineiden tarve vähenee. 
Kaatopaikalle päätyessään jätteet syn-
nyttäisivät metaania ja hiilidioksidia si-
sältävää kaasua, joista ensiksi mainittu 
on jälkimmäistäkin voimakkaampi kas-
vihuonekaasu.

Pidämme huolta ympäristöstä myös 
omalla toiminnallamme. Savukaasut 
puhdistetaan kahdessa vaiheessa, min-
kä jälkeen niiden puhtautta seurataan 
jatkuvalla mittauksella.

Työmme tuntuu kaiken kaikkiaan 
merkitykselliseltä. 

15.00
Päivän seesteinen hetki koittaa kolmen 
ja neljän välillä, kun osa porukasta al-
kaa tehdä lähtöä kotiin. 

Työpäivän viimeiset tunnit kuluvat 
valmistautumalla yövuorolaisten tu-
loon: haluamme kaikkien avoinna ole-
vien asioiden löytävän ratkaisunsa en-
nen vuoronvaihtoa. Yötyöläiset pääse-
vät aloittamaan puhtaalta pöydältä.

Kun itse olen yövuorossa, työ on 
enimmäkseen prosessin valvomista. 

18.45
Yövuoro saapuu töihin, ja meidän 
12-tuntinen työpäivämme on päätty-
mässä. Vaihdamme vuorojen kesken 
pikaiset kuulumiset.

Koti-ilta jää aika lyhyeksi. Jos pojal-
la on ollut jääkiekkotreenit, hänen äi-
tinsä on huolehtinut kuljetuksen hallil-
le ja minä vastaan hakemisesta. Yleen-
sä pojan viikkoon mahtuu kolmet tree-
nit ja viikonlopulle vielä peli.

Omat jääkiekko- ja salibandytreeni-
ni yritän ajoittaa vapaapäiviin. Koke-

muksesta voin sanoa, että esimerkik-
si aamutreenit yövuoron jälkeen eivät 
toimi!

19.45
Tulemme pojan kanssa kotiin. Jos ruo-
kaa ei ole valmiiksi tehtynä jääkaapis-
sa, valmistan vielä jonkin nopean ateri-
an, vaikka kanakastiketta ja riisiä. Siitä 
saan itsellenikin seuraavan päivän lou-
naan.

Pojan läksyjä ei tarvitse paljon val-
voa, kun asiat tuntuvat hoituvan muu-
tenkin. 

Sen olen jatkuvasta kolmivuorotyös-
tä oppinut, että illalla on keskityttävä 
rauhoittumaan ja nähtävä vähän vaivaa 
hyvien yöunien eteen. Lumitöihin ei 
siis kannata ryhtyä iltayhdeksältä. Nuo-
rempana kyllä nukahtamiseen riitti, et-
tä kaatui sänkyyn. Uni tuli heti.

Poika menee nukkumaan yhdeksän 
ja puoli kymmenen välillä. Sen jälkeen 
lepäilen sohvalla ja kuuntelen vaikka 
äänikirjaa. Tykkään eniten elämäker-
roista ja historiateoksista. Fiktioon en 
tartu oikein koskaan.

23.00
Jos yritän mennä aikaisemmin nukku-
maan kuin yhdentoista maissa, nukah-
taminen ei onnistu. Tällä aikataululla 
nukun yleensä aamuun asti.

Jatkuva vuorotyö häiritsee hieman 
normaalia unirytmiä. Vapaalla yritän 
herätä ajoissa ja mennä ajoissa nukku-
maankin. Silloin olisin aamuvuorojen 
alkaessa normaalissa rytmissä ja ryt-
min kääntäminen tulevista yövuorois-
takin olisi helpompaa.

Ainakin toistaiseksi tällainen työaika 
on hyvä. En vaihtaisi tätä muuhun.
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KÄRKIMIES

VUOSILOMALAIN LISÄVAPAAPÄIVÄT
Vuosilomalakia muutettiin 

1.4.2019 lukien siten, että 

työntekijälle turvataan oikeus 

vähintään neljän viikon palkalli-

seen vapaaseen, vaikka hän oli-

si ollut poissa työstä pitkän työ-

kyvyttömyyden tai kuntoutuk-

sen vuoksi. 

Vuosilomalain mukaan sairau-

desta tai tapaturmasta johtuvan 

poissaolon osalta vuosilomaa 

kertyy 75 työpäivää lomanmää-

räytymisvuoden aikana. Sama 

koskee lääkinnällistä kuntoutus-

ta. Käytännössä tämä tarkoittaa 

15 työviikon ajanjaksoa viisipäi-

väistä työviikkoa tehtäessä.

 Työkyvyttömyyden alkamis-

ajankohdasta riippuen vuosilo-

maa kertyy ensimmäiseltä kol-

melta kuukaudelta. 30 päivän 

vuosilomakertymällä jokainen 

töistä poissaolokuukausi tästä 

eteenpäin vie 2,5 päivää vuosi-

lomaa kuukautta kohden. Kuu-

den kuukauden työkyvyttömyy-

den johdosta menettää 7,5 päi-

vää vuosilomaa. 

LISÄVAPAAPÄIVÄT TAKAAVAT 

NELJÄN VIIKON PALKALLISEN 

VAPAAN

Euroopan Unionin tuomioistuin 

on tulkinnut vuosilomaoikeut-

ta niin, että oikeus neljän viikon 

palkalliseen vapaaseen koskee 

myös työkyvyttömyyden vuoksi 

pitkään työstä poissa olleita. Tä-

män vuoksi vuosilomalakiin on 

otettu uusi säännös vuosilomaa 

täydentävistä lisävapaapäivistä.

Lisävapaapäivät takaavat nel-

jän viikon palkallisen vapaan, 

jos vuosilomaa ei pitkän työky-

vyttömyyden vuoksi ole kerty-

nyt 24 päivää. Lisävapaapäivät 

eivät ole vuosilomaa, vaan niil-

lä hyvitetään saamatta jäänyttä 

vuosilomaa.

Lisävapaapäiviä voi saada 

enintään 12 kuukauden yhtä-

jaksoiselta poissaololta. Jakson 

katkaisee poissaolojaksojen vä-

liin sijoittuva työssäolo, joka oi-

keuttaa normaaliin lomanmää-

räytymiseen vähintään yhden 

kuukauden ajalta. Työssäolo 

osasairauspäivärahalla ei katkai-

se jaksoa. 

Lisävapaalta maksettavaan 

korvaukseen ei sovelleta vuosi-

lomapalkkaa koskevia säännök-

siä. Työntekijällä on oikeus saa-

da lisäpäiviltä säännönmukaista 

tai keskimääräistä palkkaansa 

vastaava korvaus. Korvaus mak-

setaan myös työsuhteen päätty-

essä, jos lisävapaapäiviä on pi-

tämättä. 

Lisävapaapäivät annetaan sa-

malla tavalla kuin vuosilomapäi-

vät ja niiltä maksettavaan korva-

ukseen sovelletaan vuosiloma-

palkan ja lomakorvauksen mak-

samisen ajankohtaa koskevia 

säännöksiä. Lisävapaapäivät ei-

vät ole työssäolon veroista ai-

kaa, eikä niiden ajalta voi siten 

ansaita vuosilomaa.

LOMAN ANTAMISAIKA 

TYÖKYVYTTÖMYYDEN 

VUOKSI PITENEE

Lisävapaapäivien vuoksi vuosi-

lomalain säännös vuosiloman 

antamisesta työkyvyttömyyden 

vuoksi muuttuu. Loman anta-

misaika työkyvyttömyyden vuok-

si pitenee. Vuosiloma on jatkos-

sakin annettava vanhojen sään-

nösten mukaisesti. Jos lomaa ei 

pitkän työkyvyttömyyden vuoksi 

ole mahdollista antaa normaa-

listi, se on annettava seuraavan 

kalenterivuoden lomakauden ai-

kana tai viimeistään kyseisen 

kalenterivuoden päättymiseen 

mennessä. 

Vanhan säännöksen mukaan 

siirretty vuosiloma oli annettava 

ensisijaisesti lomakauden aika-

na ja viimeistään saman kalen-

terivuoden päättymiseen men-

nessä. Tämän jälkeen loma oli 

maksettava lomakorvauksena. 

Uusi säännös tuo siis lisäva-

paapäivien lisäksi vuoden lisää 

aikaa antaa siirretty vuosiloma 

ja lisävapaapäivät vapaana. 

Lisävapaapäivät tulevat voi-

maan 1.4.2019 alkavan loman-

määräytymisvuoden alusta ja 

siitä eteenpäin kertyviin vuosi-

lomiin. Lisävapaapäiviä voi tul-

la 31.3.2020 päättyvän loman-

määräytymisvuoden aikana ker-

tyneisiin vuosilomiin vuosiloma-

lain ehtojen täyttyessä. 12 kuu-

kauden poissaolojaksoon voi-

daan huomioida myös ennen 

1.4.2019 alkanut poissaolo. Li-

sävapaapäiviä voi kuitenkin ker-

tyä vasta 1.4.2019 alkaen. 

JARI OLLILA

vastaava 

sopimusasiantuntija

Turku ja Tampere tuntuvat kisaavan siitä, kumman keskustassa rakennetaan nyt enemmän. Turun torille rakennetaan maanalaista pysäköintilaitosta ja liiketiloja. Myös muita mittavia rakennuskohteita on meneillään joen molemmilla puolilla. 

Lisää TYKS Majakkasairaalan työmaakierrokselta seuraavalla aukeamalla. 

KUUKAUDEN
KUVA

KUVA: RIITTA KALLIO
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Turun yliopistollisen 
keskussairaalan tekeillä 
oleva lisärakennus 
Majakkasairaala on iso ja 
teknisesti kunnianhimoinen 
uudisrakennushanke. 
Rakennuksen on määrä olla 
myös terve, turvallinen ja 
toimiva. Lisäksi tyylikäs 
talo saisi luoda mielikuvia 
saaristolaismaisemista. 
Siinäpä rakentajille haastetta 
kerrakseen!

Yhteispelillä kaikki sujuu, va-
kuuttaa rakennuksen sähköis-
tysurakkaa toteuttava Caverio-

nin työporukka kärkimiestensä Pasi 
Starastin ja Tomi Mattilan suulla.

He kertovat, että helmikuun lopul-
la rakennuksessa työskentelee 24 Ca-
verionin sähköasentajaa ja lisää on tu-
lossa. Yleiskaapelointi on eriytetty ali-
urakaksi, josta vastaa kourallinen Sai-
pu Oy:n asentajia.

– Tämä on isoin työmaa, mikä on 
uralla sattunut vastaan. Materiaali-

määrät ovat valtavia, summailee säh-
köasentajien luottamusmies Arto Tuo-
minen.

– Yleensä kärkimiehet laskevat ura-
kat, mutta täällä laskuhommia riittää 
muillekin, selventää tietokonetta työ-
maakopin nurkassa naputteleva säh-
köasentaja Ville Kyynäräinen, joka 
on saanut parin viikon komennuksen 
osaurakan laskentaan.

Hän on tyytyväinen työmaan tarkkoi-
hin työmaasopimuksiin ja sen liittei-
siin, joissa urakat on tarkasti määritelty.

– On kaikkien etu, että sopimuksista 
on mustaa valkoisella. Selusta on tur-
vattu ja tulkinnat jäävät pieniksi.

TERVE, TURVALLINEN JA TOIMIVA
Lähes 190 miljoonaa maksava, yli 
55 000 neliön laajuinen, moderni kah-
deksankerroksinen ”saaristolaishenki-
nen” uudisrakennus nousee Turun T-
sairaalan yhteyteen junaradan ja Hel-
singinkadun päälle. Sairaalan arvioi-
daan valmistuvan loppuvuodesta 2021. 
Majakkasairaalaan sijoitetaan nykyi-

Majakkasairaala 
rakentuu yhteispelillä

 TEKSTI  JA KUVAT:  RIITTA KALLIO 

Schauman Arkkitehtien suunnittelemassa Majakkasairaalassa katse kiinnittyy ikkunarivistön värikkäisiin laseihin, joiden olisi määrä tuoda mieleen rantapyyhkeet. Saaristolaisteema näkyy pian myös talon huipulta ympäristöään valaisevassa  

”majakassa” (=konehuoneessa) samoin kuin taloon tilatussa merihenkisessä taiteessa, josta suurimman kunnian kantaa arkkitehti Mikko Sinervo.

Arto Tuominen, Pasi Starast, Tomi Mattila ja Ville Kyynäräinen pitivät oman ”risteilypalaverinsa” työmaan 

toimistokopilla ennen työmaakierrosta.

Tommi Luukkonen on yksi Caverionin 24 sähköasentajasta, 

joilla puuhaa riittää Majakkasairaalassa loppuvuoteen 2021.
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sen U-sairaalan palvelut, muun muassa 
lastensairauksien sekä naistentautien 
ja synnytysten hoito. Lisäksi taloon si-
joittuu sairaanhoidollisia tukipalvelu-
ja, kuten kuvantaminen, laboratorio ja 
välinehuolto.

Päällisin puolin varsin valmiin nä-
köisen rakennuksen kahdeksassa ker-
roksessa käy edelleen melkoinen kuhi-
na, kun eri alan ammattilaiset urakoi-
vat omaa osaansa mittavasta rakennus-
työstä. Jotta mihinkään lohkoon ei syn-
tyisi varsinaista ruuhkaa, kärkimiesten 

Rakennuksen alta kulkeva moottoritie vastaa Majakkasairaalan tarinassa virtaavaa vettä

täytyy olla tarkkana ja sopia ”risteilypa-
lavereissa” asentajien työkohteet mui-
denkin töihin sopiviksi. Hyvänä apuna 
ovat työtiimeille jaetut tabletit, joissa 
kolmiulotteiset havainnekuvat eri ker-
roksista näyttävät, missä esimerkiksi 
talotekniikan putket kulkevat ja mihin 
aikaan kukin voi niiden läheisyydessä 
työskennellä.

YLI TUHAT 
KILOMETRIÄ KAAPELIA
– Asennettavan tavaran määrä on poik-
keuksellinen. Rekkalastillisiin on mah-
tunut esimerkiksi yli tuhat kilometriä 
kaapelia, 15 000 valaisinta ja 530 ryh-
mäkeskusta. Johtoteitä on rakennettu 
yli 40 kilometriä, Tomi Mattila luette-
lee.

Majakkasairaala pitää sisällän monia 
erikoistiloja, joiden tekniikka ei hoidu 
ihan perusratkaisuilla.

– Leikkaussalit ja kuvantamot tuntu-
vat olevan monimutkaisimmasta pääs-
tä, kun taas vuodeosastoilla ja herää-
möissä tekniikkaa tarvitaan hieman vä-
hemmän, Arto Tuominen miettii.

Asentajat ovat tyytyväisi uusiin 
”asennuspaketteihin”, joissa kehikoi-
hin on esiasennettu valmiiksi vaikkapa 
potilasvuoteen taustalle tarvittava säh-
kötekniikka kalusteineen. Paketti no-
peuttaa työn etenemistä ja auttaa vält-
tämään satoja toistoja asennustyössä.

HELPPOJA JA HANKALIA
Valtavaa piuhamäärää eräässä sähkö-

RAUMA TURUN OSASTOTOIMITSIJAKSI

Hannu Rauma on valmiina vastaamaan ammattiosastonsa jäsenten työehtoja koskeviin kysymyksiin pääosin 

maanantaista keskiviikkoon.

Turunseudun Sähkötyöntekijät sai uuden osastotoimitsijan Hannu Raumasta. Hän 
aloitti osa-aikaisen pestinsä viime joulukuun alussa. Miltä toimitsijahommat ovat 

tuntuneet pitkän linjan sähköasentajasta?
– Mielekkäiltä. Hommaa on riittänyt laidasta laitaan. Osasto 041 on iso. Maksa-

via jäseniä on nyt noin 1160, eläkeläisiä lähes 450 ja opiskelijoitakin yli 400. Osas-
tossa on viisi toimivaa jaostoa. Talotekniikkajaoston ohella toimivat myös teollisuus-, 
työsuojelu-, nuoriso- ja urheilujaostot. Tapahtumia ja koulutusta järjestettään aktiivi-
sesti kaikilla osa-alueilla.

Noin 40 vuoden sähköasentajauran tehnyt Hannu Rauma on työskennellyt vii-
meiset 16 vuotta Aren palveluksessa, myös sähköliittolaisten pääluottamusmiehe-
nä. Kova työ ja nivelrikko muutaman varaosaleikkauksen kera on kypsyttänyt mie-
hen osatyökyvyttömyyseläkkeelle, johon kevyempi toimistotyö hyvin sopii lisukkeek-
si. Rauma jatkaa toistaiseksi myös Sähköliiton edustajiston ja sähköistysalan johto-
kunnan jäsenenä.

RAKENNUSBUUMI TYÖLLISTÄÄ
Hannu Rauma kertoo, että hän on ehtinyt tehdä jo työmaakierroksia ja jäsenhankin-
taa.

– Osaltani olen myös yrittänyt vähentää osaston sihteerin ja rahastonhoitajan työ-
kuormaa tekemällä toimistorutiineja. Kentällä olen yrittänyt aktivoida työhuonekun-
tia valitsemaan luottamusmiehiä työpaikoille, joilla ei vielä sellaista ole ollut.

Rauma arvioi, että Turun seudun sähkötyöntekijöillä on varsin hyvä työllisyystilan-
ne.

– Täällä rakennetaan nyt paljon asuntoja. Lisäksi meneillään on monia todella iso-
ja julkisia rakennushankkeita, esimerkiksi yliopisto- ja ammattikorkeakoulujen kam-
pus, sairaalatyömaa ja kauppatorin alle rakennettava pysäköintilaitos liiketiloineen. 
Näkymät ovat lähitulevaisuudessakin hyvät. Muun muassa pari hotellihanketta on 
toteutumassa lähiaikoina.

Osastotoimitsija käy viikoittain osaston toimistolla Brahenkatu 13:ssa, mutta so-
veltuvin osin hän tekee työtä myös etänä Littoisten kodistaan käsin. Varmimmin 
miehen tavoittaa sähköpostilla: osastotoimitsija@sahko41.fi tai puhelimella: 0400 
480854. 

Ville Kyynäräinen oli komennettu asennustöistä 

osaurakan laskentaan.

kaapissa vetelevä nuori sähköasenta-
ja Tommi Luukkonen luonnehtii työ-
tään ”sekavaksi”. Valtavalla sairaalatyö-
maalla eteen osuu niin helppoja kuin 
hankaliakin asennustöitä.

Yleiskaapelointia tekevä Saipu Oy:n 
kaksikko Toni Ruotsalainen ja Teemu 
Raita puolestaan kiittelevät työmaan 
järjestelyjä.

– Me pääsemme yleensä hoitamaan 
kaapelointitöitä kaikessa rauhassa, kun 
muurarit ja maalaritkin ovat jo hoita-
neet omat hommansa alta pois. Harte-
la-logistiikka kuljettaa asennuskalus-
teet paikalle ja itse hoitelemme varus-
teet nokkakärryillä yöksi lukkojen taak-
se, kuvailee ensimmäistä kärkimies-
pestiään tekevä Ruotsalainen.

Eräästä asiasta kaikki asentajat ovat 

samaa mieltä; laajalla työmaalla tulee 
käveltyä päivässä 15 – 20 000 askelta. 
Lenkille ei tarvitse illalla juuri lähteä. 
Asentajien työvarusteisiin ja asennus-
kalusteiden kuljetuksiin on satsattu. 
Siivoukseenkin on panostettu, mutta 
pölyä riittää silti rakennuksen kerrok-
sissa, kun poltetusta tiilestä tehtyihin 
väliseiniin porataan johtoreittejä. Tii-
lipölyn takia valmistuvat tilat suljetaan 
tiiviisti siivouksen jälkeen.

Majakkasairaalan talotekniikka hoi-
tuu suomalaisvoimin, mutta isolle työ-
maalle tulee paljon rakentajia Etelä- ja 
Itä-Euroopasta sekä Venäjältä. 

– Korona-virusta odotellen, mitä bän-
di tuo tullessaan, Ville Kyynäräinen tii-
vistää nauraen asentajaporukan kevät-
talven tunnelmat. 

Toni Ruotsalainen ja Teemu Raita tekivät yleiskaapelointia.
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ILLALLISRISTEILY SAARISTOON
Perjantai illalla on Royal Line Oy risteily 
Helsingin edustan saaristoon. Lähtö- ja 
paluupaikkana Kauppatori.  Aluksina 
ovat  m/s NATALIA ja m/s KATARIINA. 
Risteilyyn kuuluu myös saaristolaispöy-
tä-buffet. Hinnaksi tulee 50€. Varaukset 
tehdään sähköpostiosoitteeseen voltti-
paivat2020@gmail.com

VOLTTIPÄIVIEN majoitus ja juhlapaikka 
on ORIGINAL SOKOS HOTEL PRESI-
DENTTI.

Tapahtuma alkaa perjantaina 7.8.2020, 
kun hotellin alassa aukeaa Volttipäivä-
opastuspiste.

Perjantai-lauantai yöksi on varattu 25 
kahden hengen huonetta Volttipäivä-
vieraille.

Hotellihuoneiden hinnat: 1hh 129€, 2hh 
149€. Lauantai-sunnuntai majoituksiin 
on varattu 150 kahden hengen huonetta.

LAUANTAINA Hotelli Presidentin audito-
rio on varattu paneelikeskusteluja varten 
kello 11-14. Tilaisuus on jaettu kahteen 
osaan. Ensimmäinen osuus käsittelee 
Sähköliiton tulevaisuutta. Toinen osuus 
on varattu Sähköliiton vaalikeskustelua 
varten. 

Paneelikeskusteluihin haetaan vahvoja 
mielipiteitä esittäviä henkilöitä. Tilai-
suus alkaa kahvilla ja osallistujat saavat 
myös buffet-lounaan noin kello 13.

LAPSIPERHEILLE on retki Linnanmä-
elle. LINNANMÄKI-rannekkeita saa ostaa 
hotellin aulasta, kuten myös HELSINKI 
CARD -kortteja. Mahdollisesti kiertoajelu 
museoratikalla. 

ILTATILAISUUTTA varten on varattu 
Presidentti- ja Sylvi-salit kello 18-24. 
Tilaisuuden juontaa IVAN PUOPOLO. 
Buffet-illallinen alkaa kello 19. Hinta on 
55€/henkilö. Tilassa myös kaksi baaria.

Puheiden ja ruokailun jälkeen esiintyy 
noin kello 20 alkaen HITTIORKESTERI 
AIMO.

https://www.volttipaivat.fi/ -sivuilta pääsee 
varamaan paikkoja tilaisuuksiin ja löytyy 
tiedot majoituksen varauksesta.

MAJOITUSVARAUKSET: 
Sokos Hotels Myyntipalvelu 
Puhelin: +35820 1234 600 
Sähköposti: sokos.hotels@sok.fi 
Mainitkaa ystävällisesti kiintiötunnus 

”VOLTTI2020” varausta tehdessä. 
Varaamattomat huoneet vapautuvat 

automaattisesti myyntiin 3.7.2020 klo 
20.  (Helsingin Sähköalantyöntekijöiden 
tekemää varausta supistetaan jo touko-
kuun lopussa, jos muut osastot eivät ole 
varanneet kiintiöstä huoneita.) 

HUOM! Varaa ajoissa tarvitsemasi huo-
neet, risteilyt ja iltatilaisuuden liput! 
Paikkoja on tarjolla rajoitetusti.

VOLTTIPÄIVÄT
HELSINGISSÄ
7.−9.8.2020

Helsingin
Sähköalantyöntekijät

VOLTTIPÄIVÄT KESKELLÄ HELSINKIÄ

VOLTTIPÄIVILLÄ ON KEILAKISAT RUUSULAN 

KEILAHALLISSA, JOSSA MITELLÄÄN 

SÄHKÖLIITON MESTARUUKSISTA. 

RADAT ON VARATTU 12-14. 

ILMOITTAUTUMISMAKSU 15€/KEILAAJA. 

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

HELPOSTI 
MUISTETTAVAT 
KYMPIN 
ALENNUKSET 
TURVALTA
Vakuutusyhtiö Turva selkeyttää Säh-

köliiton jäsenien asiakasetuja. 28. 

maaliskuuta lähtien sähköliittolaiset 

saavat 10 prosentin alennuksen hen-

kilö-, kasko-, lemmikki- ja venevakuu-

tuksista. Kun otat kotivakuutuksen 

Turvasta ja sen lisäksi jatkuvan henki-

lö-, kasko-, lemmikki- tai venevakuu-

tuksen, saat vielä 10 prosentin omis-

taja-asiakasalennuksen.

Uudistus korvaa moniportaisen asi-

akkuuden kestoon perustuvan etuoh-

jelman. Samassa yhteydessä päättyy 

myös liikennevakuutuksen omistaja-

asiakasalennus. 

Jos sinulla ei ole kotivakuutus-

ta tai sinulla on ainoastaan yksi va-

kuutus Turvasta, saat 10 prosentin 

omistaja-alennuksen kahden vuo-

den asiakkuuden jälkeen. Alennuk-

set eivät maaliskuun lopun jälkeen 

koske liikennevakuutusta.

Sähköliiton jäsenen sähköisessä 

asioinnissa on nyt mahdollisuus jä-

senmaksujen maksamismahdolli-

suus. Voit siis laskettaa maksusi 

määrän ja maksaa sen palvelussa.

Toimi näin:

1. Mene jäsenen sähköiseen asioin-

tiin osoitteessa jasenpalvelu.sahko-

liitto.fi ja kirjaudu palveluun. Syötä 

ylempään kenttään jäsennumerosi 

tai henkilötunnuksesi ja alempaan 

kenttään salasanasi, jos olet jo ai-

emmin käyttänyt palvelua. Jos et 

ole aiemmin kirjautunut, sinun tu-

lee tilata salasana Tilaa uusi salasa-

na -painikkeesta.

2. Valitse ylänavigaatiosta Jäsen-

maksulaskuri.

3. Syötä laskuriin bruttopalkkasi 

sekä jäsenmaksusi alku- ja loppu-

päivä. Jos sinulla on useampi työn-

antaja, laske kaikki bruttopalkat yh-

teen. Jos maksat jäsenmaksun use-

ammalta kuukaudelta, Palkkatieto-

kohtaan tulee valitsemiesi kuukau-

sien bruttopalkkojen yhteissumma.

4. Laskuri laskee jäsenmaksu-

si määrän ja tekee myös maksuviit-

teen.

5. Maksa jäsenmaksu -painikkeen 

kautta pääset valitsemaan oman 

pankkisi kymmenestä vaihtoehdosta 

ja maksamaan jäsenmaksun.

Jäsenmaksun maksamismahdolli-

suus on myöhemmin tulossa myös 

Sähköliiton mobiilisovellukseen. 

JÄSENMAKSUN 
VOI NYT MAKSAA 
SÄHKÖISESSÄ 
ASIOINNISSA



Neljällä paikkakunnalla toimiva 

GreenStar Hotels Oy tarjoaa uute-

na yhteistyökumppanina sähköliit-

tolaisille etuhintaista majoitusta. 

Yhden yön hinta GreenStar Joen-

suussa on 67 euroa, Jyväskylässä 

ja Vaasassa 75 euroa sekä Lahdes-

sa 79 euroa.

Edun saat, kun varaat majoituk-

sesi osoitteessa www.greenstar.fi/

fi/varaa ja käyttämällä varauskoo-

dia SAK. Koodi on sama kaikille 

SAK:laisten liittojen jäsenille. Hin-

nalla 1–3 henkilöä yöpyy samas-

sa huoneessa. Aamiainen ei kuulu 

huonehintaan, mutta sen voi varata 

ennakkoon 9 euron hintaan tai os-

taa hotellissa 10 eurolla.

Majoitus maksetaan paikan pääl-

lä hotellissa, joten muista ottaa 

Sähköliiton jäsenkorttisi mukaan.

Etuhinta ei ole voimassa erikois-

tapahtumien aikana.

UUSI ETU GREENSTAR-HOTELLEILTA

Vaasaan matkaavat voivat käyttää 

Raippaluodon siltaa.
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Ulvilalainen sähköasentaja Rai-
mo Härmä kiistää tähtäävän-
sä Porin pormestariksi, vaikka 

onkin opiskellut hallintotieteitä Tam-
pereen yliopistossa vuodesta 2015. Säh-
köliiton hallituksessakin vaikuttava 
Härmä suunnitteli alun perin juhlivan-
sa maisterin tutkintoaan 60-vuotispäi-
villään, mutta sivutoiminen opiskelu ei 
ole vielä edennyt ihan toivottuun pis-
teeseen. Seuraava päämäärä on mais-

terin tutkinto ennen eläkettä. Piene-
nä lohtuna syntymäpäiväsankarille tu-
li presidentin myöntämä Suomen val-
koisen ruusun mitali kultaristein. Mi-
tali tuli pitkäaikaisista ansioista Ulvilan 
kaupungin hallinnon ja ammattiyhdis-
tystoiminnan parissa.

– Porissa tai Ulvilassa ei ole ainakaan 
vielä pormestaria, mutta tottahan minä 
sellaiseksi rupeaisin, jos pyydettäisiin, 
Raimo Härmä nauraa.

Hän kertoo innostuneensa ai-
kuisopiskelusta ollessaan asennusval-
vojana OL3:n ydinvoimalatyömaal-

la. Rauhallisesti edennyt projekti jätti 
sopivasti tilaa uusille ajatuksille. Var-
masti opiskeluintoa kasvattivat myös 
Härmän Tampereella opiskelevat pojat 
Tommi ja Juho-Matti. Myös puhetera-
peutti-puoliso Elina ja hänen tyttären-
sä Leila kannustivat opiskeluun.

TURPEISELLA TÖISSÄ
Raimo Härmä kertoo olleensa ”Turpei-
sella töissä” lähes koko työssäoloaikan-
sa paria varhaista aloitusvuotta lukuun 
ottamatta.

– Firman nimi on vaihtunut pa-

DUUNITORI

Ay-aktiivi Raimo Härmä 
innostui opiskelusta

ri kertaa uran aikana, mutta työnanta-
jan omistajasuku on pysynyt Turpei-
sena. Tällä hetkellä nimenä on Mekel-
tek, aikaisemmin Itätullin sähkö ja Sa-
ta-Electro.

PITKÄ AY-URA
Härmän ay-ura on alkanut oman työpai-
kan pääluottamusmiehenä jo 25 vuotta 
sitten. Sanavalmiille miehelle lankesi 
omassa ammattiosastossaan myös pu-
heenjohtajan pesti, jota on jatkunut lä-
hes 23 vuotta. Luottamus toi mukanaan 
myös paikan Sähköliiton edustajistos-
ta, samoin kuin sähköistysalan johto-
kunnasta. Härmällä onkin pian taka-
naan peräkkäiset viisi täyttä nelivuotis-
ta edustajistokautta, joista viime vuodet 
myös hallitusvastuussa. 

– Ja seuraavaa kautta lähdetään vie-
lä hakemaan, lupaa Sähköliiton Edun-
valvonnantekijöiden ryhmässä vaikut-
tava Härmä.

Tes-neuvottelujen tärkeimpänä ta-
voitteena hän pitää tällä kertaa selkei-
tä palkankorotuksia ja toivoo ettei kiky-
kiistely vie kaikkea huomiota.

KIIRETTÄ PITÄÄ
Merkkipäiväänsä Raimo Härmä aikoo 
juhlia isolla porukalla Ulvilassa Van-
hankylän työväentalolla. Ohjelmalliset 
iltamat vietetään lauantaina 28.3. San-
kari vinkkaa tutuille sähköliittolaisil-
le, että poikkeaisivat juhlissa, jos siellä-
päin liikkuvat!

Juhlan jälkeen Härmä työt jatkuvat 
todennäköisesti ydinvoimalaitoksilla. 

Myös luottamustehtävät työllistävät 
miestä, varsinkin nyt, kun sähköistys-
alan tes-neuvottelut ovat kesken. Sa-
moin Ulvilan kunnalliselämä sekä pai-
kallisen SDP:n osaston puheenjohta-
juus juoksuttavat niin, että Härmän 
perhe hädin tuskin ehättää perinteisel-
le kevättalven laskettelumatkalleen Le-
ville. – Se on kuitenkin asia, josta ei luo-
vuta, Härmä painottaa. 

Läppäri kulkee Raimo Härmän matkassa kokouksesta 

toiseen. Myös opiskeluasioissa tietokone on tärkeä 

apuväline.

 TEKSTI  JA KUVA:  RIITTA KALLIO

tyotori.sahkoliitto.fi auttaa työnhaussa
Yli 500 sähköalan työpaikkaa avoinna

Näpyttele tietokoneesi tai kännyk-

käsi näytölle osoite tyotori.sah-

koliitto.fi ja saat ruudullesi kaik-

ki sähköalan avoimet työpaikat 

Suomessa. Sähköliitolle räätälöi-

ty ja kaikille avoin helppokäyttöi-

nen työnhakupalvelu avautui loka-

kuun alussa ja löysi heti aktiivisen 

käyttäjäkunnan. Palvelun toteut-

taa Duunitori.

Avoimet työpaikat -näkymä lis-

taa työnhakijalle kaikki palvelussa 

avoinna olevat sähköalojen työpai-

kat. Hakija voi rajata hakuaan eri 

suodatusvalintojen kautta, esimer-

kiksi paikkakunnan tai ammattini-

mikkeen perusteella.

HAKUVAHTI 

SEURAA PUOLESTASI

Työtorin palvelu valikoi Duunito-

rin työpaikkatarjonnasta sähkö-

alan avoimet työpaikat. Voit myös 

tilata itsellesi hakuvahdin, joka lä-

hettää haluamasi työpaikat tarjolle 

sähköpostiisi. 

Työtori on kaikille avoin, mak-

suton ja helppokäyttöinen palve-

lu, jota voivat käyttää myös työssä 

olevat. Työtorin kautta tieto avoi-

mista sähköalan paikoista välittyy 

nopeasti ja tehokkaasti. 

Työtori yhdistää sähköalan työn-

tekijät ja työnantajat entistä vai-

vattomammin. Ilmoittaminen Työ-

torilla on myös työnantajalle mak-

sutonta. Sähköalan ammattilai-

sia etsivä työn tarjoaja voi saavut-

taa tositekijät kattavammin vain 

Sähköliiton jäsenlehden Vasaman 

kautta 10 kertaa vuodessa. 

Parhaan tuloksen hyvää ammat-

tilaista etsivä työnantaja voi saa-

da ilmoittamalla sekä sähköisellä 

työnhakusivustolla että Vasamas-

sa. Työpaikkailmoitukset julkais-

taan lehdessä puoleen hintaan. 

Sähköliiton jäsenille räätälöity 
työnhakusivusto, viime syksy-
nä avautunut nettipalvelu Tyo-
tori.sahkoliitto.fi on jo aktii-
visessa käytössä.  Sähköliiton 
ja Duunitorin yhteistyöstä syn-
tynyt sivusto kertoo heti, että 
sähköammattilaisille on kysyn-
tää. Avoimia paikkoja on haus-
sa nytkin yli 500.

60
vuotta

28.3.

60
vuotta

28.3.
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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

Anmäl dig som arbetssökande hos 

TE-byrån genom att logga in i webb-

tjänsten på addressen www.te-tjans-

ter.fi senast den första arbetslösa da-

gen. Din rätt att få arbetslöshetsdag-

penning kan börja först när du anmält 

dig som arbetslös arbetssökande. 

SÅ HÄR ANSÖKER DU ON 

DAGPENNING

Sänd ansökan och nödvändiga bila-

gor till kassan genom kassans elek-

troniska tjänst. Du hittar arbetslös-

hetskassans elektroniska tjänst på 

addressen www.sahkoliitto.fi/tyot-

tomyyskassa. Du kan även sända 

ansökan och bilagor till kassan per 

post till addressen Elbranschernas 

arbetslöshetskassa, PB 774, 33101 

Tammerfors.

GÅ NOGGRANT IGENOM DIN AN-

SÖKAN OCH BILAGOR

Ifall din ansökan är bristfälligt ifylld 

eller bilagor fattas, försenar detta 

handläggning av din ansökan.

SÄND KASSAN FÖLJANDE 

BILAGOR:

Ett löneintyg för minst 26 ar-

betsveckor före arbetslöshe-

ten. I löneintyget uppger din 

arbetsgivare förskottsinne-

hållning underkastad lön med 

alla tillägg; semesterpenning 

(semesterpremie) och semes-

terersättning meddelas spe-

cificerat. Semesterpenning 

och semesterersättning an-

mäls skilt.

Ett kopia av uppsägningsanmä-

lan eller permitteringsanmälan

Ett kopia av ditt arbetskontrakt.

Om du får någon socialförmån, sänd 

kassan:

Ett kopia av pensionsbeslutet 

eller förmånsbeslutet.

Om du har företagsverksamhet som 

bisyssla, sänd kassan även:

Ett kopia av det senaste per-

sonliga beskattningsbeslutet 

med specifikationsdel.

Ifall du före arbetslösheten har stud-

erat eller te.x. varit i armén sänd kas-

san:

Ett kopia av bevis.

BESKATTNING

Arbetslöshetskassan får beskatt-

ninguppgifterna direkt från skatte-

myndigheten i början av året.  

Arbetslöshetskassan kan använda 

skattesatsen för lön som  

förskottsinnehållningssats för  

den inkomstrelaterade dagpenning-

en. Skattesatsen är dock  

alltid minst 25 %.

Beställ vid behov ett nytt  

ändringsskattekort för arbetslöshets-

dagpenning.

Om du blir arbetslös eller permitterad

X

X

X

X

X

X

60 v
SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYS-KASSALLA on juhlavuosi. Vuoden mittaan poimimme tälle sivulle kassaan ja työttömyysturvaan liittyviä historiapaloja 60 

vuoden varrelta.

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistelemassa lakimuu-

tosta, jonka myötä suurin osa työttömyysturvaan liittyvis-

tä TE-toimiston tehtävistä siirrettäisiin työttömyyskas-

soille. Suurin muutos on se, että lakimuutoksen jäl-

keen kassat tutkisivat yritystoiminnan ja opintojen 

vaikutusta jäsenen ansiopäivärahaoikeuteen. Nykyi-

sin TE-toimisto tekee sen. 

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ:n mie-

lestä lakimuutos selkeyttäisi työttömyysturvajär-

jestelmää ja vapauttaisi TE-toimiston resurs-

seja työnhaun tukemiseen. TYJ kuitenkin pi-

tää yrittäjyyttä koskevaa lainsäädäntöä liian 

vaikeaselkoisena ja tulkinnanvaraisena. Sik-

si henkilön on usein mahdotonta tietää en-

nalta, miten yritystoiminta vaikuttaa hänen 

työttömyysturvaansa. TYJ esittääkin, että 

on käynnistettävä pikainen selvitystyö kyseisen 

lainsäädännön yksinkertaistamiseksi.

KEHITYSIDEOITA OPINTOIHIN LIITTYVÄN PROSESSIIN

Työttömyysturvalla voi suorittaa päätoimisia opintoja silloin, kun niis-

tä on sovittu TE-toimistossa. Kyse on tällöin omaehtoisista opinnois-

ta. Omaehtoisesta opinto-oikeudesta päättää työttömyysturvan osal-

ta TE-toimisto. Lakimuutoksen jälkeen työttömyyskassa seuraisi opin-

tojen etenemistä, mutta tietyissä tapauksissa asia palaisi TE-toimis-

ton tutkittavaksi.

TYJ katsoo, että ehdotettu prosessi on liian monimutkainen ja että 

kassan tulisi vastata seuraamisesta sen jälkeen, kun TE-toimisto on 

antanut luvan omaehtoisiin opintoihin.

TYJ:n mielestä opinto-oikeudesta tulisi lisäksi antaa sellainen pää-

tös, johon työnhakija voi hakea muutosta. Nykyisin työnhakijalla ei ole 

tätä oikeutta. Ilman muutoksenhakuoikeutta opintoihin hakeutuva ei 

voi varmistua saamansa päätöksen lainmukaisuudesta.

TYJ: Tehtävien siirto 
selkeyttää työttömyysturvaa

MAKSATUS NOPEUTUMASSA
SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSASSA ON SAATU KÄYTTÖÖN NOPEUTETTU 
MAKSATUS. EHKÄ OLET HUOMANNUTKIN JO TÄSSÄ KUUSSA, ETTÄ ANSIO-
PÄIVÄRAHA TAI MUU ETUUS ON TULLUT TILILLE ENTISTÄ AIKAISEMMIN.

 Kertomusvuoden keväällä 
pantiin alulle työllisyyslainsää-
dännön kokonaisuudistus. Tar-
koitus on saada uudistus työl-
lisyyslaiksi eduskuntakäsitte-
lyyn kevään 1971 kuluessa, jot-
ta uusi laki voisi astua voimaan 
vuoden 1971 marraskuun alus-
sa. Taloudellisen kasvun hi-
dastuminen vuoden 1970 lop-
pukuukausina ilmeni jo vuo-
den 1971 alussa varsin nopeana 
työllisyyden heikkenemisenä. 
Talvella 1971 oli työnvälityk-
seen ilmoittautunut jo 10 000 
työtöntä työnhakijaa enem-
män kuin vuoden 1970 alussa. 
(toiminta- ja tilikertomus vuo-
delta 1970)

 ...kassamme jäseniä oli vuo-
den aikana työttömänä 914 
henkilöä edellisen vuoden vas-
taavan luvun ollessa 932 hen-
kilöä, josta luvusta oli naisia 8 
ja vastaavasti edellisenä vuote-
na 3. Avustuspäiviä kertyi yh-
teensä 35 043, edellisenä vuo-
tena vastaava luku oli 30 007. 
Työttömyyspäivät jakaantui-
vat alkuvuodelle 28 293, edel-
lisen vuoden vastaavan luvun 
ollessa 25 114, ja loppuvuodel-
le 6 750, kun edellisen vuoden 
luku oli 4 893 päivää. (toiminta- 
ja tilikertomus vuodelta 1971)

 Tarkasteltaessa kokonais-
tuotannon määrää voidaan ha-
vaita sen laskeneen edellises-
tä vuodesta noin 1 prosentilla, 
ollen kasvu noin 5 prosenttia. 
Kasvun eräänä esteenä oli työ-

1970-luvulla koettiin sekä työvoiman voimakasta kysyntää että 

työllisyyden verrattain vankkaa laskua.

voimapula, joka etenkin vuo-
den keskivaiheilla Etelä-Suo-
messa oli hyvin huomatta-
va. Työllisyys kasvoi 1,4 %, kun 
työttömyysaste laski 0,6 %, ol-
len 1,7 % koko työvoimasta. 
Työvoiman voimakas kysyn-
tä lisäsi voimakkaasti työllis-
ten määrää, joka kasvoi vuon-
na 1974 noin 65 000 henkilöä, 
ollen noin 3 %. (toiminta- ja ti-
likertomus vuodelta 1974)

 Edellä olevista lukusarjoista 
voidaan selvästi havaita työt-
tömyyden verraten voimakas 
kasvu. Siirryttäessä vuodelle 
1976, on työttömyys ennustei-
den mukaan vähintäänkin yhtä 
suurta, ellei suurempaakin. 
(toiminta- ja tilikertomus vuo-
delta 1975)

 Seuraavassa maksetut työt-
tömyyskorvaukset eri vuosina

1972: 961.872,40
1973: 1.272.031,44
1974: 852.668,94
1975: 2.425.639,82
[...] Työttömyyskassan hal-

lintoneuvosto kokoontui kerto-
musvuoden aikana yhden ker-
ran. Tästä kokouksesta kertyi 
pöytäkirjapykäliä 7 kappaletta. 
Hallintoneuvoston kokoukses-
sa oli esillä vain sääntömääräi-
set asiat. (toiminta- ja tilikerto-
mus vuodelta 1975)

DUUNITORI
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Sähköliiton kevään valtakunnal-
linen nuorisotapahtuma buu-
kattiin tänä vuonna täyteen. Lä-

hes 40 osallistujaa nautti asiaa ja kiak-
koo -konseptilla toteutetusta kattauk-
sesta maaliskuun viikonloppuna Tam-
pereella.

Asiakattaukseen kuuluivat esitykset 
liitosta, osastotoiminnasta ja työturval-
lisuudesta. Kiakkoo-osio keskittyi le-
gendaariseen Hakametsän halliin, jos-
sa paikallisjoukkue Ilves kohtasi jäällä 
helsinkiläisvieras HIFK:n ensimmäisen 
tapahtumapäivän päätteeksi.

Pirkanmaalta ja pääkaupunkiseudul-
ta saapuneet osallistujat kannattivat 
oletettavasti kotijoukkueitaan, mutta 
muualta Suomesta saapuneet pystyivät 
ehkä pysyttelemään puolueettomina.

Asiaan kuuluvan lätkäveikkauksen 
osallistujien kesken voitti vantaalainen 
Jani Turtiainen. Hän arvasi, paitsi lop-
putuloksen 3–2, myös voittomaalin te-
kijän eli Arttu Ruotsalaisen. 

Kysyimme seitsemältä osallistujalta:
1. Mikä innosti sinut osallistumaan val-
takunnalliseen nuorisotapahtumaan?
2. Millaisia terveisiä lähetät liitolle ja 
sen jäsenille?

DANIEL HAGELBERG, Espoo
1. Halusin osallistua yhteishengen pa-
rantamiseksi ja saadakseni käsityksen 
Sähköliiton nykyisestä tilanteesta. Mil-
laisia tavoitteita liitolla on, miten se ai-
koo vastata tarpeisiin ja toteuttaa ta-
voitteet? 

Tällä hetkellä liitto ylläpitää saavu-
tettuja työehtoja ja etuuksia mutta ei 
mielestäni riittävästi yritä parantaa ti-
lannetta. Ostovoima tuntuu laskevan 
koko ajan, vaikka sähköasentajista on 

pulaa. Nyt olisi nimenomaan tilaisuus 
parantaa ansiotuloja.

Työntekijöillä on velvollisuus jous-
taa, mutta ansiotulojen riittävä taso ei 
saa olla kiinni pelkästään ylitöistä tai 
lisistä. 

2. Sähköliiton jäsenmaksu on eu-
romääräisesti pieni. Viikonloppu oli 
onnistunut, ja haluan omalla toimin- 
nallani edesauttaa liiton mahdolli-
suuksia. 

VILLE TJEDER, Kotka
1. Päätin osallistua uteliaisuudesta. 
Ajattelin, että oppisin kurssilla työelä-
mää hyödyttäviä asioita ja oppisin vält-
tymään työelämän kompastuskiviltä.

Jääkiekko-ottelu oli mukava keven-
nys ohjelmassa.

Käytin intin viikonloppuvapaan 
kurssiin myös siksi, että minulla ei ol-
lut näkemystä Sähköliitosta ja halusin 
ottaa selvää jäsenyyden tuomista hyö-
dyistä.

2. Terveisiä Sähköliiton jäsenille: jos 
harkitset osallistumista liiton kursseil-
le, niin suosittelen!

LINDA VALLENIUS, Tampere 
1. Lähdin viikonlopputapahtumaan, 
koska loppujen lopuksi tiesin Sähkö-
liiton toiminnasta melko vähän, vaik-
ka olenkin ollut vuosia jäsen. Ystävä-
nikin kehui tapahtumaa.

2. Kannatti lähteä! Terveisiä kaikille 
Sähköliiton jäsenille!

ROOPE LAMMI, Tampere
1. Aloin työkaverin kanssa keskustella 
töissä tästä tapahtumasta, ja kiinnos-
tus alkoi kasvaa. Mikä Sähköliitto oi-
keasti on? Onko se vain tabu, johon on 
kuuluttava? Tapahtuman aikana kä-
vimme läpi, mitä Sähköliitto on ja mi-
tä hyötyä, tukea ja turvaa liitto jäsenil-
leen antaa.

Lisäksi kävimme läpi ajankohtaisia 
asioita ja työturvallisuutta. Lauantai-
na iltapäivällä siirryimme Hakamet-
sän jäähallille katsomaan jääkiekko-
ottelua.

Toisena tapahtumapäivänä keskus-
telimme siitä, millaisen liiton jäsenet 
haluavat ja mitä Sähköliitto tekee tule-
vaisuudessa.

NUORISOTAPAHTUMASSA ENNÄTYSOSANOTTO

KIAKKO KEVENTÄÄ ASIAPUOLTA

JANI TURTIAINEN, Vantaa
1. Suurin porkkana osallistumiseen oli 
Ilves–HIFK-ottelu, mutta myös varo-
vainen kiinnostus Sähköliiton toimin-
taan.

2. Terveiset Mattila Porvoo Oy:n 
asentajille!

JANNE AALTO, Järvenpää
1. Tulin tapahtumaan, koska koin ole-
vani sinne erittäin tervetullut: lähes-
tyttiinhän meitä kutsun muodossa niin 
tekstiviestitse kuin sähköpostitsekin.

Erittäin hyvänä porkkanana toimi 
myös Ilves–HIFK-peli Hakametsässä! 
Ohjelmarunko oli erinomainen. Paina-
vaa asiaa oli sopivassa suhteessa, eikä 
se tuntunut pakkopullalta.

2. Näitä lisää kiitos!

MARKKU VALLIUS, Helsinki
1. Tulin tänne katsomaan, mitä asioita 
täällä käsitellään.

2. Terveiset liiton toimistolle, että 
kursseja järjestettäisiin jatkossakin!

MARKKU VALLIUS, Helsinki

DANIEL HAGELBERG, Espoo VILLE TJEDER, Kotka LINDA VALLENIUS, Tampere ROOPE LAMMI, Tampere

JANI TURTIAINEN, Vantaa JANNE AALTO, Järvenpää

 TEKSTI :  ARI WIGELIUS JA  MINNA JÄRVENPÄÄ

 KUVAT:  ARI WIGELIUS



 VA S A M A  3  /  2 0 2 0   19

KURSSIT

KILJAVAN OPISTON 
KURSSIT KEVÄÄLLÄ 2020
Sähköliitto on varannut paikkoja seuraavilta 
kevään yleisiltä kursseilta:
• Pääluottamusmiesten täydennyskurssi 4.–6.5.2020

• Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi 4.–8.5.2020

• Työoikeuden peruskurssi 4.–8.5.2020

• Paikallinen sopiminen 11.–13.5.2020

• Tuottavuus ja hyvinvointi: luottamusmiesten täydennyskurssi 14.–15.5.2020

Löydät muut opiston järjestämät kurssit osoitteesta: www.kio.fi. Jäsenillämme on mahdolli-

suus 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. 

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. 

SÄHKÖLIITON 6. OSASTOJEN VÄLINEN

SÄBÄTURNAUS
la 3.10. klo 10–18, Lahden Energiahalli
Joukkueet: vähintään yksi maalivahti ja viisi kenttäpelaajaa; 
pienet osastot voivat yhdistyä yhdeksi joukkueeksi.

Ilmoittautumiset Anssi Salminen puh. 040 966 6142 
tai salminen.anssi@hotmail.com 

Osallistumismaksu 150 €/joukkue (sis. lounas hallilla) 11.9. 
mennessä tilille FI48 5542 7140 0229 13. 
Kirjoita maksun saajaksi Lahden Sähköalantyöntekijät ry ja 
viitteeksi osastonne nimi.

Järjestäjä: LAHDEN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY OS. 059

Turnausta isännöi Sähköliitto, jonka järjestövakuutus kattaa pelit.

NUORISOTAPAHTUMASSA ENNÄTYSOSANOTTO

KIAKKO KEVENTÄÄ ASIAPUOLTA

Kevätretkelle Kaarniemeen
Luonto herää tänä keväänä aikaisin. Pitkästä keväästä, muuttolinnuista ja si-
nivuokoista pääsee nauttimaan vaikkapa Kotkan Kaarniemeen, sähköliittolais-
ten omaan lomapaikkaan, jonka mukava majoitus rantasaunoineen on tarjolla 
edulliseen jäsenetuhintaan. 

Hyvin varustellut mökit ja huoneistot tuliterine kylpyhuoneineen odottavat 
kulkijoita. Loma-asuntoja voi varata internetin kautta: www.sahkoliitto.fi/edut-
ja-palvelut/lomapaikat tai soittamalla toimistotyöntekijä Teija Niemenmaalle, 
puh. 050 371 8961 tai aluevalvoja Tapio Haikalle, puh. 0440 557 841.

Lyhyen ajomatkan päässä Kaarniemestä sijaitsevat Kotkan monet nähtävyy-
det, palkitut puistot, taideteokset, merimuseo ja maretarium, samoin kuin 
maailmanperintökohde Verla ja Haminan linnoituskaupunki.

Sähköliiton lomaosakkeiden esittelyt ja varaustilanteen näkee parhaiten liiton 
kotisivuilta. Muutamia hajaviikkoja Lapin ja Vierumäen kohteissa saattaa olla 
vielä tarjolla tällekin keväälle.

Tämän Vasaman mennessä painoon Sähköliitto päätti koronavirustilanteen 
aiheuttamista varotoimista.

Kaikki maalis-huhtikuulle ajoittuvat omat kurssimme on peruttu.
Ensimmäisenä peruuntui 13.–14. maaliskuuta pidettäväksi ilmoitettu 
sähköistys- ja sähköasennusalan TES-kurssi Vantaalla.

Loput perutut kurssit ovat:
• 21.3. ASPA-koulutus, Vantaa
• 28.–29.3. Sähköistys- ja sähköasennusalan urakkatöiden laskeminen -kurssi, 
   Seinäjoki
• 4.–5.4. Sähköistys- ja sähköasennusalan urakkamääräykset -kurssi, Vantaa

Vuoden suurtapahtumistamme peruutetaan perinteiset luottamushenkilöseminaari ja 
jäsenristeily. Ne olisivat ajoittuneet huhtikuun viikonloppuun 24.–26.4. 

Lehden painoon mennessä Kiljavan opisto tiedotti nettisivuillaan, että se pitäytyy 
toistaiseksi opetusohjelmassaan mutta seuraa päivittäin viranomaisten ohjeistusta. 
Muutoksista ilmoitetaan opiskelijoille. 

Seuraa siis Sähköliiton ja Kiljavan opiston nettisivuja:
www.sahkoliitto.fi > Koulutukset & tapahtumat
www.kio.fi

PERUUTUKSIA SÄHKÖLIITON TAPAHTU-
MIIN KORONAVIRUSTILANTEEN TAKIA!

TOIMI NÄIN, JOS SINUT LOMAUTETAAN 
KORONAN SEURAUKSENA
Sairauden ajalta maksetaan lähtökohtaisesti joko palkkaa tai sairauspäivärahaa ja 
karanteenin ajalta tartuntatautipäivärahaa. Koronan seurauksena myös lomautuk-
set voivat olla mahdollisia.

Lomautukset voivat johtua esimerkiksi matkustusrajoitteista, kulutuksen vähene-
misestä tai siitä, että merkittävä osa työyhteisöstä on karanteenissa.

Työnantajan on annettava lomautusilmoitus 14 päivää ennen lomautuksen alkua.

Jos sinut lomautetaan, ilmoittaudu verkossa työttömäksi työnhakijaksi heti ensim-
mäisenä lomautuspäivänä.

Hae ansiopäivärahaa oman työttömyyskassasi sähköisessä asiointipalvelussa kah-
den viikon kuluttua lomautuksen alusta. Jos lomautuksesi kestää lyhyemmän ai-
kaa, hae päivärahaa aikaisintaan viimeisen lomautuspäivän jälkeen.
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OSASTOT TOIMIVAT Seuraava Vasama ilmestyy 16.4.2020. 

Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan maanantaihin 6.4.2020 kello 15.00 mennessä. 

Tällä välin päivitämme saapuneita ilmoituksia liiton kotisivuille.

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 il-

moituksesi teksti ja jätä vielä yhteystietosi niille varattuihin kenttiin. Paina lo-

puksi Lähetä-painiketta. Saat kuittauksen osastoilmoituksen lähettämisestä.

Päivitämme saapuneet ilmoitukset nettisivujemme Osastot toimivat -osi-

oon ja julkaisemme ne Vasama-lehdessä. Osastoilmoitukset ovat nettisivuilla 

osoitteessa www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/osastot-toimivat

004 Pohjoisen energia- ja 
sähköalantyöntekijät os. 004 ry
Kevätkokous pe 17.4.2020 klo 17 
Hotelli Scandic Rovaniemi Cityssä, 
Koskikatu 23. Asialistalla on sään-
tömääräiset ja sääntömuutosasiat. 
Kokouksen jälkeen ruokailu.

005 Lounais-Hämeen sähkötyönteki-
jäin ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous 
la 4.4.2020 Forssan Järjestöjenta-
lolla, Kuhalankatu 17, klo 12. Ko-
kouksen jälkeen ruokailu ravintola 
Martinassa. Tervetuloa! – Hallitus

011 Tampereen Seudun 
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston perinteiset pilkkikilpai-
lut su 29.3. Ensilässä alkaen klo 9 
ja päättyen klo 14, jos ei kilpailun 
alussa muusta sovita. Kilpaillaan 
sarjoissa yleinen, nuoret ja naiset. 
Kilpailun jälkeen sauna lämpimänä. 
Paikalla pikkupurtavaa, kahvia, vir-
vokkeita, makkaraa. Kilpailulle on 
säästä johtuen jäävaraus; mahdol-
lisesta peruutuksesta pyrimme il-
moittamaan tekstiviestillä aiemmin 
osallistuneille ja osaston sivuilla. 
Tervetuloa! – Vapaa-ajan jaosto

013 Hyvinkään Sähköalan-
työntekijäin ammattiosasto ry
Kevätkokous to 9.4.2020 klo 17 ra-
vintola Harlekiinissa, Kauppatori 1, 
Hyvinkää. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat yms. Osasto 
tarjoaa päivällisen. Tervetuloa!

014 Nokian Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous 
ti 7.4.2020 klo 18 Ravintola Pep-
per Bar & Restaurantissa, Välikatu 
18, Nokia. Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat. Tervetu-
loa! – Hallitus

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Jäsenistön sääntömääräinen kevät-
kokous ma 23.3.2020 klo 18 osas-
ton toimistolla, Arvi Kariston katu 3 
A 8, Hämeenlinna. Tervetuloa!

Varaa Himoksen loma-asunto 
www.sahko018.fi-sivuilta! Viikon 27 
varaus arvotaan 6.4.

Sähköliiton jäsenristeily la–su 
25.–26.4. Silja Europalla. Osas-
to tukee jäsenten sunnuntairuokai-
luiden kustannuksia laivalla. Ilmoit-
taudu tuen (40 €) hakijaksi 12.4. 
mennessä www.sahko018.fi-sivuil-
la. Tuen kuittaus tapahtuu risteilyl-
lä Ocean Clubin sisääntulolla 25.4. 
klo 18–18.30.

Ulkoilu-, peli- ja saunailta pe 

8.5. klo 17 Vanajan Parvella. Tule 
yksin tai ota työporukka mukaan, 
valitse mitä haluat! Tarjolla ruo-
kaa, juomaa, sauna, palju, katto-
terassi, leikkimielinen kaupunki-
suunnistus, kortti- ja lautapele-
jä sekä hienoa jääkiekkotunnel-
maa ison screenin äärellä! Sc-
reeniltä Suomi–Yhdysvallat klo 
17.15 alkaen. Leikkimieliseen 
kaupunkisuunnistukseen lähtö 
klo 17–18. Ilmoittautumiset 
tarjoiluiden riittävyyden 
takaamiseksi 30.4. mennessä.

Varaa Himoksen loma-asunto 
www.sahko018.fi-sivuilta! Viikon 37 
varaus arvotaan 15.4.

Matka MotoGP-kilpailuun Kymi-
ringille Iittiin su 12.7. Matka tait-
tuu miellyttävästi linja-autolla. Pe-
rillä sinua odottaa ainutkertainen 
tilaisuus seurata Suomen ensim-
mäistä MotoGP-sarjan osakilpailua. 
Tapahtuma on avec. Matkan hin-
ta on 30 €/jäsen ja 60 €/avec. Mu-
kaan mahtuu 20 nopeinta. Ilmoita 
ilmoittautumisen yhteydessä myös, 
mikäli alle 18-v. lapsia olisi tulossa 
mukaan linja-auton istumapaikko-
jen varaamiseksi. Ilmoittautumisen 
jälkeen saat omavastuun maksuoh-
jeet. Linja-auton alustava lähtö klo 
10 Wetterhoff, Hämeenlinna. Pa-
luukyyti n. 30 minuuttia viimeisen 
kilpailun päättymisen jälkeen. Lin-
ja-auton lopullinen reitti ja aikatau-
lu julkaistaan noin kaksi viikkoa en-
nen tapahtumaa. HUOM! Alle 18-
v. lapset pääsevät linja-autoon il-
maiseksi. Lastenlippu 7–17-vuo-
tiaille maksaa 30,50 € tapahtu-
man lipunmyyjillä. Osta lippu myös 
lapsellesi ja matkusta yhdessä hä-
nen kanssaan! Alle 7-vuotiaat pää-
sevät ilmaiseksi alueelle aikuisen 
seurassa. Max. 3 lasta per aikui-
nen. Valmistauduthan todistamaan 
lapsen iän tarvittaessa. Tapahtu-
man lisätiedot ja ilmoittautumiset 
26.6. mennessä www.sahko018.fi-
sivuilla.

021 Porin Seudun 
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous ke 22.4.2020 klo 
18 Original Sokos Hotelli Vaakunas-
sa. Esillä sääntömääräiset asiat ja 
sääntömuutosasioita. Kahvitarjoilu. 
– Hallitus

022 Lappeenrannan Seudun 
Sähköalantyöntekijät ry
SAK:n Lappeenrannan ja Imatran 
paikallisjärjestö ry:n pilkkikilpai-
lut la 21.3. klo 9 alkaen Marjolas-
sa, Mikonsaarentie 15, 53300 Lap-
peenranta. Kokoontuminen ja il-

moittautumiset Marjolan parkkialu-
eella. Kilpailuaika klo 9–13, pa-
luuaika 15 minuuttia. Kaiken ka-
lan kilpailu lakisääteiset alamitat 
huomioiden. Sarjat: nuoret, nai-
set, miehet, miesveteraanit + 55 v. 
Suurimman tuloksen pyytänyt voit-
taa LAP:n pilkkimestaruuden. Myös 
suurin kala palkitaan. Kilpailun jäl-
keen palkintojen jaon ohella tarjolla 
hernekeittoa ja pannaria Marjolas-
sa. Osaston sarjat: miehet, naiset, 
nuoret alle 18 v. Suurin kala pal-
kitaan. Tiedustelut Asko Pulli puh. 
0400 772 747 asko.pulli@nord-
kalk.com. – Hallitus 2020

024 Varkauden Sähköalantyöntekijäin 
Ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous ra-
vintola Amandassa to 16.4.2020 
klo 18. Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen määräämät sekä muut 
esille tulevat asiat. Kokouksen jäl-
keen ruokailu. Tervetuloa! – Hallitus

025 Loviisan Sähköalantyöntekijäin 
Ammattiosasto ry
Kevätkokous Ravintola Localessa,  
Mannerheiminkatu 2, Loviisa, to 
2.4.2020 klo 17. Sisältää ruokai-
lun.

026 Jyväskylän 
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous osas-
ton toimistolla, Vapaudenkatu 79 
A ti 7.4.2020 klo 18 alkaen. Esillä 
sääntömääräiset ym. esille tulevat 
asiat. Tervetuloa! – Hallitus

029 Kouvolan Sähkötyöntekijäin 
Osasto ry
Kevätkokous pe 27.3.2020 klo 18 
Juhlatalo Kaskussa, Salpausselän-
tie 40, 45100 Kouvola. Kokoukses-
sa käsitellään sääntöjen 7 § mukai-
set asiat ja sääntömuutokset. Ko-
kouksen jälkeen ruokailu ja sauno-
mismahdollisuus. Ruokailuun osal-
listuvilta sitova ilmoittautuminen 
22.3. mennessä osaston nettisivuil-
la kouvolansahkotyontekijat.sahko-
liitto.fi tai sähköpostilla kouvolan-
sahkotyontekijat@gmail.com. Hal-
litus toivottaa kaikki jäsenet terve-
tulleiksi!

Osaston perinteinen jäsenristei-
ly järjestetään pe–la 22.–23.5. Tal-
linnaan. Mukaan mahtuu 40 ensim-
mäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoit-
tautumiset 20.4. mennessä osaston 
nettisivuilla kouvolansahkotyonteki-
jat.sahkoliitto.fi/jasenristeily-2020/ 
tai sähköpostiin kouvolansahkotyon-
tekijat@gmail.com. Risteilyllä pieni 
omavastuuosuus.

032 Pudasjärven 
Sähköalojenammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous la 
28.3.2020 klo 18 ent. Carunan ti-
loissa, Sähkötie 2, Pudasjärvi. 
Sääntömääräisten asioiden lisäk-
si päätetään osaston kevätretkestä. 
Tervetuloa! – Toimikunta

036 Kuopion Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkoko-
us to 16.4.2020 klo 18 osaston 
toimistolla, Kuopionlahdenkatu 31, 
käynti Ajurinkadun puolelta. Käsi-

tellään osaston sääntöjen kevätko-
koukselle määräämät asiat ja sään-
tömuutokset. Tervetuloa! – Hallitus

037 Satakunnan Energia-alan 
ammattilaiset ry
Sääntömääräinen kevätkokous pe 
17.4.2020 klo 18, paikkana Miit-
tinki, Pohjoispuisto 4, Pori. Sään-
tömääräisten asioiden lisäksi kä-
siteltävänä sääntömuutosasiat. Il-
moittautumiset kokoukseen nume-
roon: 044 701 2375. Tervetuloa! 
– Hallitus

039 Tietoliikenne- ja 
Informaatiotekniikka os. 039
Kevätkokous ke 29.4.2020 kello 
17 Kiitoradantie 6, 01530 Vantaa.

041 Turun Seudun 
Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous to  
16.4.2020 klo 16.30 osaston toi-
mistolla, Brahenkatu 13 A 4, 
20100 Turku. Käsitellään osaston 
sääntömuutokset sekä muut sään-
tömääräiset asiat. Kahvi- ja voilei-
pätarjoilu. Tervetuloa mukaan!  
– Hallitus

042 Valkeakosken 
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous 
to 26.3.2020 klo 17.30, Melan-
kärki, Salmentie 14, Valkeakos-
ki. Esillä sääntömääräiset asiat ja 
sääntömuutokset sekä ajankohtai-
set asiat. Ruokailu. Hallitus klo 17. 
Tervetuloa!

043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry
Tulevat kokoukset v. 2020 tors-
taisin: 26.3. kevätkokous, 
23.4., 14.5., 27.8., 24.9., 29.10. 
ja 26.11. syyskokous. Huom! ko-
koukset alkavat klo 16.30. Tervetu-
loa! Osoite on Rakennusliiton toi-
misto, Sibeliusbulevardi 36, Por-
voo.

049 Helsingin 
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous ti 
21.4.2020 klo 17 Hämeentie 58–
60 C 57, 2. kerros, 00500 Helsin-
ki. Kokouksessa käsitellään sään-
tömääräiset ja muut ajankohtaiset 
asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! – 
Hallitus

055 Riihimäen Sähköalojen 
ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous Ra-
vintola Asema X:ssä Riihimäellä ti 
24.3.2020 klo 18 alkaen. Kokouk-
sessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Osasto tarjoaa iltapalan osal-
listujille. – Hallitus

056 Ikaalistenseudun 
Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous la 
4.4.2020 klo 10 Ikaalisten Teva-
niemessä Tevapirtillä osoittees-
sa Ojalantie 80, 39590 Tevanie-
mi. Käsitellään osaston sääntöjen 
kevätkokoukseen määräämät asiat 
ja sääntömuutokset sekä päätetään 
kesän matkakohteesta. Kokouksen 
jälkeen perinteiset pilkkikilpailut, 
jos jäätilanne sallii.

057 Etelä-Pohjanmaan 
Sähköalantyöntekijäin osasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous 
ti 14.4.2020 klo 17 alkaen Hotelli 
Almassa, Ruukintie 4. Tervetuloa!

058 Joensuun Sähköalantyöntekijät ry
Pilkkikisat la 4.4. klo 10 alkaen 
Vaivion kurssikeskuksessa, Vaivion-
tie 21. Joensuusta tultaessa Polvi-
järventietä ja sitten vasemmalle Vai-
vioon. Tarjolla raikasta ulkoilmaa. 
Kisojen jälkeen nautimme keittolou-
naan lisäksi grillimakkaraa ja mui-
ta lisukkeita. Sarjat: miehet, nai-
set, nuoret, eläkeläiset. Ilmoittau-
tumiset ruokailun johdosta 30.3. 
mennessä Kari Heinoselle puh. 050 
454 7319. Tervetuloa! – Hallitus

059 Lahden Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous Sau-
naklubilla, Saimaankatu 8 (sisäpi-
ha), 15140 Lahti, pe 17.4.2020 
klo 18. Käsiteltävinä sääntömääräi-
set sekä muut esille tulevat asiat. 
Kokouksen jälkeen on ruoka ja sau-
na. Tervetuloa!

Ahvenanmaalle suuntautuvan ke-
vätretken ohjelma: To 21.5. läh-
tö linja-autolla Lahdesta Marolan-
kadun turistipysäkiltä, aika tar-
kentuu myöhemmin. Lautta lähtee 
Vuosnaisista klo 16.35 ja on peril-
lä Åvassa klo 17.15. Majoittuminen 
Gullvivan-saaristohotelliin Brän-
dössä. Pe 22.5. aamiainen hotel-
lilla, lähtö Torsholmaan klo 7.15. 
Lautta lähtee Hummelvikiin klo 
8.05 ja on perillä klo 10.30. God-
byssä käydään Taffelin perunalas-
tutehtaalla ja Grelsbyssä päästään 
näkemään Suomen neljänneksi 
suurin pienpanimo Stallhagen. Mat-
ka jatkuu Maarianhaminaan, jos-
sa majoitutaan Savoy-hotelliin. La 
23.5. aamiainen hotellilla. Päi-
vän ohjelma tarkentuu myöhemmin. 
Laiva lähtee myöhään illalla. Lai-
vayhtiö ja tarkka aikataulu selviä-
vät myöhemmin. Su 24.5. Huom! 
Aamiainen laivalla ei sisälly matkan 
hintaan, vaan sinun tulee varata se 
itse ja maksaa kyseisen laivayhtiön 
kautta. Laiva saapuu Helsinkiin klo 
10 jälkeen. Lahdessa ollaan perillä 
n. klo 12. Matkan hinta on 160 €/
henkilö. Ilmoittautuminen ja maksu 
(käteisellä) osaston toimistolle päi-
vystysaikoina 6.4. mennessä. Mah-
dolliset lisätiedot tulossa myöhem-
min osaston  
toimistolle ja nettisivuille  
viisysi.sahkoliitto.fi, myös Pertti Si-
molalta puh. 040 722 8621 voi 
tiedustella lisää.

Osaston 29.2. pidettyjen pilkki-
kilpailujen tulokset: Miehet:  
1. Leppänen Tuukka 1 800 g,  
2. Ripatti Väinö 1 600 g, 3. Virta-
nen Tapio 230 g, 4. Virtanen Vil-
le 200 g, 5. Heinonen Sami -, Il-
moniemi Jorma -, Lindfors Erik -, 
Lindfors Vesa -, Lindström Kari -, 
Salenius Kari -, Simola Pertti -. 
Naiset: 1. Ripatti Liisa 2 375 g,  
2. Auvinen Ritva -, Ilmoniemi Satu 
-, Lindström Merja -, Salenius Sirpa 
-, Virtanen Helena -. Lapset:  
1. Heinonen Robin -, Siitonen An-
namaria -, Virtanen Hilma -, Virta-
nen Nico -.
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062 Lohjan Sähköalojen 
ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous ke 
8.4.2020 klo 18 Metallitupa, Teh-
taankatu 9, Lohja. Esillä sääntö-
jen määräämät asiat sekä sääntö-
muutosasiat. Hallitus kokoontuu klo 
17.30. Tervetuloa!

067 Kokkolan Seudun 
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous ke 8.4.2020 klo 
19 Original Sokos Hotel Kaarles-
sa, Esillä sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen jälkeen ruokailu ilmoit-
tautuneille. Ilmoittautuminen 31.3. 
mennessä sähköpostilla sihtee-
ri67@gmail.com tai tekstiviestillä 
Jarkko Kolppaselle 050 549 8875.

073 Kurikan Sähköalojen osasto ry
Sähköliiton jäsenristeily Silja Eu-
ropalla la–su 25.–26.4. Osasto 
tukee osallistuneita maksamalla 
matkakulut julkisella liikenteellä 
ja hytin laivalla. Maksukuitit 
kevätkokoukseen mukaan. 
– Hallitus 

Kevätkokous Hotel Kurikassa to 
16.4.2020 klo 18. Ruokailu koko-
uksen päätyttyä. – Hallitus 

077 Savonlinnan ja Lähiympäristön 
Sähkömiehet ry os. 077
Osaston pilkkikisat su 29.3. klo 10 
alkaen Punkaharjulla. Lähtö jääl-
le Cafe Rantakiven parkkipaikalta, 
Punkaharjuntie 1234. Tervetuloa 
kisaamaan! – Hallitus

Sääntömääräinen kevätkokous 
pe 24.4.2020 klo 18 alkaen Hotel-
li Pietari Kylliäisessä. Kokouksessa 
vahvistetaan vuoden 2019 toiminta 
ja talous sekä sääntömuutos. Terve-
tuloa! – Hallitus

080 Heinolan Sähkömiehet 
Ammattiosasto 80 ry
Kevätkokous pe 10.4.2020 klo 18 
Bar Bulmerin alakerran kokoustilas-
sa. Aiheena mm. sääntömuutoksi-
en hyväksyminen. Kokoustila varat-
tu klo 17 alkaen. Tervetuloa!

083 Pargas Elbranschernas 
Avdelning rf
Sääntömääräinen kevätkokous 
to 23.4.2020 klo 18.30 Ravintola 
Kamussa, Skröbbelöntie 2. Tervetu-
loa! – Hallitus

094 Raahen Sähkömiehet ry
Kevätkokous ke 22.4.2020 klo 19, 
Ratsukatu 5 E, Raahe. Sääntöjen 
määräämät asiat: tilinpäätös, tili- ja 
vastuuvapauden myöntäminen, toi-
mintakertomus. Lisäksi sääntömuu-
tosasia ja muut esille tulevat asiat. 
Tervetuloa! – Hallitus

099 Loimaan 
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous ke 1.4.2020 klo 18 
Ravintola Lankossa, Vesikoskenkatu 
13, Loimaa. Esillä sääntöjen kevät-
kokoukselle määräämät asiat. Kä-
sitellään myös sääntömuutosasia. 
Tervetuloa! – Hallitus

100 Järvenpään 
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous to 2.4.2020 klo18.30 

Järvenpään kirjastossa Tyyni Tuulio 
-kabinetissa. Käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat. Kahvitarjoilu.

106 Savon Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous to 
19.3.2020 klo 18 Kylpylähotel-
li Kunnonpaikassa, Jokiharjuntie 3, 
Vuorela. Sääntömääräisten asioiden 
lisäksi sääntömuutosasia. Kokouk-
sen yhteydessä ruokailu. Tervetu-
loa! – Hallitus

101 Jokilaaksojen sähköalojen 
osasto (yhdistetty Oulainen/Kalajoki)
Kevätkokous pe 17.4.2020 klo 
18, Ylivieskan Uimahallin takka-
huone. Käynti jäähallin puolen 
päästä. Asiana sääntömääräiset ke-
vätkokousasiat, osaston nimenmuu-
tos ja muuttuneet osaston säännöt. 
Kokoukseen osallistujille tarjolla 
keilausta, pizzaa ja virvokkeita. Ter-
vetuloa! – Hallitus

Osasto järjestää kevätmatkan 
21.–24.5. Tukholmaan: kahden yön 
risteily + yksi yö Helsingissä. Hinta 
osaston jäsenille 100 € ja ulkopuo-
lisille 268 €. Hinta sisältää bussi-
matkat ohjelman mukaisesti, oman 
bussin mukana Tukholmassa, laiva-
matkat B-luokan 2h hytissä 2 yötä, 
Premium-aamiaisen laivalla meno-
matkalla, opastetun kaupunkikier-
roksen Tukholmassa, meriaamiai-
sen paluumatkalla, 1 vrk:n majoi-
tuksen Helsingissä Scandic Park 
-hotellissa 2h huoneessa ja aami-
aisen. Ilmoittautumiset ja lisätie-
dot reissusta ari-pekka.visuri@koti-
net.com tai puh. 0440 490 781 pe 
10.4 mennessä. Lisämaksusta buf-
fet-päivällinen 35 €/hlö.

123 Länsi-Suomen 
tietoliikennealan ammattilaiset ry
Kevätkokous Härmän kuntokeskuk-
sessa pe 3.4.2020 klo 18. Kevät-
kokous- ja muut asiat. Ruokailu ko-
kouksen päätyttyä. Salissa illalla 
tanssittaa Sinitaivas. Tervetuloa!

128 Ekenäs El-arbetare rf
Stadgeenligt vårmöte tis 
31.3.2020, kl.18 på Motel Marine. 
Stadgeenliga ärenden. Välkommen! 
– Styrelsen
Sääntömääräinen kevätkokous ti 
31.3.2020, klo 18 Motell Marines-
sa. Sääntömääräiset asiat. Tervetu-
loa! – Hallitus

140 Keski-Karjalan Sähkömiehet ry
Sääntömääräinen kevätkokous Ki-
teellä kansanopistolla pe 3.4.2020 
klo 19. Esillä sääntömääräiset asi-
at ja sääntömuutosasia. Kokouksen 
jälkeen sauna + ruokailu. Tervetu-
loa! – Hallitus

144 Varkauden Seudun 
Asennussähkömiehet ry
Osaston pilkkikisa la 21.3. Läh-
tö Toritorpalta klo 7.30. Jäävaraus. 
Tervetuloa!

147 Paimion Sähköalantyöntekijät ry
Osaston kevätristeily to–pe 23.–
24.4. Baltic Princess -iltalaival-
la. Sääntömääräinen kevätkoko-
us pe 24.4.2020 klo 10–13. Aika-
taulu: to 23.4. klo 20.15 lähtö Tu-
rusta, Linnankatu 91; pe 24.4. klo 
6.10 saapuminen Tukholmaan, Vär-
tan-satama, Hamnpirsvägen 10; pe 
24.4. klo 7.10 lähtö Tukholmasta 
Värtan-satama, Hamnpirsvägen; pe 
24.4. klo 19.15 saapuminen Tur-
kuun, Linnankatu 91. Ateriapalve-

lut: Pöytävaraus on lunastettava ra-
vintolasta viimeistään 15 minuut-
tia kattauksen alkamisesta (ei kos-
ke aamiaista). Kaikki ajat paikallis-
ta aikaa. Pe 24.4. klo 7.10 aami-
ainen Grande Buffet, 30 aikuista. 
Pe 24.4. klo 14 lounas Grande Buf-
fet, 30 aikuista. Pe 24.4. klo 10–
13 kokoustila. Sitoutuvat ilmoit-
tautumiset Joni Katajalle puh. 040 
650 0760 tai joni.kataja@gmail.
com tai Rami Rajalalle puh. 0440 
721 821 tai ramppu69@gmail.com 
31.3. mennessä. Alustavasti varat-
tu kokousmatka 30 hengelle. Ko-
kousohjelma tulee erikseen sähkö-
postilla. Huom! Peruuttamattomat 
matkat aiheuttavat osastolle täy-
det kustannukset. Matka edellyt-
tää kokoukseen osallistumista. Mat-
kat satamaan omalla kustannuksel-
la. – Hallitus

155 Hissimiehet ry
Kevätkokous la 25.4.2020 Pani-
moravintola Plevnassa, Itäinenka-
tu 8, Tampere. Hallitus kokoontuu 
klo 13.30 ja yleiskokous alkaa klo 
14.30. Esillä sääntömääräiset asiat 
ja ammattiosaston sääntömuutok-
set. Tervetuloa!

177 Kiskoliikenteen sähkö-, 
tietoliikenne- ja turvalaite-
ammattilaiset ry
Kevätkokous la 18.4.2020 klo 11 
Sähköliiton toimistolla, Aleksante-
rinkatu 15, 33100 Tampere. Koko-
uksen jälkeen saunomismahdolli-
suus liiton tiloissa ja illallinen sekä 
hotellimajoitus yhdeksi yöksi 18.–
19.4. kahden hengen huoneessa. 
Aikaisemman käytännön mukaises-
ti mahdollisiin matkakuluihin voi 
anoa korvausta osastolta halvimman 

matkustustavan mukaisesti kuitte-
ja vastaan. Eläkeläiset ovat myös 
tervetulleita kokoukseen. Kokouk-
sessa käsitellään osaston sääntö-
jen 7§ määräämät asiat, joita ovat 
mm. edellisen vuoden toimintaker-
tomus ja tilinpäätös, toiminnantar-
kastuslausunto, tilinpäätöksen vah-
vistaminen, vastuuvapauden myön-
täminen hallituksen jäsenille sekä 
sääntöjen 4 §:n 3 momentissa tar-
koitettujen asiakirjojen liitolle mää-
räaikaan mennessä toimittamises-
ta päättäminen. Kokouksessa käsi-
tellään myös esitys osaston sään-
tömuutoksesta. Ilmoita osallistu-
misestasi sekä majoitustarpeesta-
si suoraan sähköpostilla osaston 
toimitsijalle jukka.parviainen50@
gmail.com. Majoitusilmoitus on si-
tova. Ilmoittautumatta jättäminen 
ei estä kokoukseen osallistumis-
ta, mutta näin pystymme paremmin 
varmistamaan oikean määrän tarjoi-
lua ja majoitusta.

178 Siilinjärven 
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous 
pe 10.4.2020 klo 16 alkaen Sauna 
Lumihiutaleessa, Lumitie 7, 70700 
Kuopio. Kokouksen jälkeen ruokailu 
ja sauna. Ruokailua varten ilmoit-
tautumiset 1.4. mennessä Jouni 
Puustiselle puh. 044 333 0215. 

182 Teollisuuden Sähköalojen 
Työntekijät ry
Kevätkokous pe 17.4.2020 klo 18 
Olutravintola VilliWäinön kabinetis-
sa, Kalevankatu 4, Helsinki. Koko-
uksessa käsitellään sääntömääräiset 
ja osaston asiat sekä sääntömuutok-
set. Kokouksen jälkeen Musta Sau-
na ja ruokailua. Tervetuloa!
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ELLEDNINGEN

CORONAVIRUSET INVERKAR ÄVEN PÅ FÖRHANDLINGARNA

För närvarande sprider sig 

coronaviruset i Europa som 

en löpeld, i synnerhet i Italien.  

Italien utvidgade reserestriktio-

nerna att gälla hela landet. In-

vånarna råkar nästan i panik och 

hamstrar mat och handdesinfek-

teringsmedel. Vi ska hoppas att 

paniken inte tar över i Italien och 

leder till kaos, även om det tyvärr 

finns tecken på det.

Det kan vara bra att inse reali-

teterna kring coronaviruset, hur 

det sprids och hur farligt det är, 

men det finns heller ingen orsak 

till panik eller hysteri.  God hy-

gien, i synnerhet handhygien, är 

väldigt viktigt. Också hälsomyn-

digheterna uppmanar oss att tvät-

ta händerna ofta och ordentligt.

Överväg noga om det lönar sig 

att delta i stora massevenemang. 

På grund av coronavirusepidemin 

har även Elektrikerförbundet bli-

vit tvunget att överväga om vi ska 

skjuta fram våra egna evenemang 

på framtiden eller till och med 

ställa in dem helt.  Vi måste verk-

ligen fundera på hur det ska bli 

med seminariet för förtroendeval-

da och medlemskryssningen i slu-

tet av april om epidemin förvärras 

även i Finland. 

Såhär i mitten av mars är det 

svårt att förutse hur finländarnas 

resor kommer att begränsas under 

vårens lopp.

I STÄLLET FÖR 

VATTENFLASKOR STÄLLS 

HANDDESI PÅ BORDET

Coronaviruset inverkar kon-

kret på kollektivavtalsförhand-

lingarna. Goda seder och bruk, 

som handskakningar, ska vi av-

stå ifrån. Vid förhandlingsbor-

det försöker vi hålla en meters av-

stånd mellan personerna. I stället 

för vattenflaskor bågnar borden av 

handdesiflaskor.

Handskakningsförbudet gäller 

också Elektrikerförbundets perso-

nal och administration på förbun-

dets evenemang. Personalen åker 

endast på de allra nödvändigaste 

arbetsresorna. På kontoren iakttas 

förhöjda hygieninstruktioner. Den 

allra viktigaste instruktionen är 

att man inte får komma till jobbet 

och smitta ner andra om man har 

några som helst influensasymtom.

MEDLEMMARNA HAR TALAT: 

KIKY-TIMMARNA ÄR EN 

TRÖSKELFRÅGA

Inför kollektivavtalsförhandling-

arna är vi ändå väl för beredda. 

Medlemmarna fick senaste höst 

lämna in ändringsförslag via ar-

betsplatserna och avdelningar-

na. Förbundskansliet har bearbe-

tat idéerna och förslagen från fäl-

tet, och formulerat dem för offi-

ciell presentation.

Det kom in en stor mängd för-

slag till ändringar i kollektivavta-

len. Ett stort tack till medlemmar-

na för er aktivitet.

I Elektrikerförbundets främ-

sta avtalsbranscher, dvs. elek-

trifierings- och elinstallations- 

samt energi, ICT- och nätverks-

branschen, genomfördes en med-

lemsenkät i början av mars. Man 

ville närmare utreda stämningar-

na inför förhandlingsrundan och 

beredskapen att ställa sig bakom 

förslagen, vid behov med strejker.   

Resultatet av enkäten ger ett gott 

stöd till förbundets förhandlare.

Enkäten visar att medlemmar-

na anser det vara viktigt att den 

förlängda oavlönade arbetstiden, 

de s.k. kiky-timmarna, avlägs-

nas i de framtida kollektivavtalen. 

Över 80 procent av alla som sva-

rade på enkäten ansåg detta vara 

en tröskelfråga i kollektivavtals-

lösningarna.

Ett stort tack för de många 

uppmuntrande meddelandena att 

kämpa på, som skrevs i enkätens 

fria fält. 

I bägge borden började för-

handlingarna i början av mars 

med inledningsdiskussioner mel-

lan kanslierna.  Elektrikerförbun-

det ville betona att parterna strä-

var efter ett förhandlingsresultat. 

Det gagnar ingen part i kollektiv-

avtalsförhandlingarna att en ut-

omstående, t.ex. riksförliknings-

mannen, lägger fram ett med-

lingsförslag för avtalsbranschen 

utan att känna till själva bran-

schen och dess eventuella pro-

blem och specialfrågor.

  

Min fromma önskan är att corona-

viruset som nu slagit till i Europa 

småningom ska ge med sig och 

att vårt seminarium för förtroen-

devalda och vår medlemskryss-

ning ska kunna genomföras som 

ursprungligen planerat.

Jag önskar er alla en trevlig 

fortsättning på våren!

Hannu Luukkonen

Vice ordförande

Käyntiosoite: Aleksanterinkatu 15, 33100 Tampere
Toimisto on avoinna arkisin kello 9.00–15.00.

Postiosoite: PL 747, 33101 TAMPERE

Faksi: 03 252 0210

Järjestämis- ja järjestötyö: puh. 03 252 0600 

Työsuhde- ja työehtosopimusasiat: 
puh. 03 252 0700, edunvalvonta@sahkoliitto.fi

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

Työnantajatilitykset: 
puh. 03 252 0500, tyonantajatilitykset@sahkoliitto.fi

Asiakaspalvelusarjoihin perustuvat numerot 
ovat avoinna arkisin kello 9.00–15.00, 

jäsenrekisteri ma, ke, pe 9–15, ti, to suljettu.
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T A E R O T A L E T U T
K I M A R A T T V A R O K E
A S A N A S I I N A I A
A S A T S T A R A T A P S A
S Ä T E R I A M I A T A I T A

A L A N L A I K A M I E S
L U O N T I L A P I O L L A
O T T I S A I T A S U U T

 

 

Helmiristikon oikein ratkaisseiden kesken arvotun palkinnon voitti 
Kari Salo Salosta. Onnea voittajalle!

HELMIRISTIKON RATKAISU
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Air

ähkötarvikkeet
F i nnpa r t t i a l t a
Käytä hyödyksi valttejamme:
e d u l l i s e t  h i n n a t
s u u r e t  v a r a s t o m ä ä r ä t
n o p e a t  j a  v a r m a t  t o i m i t u k s e t !
Verkkokauppa w w w. f i n n p a r t t i a . f i
Noutohall i Joutnantie 76, 25500 Perniö

Puh 02 72 72 00,  m y y n t i @ f i n n p a r t t i a . f i
petri.koskinen@finnparttia.fi
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HUIPPUTARJOUKSET AMMATTILAISELLE

Tilaa verkosta www.onninen.fi

Voita  
Volkswagen 

Crafter!
Arvo 59 000 € 

Sähköviikko  
 30.3.–3.4.2020

KOHTA JYSÄHTÄÄ!

NYT MYÖS
PASILASSA!

OSOITE : VETURITIE 19, HELSINKI
AUKIOLOAJAT: MA-PE 6.30–18.00

TARJOUKSET VOIMASSA KAIKISSA KANAVISSA. RAJOITETUT ERÄT LOPPUVAT  
TAATUSTI KESKEN. NAPPAA VERKOSTA TARJOUKSET MYÖS VIIKONLOPPUINA.
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