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HANNU LUUKKONEN, varapuheenjohtaja | vice ordförande

SUOMEN inflaatio on kipuamassa 
korkeammalle kuin kertaakaan yli 30 
vuoteen: kuluttajahintojen ennuste-
taan nousevan keskimäärin yli neljä 
prosenttia. Ennusteeseen vaikuttaa 
keskeisesti raakaöljyn hinta, joka 
huitelee jo reilusti yli 100 dollarissa 
barrelilta. Menneinä vuosina poltto-
aineen yli kahden euron litrahintaa 
olisi pidetty lähinnä aprillipilana tai 
piilokamerasketsinä.

Ukrainan sota vaikuttaa oleellisesti 
öljyn hintaan ja heikentää talous-
näkymiä niin kotimaassamme kuin 
globaalistikin. Länsimaiden asetta-
mat Venäjän vastaiset taloudelliset 
pakotteet ovat ennennäkemättömän 
tiukat.

Kun alkuvuodesta syntyi ns. ylei-
nen linjan mukainen palkkaratkaisu, 
kukaan ei varmasti osannut ennustaa, 
mitä helmikuussa tapahtuu ja miten 
se vaikuttaa Suomen ja maailman 
talouteen. Venäjän hyökkäyksen aihe-
uttama kriisi koettelee myös Suomen 
taloutta kovalla kädellä.

Noin kahden prosentin luokkaa 
olevat palkkaratkaisut eivät tue enää 
palkansaajien ostovoiman kasvua 
tänä vuonna. Näyttää eittämättä siltä, 
että hinnat nousevat enemmän kuin 
palkat ja palkansaajien ostovoima 
laskee vääjäämättä.

Syntyneiden työehtosopimusrat-
kaisujen optiovuoden palkantarkis-
tusneuvotteluissa tulee riittämään 
haastetta.

TYÖVOIMAPULA 
LEIMAA OPTIOVUODEN 
NEUVOTTELUITA
Sähköistys- ja sähköasennusalan työ-
ehtosopimusneuvotteluissa saavutet-
tiin neuvottelutulos ennen sopimus-
kauden päättymistä, mikä sinänsä on 
jo historiallista.

Neuvottelutuloksen palkkaratkaisu 
on yleisen linjan mukainen ja sisäl-
tää optiovuoden, mahdollisuuden 
neuvotella vuoden 2023 palkanko-
rotuksesta. Talotekniikka-ala kärsii 
poikkeuksellisen ankarasta työvoi-

mapulasta, jolla yleensä tahtoo olla 
palkkoja nostava vaikutus. Näistäkin 
palkantarkistusneuvotteluista on siis 
varmasti tulossa haastavat.

Energia-ICT-verkostoalan sopimus-
kausi päättyi maaliskuun lopussa, 
eikä neuvotteluissa ole vielä päästy 
ratkaisuun. Toivottavasti löydämme 
osapuolia tyydyttävän lopputuloksen 
pikapuoliin.

TROIJAN HEVOSEN SISÄLTÄ 
PALJASTUUKIN LISÄÄ 
MÄÄRÄYSVALTAA?
Työnantajajärjestöjen keskeisenä 
tavoitteena kuluvalla neuvottelukier-
roksella on ollut kehittää työehtoso-
pimusten sisältöä ja lisätä paikallisen 
sopimisen mahdollisuuksia. Todel-
lisuudessa tahto kehittää sisältöä 
edes kustannusvaikutuksettomista 
lähtökohdista on ollut perin vaatima-
tonta. Pikemminkin mottona on ollut 
”vähempi on parempi”.

Oliko paikallisen sopimisen mah-
dollisuuksien lisääminen sittenkin 

kreikkalaisen mytologian Troijan 
hevonen? Haluttiinko todellisuudessa 
vain lisätä työnantajan yksipuolista 
määräysvaltaa? Esimerkiksi työ-
aikoihin liittyviin kysymyksiin olisi 
järkevämpää etsiä ratkaisuja sopimal-
la paikallisesti työehtosopimuksen 
rajoissa kuin lisäämällä työnantajan 
määräysvaltaa työehtosopimuksen 
määräyksiin. Silloin pystytään huo-
mioimaan niin työnantajan tarpeet 
kuin työntekijöiden työ- ja perhe-
elämän sekä vapaa-ajan yhteensovit-
taminen.

Paikallinen sopiminen edellyttää 
aina luottamusta työnantajan ja 
työntekijöiden välillä. Kun se on kun-
nossa, voidaan etsiä ratkaisuja, jotka 
hyödyttävät molempia osapuolia.

Neuvottelut ovat sujuneet hyvässä 
hengessä, joten uskon, että vaikeista-
kin asioista löydetään yhteisymmär-
rys myös jatkossa. 

Hyvää kevään jatkoa! ●

NS. YLEINEN LINJA EI TUE OSTOVOIMAN KASVUA

INFLATIONEN i Finland stiger 
långsamt till den högsta nivån nå-
gonsin under de senaste 30 åren: 
konsumentpriserna förutspås stiga 
mer än fyra procent i snitt. Den främ-
sta faktorn i prognosen är priset på 
råolja, som redan ligger på  rejält över 
100 dollar fatet. Tidigare år skulle ett 
bränslepris på  över två euro litern 
närmast tas som ett aprilskämt eller 
en sketch ur dolda kameran. 

Kriget i Ukraina påverkar oljepriset 
i allra högsta grad och försvagar de 
ekonomiska utsikterna i hemlandet 
såväl som globalt. Västländernas eko-
nomiska sanktioner mot Ryssland är 
otroligt stränga.

När löneavtal enligt den s.k. all-
männa linjen ingicks i början av året, 
kunde inte någon förutse vad som 
skulle ske i februari och hur det skul-
le påverka Finlands ekonomi och hela 
världsekonomin. Krisen till följd av 
Rysslands angrepp på Ukraina prövar 
också Finlands ekonomi med hård 
hand.

Löneavtalen kring två procent stöd-
jer inte längre en ökning av löntagar-
nas köpkraft i år. Det ser dessvärre ut 
som att priserna stiger mer än löner-
na, och en minskning av löntagarnas 
köpkraft kan inte undvikas.

Förhandlingarna om lönejustering-
ar under kollektivavtalens optionsår 
kommer att vara fulla av utmaningar.

BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT 
PRÄGLAR FÖRHANDLINGARNA 
UNDER OPTIONSÅRET
I förhandlingarna om ett kollektiv-
avtal för Elektrifierings- och elin-
stallationsbranschen nådde man ett 
förhandlingsresultat före  avtals-
periodens slut, vilket i sig redan är 
historiskt.

Löneavtalet följer den allmänna 
linjen och innehåller ett optionsår, en 
möjlighet att förhandla om en löne-
höjning år 2023. Husteknikbranschen 
lider av en exceptionellt svår brist på 
arbetskraft, något som i allmänhet 
har en höjande effekt på lönerna. 

Även dessa förhandlingar om lönejus-
teringar kommer att vara utmanande.

Avtalsperioden för Energi-ICT-nät-
verksbranschen utgick i slutet av 
mars och tillsvidare har förhand-
lingarna inte lett till något resultat. 
Vi hoppas finna ett resultat som till-
fredsställer bägge parterna så snabbt 
som möjligt.

I DEN TROJANSKA HÄSTEN 
BLOTTLADES MERA  
BESTÄMMANDERÄTT?
Arbetsgivarorganisationernas främ-
sta mål under den senaste förhand-
lingsrundan har varit att utveckla 
kollektivavtalens innehåll och öka 
möjligheterna till lokala avtal. I 
verkligheten har viljan att utveckla 
innehållet ens med tanke på sånt som 
inte inverkar på kostnaderna varit 
synnerligen anspråkslös. Snarare har 
mottot varit ”mindre är bättre”.

Var ökade möjligheter till lokala 
avtal ändå en Trojansk häst som i 
den grekiska mytologin? Ville man i 

verkligheten bara öka arbetsgivarens 
ensidiga bestämmanderätt? Det vore 
t.ex. förnuftigare att söka lösningar 
på frågor kring arbetstider genom att 
avtala lokalt inom ramen för kollek-
tivavtalet än att öka arbetsgivarens 
rätt att bestämma över bestämmel-
serna i kollektivavtalet. Då kan man 
beakta en samordning  av såväl ar-
betsgivarens behov som  arbetstagar-
nas arbets- och familjeliv och fritid. 

Lokala överenskommelser för-
utsätter alltid förtroende mellan 
arbetsgivaren och arbetstagarna. När 
det fungerar, kan man söka lösningar 
som är till nytta för bägge parterna.

Förhandlingarna har förts i god 
anda, och därför tror jag att vi kan 
nå samförstånd i svåra frågor även 
framöver.

Jag önskar er en trevlig fortsättning 
på våren! ●

DEN S.K. ALLMÄNNA LINJEN STÖDJER INTE KÖPKRAFTEN
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SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON 
JÄSENLEHTI
Perustettu 1957. 
Lehti ilmestyy. 
8 kertaa vuodessa. 
Seuraava Vasama ilmestyy 25.5.2022
Aineistot 13.5.2022 mennessä.

JULKAISIJA: 
Sähköalojen ammattiliitto ry
Aleksanterinkatu 15, PL 747, 33101 
Tampere
Faksi: 03 252 0210
Sähköposti: 
etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi
vasamalehti@sahkoliitto.fi

PÄÄTOIMITTAJA 
Sauli Väntti

VIESTINTÄASIANTUNTIJA
Minna Järvenpää
puh. 050 567 2164

TOIMITTAJA
Riitta Kallio 
puh. 050 67 590

NETTOPAINOS: 
20 000

ILMESTYMINEN: 
8 kertaa vuodessa

PAINOPAIKKA: 
Sanoma Manu Oy
Patamäenkatu 9,
PL 1010, 33201 Tampere
 
PAINON YHTEYSHENKILÖ:
Asiakaspalvelu
010 700 4969
sanomamanu.asiakaspalvelu@
sanoma.com
 
PAINONTUKI:
Asiakaspalvelu
010 700 4969
sanomamanu.asiakaspalvelu@
sanoma.com

PAINOPINTA-ALA: 
250 x 310 mm

ILMOITUSMYYNTI:
Ekamedia / Tmi Emmi Kallio
Puhelin: 044 344 4414 
Sähköposti: 
emmi.kallio@ekamedia.net

MEDIAKORTTI 
Sähköliitto.fi/vasama

TÄSSÄ
LEHDESSÄ

KANNEN KUVA: HENRI LINDEMAN
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NEUVOTTELUTULOS MINUUTTIA 
ENNEN VANHAN TESSIN PÄÄTTYMISTÄ
Sähköistys- ja sähköasennusalalle ehti syntyä neuvotte-
lutulos ennen lehden painoonmenoa. Lakko UPM:n
paperi- ja sellutehtailla sen sijaan jatkuu vappuaattoon.

”JONAKIN PÄIVÄNÄ KAIKKI ON RAKENNETTU 
UUDELLEEN”
Ukrainalainen Oleksii seuraa sotatantereena olevan 
kotimaansa taistelua Venäjän hyökkäystä vastaan ja 
on aamuin illoin yhteydessä sukulaisiinsa.

PERINTEINEN LUOTTAMUSHENKILÖSEMINAARI 
TOTEUTUI VIHDOIN!
Neljännellä yrityksellä korona oli saatu sen verran 
hallintaan, että luottamushenkilöt pääsivät 
kokoontumaan Helsinkiin.

TAITAJA2022-FINAALI LÄHESTYY
Perttu kilpailee sähköasennuksen voitosta seitsemän, 
Aapo automaatioasennuksen voitosta kuuden muun 
kanssa. Näiden kaksoistutkintoa opiskelevien nuorten 
näytönpaikka on Porissa 16.–19. toukokuuta. 

10 – 16 TEEMANA JÄRJESTÄYTYMINEN

JÄRJESTÄYTYMINEN ON KUIN 
LAUMASUOJA TYÖNTEKIJÄN TURVAKSI
Järjestäytyminen, järjestäminen ja muut aihepiirin 
termit suomeksi selitettyinä. Volttipäivätkin voidaan 
katsoa järjestäytymiseksi!

AHVENANMAAN OSASTO 
KASVUVAUHDISSA
Saaren sähköammattilaisten keskuudessa tehtävässä 
järjestämistyössä mukana ollut Henri Lindeman pääsi 
kysymään osaston 122 aktiiveilta, missä nyt mennään. 
Och samma på svenska!

OSASTOT 2.0 KIRKASTI 
OSASTOJEN TEHTÄVIÄ
Haastattelemamme osallistujat Tony ja Mikko 
korostavat saavutettavuutta ja lähestyttävyyttä 
järjestäytymisen ja järjestämisen apuna.

JÄRJESTÄYTYMINEN LÄHTI LENTOON
 TYÖPORUKAN ALOITTEESTA
Sähkö Jeesin työhuonekunnan synnystä saisi 
oppikirjaesimerkin, miten järjestäytyminen ja 
järjestäminen voi parhaimmillaan sujua.

JÄSENINFO
Polttoaine-etu Teboil-asemilla on päättynyt. 
Uusi verkkokauppamme houkuttelee monipuolisella 
valikoimallaan. Osastot saavat pyynnöstä tunnukset 
valikoiman selaamiseen ja tilaamiseen.

TYÖTTÖMYYSKASSA
Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin ja uuden asia-
kaspalvelumallin nimellä kulkeva lakimuutos tulee 
voimaan toukokuun alussa. Kerromme myös parista 
ensi vuoden alusta voimaan tulevasta muutoksesta.

PIDÄMME PUOLIASI
Työntekijä sai vuosien ajan muita pienempää palkkaa. 
Sellaisesta työnantaja ei voi selvitä vähällä!
 
SÄHKÖLIITTO TUTUKSI TURUN 
VIIKONLOPPUTAPAHTUMASSA
Viisi osallistujaa perustelee, miksi liittyi jäseneksi ja 
mitä odottaa jäsenyydeltään.

KURSSIT
Vielä ehtii kouluttautua ennen kesää! 
Huhtikuun loppuun saakka majoitukset järjestetään  
poikkeuksellisesti yhden hengen huoneissa.

18 VUOTTA VASAMAN TOIMITTAJANA
Kuka jäi mieleen? Milloin meni mönkään ja miten? 
Eläkkeelle jäävän toimittaja Riitta Kallion muisteloissa 
häärii muun muassa islantilaisen artistin Björkin isä.

KUKA SANOI MITÄ?
Kansainvälisenä naistenpäivänä Sähköliiton 
Facebook-sivulla keskusteltiin sähköalan naisten 
asemasta ja arvostuksesta. Nostimme palstalle 
muun muassa kommentin sieltä.

JOHTOHAHMO
Sähkön, polttoaineen ja ruoan hinta on nousussa, 
niin myös pari muuta asiaa...

OSASTOT TOIMIVAT
Ammattiosaston sääntöjen 7 §:n mukaan sääntö-
määräinen kevätkokous tulee pitää helmikuun alun ja 
huhtikuun lopun välillä. Nytpä kokouksia on 
loppukuuksi luvassa!
 
VOLTTIPÄIVÄT
Nyt on aika hoitaa varaukset kuntoon! 
Hotellin lisäksi tarjolle on tullut mökkejä ja 
vaunupaikkoja. Illalliskortitkin ovat varattavissa. 
Heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna mitellään 
myös liiton golf- ja padelmestaruuksista.

17

28

Kymmenittäin tuoreita jäseniä kokoontui Turkuun Sähköliitto tutuksi -viikonloppuun.
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VASAMA 65 VUODEN IKÄÄN!

Historian ensimmäisen Vasama-lehden kansi oli vähäeleinen. Lehden fyysinen koko oli jotakin A5:n ja B5:n väliltä.

Sähköliiton oma jä-
senlehti Vasama täyt-
tää tässä kuussa 65 

vuotta. Tarkka syntymäpäi-
vä tuntuu olevan hämärän 
peitossa, sillä historiikeis-
sa mainitaan ainoastaan en-
simmäisen numeron ilmes-
tyneen huhtikuussa 1957.

Lehden synnystä saa-

daan kiittää ehdotusta, jon-
ka teki Lauritsalan sähkö-
alantyöntekijäin ammatti-
osasto ja jota kannatti Kemi-
joen sähköalantyöntekijät.

Aikaisempia pyöreitä 
vuosia juhlistava 60-vuo-
tisnumero ilmestyi touko-
kuussa 2017. Kyseinen nu-
mero useampine juhlajuttui-

neen löytyy Sähköliiton net-
tisivuilta.

Juhlalehdessä muut Va-
sama-nimiset saivat evästää 
kaimaansa. 

– Näe muutoksissa hyvää, 
kehotti kyläyhdistys Taka-
maan Vasama. 

– Älä unohda uudistua, 
puolestaan evästi urheilu-

seura Oulunsalon Vasama.
Vasama noudatti näitä 

neuvoja ja uudistui tämän 
vuoden alussa niin sisällöl-
tään kuin ulkoasultaankin. 
Tarkoitus on vuoden ensim-
mäisen puolikkaan aikana 
teettää Vasama-aiheinen 
kysely jäsenistölle. ■

Huhtikuun Vasaman 
mennessä painoon 
sähköistys- ja sähkö-

asennusalalle ehti juuri syntyä 
neuvottelutulos, aivan minuut-
tia ennen vanhan päättymistä 
kuun vaihtuessa.

Lehden ilmestyessä osa-
puolien hallinnot ovat ehti-
neet käsitellä neuvottelutulok-
sen, jonka palkkaratkaisu on 
ns. yleisen linjan mukainen ja 
pituus 1 + 1 vuotta. TES-kau-
den oli määrä alkaa huhtikuun 
alusta.

– Neuvottelut olivat tiukat 
mutta sujuivat hyvässä hen-
gessä, summasi Sähköliiton 
varapuheenjohtaja Hannu 
Luukkonen neuvottelurupea-
maa Palvelualojen työnanta-
jat Palta ry:n ja Sähkötekniset 
työnantajat STTA ry:n kanssa.

Sopimuksen sisällöstä ker-
rotaan tarkemmin Sähköliiton 
nettisivuilla hallintojen käsitte-
lyn jälkeen.

DIREKTIO-OIKEUTTA 
VÄLÄYTELTIIN PÖYDISSÄ
Sähköliiton pääsopimusalojen 
neuvottelupöydistä kantautui 
vielä kuun lopussa tietoja siitä, 
että työnantajapuoli halusi di-

rektio-oikeuden omia etujaan 
palveleviin asioihin, esimer-
kiksi työaikakysymyksiin sekä 
vuosilomien ja muiden vapai-
den pitämiseen. Paikallises-
ti sovittaviksi olisivat jääneet 
kaikki työntekijän asemaa pa-
rantavat teemat.

Sähköistys- ja sähköasen-
nusalalla ratkaisuun kuitenkin 
päästiin, energia-ICT-verkos-
toalalla neuvotteluja jatkettiin. 
Viimeksi mainitussa työehto-
sopimuksessa työntekijöitä 
edustaa Sähköliiton lisäksi Jul-
kisten ja hyvinvointialojen liit-
to JHL ry, työnantajia Energia-
teollisuus ry ja Palvelualojen 
työnantajat Palta ry.

Pääsopimusalojen ohella 
Sähköliitto on käynyt neuvot-
teluja myös puolustusministe-
riön kanssa Puolustusvoimien 
palveluksessa olevien sähkö-
asentajien työehdoista. Sopi-
mus päättyi maaliskuun lopus-
sa, kuten pääsopimusalojen-
kin. Lisäksi liitto on aloittanut 
neuvottelut Puolustuskiinteis-
töjen kanssa valtion liikelaitok-
sen palvelukseen siirtyneiden 
sähköasentajien työehdoista 
ja odottaa ensin konsernikoh-
taisen ratkaisun syntymistä.

UPM:N MENETYKSET 
SADOISSA MILJOONISSA
Maaliskuun päätteeksi Sähkö-
liitto ilmoitti uudesta kahden 
viikon lakkojaksosta UPM:n 
paperi- ja sellutehtailla. Uusi 
lakko jatkuu vappuaattoon 
saakka ja tulee kestäneek-
si 120 päivää, ellei neuvotte-
luratkaisua synny sitä ennen. 
Saman päätöksen teki Pape-
riliitto.

Asiantuntijat olivat laske-
neet lakkojen tulleen maksa-

maan UPM:lle noin 250 mil-
joonaa euroa ennen uusinta 
jatkopäätöstä. Ratkaisun puo-
lesta ovat vedonneet muun 
muassa yhtiön asiakkaat ja 
kansainvälinen ammattiyhdis-
tysliike. Asiakkaita huolettaa 
paperin saatavuus tilanteessa, 
jossa Venäjä-pakotteet vaikut-
tavat toimialaan. 

1. tammikuuta lähtien kes-
keytyksettä jatkuneen lakon 
piirissä ovat UPM Communica-
tion Papers Oy, UPM Raflatac 

Oy, UPM Specialty Papers Oy 
ja UPM-Kymmene Oyj. Lakon 
ulkopuolella ovat lämmöntuo-
tantoon ja vedenkäsittelyyn 
liittyvät työt niillä tehdaspaik-
kakunnilla, joilla UPM vastaa 
kyseisistä tehtävistä. ■

Ajantasainen TES-tilanne: 
Sähköliitto.fi > Ajankohtaista

Pääsopimusalojen sopimukset päättyivät maaliskuun lopussa. Sähköistys- ja sähköasennusalalle 
syntyi neuvottelutulos, ja energia-ICT-verkostoalalla päättyneen sopimuksen määräyksiä noudatetaan 
jälkivaikutuksen mukaan, kunnes uusi sopimus syntyy.

005-NEUVOTTELUTULOS 
SYNTYI MÄÄRÄAJASSA, 
UPM-LAKKO JATKUU 
VAPPUAATTOON
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Pohjoismaisten sähköliittojen fe-
deraatio NEF lähetti maaliskuun 
puolivälissä Venäjän sähköliiton 

pääsihteerille Yuri Borisovichille ve-
toomuskirjeen. Kirjeessä veljesliittoa 
pyydetään vaatimaan Ukrainan-sodan 
välitöntä lopettamista.

Kirjeen ovat allekirjoittaneet Sähkö-
liiton puheenjohtaja Sauli Väntti, 

 joka aloitti vuoden alussa kaksivuo-
tiskautensa NEF:n puheenjohtajana, 
sekä tanskalaisen Dansk El-forbund 
DEF:n puheenjohtaja Jørgen Juul Ras-
mussen, norjalaisen El og IT:n puheen-
johtaja Jan Olav Andersen, ruotsalai-
sen Svenska Elektrikerförbundet SEF:n 
puheenjohtaja Urban Pettersson ja is-
lantilaisen Rafiðnaðarsamband Íslands 

RSI:n puheenjohtaja Kristján Þórður 
Snæbjarnarson.

Puheenjohtajat muistuttavat ammat-
tiliittojen yhteisistä arvoista: demokra-
tiasta, vapaudesta, solidaarisuudesta, 
rauhasta ja vuoropuhelusta. Tätä taus-
taa vasten kirjoittajat tuomitsevat sen, 
että Venäjän ammattiliittojen keskusjär-
jestö FNPR on julkisesti tukenut hyök-

käystä Ukrainaan. Liitot toivovat, et-
tei venäläinen sähköliitto toimi samal-
la tavalla.

Vetoomuksessa todetaan myös, että 
nykytilanteessa NEF pidättäytyy kai-
kenlaisesta yhteistoiminnasta Venäjän 
sähköliiton kanssa. ■

Sähköiset kanavat syytävät kuvia Venäjän 
tuhoamasta Harkovasta, Ukrainan toiseksi 
suurimmasta kaupungista. Siellä sijaitse-

van NUREn eli kansallisen radioelektroniikan yli-
opiston sivuilla on pahaenteinen 11. maaliskuuta 
päivätty tiedote, että lomat jatkuvat huhtikuun 
alkuun saakka. Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkoi 
24. helmikuuta, eikä sodalle lehden mennessä pai-
noon näkynyt loppua.

National University of Radio Electronics (NURE) 
on Lahdessa asuvan Oleksii Belolutskiyn opin-
ahjo, josta hän valmistui insinööriksi kahdeksan 
vuotta sitten. Opintonsa siellä hän aloitti vuonna 
2010 ehdittyään jo hankkia pätevyyden heikko-
virran parissa ja työskenneltyään alalla. Nuoru-
kainen tähtäsi kuitenkin tehtäviin, jotka vaativat 
lisäkoulutusta. 

Nyt Oleksii työskentelee lahtelaisessa Seneo 
Oy:ssä, joka on erikoistunut valokuitutöihin. Hän 
on hyvä esimerkki siitä, miten ansioluettelon jul-
kaiseminen sähköisissä kanavissa voi poikia työ-
paikan: Suomesta tuli työtarjous. Työviisumin 
saaminen kesti kolme kuukautta.
– Muuta kautta työpaikan saaminen Suomesta 

olisi hankalampaa, sillä hakijoita on paljon.

HYÖKKÄYS, JOTA EI VOI YMMÄRTÄÄ
Tuore sähköliittolainen ei jätä väliin joka-aa-

muista ja -iltaista rutiiniaan: puheluita ja vies-
tejä Ukrainaan. Huoli sotatantereeksi joutuneesta 
kotimaasta ja sinne jääneistä sukulaisista on iso. 
Mahdollisuuksien mukaan Oleksii tukee heitä 
myös taloudellisesti.
– Järkytyin Venäjän hyökkäyksestä kotimaahani. 

En olisi uskonut tilanteen eskaloituvan tähän pis-
teeseen. En ole ollut kiinnostunut politiikasta, ja 
siksikin on vaikeaa ymmärtää, miksi tällaista 
tapahtuu. Päivittäin ystäviäni ja tuttujani kuolee 
sodassa, hän kertoo.

Hänen taustansa tuntevat suomalaiset ovat 
antaneet tukea ja osoittaneet myötätuntoa.  

Mitä me suomalaiset voisimme tehdä auttaak-
semme?
– Sota loppuu vasta, kun aseet lasketaan ja istu-

taan neuvottelemaan kohtuullisista ehdoista. 
Suomi voisi toimia tässä välittäjänä.
– Me ukrainalaiset olemme yhtenäinen, vapaa 

ja lujatahtoinen kansa, joka taistelee maansa puo-
lesta katkeraan loppuun asti. Jumala, totuus ja 
muu maailma ovat puolellamme. 

LIITTO ON MONESSA AVUKSI
Sähköliiton ja Lahden Sähköalantyöntekijät ry:n 
jäseneksi Oleksii liittyi melkein ensi töikseen aloi-
tettuaan uudessa pestissä. Hänen sopimusalansa 
on energia-ict-verkostoala.

– Minulle on tärkeää kuulua ammattiliittoon. 
Liitto puolustaa oikeuksiani, pitää minut ajan 
tasalla velvoitteistani, antaa valmiudet pitää yllä 
ammattitaitoani ja jakaa tietoa suomalaisen työ-
elämän säännöistä.

Hän on ammatinvalintaansa tyytyväinen ja 
kehuu alaansa: nykypäivänä kaikki käyttävät säh-
köä eri tarkoituksiin, ja silloin kaiken pitää pelata 
asianmukaisesti. Hyvin tehdyllä työllä on merki-
tystä.

KORJAAMISAIKATAULUA 
EI VOI ARVIOIDA
Sen varalle, kun sota vielä joskus loppuu, pyydän 
Oleksiilta vinkkejä hänen suosikkipaikoistaan 
Ukrainassa. Moni suomalainen pyrkii taatusti 
tukemaan sodan runteleman maan jälleenraken-
nusta matkustamalla sinne tulevaisuudessa.

Oleksii hehkuttaa kotimaansa historiallisia 
rakennuksia ja luontoa mutta sanoo, että on osin 
hämärän peitossa, missä kunnossa ne ovat juuri 
nyt.
– On mahdotonta arvioida, kauanko kaiken kor-

jaaminen kestää. Uskon kuitenkin, että jonakin 
päivänä pääsen näkemään, kun kaikki kaunis on 
palautettu vanhaan loistoonsa.

Lohdullinen ajatus. n

Oleksiin kotimaa on sotatanner 
”JONAKIN PÄIVÄNÄ KAIKKI 
ON RAKENNETTU UUDELLEEN”

Pohjoismaisilta sähköliitoilta vetoomus:

VENÄJÄN VELJESLIITON VAADITTAVA SODAN LOPETTAMISTA
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OLEKSIIN LEMPIPAIKAT 
KOTIMAASSAAN
HARKOVASSA JA HARKOVAN ALUEELLA
· Vapauden aukio
· Gorkin puisto
· Hortytsjan saari Zaporižžjan kaupungissa
KIOVASSA
· Petšerskin luolaluostari
· historiallinen katu Andriyivsky Uzviz
· Itsenäisyyden aukio (Maidan)
· Kontraktovan aukio
· Pyhän Sofian katedraali
· Lesya Ukrainka- ja Ivan Franko -teatterit
LVIVISSÄ
· Rynok-keskusaukio
· rauniolinna Vysokyi zamok
· Boimin kappeli
· vanha kaupunki
MUUALLA
· Kamjanets-Podilskyin linnoitus, joka sijaitsee 
 samannimisessä historiallisessa kaupungissa
· Vorontsovin palatsi ja rantakatu Jaltalla
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Luottamushenkilöt vertaistuen ja päivitetyn tiedon lähteillä seminaarissa

19 NASEVAA SITAATTIA
Satakunta Sähköliiton 
luottamushenkilöä kokoontui 
Helsinkiin perinteiseen 
luottamushenkilöseminaariin 
huhtikuun ensimmäisenä 
viikonloppuna. Kokosimme 
mieleenpainuvimmat puheenvuorot 
paneelikeskustelusta ja uuden 
yt-lain esittelystä.

”Lainsäädäntö on valtakun-
nallisten sopimusten puolel-
la. Yrityskohtaisiin ei kannata 
nyt ottaa etukenoa.” 
– MINNA ÄÄRI

1.
”Valtakunnalliset työehtoso-
pimukset vastaavat yhä alan 
tarpeisiin.”
– TIMO YLI-KOIVISTO 

2.
”Paljon paikallista sopimista 
tapahtuu siellä, missä valta-
kunnallistakin sopimista.”
– MINNA ÄÄRI

3.
”Ensimmäinen yritystason so-
pimusharjoitelma ei ole men-
nyt ihan putkeen mekaanisen 
metsäteollisuuden alalla.” 
– HANNU LUUKKONENI

4.

T E K S T I  K A  K U VAT:  M I N N A  J Ä R V E N PÄ Ä 

Timo Yli-Koivisto ja Minna Ääri edustivat paneelissa Sähköliiton TES-kumppaneita. Hannu Luukkonen toi julki liiton näkemykset. Esko Savolainen Vantaalta.

Timo Koskinen on työskennellyt lakimiehenä 
SAK:ssa 25 vuotta.

Sami Raatikainen, Ilkka Jokela ja Jarkko Hellsten saapuivat seminaariin Lahden seudulta.
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Kun koronaviruspandemia pakottaa kolmesti perumaan suunnitelmat 
ja vihdoin neljännet valmistelut toteutuvat, ilon pystyi aistimaan jo-
kaisesta luottamushenkilöseminaarin osanottajasta.

Ensimmäisen seminaaripäivän Työmarkkinoiden tulevaisuus -panee-
likeskustelussa näkemyksiään esittivät Sähköliiton varapuheenjohta-
ja Hannu Luukkonen sekä valtakunnallisia työehtosopimuksia solmivi-
en Palvelualojen työnantaja Palta ry:n työmarkkinajohtaja Minna Ääri ja 
Energiateollisuus ry:n johtaja Timo Yli-Koivisto. Sähkötekniset työanta-
jat STTA ry:n toimitusjohtajan Esa Larsénin osallistuminen estyi teknisi-
en ongelmien takia. Paneelin veti Sähköliiton työehtoasiantuntija Jari Ki-
viluoma.

Uuden yt-lain muutoksia vanhaan verrattuna luottamushenkilöille avasi 
SAK:n päälakimies Timo Koskinen.

Ensimmäisen päivän päätti Sähköliiton alueasiantuntija Jani Ekmanin 
alustus aiheesta luottamushenkilön rooli järjestöllisestä näkökulmasta.

Toinen seminaaripäivä oli varattu sopimusalakohtaisiin tapaamisiin. ■

”Jos yrityskohtaisten työehto-
sopimusten neuvotteleminen 
lisääntyy, mistä löytyy raha ja 
tekijät kaikkiin pöytiin?”
– JARI KIVILUOMA

5.

”Jousto ei voi toimia vain toi-
seen suuntaan. Osapuolet 
pystyvät sopimaan, jos nii-
den välillä on luottamusta. 
Luottamus rakennetaan avoi-
muudella.” 
– HANNU LUUKKONEN

8.

”Luottamus syntyy yhteisis-
tä onnistumisista.” 
– MINNA ÄÄRI

9.

”Sähköistys- ja sähköasen-
nusalalla on noin 2 000 yri-
tystä. Jos valtakunnallista so-
pimista ei olisi, mitä se tar-
koittaisi näissä yrityksissä?”
– HANNU LUUKKONEN

7.

”Oikeusvarmuus toteutuu, 
kun paperit on laadittu oikein.” 
– MINNA ÄÄRI

6.

”Yhteistoimintalaki on  
työelämän perustuslaki.”  
–TIMO KOSKINEN

12.

”Myötävaikutusvelvollisuus 
tarkoittaa sitä, että meidän pi-
tää olla rakentavia ja edistä-
viä. Jos ei saavu paikalle tai 
keskustele, ei täytä tätä velvol-
lisuutta.”
– TIMO KOSKINEN

15.

”Ei ei riitä. Työntekijällä on  
pykälän 13 mukaan aloiteoike-
us, ja työnantajan tulee vasta-
ta ja myös perustella vastauk-
sensa.”
– TIMO KOSKINEN

13.

”Suosittelen teitä koeponnis-
tamaan henkilöstön edusta-
jan oikeuden esittää kirjallises-
ti ehdotuksia ja vaihtoehtoisia 
ratkaisuja. Se koskee myös lo-
mautus- ja lopetuspäätöksiä.”
– TIMO KOSKINEN

14.

”On helpompi ymmärtää 
omaan toimintaan liittyvää 
lakkoa kuin tuki- tai poliittista 
lakkoa, joihin itsellä ei ole 
vaikutusmahdollisuuksia.” 
– TIMO YLI-KOIVISTO

11.

”Asioista on uskallettava pu-
hua aidosti, sanoa, että nyt 
meillä tällainen tilanne. Välillä 
menee vihkoon, mutta sitten 
tehdään toisin. Virheet opetta-
vat parhaiten.” 
– TIMO YLI-KOIVISTO

10.

”Teillä henkilöstön edustaji-
na on lakiin kirjoitettu oikeus 
saada tietoa taloudellisesta ti-
lanteesta, palkoista ja työsuh-
teista.”
– TIMO KOSKINEN

17.

”Pitäkää päiväkirjaa! Kynä kä-
teen ja paperi toiseen! Monesti 
työnantaja on voittanut kyetes-
sään osoittamaan, kuka sanoi 
mitä ja milloin.”
– TIMO KOSKINEN

16.

”Yt-velvoitteen rikkominen tie-
tää rikosoikeudellista seuraa-
musta. Yt-laki ei ole kahvin-
juontia ja pullansyöntiä.”
– TIMO KOSKINEN

18.

”Kehittämis- ja koulutussuun-
nitelma ovat nyt samassa pa-
perissa, työyhteisön kehittä-
missuunnitelmassa. Sen päi-
vittämiseen on aikaa tämän 
vuoden loppuun. Kannattaa 
sanoa työnantajalle, että siitä 
on hyötyä hänellekin.”
– TIMO KOSKINEN

19.

SEMINAARI TOTEUTUI 
NELJÄNNELLÄ YRITTÄMÄLLÄ

Jari Korpela Hämeenlinnasta, Hannu Kantanen Varkaudesta ja Jari Virtanen Heinolasta.

Lisää kuvia 
seminaarista

löydät liiton 
FACEBOOKISTA!
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Kontiolahtelainen Aapo Laurell oivalsi 
yläasteen fysiikan tunnilla, että sähkötek-
niikka kiinnostaa. Hän liittyi koulun elekt-
roniikkakerhoon ja harjoitteli siellä juot-

tamista ja rakenteli virtapiirejä ja led-valaisimia. 
Kiinnostuksen kohde täsmentyi Taitaja2022-
semifinaalissa, johon osallistumista opettaja oli 
hänelle suositellut.
– Semifinaalissa tuli sellainen olo, että tajuaa 

koko homman ytimen. Tuloksena olikin kakkos-
sija koko Suomessa. Toisaalta finaalia ajatellen se 
ei vielä merkitse mitään, siellä lähdetään kaikki 
samalta viivalta.

Aapo on viime vuodet suorittanut ammatti-
koulun sähkö- ja automaatiolinjan sekä lukion 
kaksoistutkintoa. Ammattikoulusta tuli päästö-
todistus maaliskuun puolivälissä, ja samalla vii-
kolla alkoivat ylioppilaskirjoitukset. Opinnot ovat 
sujuneet hyvin, erityisesti prosessiautomaatio ja 
matematiikka.
– Matikka on aina tuntunut helpolta, ja suori-

tinkin lukiossa pitkän matikan. Prosessiautomaa-
tiossa tarvitaan nimenomaan loogista ajattelua, 

MYÖS HE KILPAILEVAT FINAALISSA
Sähköliitto on ammattitaidon Suomen mestaruuskilpailun Taitaja2022:n kahden kilpailulajin palkintokump-
pani. Porissa 16.–19. toukokuuta kyseisissä lajeissa kilpailevat Aapon ja Pertun lisäksi seuraavat sähkö- ja 
automaatioalan opiskelijat.
406 SÄHKÖASENNUS:
Veli-Pekka Eskola, Sataedu • Luukas Iskanius, Ylä-Savon ammattiopisto • Onni Lehtonen, Novida
Veikka Mononen, Riveria • Valtteri Nurmisto, Forssan ammatti-instituutti
Sebastian Salmi, Gradia • Aaron Tschurbanoff, Turun ammatti-instituutti
601 AUTOMAATIOASENNUS
Joona Höijer, Sataedu • Juuso Karppinen, OSAO • Aatu Luoto, Savon ammattiopisto • Jesse Paronen, Ca-
reeria • Aapeli Saukkonen, Savon ammattiopisto • Kaapo Suomela, OSAO

TAITAJA2022-FINAALI LÄHESTYY
Semifinaalien kautta finaaliin suoriutuneet ammattiin opiskelevat 
kokoontuvat 16.–19. toukokuuta Poriin Taitaja2022-kilpailuun mit-
telemään taitojaan.
Haastattelemistamme kilpailijoista toinen pääsee automaatio-

asennuksen finaalissa säätämään prosessissa olevan nestesäiliön 
pinnan korkeutta PID-säätimellä ja toinen sähköasennuksen finaa-
lissa asentamaan kiinteistön automaatiojärjestelmän ja pohjavesi-
pumpun. 

Sedussa opiskeleva Perttu voisi kuvitella tekevänsä 
verkkopuolen töitä valmistuttuaan.

Kurikkalainen Perttu Kriikkula kiinnos-
tui sähköalasta peruskoulun yläasteella, 
kun oppitunnilla käsiteltiin eri ammatteja 
ja niiden tarjoamia työllistymismahdolli-

suuksia. Autonasentajan työkin kiinnosti ja kiin-
nostaa harrastusmielessä yhä, mutta sähköala veti 
pidemmän korren monipuolisuutensa ja myös 
vakaiden työllisyysnäkymien ja varsin houkutte-
levan ansiotason vuoksi.

Taitaja-kisaan Perttu osallistui jo viime vuonna 
ja eteni semifinaaleihin. Tänä vuonna heltisi jo 
finaalipaikka.
– Oman arvioni ja opettajan palautteenkin perus-

teella olen kehittynyt huolellisuudessa ja oman 
ajankäytön hallinnassa. Niissä on toki edelleen 
kehitettävää.

Perttu pitää osallistumista ennen kaikkea muka-
vana kokemuksena, ei niinkään tiukka-asen-
teisena kilpailemisena. Toisaalta kilpailu antaa 
mahdollisuuden todeta, miten omat taidot ovat 
kehittyneet ja miten niitä voisi edelleen kehittää. 
Ammattitaidon kehittyessä pääsee valmistumisen 
jälkeen hyppäämään mahdollisimman nopeasti 
mukaan vaativiinkin tehtäviin. 

Tammikuussa 19 vuotta täyttänyt Perttu on jo 
työskennellyt sähköasentajaharjoittelijana. Viime 
kesänä hän oli Harju Elekter Oy:ssä pystyttämässä 

muuntajakoppeja. Nuorukaisen lupaavat taipu-
mukset pantiin työmaalla merkille, ja ensi kesäksi 
häntä odottaa työpaikka runkoverkkoasennusten 
parissa.
– Verkkohommat kiinnostavat kovasti. Voi-

sin hyvin kuvitella tekeväni niitä valmistut-
tuani. Ensin on luonnollisesti käytävä koulu lop-
puun. Joskus tulevaisuudessa toivon voivani jat-
kaa ammattikorkeakouluun sähköinsinööriopin-
tojen pariin.

VAPAA-AIKANA SOI SÄHKÖKITARA     
Perttu on aina ollut kiinnostunut tekniikasta, 
mutta myös musiikki on läheistä. Hän on jo vuo-
sia soittanut sähkökitaraa.
– Bändiviritelmiäkin on ollut, ja edelleen kokoon-

numme kavereiden kanssa triona jammailemaan. 
Mieleisin musiikkilaji on metallipitoinen rock ja 
bändeistä erityisesti AC/DC, mutta kyllä muukin 
käy. Bluesiakin on tullut soiteltua.

Aikaa musiikkiin on jäänyt huolimatta siitä, 
että tavoitteena Pertulla on kaksoistutkinto: pääs-
tötodistukset sekä ammattikoulusta että lukiosta. 
Tänä keväänä tärkein jännitettävä on kuitenkin 
Taitaja2022-finaali, jossa hän kilpailee sähköasen-
nuslajin voitosta. n

SÄHKÖ TÄYTTÄÄ PERTUN PÄIVÄT

AAPOLTA SUJUU LOOGINEN AJATTELU

TEKST I :  VESA TOMPURI  n KUVAT:  HAASTATELTAVIEN KOTIALBUMIT
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joka luonnollisesti liittyy matematiikkaan.
Pitkän matematiikan lisäksi Aapo suoritti yli-

oppilaskirjoituksissa englannin, äidinkielen, ter-
veystiedon ja fysiikan eli samat oppiaineet, joihin 
hän on lukion puolella keskittynyt.

Aapo pitää kaksoistutkintoa erinomaisena 
asiana: lukiosta ei tarvitse suorittaa kuin itseä 
oikeasti kiinnostavat aineet, ja ammattikoulusta 
saa käytännön valmiuksia aineisiin, joihin lukio 
antaa teoreettista taustaa. Se on oleellista, jos 
haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan esimerkiksi 
ammattikorkeakouluun.
– Sellaisen mahdollisuuden pidän mielessä, 

mutta ensin aion hankkia kokemusta automaatio-
asennustöissä.

AUTOJEN ENTISÖINTIKIN KIINNOSTAA   
Sähköstä ja automaatiosta on hyvää vauhtia 
tulossa Aapon lopullinen uravalinta, mutta opis-
kelun ja työnteon lisäksi elämään on mahduttava 
muutakin. Viime aikoina Taitaja-finalisti ker-
too alkaneensa käydä kuntosalilla, minkä lisäksi 
meneillään on pitkäkestoinen auton entisöinti-
projekti kaveriporukan kesken.   
– Projektina on vanhan Mercedeksen kunnosta-

minen, tarkkaan ottaen vuosimallia -77 ja tyyppiä 
W123.

Sekä automaatioasennuksessa että entisöin-
nissä kärsivällisyys ja keskittymiskyky ovat 
Aaposta oleellisia. Ja jos motivaatio puuttuu, teke-
misestä ei tahdo tulla mitään. 
– Harrastus ei ole harrastus, jos siihen ei ole 

motivaatiota. Ja mitä automaatiohommiin tulee, 
siinä todella kysytään kärsivällisyyttä. Aina ei 
vika löydy heti, mutta missään tapauksessa etsi-
mistä ei saa jättää kesken. n

TAITAJA2022-FINAALI LÄHESTYY

Matematiikka sujuu Riveriaa edustavalta Aapolta kuin 
itsestään.

Osaston omilla tunnuksilla pääsee selaamaan valikoimaa ja 
tilaamaan laskulla tuotteita jäsenille. 
Tuotteita on mahdollista teettää myös osaston omalla logolla.

sahkoliitto-shop.nisa.fi
tunnukset osoitteesta pekka.wikstrom@nisa.fi (vain yhdet tunnukset/osasto)

SÄHKÖLIITON 
TYYLITELLYLLÄ 
LOGOLLA SOMISTETTUJA
• KAULUS- & T-PAITOJA
• TAKKEJA
• LIPPIKSIÄ & PIPOJA
• KASSEJA & REPPUJA
• KÄTEVIÄ PIKKUTARVIKKEITA: 
   JUOMAPULLOJA, 
   TASKULAMPPUJA, 
   USB-LATAUSKAAPELEITA

SÄHKÖLIITON VERKKOKAUPPA 
SÄHKÖLIITON VERKKOKAUPPA 

– TAVARATALO OSASTOILLE!
– TAVARATALO OSASTOILLE!SÄHKÖLIITON VERKKOKAUPPA 

SÄHKÖLIITON VERKKOKAUPPA 

– TAVARATALO OSASTOILLE!
– TAVARATALO OSASTOILLE!
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JÄRJESTÄYTYMINEN
n KOONNUT: RIITTA KALLIO n KUVA: HENRI LINDEMAN
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AMMATTIOSASTO
Sähköliiton jäsenet ovat järjestäytyneet 120 am-
mattiosastoon, joiden tärkein tehtävä on puolustaa 
jäsentensä oikeuksia työelämässä.

JÄRJESTÄYTYMINEN
Ammattiliiton jäseneksi liitytään täyttämällä liitty-
mislomake. Lomakkeita saa työpaikan luottamus-
mieheltä, liitoista ja liittojen nettisivuilta. Jäseneksi 
kannattaa yleensä liittyä siihen liittoon, joka työeh-
tosopimusta alalla noudatetaan. 

JÄRJESTÄMINEN 
Järjestäminen on työpaikkatasolla tapahtuvaa työ-
yhteisön työolojen ja edunvalvonnan kehittämistä 
yhdessä työnantajan, ammattiosaston ja ammat-
tiliiton kanssa. Ammattiliitot tukevat järjestäjien 
järjestämistyötä työpaikoilla.

JÄSENYYS
Sähköaloilla työskentelevä henkilö voi liittyä Säh-
köliiton jäseneksi liittymällä alueensa tai toimialan-
sa ammattiosastoon.

JÄSENKORTTI
Todistuksena Sähköliiton jäsenyydestä saat jäsen-
kortin, jossa on jäsennumerosi. Kortilla saat käyt-
töösi liiton palveluja ja etuja.

JÄSENEDUT
Tärkein jäsenetu on yleinen edunvalvonta ja toi-
minta työpaikoilla. Lisäksi tarjolla on muun muassa 
koulutus-, vakuutus- ja lomapaikkaetuja.

JÄSENMAKSU
Sähköliiton jäsenmaksu on 1 prosentti veronalai-
sesta tulosta. Maksun saa vähentää verotuksessa. 
Moni työnantaja tilittää jäsenmaksun työntekijän 
palkasta liitolle. 

LUOTTAMUSHENKILÖ
Työhuonekunnan valitsema luottamushenkilö val-
voo työehtosopimusten ja muiden työsuhteeseen 
liittyvien määräysten noudattamista työpaikalla 
yhdessä ammattiosaston kanssa.

SÄHKÖLIITTO
Vuonna 1955 perustettu Sähköliitto on noin 34 000 
jäsenen ammattiliitto. Se pitää sähköisillä aloilla 
töitä tekevien jäsentensä puolia sekä neuvottelee 
palkka- ja muut työehdot.

TYÖHUONEKUNTA
Työhuonekunta on ammattiosaston 
rekisteröimätön alaosasto.

TYÖTTÖMYYSKASSA 
Työttömyyskassa on keskinäisen vastuun perus-
teella toimiva yhteisö. Sen tehtävänä on lakisäätei-
sen ansioturvan järjestäminen jäsenilleen. Valtaosa 
Sähköliiton jäsenistä kuuluu Sähköalojen työttö-
myyskassaan.

VOLTTIPÄIVÄT
Sähköliittoon järjestäytymisen korkein aste. Volt-
tipäivät kantaa liiton iloista alkuhistoriaa, jolloin 
sähkömiehet kokoontuivat retkeilypäiville, joilla 
oman liiton syntysanoja lausuttiin.

PIENI JÄRJESTÄYTYMISSANASTO
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TEKST I  JA  KUVAT:  HENRI  L INDEMAN  n TEXT  OCH FOTON:  HENRI  L INDEMAN

Neljä vuotta sitten Stefan Wendt otti yh-
teyttä Sähköliittoon ahvenanmaalaisten 
sähköalan ammattilaisten keskuudessa 
tehtävän järjestämistyön tiimoilta. Hän 

näki, että työolosuhteiden takia se oli tarpeen.
Kuinka ollakaan, juuri samana vuonna Sähkö-

liitto oli kouluttanut järjestämistyön johtoryh-
män. Kurssille osallistunut Henri Lindeman 
lähti Ahvenanmaalle auttamaan ammattiosastoa 
alkuun.

Mitä saarella on tapahtunut sittemmin, viimei-
sen neljän vuoden aikana?

Siitä kertovat nyt kaiken alulle pannut Stefan 
Wendt, joka toimii uuden ammattiosaston sihtee-
rinä ja taloudenhoitajana, puheenjohtaja Ida-Lina 
Norrgård sekä hallituksen jäsen Jan-Ole Grön-
dahl.

Miksi osasto 122 perustettiin? 
Stefan: – Ruotsin ja Ahvenanmaan työmarkkinoi-
den välillä oli valtava ero. Ruotsissa työehtosopi-
muksia noudatettiin ongelmitta. Asiat piti saada 
järjestykseen!

Jan-Ole: – Erosin liitosta, kun osaston toiminta 
loppui. Stefanin ansiosta liityin taas jäseneksi. 
Osasto tarvitsee vetovoimaa!

Ida-Lina: – Luulen, että se oli tarpeen, koska 
emme olleet erityisen hyvin järjestäytyneitä tällä 
saarella. Järjestäytyminen ei ollut samalla tasolla 
kuin esimerkiksi Ruotsissa.

Millä tavalla osastonne tekee järjestämistyötä?
Stefan: – Kehitämme hallituksen ja osaston toi-
mintaa sekä keksimme yhdessä hauskaa teke-
mistä. Haluamme kasvaa ja kehittää yhteistyötä 
muiden liittojen kanssa.

Jan-Ole: – Pidämme kokouksia ja suunnitte-
lemme järjestämistyötä. Meillä on paljon ideoita 
siitä, kuinka voimme parantaa toimintaamme.

Ida-Lina: – Minut valittiin juuri osaston puheen-
johtajaksi. Olen ollut tähän mennessä vain yhdessä 

kokouksessa mutta tiedän, että kehitämme toi-
mintaamme koko ajan.

Mitkä ovat osaston tämänvuotiset tavoitteet?
Stefan: – Haluamme perustaa ”nuorisotalon aikui-
sille”. Siellä voimme tavata jäseniä, keskustella ja 
tukea järjestämistyötä. Suurin tavoite on hankkia 
lisää jäseniä.

Jan-Ole: – Haluamme kasvaa ja lisätä näkyvyyt-
tämme, siinä suurimmat tavoitteemme. 

Ida-Lina: – Kasvattaa jäsenkuntaamme ja käyn-
nistää nuorisotalotoimintamme. Haluamme ra-
kentaa suhteita muihin Ahvenanmaalla toimiviin 
osastoihin.

Millä tavalla hankitte uusia jäseniä?
Stefan: – Ottamalla suoraan kontaktia ja keskuste-
lemalla niiden kanssa, jotka eivät vielä ole jäseniä.

Jan-Ole: – Koulutiedotustilaisuuksista saamme 
paljon nuoria jäseniä. Kerromme, mitä hyötyä 
jäsenyydestä on, ja puhumme avoimesti osaston 
toiminnasta.

Ida-Lina: – Keskustelemme ihmisten kanssa ja 
perustelemme, miksi liitto on tärkeä. En itse usko-
nut tarvitsevani liittoa, mutta olen hyötynyt jäse-
nyydestä tosi paljon.

Miten saatte yhteyden nuoriin jäseniin?
Stefan: – Olen työskennellyt Maarianhaminan 
ammattikoulussa ja puhun paljon opiskelijoiden 
kanssa. Kerron aina harjoittelijoillemme liitosta ja 
liitän jäseniksi ne, jotka eivät olleet vielä jäseniä.

Jan-Ole: – Koulutiedotukset ovat parasta! 
Tuemme ja autamme harjoittelijoita.

Ida-Lina: – Olen aika nuori, joten on helppo 
jutella vanhojen luokkatovereiden ja muiden 
nuorten kanssa. Haluan lähteä mukaan koulu-
tiedotuksiin, koska on tärkeää, että ylläpidämme 
yhteyttä nuoriin. 

Miksi järjestämistyö on tärkeää?

Stefan: – Sillä tavalla saamme tietoa ulos ja raken-
namme verkostoja muiden ammattiliittojen 
kanssa.

Jan-Ole: – Sillä luomme turvallisuutta omalle 
alallemme.

Paras perustelusi, miksi kannattaa olla am-
mattiliiton jäsen?
Stefan: – Yhdessä olemme vahvoja: luomme tur-
vallisuuden tunnetta ja teemme hauskoja asioita 
yhdessä.

Jan-Ole: – Jäsenyys luo turvallisuutta. Jäsenek-
si liittymällä olet osa yhteisöä. Olet porukassa 
mukana, ja sinulla on perusta, jolla seistä.

Ida-Lina: – Saat aina tarvitsemasi avun. Jäse-
nenä tiedät, millaista työpaikalla todella pitäisi 
olla. Olen itse saanut paljon apua Stefanin ansi-
osta.

Miksi työhuonekunnan muodostaminen on 
tärkeää?
Stefan: – Saat turvaa ja tiedät aina, kenen puo-
leen kääntyä. Toiminnalla rakennetaan yhteisöl-
lisyyttä.

Jan-Ole: – Se lisää motivaatiota, kiinnostusta ja 
me-tunnetta.

Ida-Lina: – Se luo turvallisuuden ja yhteisölli-
syyden tunnetta ja osoittaa, että olemme me. 
Olemme olemassa toisiamme varten.

Mitä odotat omalta ammattiosastolta?
Stefan: – Osaston pitää kuunnella jäseniään, nos-
taa heidän äänensä esille sekä jakaa tärkeää ja 
kiinnostavaa tietoa.

Jan-Ole: – Osasto tekee työtä nuorten jäsenten 
aktivoimiseksi ja antaa heille tilaa toimia. Se aut-
taa osastoa kasvamaan.

Ida-Lina: – Sitä, että jäsen saa aina tarvitse-
maansa apua. Joskus voi olla vaikeaa saada apua 
ruotsiksi, ja siksi on hyvä, että meillä on paikalli-
nen ammattiosasto.  n

AHVENANMAAN OSASTO 
KASVUVAUHDISSA
ÅLANDS NYA FACKAVDELNING 
I FULL FART

JÄRJESTÄYTYMINEN
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För fyra år sedan kontaktade Stefan Wendt 
Elektrikerförbundet i Finland. Han ville 
börja organisera elektrikerna på Åland på 
grund av bristfälliga arbetsförhållanden.

Samma år hade Elektrikerförbundet utbildat 
ledningsgruppen för organiseringsarbete. Henri 
Lindeman, en av kursdeltagarna, åkte till Åland 
för att hjälpa avdelningen i gång.

Vad har hänt på holmen under de senaste fyra 
åren? Stefan Wendt, som är kassör och sekre-
terare av avdelning 122, ordförande Ida-Lina 
Norrgård och styrelsemedlem Jan-Ole Gröndahl 
berättar!

Varför grundades avdelningen? 
Stefan: – Bristfälliga kunskaper inom kollektivav-
tal och skillnaden mellan verksamheten i Sverige 
och på Åland var uppenbar. I Sverige följdes kol-
lektivavtal utan problem.

Jan-Ole: – Jag gick ur facket på grund av att 
verksamheten dog ut. Tack vare Stefan gick jag 
med igen. Stefan började dra i det och ville att folk 
skulle organisera sig. Avdelningen behöver en dri-
vande kraft! 

Ida-Lina: – Jag tror att det behövdes, vi var inte 
speciellt organiserade på den här holmen. Det var 
inte riktigt lika bra som t.ex. i Sverige.

Hur ser avdelningens organiseringsarbete ut?
Stefan: – Vi bygger upp styrelsen och avdelning-
ens verksamhet och hittar på roliga saker tillsam-
mans. Vi har planer på att starta en ”ungdomsgård 
för vuxna” för att kunna bli ännu större och knyta 
oss ihop med andra fackförbund.

Jan-Ole: – Vi håller möten och planerar organi-
seringsarbetet. Det finns mycket idéer om hur vi 
kan utvidga verksamheten.

Ida-Lina: – Jag har just blivit vald till avdelning-
ens ordförande och jag har varit på bara ett möte 

tills vidare men jag vet att vi utvecklar vår verk-
samhet hela tiden.

Vilka är avdelningens mål för 2022?
Stefan: – Vi vill få igång ”ungdomsgården för 
vuxna”. Där kan vi träffa medlemmar, diskutera 
och stöda organiseringsarbetet. Största målet är 
att värva ännu fler medlemmar.

Jan-Ole: – Vi vill bli större och synligare, det är 
den största motiveringen.

Ida-Lina: – Att vi ska bli flera och få ungdoms-
gården igång. Vi vill skapa kontakt med andra 
aktiva avdelningar på Åland.

Vad gör ni för att värva medlemmar?
Stefan: – Direkt kontakt och diskussioner med 
icke-medlemmar.

Jan-Ole: – Få med de yngre medlemmarna 
genom skolinfon. Vi berättar vad det finns att 
vinna, vi ger ut information och berättar om vår 
avdelning.

Ida-Lina: – Prata med människor och visa att 
facket är viktigt. Jag trodde inte jag skulle behöva 
det men jag har haft stor nytta av medlemskapet.

Hur får ni kontakt med unga medlemmar?
Stefan: – Jag har nu jobbat på yrkesskolan och pra-
tar mycket med eleverna. Jag berättar alltid om 
facket för våra praktikanter och ansluter dem som 
inte redan varit medlemmar.

Jan-Ole: – Skolinfo är det bästa! Vi stöder och 
hjälper praktikanterna.

Ida-Lina: – Jag är ganska ung så det är lätt att 
prata med gamla klasskompisar och andra unga. 
Jag vill gå med på skolinfon, det är viktigt att få 
med unga medlemmar. 

Varför är organisering viktigt?
Stefan: – Vi behöver få ut viktig information och 

bilda nätverk tillsammans med andra fackför-
bund.

Jan-Ole: – Vi behöver skapa trygghet och int-
resse.

Varför borde alla ansluta sig till facket?
Stefan: – Tillsammans är vi starka. Man skapar en 
trygghet och styrka och gör roliga saker tillsam-
mans.

Jan-Ole: – Det skapar trygghet. När man anslu-
ter sig så är man del av gemenskapen. Man kän-
ner sig delaktig och har en bas att stå på.

Ida-Lina: – Man får faktiskt den hjälpen man 
behöver. Som medlem får man reda på hur det 
egentligen ska vara på arbetsplatsen. Jag har fått 
mycket hjälp tack vare Stefan.

Hur ser ni klubbverksamhet på arbetsplat-
sen?
Stefan: – Man får en trygghet och vet vem man 
kan vända sig åt med frågor. Det bygger upp 
gemenskap.

Jan-Ole: – Det skapar motivation, intresse och 
vi-känslan.

Ida-Lina: – Det skapar en trygghet och gemen-
skap. Det visar att vi är vi. Man ska finnas där för 
varandra.

Vad förväntar ni av fackavdelningen?
Stefan: – Att avdelningen lyssnar på medlem-
marna och lyfter upp deras röster samt delar ut 
viktig och intressant information.

Jan-Ole: – Främst att få yngre medlemmar 
aktiva och ge utrymme åt dem. Det gynnar till-
växten för avdelningen.

Ida-Lina: – Att man får den hjälp man behöver. 
Ibland kan det vara svårt att få hjälp på svenska 
och därför är det bra att vi har en lokal fackavdel-
ning. n

Puheenjohtaja Ida-Lina Norrgårdilla on puolentoista 
vuoden kokemus alan töistä. 
Orförande Ida-Lina Norrgård har 1,5 års arbetserfarenhet 
som elektriker.

Osaston sihteeri Stefan Wendt on työskennellyt 
sähköasentajana seitsemän vuotta.
Sekreterare Stefan Wendt har jobbat sju år som elektriker.

Jan-Ole Gröndahlilla on pitkä ura sähköisillä aloilla.
Jan-Ole Gröndahl har jobbat nästan 40 år i elbranschen.
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JÄRJESTÄYTYMINEN

Osastotoiminnan konkareita, 
vasta jäseniksi liittyneitä ja 

kaikkia siltä väliltä kutsuttiin al-
kuvuodesta Osastot 2.0 -nimellä 
kulkeviin tilaisuuksiin Turussa ja 
Joensuussa. Kurssimuotoiset tilai-
suudet suunnattiin nimenomaan 
Sähköliiton osasto- ja aluetoimin-
nan uudelleenorganisointihank-
keen pilottialueille Varsinais-
Suomeen ja Keski-Suomi/Savo 

Karjalaan.
Osastot 2.0 -osallistujat pääsivät 

ideoimaan osastotoiminnan uusia 
toimintatapoja. Mitä vahvempaa 
osastotoiminta on, sitä vankempi 
on myös oman ammattiliiton tule-
vaisuus.
Osastojen tärkeä tehtävä on puo-

lustaa jäsentensä oikeuksia työelä-
mässä. Käytännössä se tapahtuu 
valvomalla yhteistyössä luotta-

Joensuussa pidetyn kurssin ainoan luennon piti alueasiantuntija Janne Heikkinen (oikealla). Muuten kurssin sisältö koostui osallistujien omasta ideoinnista.

Osastot 2.0 kirkasti osastojen tehtäviä

SATSAUKSIA SAAVUTETTAVUUTEEN 
JA LÄHESTYTTÄVYYTEEN

musmiesten kanssa työehtosopi-
musten noudattamista työpaikoil-
la.
Mitä innostavampaa järjestäy-

tyminen on ja mitä aktiivisempaa 
järjestäminen, sitä paremmat toi-
mintaedellytykset myös osastoil-
la on.
Kaksi osallistujaa kertoo oival-

luksistaan.

TEKST I :  MINNA JÄRVENPÄÄ  n KUVAT:  JUHO VAINIO,  JANNE HEIKKINEN JA  IDA KUIKKA
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Oppilasjäsenyyden aikainen mielikuvani 
järjestäytymisestä, ammattiosastotoi-

minnasta ja osastojen tehtävistä…
… perustui Sähköliiton edustajien käyntei-

hin koulullamme. Oppilaitoskäyntien aikana esi-
teltiin liittoa ja osaston toimintaa sekä annettiin 
mahdollisuus liittyä oppilasjäseneksi. Tuolloin 
toiminta ei vielä tuntunut niin kiinnostavalta, 
mutta työelämään siirtyessä ja työvuosien kerty-
essä tilanne muuttui.

Osastotoiminta alkoi kiinnostaa…
… muutama vuosi sitten, kun osallistuin ensim-

mäiseen osastoni talotekniikkajaoston kokouk-
seen. Noin kuukautta aiemmin minut oli valittu 
työpaikkani luottamusmieheksi.

Käsitykseni osastotoiminnasta on muuttu-
nut oman järjestötehtäväni myötä…

… kun olen huomannut, että osaston hallitus 
tekee myös paljon työtä, joka ei näy ulospäin. Oma 
osastoni toimii erittäin aktiivisesti. Järjestämme 
kursseja ja autamme jäseniämme työsuhteeseen 
ja työehtoihin liittyvissä ongelmatilanteissa.

Osastot 2.0 -tilaisuudessa oivalsin, että…
… ammattiosaston pitää kehittyä muun kehi-

tyksen mukana ja olla helpommin saavutetta-
vissa. Myös osastotoiminnan näkyvyyden paran-
tamisesta käytiin keskustelua.

Tehokkaita järjestämiskeinoja ovat…
… esimerkiksi oppilaitoskäynnit: opiskeli-

jat saavat jo alkuvaiheessa tietoa Sähköliitosta 
ja osastotoiminnasta. Työpaikalla järjestämisen 

kannalta tärkeitä ovat työhuonekunnan tapaami-
set. Uusia jäseniä on värvätty myös työmaakier-
roksilla. 

Järjestämistä ja jäsenhankintaa hidastaa…
… se, että kaikki eivät koe jäsenyyttä tarpeelli-

seksi, kun esimerkiksi sähköistys- ja sähköasen-
nusalan työehtosopimus koskee yleissitovana 
työntekijöitä joka tapauksessa. Järjestäytymät-
tömät havahtuvat siinä vaiheessa, kun työnte-
kijällä ja työnantajalla on erimielisyyttä työeh-
tosopimuksen tulkinnassa. Järjestäytymättömät 
vetoavat myös edullisempaan pelkän kassan jäse-
nyyteen, mutta kannattaa muistaa, että ammat-
tiliiton jäsenmaksu on vähennyskelpoinen vero-
tuksessa.

Järjestäytyminen on tärkeää, koska…
… jäsenmäärä antaa liitolle voimaa ajaa työnte-

kijöiden asioita. Vain silloin pystytään takaamaan 
yhtäläiset työehdot ja selkeät palkkaryhmät. Työ-
ehtosopimuksen yleissitovuus puolestaan tekee 
yleiskorotukset mahdollisiksi. 

Luottamusmiehenä teen jäsenhankintaa…
… soittamalla uudelle työntekijälle ja kerto-

malla liiton jäsenyyden eduista pelkkään työttö-
myyskassaan verrattuna. Mainitsen myös työ-
huonekunnan kokouksista, joihin järjestäytyneet 
työtekijät pääsevät mukaan.

Osastomme on jäsenhankkijana…
… mielestäni erittäin aktiivinen ja helposti 

lähestyttävä. Teemme työmaavalvontakäyntejä ja 
vierailemme oppilaitoksissa. n

Toiminnan kannalta osaston koko…
… merkitsee sikäli, että isompi osasto voi 

järjestää helpommin edunvalvontatyönsä kuin 
pieni. Entinen osastoni Viinijärven Sähköalo-
jen Työntekijät ry purettiin, ja enemmistö siir-
tyi Joensuun osaston jäseniksi. Nyt tekijöitä on 
enemmän, ja toivottavasti työmaavalvonta ja 
jäsenhankinta nousevat uudelle tasolle. Iso osasto 
pystyy myös olemaan enemmän työhuonekun-
tien käytettävissä ja lisäämään jäsenten osaa-
mista vaikka ammattikirjallisuutta hankkimalla.

Aktiivinen ammattiosasto…
… tekee paitsi edellä mainitsemiani asioita, 

myös tukee työhuonekuntia luottamusmiehen ja 
työsuojeluvaltuutetun valinnassa ja tekee osas-
toa työpaikoilla tunnetuksi. Tähän pitää lisätä 
myös toimivat kotisivut ja ajankohtaiset tiedot-
teet eri kanavissa, paikallisten koulutusten jär-
jestäminen ja oppilaitoskäynnit. Nuorten innos-
taminen mukaan on tärkeää. He ovat tulevaisuu-
den ammattilaisia. 

Osastot 2.0 -tilaisuudessa oivalsin, että…
… luottamusmiehenä minun tulee tiedottaa 

entistäkin paremmin ja keskittyä jäsenhankin-
taan varsinkin nuorten asentajien keskuudessa. 
Työnantajani toimii laajalla alueella, enkä ole 
vielä tavannut kaikkia asentajia. Tilanne para-
nee vähitellen, kun työsuojeluvaltuutetun kanssa 
tehtävät työmaakäynnit edistyvät. Oman esimer-

kin voima on tärkeä.
Tehokkaita järjestämiskeinoja ovat…
… kaikki konstit, joilla lisätään osaston ja lii-

ton näkyvyyttä sekä painetussa sanassa että säh-
köisissä kanavissa, työpaikkoja ja oppilaitoksia 
unohtamatta.

Järjestämistä ja jäsenhankintaa hidastaa…
… se, että turhan moni on jättäytynyt Yleisen 

työttömyyskassan varaan. Ammattiliiton jäse-
nyyden antamasta turvasta sekä eduista kaiva-
taan helposti jaettavaa materiaalia. Sähköliitto 
voisi aktivoitua tällaisen materiaalin tuottami-
sessa.

Luottamusmiehenä teen jäsenhankintaa…
… keskustelemalla uusien työntekijöiden 

kanssa ja tuomalla esille ammattiliiton jäsenyy-
den etuja verrattuna pelkkään työttömyyskassan 
jäsenyyteen. Pyrin olemaan helposti lähestyt-
tävä enkä tuputa: se voisi karkottaa hyvän asian 
ääreltä.

Alueellamme käynnistynyt osasto- ja alue-
toiminnan uudelleenorganisointi näkyy niin, 
että…

… Tuusniemen osasto purkautui samaan aikaan 
kuin Viinijärven. Muitakin osastojen purkautu-
misia ja yhdistymisiä on tulossa kevään aikana. 
Sähköliiton alueasiantuntija Janne Heikkisen 
toiminta on ollut aktiivista, ja häneltä saimme 
purkutilanteessa erinomaista tukea. n

TONY LAHTI, Turku
pääluottamusmies, Turun Seudun 
Sähkötyöntekijät ry:n hallituksen jäsen

MIKKO KERVINEN, Viinijärvi
pääluottamusmies, Joensuun 
Sähköalantyöntekijät ry:n jäsen
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Järjestäytymistä kuvaillaan työntekijöiden 
turvaksi ja verrataan laumasuojaan. Millai-
nen olisi yltiöpäisen positiivinen oppikirja-
esimerkki järjestäytymisestä, joka on sinäl-

lään toteutunut työelämässä? Olisiko se vaikka sel-
lainen, että työntekijöiden keskuudessa viriää aja-
tus järjestäytymisen tarpeesta ja ammattiosasto 
auttaa ajatuksen viimeistelemisessä teoiksi? 

Näin luonnikkaissa merkeissä voi kuvailla jär-
jestäytymisen sujuneen helsinkiläisessä Sähkö 
Jeesi Oy:ssä. 

Sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien asennus- ja 
huoltotöitä pääkaupunkiseudulla tekevässä yri-
tyksessä on nyt tuore työhuonekunta ja Sähkölii-
ton luottamusmies. Mitä tapahtuu seuraavaksi? 
Ei ole aika onnitella tyytyväisenä itseään ja tuu-
mia, että homma on hoidettu. Seuraavassa vai-
heessa pitää vakiinnuttaa toiminta osaksi työpai-
kan arkea ja luoda oma toimintakulttuuri.

Ensimmäiseen testiin työhuonekunta joutui 
alkumetreillä, kun valittu luottamusmies vaihtoi-
kin työpaikkaa. Työhuonekunta ei jäänyt toimet-
tomaksi vaan asetti uudelleen ehdokkaat ja jär-
jesti luottamusmiesvaalit, kuten Sähköliiton luot-
tamusmiesvaaliohjeet neuvovat. Haaste oli näin 
selätetty.

OMA AMMATTIOSASTO HYVÄNÄ TUKENA
Sähkö Jeesin luottamusmiehenä aloitti siis tam-
mikuun puolivälin jälkeen yrityksessä yli kaksi 
vuotta työskennellyt, usein kärkimiehen tehtäviä 
hoitava Riho Leichner. 

– Olen ensimmäistä kertaa työurallani luotta-
musmiehenä, mikä tietää muun muassa koulut-

tautumista luottamusmieskursseilla. Työnanta-
jamme on keskikokoinen kasvava yritys, joka on 
selvinnyt korona-ajasta suhteellisen hyvin ja jossa 
ei onneksi ole ollut uhkaa lomautuksista.

Hän kertaa vielä työpaikkansa järjestäytymisen 
sutjakkaita vaiheita.

– Me kaikki sähköliittolaiset pidimme ideaa työ-
huonekunnan perustamisesta hyvänä, ja asian 
taakse asettuivat myös ne, jotka eivät vielä olleet 
liittyneet liiton jäseniksi. Sitten alettiin miettiä, 
pitäisikö meillä olla oma luottamusmies. Seuraa-
vassa vaiheessa jo soitettiinkin tutulle Sähköliiton 
työehtoasiantuntijalle Ahon Jaakolle.

Paikallisesta ammattiosastosta Helsingin Säh-
köalantyöntekijät ry:stä tueksi saatiin osastotoi-
mitsija Martti Lindfors ja Sähköliiton järjestötii-
mistä järjestöasiantuntija Juha Jumisko.

– Kiitokset näille kavereille meidän kaikkien 
puolesta, Riho huikkaa. 

WHATSAPP MADALTAA 
KYNNYSTÄ KESKUSTELLA
Riho näkee, että työehtosopimus on luottamus-

miehen tärkeä työkalu yhteistyössä työnantajan 
kanssa. 

– Kirjan mukaan mennään. 
Sopimukseen ja sen keskeisiin kysymyksiin 

tulee perehtyä nyt ihan ”viran puolesta”, mutta 
kyllä tessi on kiinnostanut ennen tätäkin pestiä.

– Liki 20 vuotta sitten luin siitä ensimmäiset 15 
sivua, hän muistelee myhäillen tuolloisen työpai-
kan työhuonekuntatoimintaan osallistumistaan.

Sähkö Jeesin työhuonekunnan toiminta on star-
tannut koronaviruspandemian aiheuttamissa 
poikkeusoloissa. Siksi toimintaan on pitänyt kek-
siä korvaavia keinoja. Kokouksia on siirretty säh-
köisiin kanaviin, ja työhuonekunnan jäsenille on 
perustettu WhatsApp-ryhmä, jossa voi keskus-
tella asioista matalalla kynnyksellä.

– WhatsAppista on tullut tärkeä viestintäväline 
varsinkin, kun käynnissä ovat sopimusalamme 
sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus-
neuvottelut.

Koronan hellittäessä Riho suunnittelee kokouk-
sia, joissa yhdistyy asiasisältö ja vapaampi yhdes-
säolo työhuonekunnan kesken. n

JÄRJESTÄYTYMINEN LÄHTI LENTOON 
TYÖPORUKAN ALOITTEESTA

Luottamusmiehen pesti on ensimmäinen, mutta 
Riho Leichner on tehnyt sähköasentajan töitä 
kolmisenkymmentä vuotta. Mieleenpainuvimpia töitä 
on ollut moottoritietunneleiden sähköistäminen, mutta 
kyllä keikka Sodankylään hirsitaloa putkittamaankin 
on pysynyt mielessä. – Teen vieläkin jonkin verran 
keikkahommia, mutta mieluiten hoidan kärkimiehen 
tehtäviä työmaalla.

”On ollut ilo auttaa 
työhuonekunnan 
perustamisessa ja seurata 
työntekijöiden omaa 
aktiivisuutta ja tahtoa 
järjestäytyä.” 
Martti Lindfors, 
osastotoimitsija, Helsingin 
Sähköalantyöntekijät ry

TEKST I :  MINNA JÄRVENPÄÄ  n KUVA:  TAIRE LEICHNER

JÄRJESTÄYTYMINEN

”Työporukan tahto edistää 
työpaikan edunvalvontaa  
näkyy myös siinä, että jo  
valitun luottamusmiehen 
vaihdettua työnantajaa ei  
jääty toimettomiksi. Järjestet-
tiin uusi ehdokasasettelu ja 
valittiin tehtävään jatkaja.” 
Juha Jumisko, järjestöasian-
tuntija, Sähköliitto
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SÄHKÖLIITON uudistunut verkkokaup-
pa on avautunut osastojen käyttöön! 
Kauppaan pääsy, valikoiman selaami-
nen ja tilauksen tekeminen vaativat 
osastokohtaiset tunnukset. Osaston 
puheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoi-
taja voi pyytää ne osoitteesta pekka.
wikstrom@nisa.fi.

Osastolle myönnetään yhdet tun-
nukset, jotta tilaaminen pysyisi osaston 
hallinnassa.

Jos mahdollista, käyttäjätunnuksena 
toimivan sähköpostiosoitteen tulisi olla 
yleisluontoinen (esimerkiksi hallitus(at)

KUN varaat haluamasi mittaista lomaa 
Sähköliiton omaan lomapaikkaan Kot-
kan Kaarniemeen, muista toimia va-
rausjärjestelmässä näkyvän ohjeen 
mukaan: valitse ensin viikko, jolta halu-
at lomapäiviä varata, ja sitten vielä ha-
luamasi päivät kyseiseltä viikolta.

Vaikka aikoisit viipyä koko viikon, 
pelkkä viikkonumeron valinta ei rii-
tä vaan sinun tulee valita kaikki kysei-
sen viikon päivät. Muussa tapaukses-
sa päivät jäävät "vapaiksi", ja joku muu 
pystyy varaamaan ne. Ikävimmässä ta-

VAKUUTUSYHTIÖN maksama suoritus, 
päätoiminen opiskelu, armeija tai sivii-
lipalvelus. Kelan maksama sairauspäi-
väraha, rauhanturvatehtäviin osallistu-
minen tai omaishoitajana toimiminen. 
Muun muassa nämä antavat sinulle oi-
keuden vapautua ammattiliittosi jäsen-
maksusta.

Mutta vapautuksen syystä pitää 
muistaa ilmoittaa itse Sähköliittoon! 
Tietosuojasyistä liitto ei saa mistään 
muualta tietoa näistä asioista, vaan 
olemme sinun antamasi tiedon varas-
sa. 

Kun ilmoitat meille jäsenmaksuva-
pautuksesta, jäsenyytesi pysyy voimas-
sa emmekä hätyytä sinua jäsenmak-
sumuistutuksilla saati katkaise jäse-
nyyttäsi maksamattomien jäsenmaksu-
jen takia.

Ilmoituksen teet helposti Sähköliit-
to-sovelluksessa tai sähköisessä asi-
oinnissa. n

Lisää tietoa jäsenmaksuvapautuksen 
perusteista: 
Sähköliitto.fi > Liity jäseneksi 
 

ÄLÄ UNOHDA ILMOITTAA 
JÄSENMAKSUVAPAUTUKSESTA!

osastoxxx.fi). Silloin henkilöiden vaihtu-
essa tunnukset pysyisivät samoina.

Ammattiosastot voivat tilata verkko-
kaupasta liiton pelkistetyllä logolla so-
mistettuja tuotteita jäsenilleen: paitoja, 
takkeja, päähineitä, kasseja, reppuja ja 
käteviä pikkutarvikkeita, kuten tasku-
lamppuja ja USB-latauskaapeleita.

Tuotteita on mahdollista teettää 
myös ammattiosaston omalla logolla. 
Maksuliikenne hoituu laskulla. n

sahkoliitto-shop.nisa.fi

VERKKOKAUPPAAN VAIN OSASTO-
KOHTAISILLA TUNNUKSILLA

POLTTOAINE-ETU 
TEBOIL-ASEMILLA 
PÄÄTTYNYT
SÄHKÖLIITTO on helmikuun lopussa lopettanut jäsenetuyhteistyön  
Teboil Oy:n kanssa. Liiton jäsenkortilla saatava polttoaine-etu ei siis enää ole voimassa.

Yhteistyön irtisanominen on vastalause Venäjän 24. helmikuuta aloittamalle sodalle Ukrai-
nassa. Teboil on venäläisen öljy-yhtiö Lukoilin tytäryhtiö.

Useat ammattiliitot ovat tehneet saman päätöksen. Myös valtiovarainministeriö on linjan-
nut, ettei viranomaistenkaan enää tarvitse ostaa polttoainetta ensisijaisesti Teboililta. Virastot 
ja laitokset ovat olleet aiemmin sidottuja valtion ja kuntien yhteishankintayhtiö Hanselin polt-
toainesopimuksiin.

Sähköliitto toivoo voivansa tarjota vastaavan jäsenedun tulevaisuudessa. n

JÄSENINFO
TIEDOTAMME TÄLLÄ 

PALSTALLA JÄSENYYTEESI 
LIITTYVISTÄ TÄRKEISTÄ 

ASIOISTA

VARAA MYÖS PÄIVÄT KAARNIEMEEN, 
PELKKÄ VIIKKO EI RIITÄ

pauksessa luulet varanneesi loman, ja 
Kaarniemeen saapuessasi paikalla on-
kin jo joku ihan muu.

Varaus astuu voimaan, kun mak-
sat varauksen verkkopankissa tai luot-
tokorttimaksuna ja saat vahvistuksen 
sähköpostiisi tai puhelimeesi. Tarkista 
vielä vahvistuksesta, että siinä on juuri 
haluamasi päivät. n

Sähköliitto.fi > Edut ja palvelut > Omat 
lomapaikat, joissa viihtyy

Jos esimerkiksi ryhdyt omaishoitajaksi, olet oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen.



18  VASAMA

Puhelinpalvelu ma ja ke klo 9–15, pe klo 9–12 puh. 03 252 0300, asiakaspalvelu vain ajanvarauksella.
Sähköliitto.fi > Työttömyyskassa

työttömyyskassa

PERUSTEELLISESTI TYÖTTÖMYYSTURVASTA: 

LISÄPÄIVÄOIKEUS

PALSTALLA SUKELLETAAN SYVEMMÄLLE TYÖTTÖMYYSTURVAN TERMEIHIN

LISÄPÄIVÄOIKEUS, kansankielel-
lä eläkeputki, ja siihen kohdistuvat 
lainsäädännölliset muutokset ovat 
nostattaneet kysymyksiä jäsenis-
tössä. Lisäpäiväoikeuteen tulevat 
muutokset on tarkoitus saattaa voi-
maan 1.1.2023. Taustalla on pyrki-
mys nostaa yli 55-vuotiaiden työlli-
syysastetta.

Muutoksilla ei ole vaikutus-
ta vuonna 1962 tai sitä ennen syn-
tyneiden lisäpäiväoikeuteen. Mi-
käli olet syntynyt vuonna 1963 tai 
1964, lisäpäiväoikeutesi lyhenee. Jo 
myönnettyihin lisäpäiviin muutokset 
eivät vaikuta.

Lisäpäiväoikeudella tarkoite-
taan oikeuttasi saada ansiopäivära-
haa enimmäismaksuajan täyttymi-
sen jälkeen sen kalenterikuukau-
den loppuun saakka, jolloin täytät 
65 vuotta. Sinulla on lisäpäiväoike-
us, jos olet ollut työssä vähintään 
viisi vuotta viimeisimmän 20 vuo-

den aikana. Tätä kutsutaan työhisto-
riaedellytykseksi. Lisäpäiviä koskee 
myös ikäedellytys; sinun on oltava 
tietyn ikäinen enimmäismaksuajan 
täyttyessä: 1957–1960 syntyneiden 
61 vuotta täyttäneitä, 1962 syntynei-
den 62 vuotta täyttäneitä. Uuden 
lainmuutoksen myötä 1963 synty-
neiden ikäedellytys on 63 vuotta ja 
1964 syntyneiden 64 vuotta.

Lainmuutoksen tultua voimaan 
vuonna 1965 tai sen jälkeen synty-
neet eivät enää ole oikeutettuja li-
säpäiviin. Heidän mahdollisuuten-
sa päästä ”eläkeputkeen” tulee siis 
poistumaan kokonaan. Muutoksia 
ei ole vielä yksityiskohtaisesti vah-
vistettu. 

Mikäli sinulla on kysyttävää lisä-
päiväoikeudesta tai muista ansio-
päivärahaoikeuteen vaikuttavista 
seikoista, olethan yhteydessä kas-
saan. n

KEILLÄ ON OIKEUS ANSIOPÄIVÄRAHAN LISÄPÄIVIIN?

TOUKOKUUN alusta lähtien työttömän 
työnhakijan edellytetään hakevan nel-
jää työpaikkaa kuukaudessa. Työnha-
uksi katsotaan työllistymiseen tähtää-
vät toimet: hakemukset avoimeksi il-
moitettuihin paikkoihin, avoimet työha-
kemukset ja yhteydenotot työnantajiin.

Lakimuutoksen mukaan haettavan 
työn tulee olla sellaista, johon hakijalla 
on realistinen mahdollisuus työllistyä ja 
joka kestää vähintään kaksi viikkoa.

JOUSTOJA JA POIKKEUKSIA
Neljän työhakemuksen tavoitteesta 
voidaan joustaa, jos haettavissa ei ole 
riittävästi työpaikkoja. Hakijan henkilö-
kohtainen tavoite kirjataan hänen työl-
listymissuunnitelmaansa.

Poikkeuksia työnhakuvelvoitteeseen 
voidaan tehdä myös lomautuksen, osit-
taisen työllistymisen tai opintojen pe-
rusteella. Tässä muutama esimerkki:
 Kokonaan lomautettua velvoite al-

kaa koskea, kun lomautus on kes-
tänyt kolme kuukautta.

 Osittain lomautettua velvoite kos-
kee kolmen kuukauden jälkeen 
kevennettynä: hänen tulee hakea 
yhtä työtä seuraavien kolmen kuu-
kauden aikana.

 Osa-aikatyötä tekevän on haetta-

ANSIOPÄIVÄRAHAN työskentelyehto 
muuttuu tehdyistä työtunneista palkka-
perusteiseksi, eli ansiopäivärahan saa-
minen edellyttää tietyn suuruista palk-
kaa kuukaudessa noin puolen vuoden 
ajan. Tätä kutsutaan työttömyysturvan 
euroistamiseksi. Muutos on tarkoitus 
saada voimaan ensi vuoden alusta.

Tällä hetkellä ansiopäivärahan saa-
minen edellyttää, että olet työsken-
nellyt vähintään 18 tuntia viikossa noin 
puolen vuoden ajan. Muutoksen jäl-
keen ansiopäivärahan saamisen edel-
lytys olisi, että viime vuoden tasolla las-
kettuna olisit ansainnut 844 euroa kuu-
kaudessa noin puolen vuoden ajan.

Lisäksi muutoksen myötä työsken-
telyä alettaisiin tarkastella kuukauden 

va yhtä työtä kolmen kuukauden 
aikana.

 Opintojaan suorittavan tulee hakea 
kolmea työpaikkaa kolmen kuu-
kauden aikana.

 Velvoite voidaan poistaa henkilöl-
tä, jonka työllistyminen ei vaikuta 
mahdolliselta.

KOLMEN KUUKAUDEN 
KARENSSI POISTUU
Lakimuutoksen jälkeen toukokuusta al-
kaen TE-toimisto tai kuntakokeilu te-
kee työttömän alkuhaastattelun vii-
den arkipäivän sisällä työnhaun alkami-
sesta. Alkuvaiheessa keskusteluja on 
määrä olla työnhaun tukemiseksi kol-
men kuukauden ajan kahden viikon vä-
lein, minkä jälkeen tulee kolmen kuu-
kauden tauko.

Merkittävä muutos on myös karens-
sien lyheneminen. 90 päivän karens-
si poistuu, ja pisin karenssi voi olla 45 
päivää. Työttömyysturvan voi kuitenkin 
menettää yhä toistaiseksi, jos ei nou-
data työllistymissuunnitelmaa tai kiel-
täytyy tarjotusta työstä vähintään neljä 
kertaa vuodessa. n

Lisää aiheesta: Tyj.fi, Te-palvelut.fi

Lakimuutos toukokuun alusta:
4 TYÖHAKEMUSTA 
KUUKAUDESSA, 
LYHYEMMÄT KARENSSIT

jaksoissa nykyisten viikon jaksojen si-
jaan. Joissakin tapauksissa työsken-
telykausia voitaisiin huomioida myös 
puolen kuukauden jaksoissa. n

Työn hakemiseksi katsotaan myös yhteydenotto työnantajaan, vaikkei paikkaa olisi ilmoitettu 
avoimeksi.

EUROISTAMINEN TEKEE 
TULOAAN VUONNA 2023
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Tällä palstalla kerromme tositapauksista, joissa liitto on auttanut jäsentä työelämän hankalissa tilanteissa.PIDÄMME PUOLIASI

YLI 900* TYÖPAIKKAA 
– YHTÄ MONTA MAHDOLLISUUTTA
Juuri sinulle räätälöity Sähköliiton Työtori-palvelu kokoaa sähköalan avoimet työpaikat yhteen ja ulottuvillesi!

Rajaa hakua:
• paikkakunnan
• toimialan
• työn keston mukaan
• hakusanalla

Työpaikat sähköalan ammattilaisille  tyotori.sahkoliitto.fi
* Avoimien työpaikkojen määrä palvelussa ennen lehden painoonmenoa

MANGUSTIN 
VALPPAUDELLA – 

TYÖTORIN HAKUVAHTI 
VÄLITTÄÄ SINULLE 

TIEDON KIINNOSTAVISTA 
TYÖPAIKOISTA SUORAAN 

SÄHKÖPOSTIISI!

Työnantaja rikkoi palkanmaksussa tasa-arvoa
KORVATTAVAA KERTYI 
YLI 5 000 EUROA
Energia-alan työmaalla noudatettiin Sähköliiton energia-ICT-ver-

kostoalan työehtosopimusta, jonka mukaan palkka määräytyy 
tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen osaamisen perusteella.

Luottamusmies havaitsi, että eräälle työntekijälle oli maksettu vuo-
sien ajan selvästi heikompaa tuntipalkkaa kuin noin kymmenelle 
muulle samaa työtä tekevälle. Asiaa ei saatu oikaistua neuvottelu-
teitse, jolloin vaatimus riitautettiin ja vietiin Sähköliiton myöntämän 
oikeusavun turvin käräjäoikeuden ratkottavaksi.

Oikeus katsoikin, että työnantaja oli rikkonut tasapuolisen kohte-
lun vaatimusta, ja määräsi yhtiön maksamaan takautuvasti kaltoin 
kohdellulle työntekijälleen tuntuvat palkkasaatavat. Valitettavasti osa 
saatavista oli jo vanhentunut, mutta joka tapauksessa korvattavaa 
korkoineen kertyi yli 5 000 euroa. 

Myös yli 10 000 euron oikeudenkäyntikuluista työnantaja joutui 
korvaamaan 75 prosenttia. n
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Kaksipäiväinen Sähköliitto tutuksi -tapahtuma veti kymmenittäin tuoreita 
sähköliittolaisia viikonlopuksi Turkuun. Maaliskuun alussa järjestetty 
tietoiskujen ja rennon jääkiekkomatsin yhdistelmä antoi osallistujille

 valmiuksia työpaikka-, osasto- ja liittoaktiiveiksi.
Esitimme muutamalle osallistujalle kaksi kysymystä:

1. MIKÄ SAI SINUT LIITTYMÄÄN SÄHKÖLIITON JÄSENEKSI?
2. MITÄ ODOTAT OMALTA AMMATTILIITOLTASI?

ANNETAAN HEIDÄN KERTOA!

TEKST I :  HENRI  L INDEMAN  JA  MINNA JÄRVENPÄÄ  n KUVAT:  HENRI  L INDEMAN KATSO HAASTATTELUT VIDEOLTA
SÄHKÖLIITON YOUTUBE-
KANAVALTA!

MIA MYLLYOJA, Turku
1. Liitosta työntekijä saa kaiken tarvit-
semansa avun.
2. Odotan kivoja tapahtumia ja koulu-
tuksia, verkostoitumista sekä muuten-
kin hyvää meininkiä.

TULOKKAISTA AKTIIVEIKSITULOKKAISTA AKTIIVEIKSI

KATI HOLSTIKKO, Helsinki
1. Jäseneksi liittyminen oli luonteva 
keino lähteä verkostoitumaan oman 
alani ihmisten kanssa.
2. Odotan mahdollisuuksia päästä vai-
kuttamaan omaan ammatilliseen tule-
vaisuuteeni.

NICLAS WITICK, Turku
1. Sähköliitto pitää sähköasentajien 
puolta.
2. Odotan tukea ja turvaa.

ANTTI SAARINEN, Rauma
1. Sähköliitto pitää huolen meidän 
työntekijöiden eduista ja ajaa meidän 
asioitamme.
2. Odotan, että Sähköliitto neuvotte-
lee meidän palkat.

PATRIK NISKANEN, Turku
1. Voiman on jossain kohtaa kohdatta-
va vastavoima.
2. Odotan kollegoilta vertaistukea vai-
keissa tilanteissa.

SÄHKÖLIITTO TUTUKSI -TAPAHTUMA KANNUSTAA
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He välittävät. 
Henkivakuutuksen ottaminen on välittämisen teko.

Jäsenetuna saat sen pysyvästi edulliseen hintaan – ja yhdessä  
puolisosi kanssa vieläkin edullisempana kahden hengen yhteisturvana.

Turvaa läheisesi ja hanki henkivakuutus jo tänään.

Kalevan asiamiehenä toimii If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike. If hoitaa Kalevan 
myöntämien Primus-vakuutuksiin liittyvän asiakas- ja korvauspalvelun.

“Otimme avopuolisoni kanssa ison asuntolainan noin 
vuosi sitten, joten henkivakuutuksesta tuli ajankohtaista.”Sami Niemi

“Otin henkivakuutuksen lapselle turvaksi.”
Katja Klemettilä

“Henkivakuutus tuo vakautta ja 

varmuutta pahimman varalle.”

Jarkko Heinonen
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kurssit Julkaisemme omien kurssiemme lisäksi myös Kiljavan opiston järjestämiä ja muita jäsenillemme tarkoitettuja kursseja

TEOLLISUUS- JA ERITYISALOJEN
AJANKOHTAISPÄIVÄT
7.5.2022, SOKOS HOTEL ILVES, TAMPERE
Hakuaika päättyy 22.4.2022

15.10.2022 SOKOS HOTEL ARINA, OULU
Hakuaika päättyy 30.9.2022

Koulutus on tarkoitettu kaikille teollisuuden- ja erityisalojen sopimusalajäsenil-
le (sopimusalat 011–023). Molemmissa tilaisuuksissa on sama sisältö, joten voit 
valita itsellesi sopivan. Matkakulut korvataan lähimpään.

KURSSIN AIHEITA OVAT
•  Mitä Sähköliiton uusi toimintastrategia käytännössä tarkoittaa?
•  Miten teollisuuden toimialat muuttuivat neuvottelukierroksen aikana?
•  Miltä Sähköliiton teollisuuden sopimusalojen tulevaisuus näyttää?

Tervetuloa keskustelemaan muutoksista, vaihdetaan ajatuksia ja opitaan uutta!

Kouluttajana toimii työehtoasiantuntija Mikko Korpinen. 

KILJAVAN OPISTON KURSSEJA 
KEVÄÄLLÄ 2022
•  Yritystalous: Luottamusmiesten yleinen täydennyskurssi 9.–
11.5.2022
•  Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi 16.–20.5.2022
•  Työoikeuden yleinen peruskurssi 16.–20.5.2022
•  Yksityisyyden suoja ja työelämä 23.–24.5.2022
•  Ergonomia: työsuojelun yleinen täydennyskurssi 23.–24.5.2022
•  Uusi YT-laki -kurssi 23.–24.5.2022
•  Paikallinen sopiminen 30.5.–1.6.2022
•  Riskien hallinta työssä: työsuojelun yleinen täydennyskurssi 
6.–8.6.2022
•  Työoikeuden yleinen täydennyskurssi 6.–10.6.2022
•  Neuvottelutaidon yleinen kurssi 6.–10.6.2022

Löydät muut opiston järjestämät kurssit osoitteesta: www.kio.fi. 
Jäsenillämme on mahdollisuus osallistua myös muille opiston kurssikalen-
teriin merkityille yleisille kursseille.

ALUEELLISET SÄHKÖISTYS- JA 
SÄHKÖASENNUSALAN KURSSIT
Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille lähialueiden sähköistys- ja sähköasen-
nusalan jäsenille.
Tarkoituksena on ensin käydä tes-tutuksi kurssi, sen jälkeen urak-
kamääräykset ja viimeisenä urakkalaskentakurssi.

URAKKAMÄÄRÄYKSET-KURSSI
21.5.2022 SCANDIC KAJANUS, KAJAANI
Hakuaika päättyy 6.5.2022

URAKKALASKENTA-KURSSI
17.9.2022 SCANDIC KAJANUS, KAJAANI
Hakuaika päättyy 2.9.2022

SÄHKÖLIITON OMAT KURSSIT (ILMOITUKSISSA LIITON LOGO)
• Ilmoittaudu hakuaikoja noudattaen Sähköliitto-sovelluksessa, Sähköliitto.

fin tapahtumaosion kautta tai koulutusasiantuntija Tarja Topparille tarja.
toppari@sahkoliitto.fi, puh. 050 409 8469.

• Liitto maksaa ohjelmaan merkityt ruokailut ja matkakulut, mikäli niitä 
syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle. Matkakulut korvataan 
julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä vain 
kuljettajalle 0,23 €/km. Matkakulujen korvaaminen vaatii täysipainoista 
osallistumista tilaisuuteen.

• Kahden päivän kursseilla liitto maksaa kurssin aikana myös majoituksen 
(2 hh) ja mahdolliset aktiviteetit.

• Yhden päivän kurssille osallistujan on mahdollista saada majoitus 
kurssia edeltäväksi yöksi, jos matka kurssipaikalle on yli 200 kilometriä 
tai matka-aika yli kolme tuntia. Ota majoituksen saadaksesi yhteyttä 
koulutusasiantuntijaan.

KILJAVAN OPISTON KURSSIT (ILMOITUKSISSA KILJAVAN LOGO)
• Ilmoittaudu kurssihakemuslomakkeella (Sähköliitto.fi > Lomakkeet) ja 

lähetä se osoitteeseen tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai Sähköliitto, PL 747, 
33101 Tampere.

• Työnantajasi maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen 
(työehtosopimuksen mukaan) kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen 
opistolle, tai liitto maksaa sinulle opintostipendin.

• Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus (2 hh), opetus ja 
jaettava materiaali sekä matkakulut. Viimeksi mainitut maksetaan, mikäli 
niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa 
käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

• Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen. Ilmoita siitä etukäteen 
Kiljavan opistolle.

KURSSEILLE JA KORVAUSKÄYTÄNNÖT
ILMOITTAUTUMINEN

POIKKEUKSELLISESTI 30.4. ASTI 
MAJOITUKSET 1 HENGEN HUONEISSA.

MUUTOKSET MAHDOLLISIA! 
NOUDATAMME OMILLA 

KURSSEILLAMME 
ALUEHALLINTOVIRASTOJEN 

KORONARAJOITUSLINJAUKSIA. 
KILJAVAN OPISTO PUOLESTAAN 

NOUDATTAA OPPILAITOKSIA 
KOSKEVIA LINJAUKSIA. 
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Puheenjohtaja Lauri Lyly pestasi minut Säh-
köliittoon toimittajaksi helmikuussa 2004. 
Reilut 18 vuotta myöhemmin olen tyhjentä-
mässä työhuonettani kertyneistä papereista 

ja Vasama-lehden vuosikerroista.
Takana on kiinnostavia työvuosia liiton vies-

tinnässä, uran loppupuoli Vasaman tuottajana 
ja vastaavana toimittajana, satoja haastatteluita 
ja tuhansia työkilometrejä juttukeikoilla ympäri 
Suomea. Ja edessäpäin toivottavasti monia vapaita 
vuosia omien harrastusten parissa.

Parhainta työssäni on ollut melkoinen vapaus 
valita aiheita Vasaman jutuiksi, vaikka luonnolli-
sesti ajankohtaiset asiat olivat toimittamisessa ja 
tiedottamisessa etusijalla.

Eräs takavuosien suosikkini oli sarja, jossa esi-
teltiin Suomen eteläisin, pohjoisin, itäisin ja län-
tisin sähköliittolainen työssään. Helposti ay-leh-
den aiheiksi päätyvät liiton aktiivijäsenet ja rivi-
jäsenet jäävät vähälle huomiolle. Pidin siitä, että 
ilmansuunta-ruletissa esiin pääsivät satunnai-
set sähkömiehet ja paikalliset näkökulmat, Han-
gosta Utsjoelle. Hauskaa oli myös löytää haasta-
teltavaksi liiton jäsenistä se ainoa sähköliittolai-
nen, joka oli syntynyt samana päivänä, kun liitto 
oli perustettu. 

HÄN JÄI MIELEENI 
Kaikista haastattelemistani sähköliittolaisista on 
ehkä parhaiten jäänyt mieleen sata vuotta täyt-
tänyt eläkeläinen, vuonna 1915 syntynyt puheli-
nasentaja Sulo Rajala Alajärveltä. Nyt jo edesmen-
nyt tervaskanto kertoili töiden kehityksestä sotien 
jälkeisestä ajasta 1980-luvulle, jolloin hän jäi eläk-
keelle.

Isänmaallinen mies oli saanut ensikosketuk-
sensa puhelinalaan armeijassa. Viestintäkoulu-
tus hoitui Ericssonin nelikiloisille kenttäpuheli-
mille piuhoja vedellen. Siviilissä rintamamiestilan 
isäntä hankki sittemmin tuloja puhelinyhtiön toi-
sena asentajana. Vähitellen asennustöistä tulikin 
päätienesti ja maanviljelys jäi iltahommiksi.

Rajala muisteli aikoja, jolloin puhelinpylväitä 
pystytettiin lapiopelillä ja työmatkat kuljettiin 
aluksi polkupyörällä, myöhemmin moottoripyö-
rällä ja lopulta pikku-Fiatilla. Mieleen jäi, kuinka 
mies vilpittömästi kiitti Sähköliittoa. Hän sanoi, 
että vasta liitto sai asentajien palkat nostettua 
kohtuulliselle tasolle ja työturvallisuuden perus-
asiat kuntoon.

NÄIN SYNTYI VASAMA 
9/2018:N TYÖMAAREPPARI 
Lukijatutkimusten mukaan Vasaman luetuim-
pia juttuja ovat olleet työmaareportaasit. Jutunte-
ossa olenkin käynyt lukuisilla erilaisilla työmailla, 
joilla on työskennellyt Sähköliiton jäseniä. 

Loppusyksyllä 2018 ajelin juttukeikalle Tur-
kuun. Periltä löytyi loppuvaiheen kerrostalotyö-

18 VUOTTA VASAMAN TOIMITTAJANA

maa komeissa Aurajokisuun maisemissa sekä rei-
pas ja positiivinen nuori kärkimies Miika Lehti-
maa, jonka tehtävänä oli viimeistellä kahdeksan-
kerroksisen asuinkerrostalon sähköasennukset 
muutamassa viikossa luovutuskuntoon. 

Hyväntuulinen 26-vuotias sähköasentaja piti 
urakkaa kohtuullisena ja mukavana haasteena. 
Hän myös kertoi olevansa kotoisin Velkuan Talos-
meren saarelta ja oppineensa kalastamaan ennen 
kuin lukemaan. Saaristo opetti varhain myös, 
että töitä tehdään tarvittaessa aamusta iltaan. 
Armeijan jälkeen rauhanturvajoukoissa Afganis-
tanissa palvellut Lehtimaa kertoi myös ymmär-
täneensä, että Suomessa asiat ovat hyvällä mal-
lilla. Minä puolestani hoksasin, että meren myrs-
kyissä karaistuneelle kärkimiehelle kiireinen 
sähköurakka olikin ”normimeininkiä”. 

OLIPAHAN TAPAHTUMA! 
Hyvä, että minulla oli Sähköliittoon tullessani 
takana pitkä ja monipuolinen ura suomalaisessa 
lehdistössä, sillä aivan helppoa ei liittoviestintä 
aina ole ollut. Tietääkseni olen ainoa ay-toimit-
taja, joka työ on kiikutettu Julkisen sanan neu-
voston* puntaroitavaksi. JSN ratkaisi vuoden 
2016 liittovaaleihin liittyvän kantelun kuiten-
kin edukseni ja katsoi, että olin tässäkin työssäni 
noudattanut hyvää journalistista tapaa.

Pienen liiton toimittajalla ei ole juurikaan toi-
mittajakollegoita omalla työpaikalla. Onneksi 
olin mukana Palkansaajalehtien toimittajayh-
distyksessä ja vuosikaudet sen hallituksen jäse-
nenä. Kollegiaalisen tuen lisäksi Pale:n toimitta-
jat panostivat opintomatkoihin. Reissut katkaisi-
vat arkisen aherruksen, mikä joskus oli hyvinkin 
tarpeellinen henkireikä. Tutustuimme esimer-
kiksi Brysselin Europarlamenttiin Liisa Jaakon-
saaren johdolla. 

Viime vuodet olen edustanut Sähköliittoa myös 
Työväen museoyhdistyksessä. Työväenmuseo 
Werstaan monet kiinnostavat hankkeet ovat tul-

leet tutuksi tässä luottamustoimessa. Suositte-
lenkin lämpimästi Tampereen kävijöitä tutus-
tumaan uljaassa Finlaysonin vanhassa tehtaassa 
sijaitsevan museon tasokkaisiin näyttelyihin!

Kaarniemen kehittämisryhmän sihteerinä 
mainostan sähköliittolaisille myös Kotkan Syvä-
salmen lomakeidasta, loistavaa jäsenetua Suo-
men upeimpien puistojen naapurissa.

 
JOSKUS MENEE MÖNKÄÄN 
Noloin työhön liittyvä unohdukseni tapahtui Is-
lannissa, jossa Sähköliiton delegaatio osallis-
tui pohjoismaisten sähköliittojen kokoukseen ja 
tutustumismatkaan valtavalle, kiistanalaiselle 
voimalaitostyömaalle. 

Reissuun tuli lähdettyä niin kiireellä, että 
kameran muistikortit jäivät työhuoneeseen Tam-
pereelle. Huomasin erheeni vasta kaukana Reyk-
javikin ulkopuolella, jossa kuvaustarvikkeiden 
sijasta tarjolla oli lähinnä vain laavakiveä.

Pelastava enkeli osoittautui tässä tapauksessa 
saagojen maahisen näköiseksi mieheksi, joka 
löysi kivikkoisen syrjäkylän laidalta pikkuisen, 
hyvin varustellun valokuvaamon ja pelasti jut-
tukeikkani. Siitä alkaen olen fanittanut Islannin 
Sähköliiton silloista puheenjohtajaa Gudmun-
dur Gunnarsonia, toisin kuin muu maailma, joka 
jumaloi hänen laulajatytärtään Björkiä.

KIITOKSET
Kiitokset kaikille, joilta näinä 18 vuotena olen 
saanut tukea työhöni! Erityiskiitokset Minnalle, 
Japalle, Kirsille ja Emmille! Menestystä tuleviin 
vuosiin; pidetään Suomi valoisana! 

Lähtömaljat Volttipäivillä 1.7. n

*Julkisen sanan neuvosto on tiedotusvälineiden kustantajien 
ja toimittajien perustama elin, jonka tehtävänä on 
tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja 
julkaisemisen vapautta. .

Vasaman toimittaminen vaati 
runsaasti reissaamista. 
Tässä toimittaja nojailee reelinkiin 
Rauman telakan edessä vuonna 
2006.

TEKST I :  RI ITTA KALLIO
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Käyntiosoite: 
Aleksanterinkatu 15, 33100 Tampere

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.

Asiointi paikan päällä vain ajanvarauksella.

KUKA 
SANOI MITÄ?
Kokoamme tälle palstalle nasevia 

puheenvuoroja eri kanavista. 

”Vihreän siirtymän aikataulua ei Suomen 
ilmastopaneelin näkemyksen mukaan enää ole 
tarpeen lieventää. Jos vihreän siirtymän mukaiset 
toimet olisi toteutettu aikaisemmin, Venäjä ei olisi 
pystynyt lisäämään sotakassaansa näin pitkään.”
MARKKU OLLIKAINEN, Suomen ilmastopaneelin 
puheenjohtaja, emeritusprofessori Sähköistämisen 
mahdollisuudet ja vaikutukset Suomen energia-
järjestelmässä -raportin mediatilaisuudessa 29.3. 

”Vahvan ay-liikkeen maissa tuloerot ovat 
pienemmät ja talouskasvu vahvempaa, 
mutta liittojen jäsenten vähentymisen 
seurauksena tilanne voi olla muuttumassa.”
ARI-MATTI NÄÄTÄNEN, SAK:n 
tutkimusasiantuntija Twitterissä 18.2.

”Miesvaltaisilla aloilla on edelleen syrjintää. Yksi 
nuori asentaja-alku juuri viime viikolla kertoi, kuinka 
häntä tytöteltiin, ei annettu tehdä töitä ja työnantajan 
ärähdyksen jälkeen vasta sai tehdä rauhassa työnsä. 
Mikä niitä miehiä riivaa? T. Sähköinsinööri, joka on 
kokenut samaa jo 1990-luvulla.”
KAISU LIITEN, ammattiopisto Lappian opinto-
ohjaaja Sähköliiton Facebookissa kansainvälisenä 
naistenpäivänä 8.3.

”Venäläiset energiatoimitukset ovat 
korvattavissa, mutta tällaista tilannetta ei 
saa päästää toistumaan tulevaisuudessa. 
Huoltovarmuuskysymyksiä on ajateltava 
uudella tavalla, koska esimerkiksi 
lämpöyritykset ovat vastuussa siitä, että 
kaukolämpöä voidaan toimittaa kaikenlaisissa 
tilanteissa.”
JUKKA LESKELÄ, Energiateollisuus ry:n 
toimitusjohtaja Energiauutiset.fissä 1.3.

”Hyvin nopea ja täysinäinen 
irtautuminen Venäjän 
tuontienergiasta merkitsisi 
isoa mullistusta, joka näkyisi 
saatavuusongelmina ja 
energian todella korkeana 
hintana. Se ei suinkaan 
tapahtuisi mitenkään 
yksinkertaisesti tai 
kivuttomasti.”
ORAS TYNKKYNEN, 
Sitran vanhempi 
neuvonantaja Yle.fi 3.3.

”Voi olla, että UPM:n johto 
aikoi käyttää vanhaa 
sodankäyntitaktiikkaa: hajota 
ja hallitse. Jaetaan vastapuoli 
pienempiin ryhmiin, jolloin niitä on 
helpompi painostaa myönnytyksiin. 
Taisikin käydä päinvastoin. UPM:n 
vaatimukset saivat SAK:n liittojen 
rivit yhtenäisiksi.”
JUHA AKKANEN, 
pääkirjoitustoimittaja Helsingin 
Sanomissa 29.3.

”Sähköön perustuvassa 
energiajärjestelmässä 
kyberturvallisuus on 
huomioitava eri tavalla kuin 
polttoainepohjaisessa.”
PETER LUND, Suomen 
ilmastopaneelin jäsen, 
professori, Sähköistämisen 
mahdollisuudet ja vaikutukset 
Suomen energiajärjestelmässä 
-raportin mediatilaisuudessa 
29.3.  
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Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • turva.fi • 01019 5110
Turvassa-henkivakuutuksen myöntää 

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö

Elä rohkeasti tässä ja nyt 
– parasta turvaa läheisillesi on

 oma henkivakuutuksesi

Koe kaikki elämän värit ja elä rohkeasti omannäköistäsi elämää. 
Arjessa on helpompi huomata syyt hymyyn, 

kun sinulle rakkaat ihmiset on turvattu. 

Henkivakuutuksella autat perhettäsi pärjäämään 
taloudellisesti, jos jonain päivänä äkillisesti menehdyt.

Esimerkiksi asuntolainan ja muiden kulujen ei tarvitse kaatua
kokonaan puolison niskaan, ja autat häntä jatkamaan 

elämäänsä ja arkeaan tutuissa puitteissa. 

Turvaa rakkaimpasi Turvassa-henkivakuutuksella 
osoitteessa turva.fi/henkivakuutus 

Kun välität,
valitse heille parasta –

Turvassa-henkivakuutus!
Eikä muuten maksa paljon.

Laske vaikka itse!
turva.fi/henkivakuutus

Isi on kapteeni Punaparta, merten kauhu.

Paras ilo on näissä 
hetkissä!

LIITON GOLF- JA 
PADEL-MESTARUUDET 
RATKOTAAN 
VOLTTIPÄIVILLÄ!
HEINÄKUUN ensimmäisenä vii-
konloppuna järjestettävillä Voltti-
päivillä on mahdollisuus pelata it-
sensä Sähköliiton golf- tai padel-
mestariksi. Mutta yhtä hyvin Porin 
Yyterissä voi pelata kumpaakin la-
jia vain omaksi ilokseen.

Tähän mennessä on varmis-
tunut golfkentän aikataulu: mes-
taruutta tavoitteleville on varat-
tu kolme peräkkäistä lähtöä Yyte-
ri Golf -kentällä lauantaina 2. hei-
näkuuta kello 10 alkaen. Kuhunkin 
lähtöön mahtuu neljä pelaajaa. 

75 euron osallistumismaksuun 
sisältyy green feen lisäksi nouto-
pöytäruokailu ja sauna pyyhkei-
neen.

Padeltiedot päivitetään Voltti-
päivien omille nettisivuille.

Tarkemmin Volttipäivien aktivi-
teeteista: Volttipäivät.fi > Aktivi-
teetit
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osastot toimivat Seuraava Vasama ilmestyy 25.5. 
Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan poikkeuksellisesti perjantaihin 13.5. kello 15 mennessä. 

LÄHETÄ 
OSASTOILMOITUS 
NETTILOMAKKEELLA!
Osastoaktiivit huomio! Osastot 
toimivat -ilmoituksia pääsee 
lähettämään sähköisellä 
lomakkeella. Löydät lomakkeen 
osoitteesta  
Sähköliitto.fi > Tietoa meistä 
> Ammattiosastot > Ilmoita 
tapahtumasta.
Valitse ensin lomakkeen 
alasvetovalikosta oma osas-
tosi, kirjoita sitten ilmoituksesi 
teksti ja jätä vielä yhteystietosi 
niille varattuihin kenttiin. Paina 
lopuksi Lähetä-painiketta. Saat 
kuittauksen osastoilmoituksen 
lähettämisestä.

Ajantasaiset osastoilmoitukset 
löydät myös: 
Sähköliitto.fi > Tietoa meistä 
> Ammattiosastot > Osastot 
toimivat

001 OULUN SÄHKÖTYÖNTEKIJÄIN 
AMMATTIOSASTO N:O 1 RY
Sääntömääräinen kevätkokous to 
21.4.2022 klo 17 ammattiosaston 
toimistolla, Rautatienkatu 16 D 46, 
Oulu. Tervetuloa! – Hallitus

003 MUHOKSEN 
SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen kevätkokous ke 
27.4.2022 klo 17 pidetään etänä 
Teamsin välityksellä. Lisätietoja 
sihteeriltä puh. 040 480 8435.

005 LOUNAIS-HÄMEEN SÄHKÖ-
TYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO 
RY
Sääntömääräinen kevätkokous la 
23.4.2022 klo 12 Forssan järjestöjen-
talolla. Kokouksen jälkeen ruokailu 
ravintola Martinassa. Tervetuloa! 
– Hallitus

011 TAMPEREEN SEUDUN SÄHKÖ-
ALANTYÖNTEKIJÄT RY
Veteraanijaosto kokoontuu ma 25.4. 
klo 14 osaston toimistolla, Näsilin-
nankatu 33 b A. Portin tunnusluku 
on 1956. Mahdollisista muutoksista 
ilmoitetaan osaston internet-sivuilla 
www.osasto11.com.

Sääntömääräinen kevätkokous ke 
27.4.2022 klo 16.30 alkaen ammat-
tiosaston toimistolla, Näsilinnankatu 
33b A25. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Esityslista kotisivuilla. 
Kakku- ja kahvitarjoilu. Tervetuloa!

014 NOKIAN 
SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY
Kevätkokous to 21.4.2022 klo 18 
Ravintola Pepperissä, Välikatu 18, No-
kia. Esillä sääntömääräiset ym. esille 
tulevat asiat. Tervetuloa! – Hallitus

016 HAMINAN SÄHKÖOSASTO RY
Sääntömääräinen kevätkokous to 
28.4.2022 klo 18, hallitus jo klo 17.30 
Kumppanuustalo Hilmassa (Punainen 
kabinetti), Kadettikoulunkatu 3, 
49400 Hamina. Tervetuloa! – Hallitus

018 HÄMEENLINNAN 
SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY
Ammattiosastosi maksaa jäsenen 
Volttipäivien illalliskortin ruokajuomi-
neen (arvo > 58 €). Lisäksi mahdolli-
sille aveceille (seuralaiset) tarjotaan 
ruokajuomat. Seuralainen maksaa 
itse illalliskortin. Maksu suoritetaan 
osallistujalle jälkikäteen kuittia 
vastaan. Edun saamiseksi ilmoita 
osallistumisestasi etukäteen lomak-
keella, jonka löydät nettisivuiltamme: 
www.sahko018.fi

Matka MotoGP-kilpailuun 10.7. 
Tapahtuman tarkemmat tiedot ja 
ilmoittautumiset nettisivuillamme: 
www.sahko018.fi

021 PORIN SEUDUN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Osaston kevätkokous ke 27.4.2022 
klo 18 Original Sokos Hotel Vaaku-
nassa. Esillä sääntömääräiset asiat. 
Kahvitarjoilu! Tervetuloa! – Hallitus

022 LAPPEENRANNAN SEUDUN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Kevätkokous ti 26.4.2022 kello 17 
osaston kokoushuoneella, Väinölän-
katu 25. Käsiteltävänä mm. sääntö-
määräiset asiat, sääntömuutosasiat 
sekä muut esille tulevat asiat. Kah-
vitarjoilu.

023 JUUAN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen kevätkokous pe 
6.5.2022 klo 16. Kokouspaikan osoite 
Kirkkoniementie 2, 83900 Juuka. 
Sääntömääräisten asioiden lisäksi 
kokouksessa päätetään osaston pur-
kautumisesta. Tervetuloa! – Hallitus

Toinen purkukokous ma 23.5.2022 
klo 16. Kokouspaikan osoite Kirkko-
niementie 2, 83900 Juuka. Kokouk-
sen aiheena on osaston purkautumi-
nen. Tervetuloa! – Hallitus

024 VARKAUDEN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN 
AMMATTIOSASTO RY
Sääntömääräinen kevätkokous ke 
27.4.2022 klo 18 ravintola Amandas-
sa. Kokouksessa käsitellään sään-
töjen sille määräämät ja muut esille 
tulevat asiat sekä valitaan osastolle 
puheenjohtaja. Kokouksen jälkeen 
ruokailu. Tervetuloa! – Hallitus

025 LOVIISAN SÄHKÖALANTYÖNTE-
KIJÄIN AMMATTIOSASTO RY
Osasto järjestää jäsenilleen ja seura-
laisille matkan Volttipäiville Yyteriin 
2.–3.7. Majoittuminen tapahtuu 
hotelli Yyterissä, josta 2 hengen huo-
neita on varattuna 25. Matkan hinta 
jäseneltä 20 € ja avecilta 30 € sisäl-
täen majoittumisen, aamiaisen sekä 
illallisbuffetin. Lisätietoja sekä sitovat 
ilmoittautumiset Veeralle 28.4. men-
nessä s-postitse veera.jalkanen@
fortum.com. Lisää tietoa Volttipäivien 

sisällöstä ja tapahtumista löytyy 
osoitteesta www.volttipaivat.fi

029 KOUVOLAN SÄHKÖTYÖN-
TEKIJÄIN OSASTO RY
Kevätkokous pe 22.4.2022 klo 
17 ravintola Nevillen Kammarissa, 
Salpausselänkatu 27,45100 Kouvola. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
7 §:n mukaiset asiat. Kokouksen 
jälkeen ruokailu, jos koronatilanne 
sallii. Ruokailuun ilmoittautuminen 
osaston nettisivuilla 12.4. mennes-
sä kouvolansahkotyontekijat.sahko-
liitto.fi – Hallitus

032 PUDASJÄRVEN 
SÄHKÖALOJENAMMATTIOSASTO RY
Osaston kevätkokous pe 22.4.2022 
klo 18 Ravintola Meritassa. Tervetu-
loa! – Hallitus

036 KUOPION SÄHKÖALANTYÖN-
TEKIJÄT RY
Osaston kevätkokous to 28.4.2022 
klo 18 alkaen Hotel Puijonsarvessa. 
Käsitellään sääntöjen määräämät 
asiat. Tervetuloa! – Hallitus

037 SATAKUNNAN ENERGIA-ALAN 
AMMATTILAISET RY
Sääntöjen määräämä kevätkokous 
pe 22.4.2022 klo 18 Chillday, Vähä-
linnankatu 21, 28100 Pori. Käsitellään 
sääntöjen 7 §:n määräämät asiat sekä 
muut esille tuotavat asiat. Tarjoilua 
ja sauna. Ilmoittautumiset ma 18.4. 
mennessä tarjoilun mitoituksen 
vuoksi 037energia@gmail.com tai 
puh. 044 701 2375. – Hallitus

038 NAANTALIN VOIMALAITOS-
TYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen kevätkokous ke 
27.4.2022 Naantalissa ravintola 
Trapissa klo 17.30 alkaen. Kokoukses-
sa käsitellään sääntömääräiset sekä 
muut esille tulevat asiat. Kokouksen 
jälkeen tarjolla illallinen. Jäsenet 
tervetuloa! – Hallitus

039 TIETOLIIKENNE- JA
INFORMAATIOTEKNIIKKA OS. 039
Sääntömääräinen kevätkokous ke 
27.4.2022 klo 18 alkaen osaston 
toimistolla, Kiitoradantie 6, rak. 21, 
2. krs, 01530 Vantaa. Käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat. Kahvitar-
joilu. Tervetuloa!

043 PORVOON 
SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY
Tulevat kokoukset vuonna 2022: 
21.4. kevätkokous, 19.5., 18.8., 15.9., 
20.10. ja syyskokous 24.11. Kokoukset 
alkaen klo 16.30 Raksan toimistolla, 
Sibeliusbulevardi 36, Porvoo.

046 HARJAVALLAN SÄHKÖALOJEN-
TYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen kevätkokous ke 
20.4.2022 klo 18 Pirtillä, Keskustie 
2, 29200 Harjavalta. Kokouksessa 
käsitellään sääntöjen sille määräämät 
ja muut mahdollisesti esille tulevat 
asiat. Tervetuloa! – Hallitus

047 UKIN SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen kevätkokous to 

14.4.2022 klo 18 Ravintola Aquariuk-
sessa, Kullervontie 11, 23500 Uusi-
kaupunki. – Hallitus

049 HELSINGIN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Kevätkokous ti 26.4.2022 Original 
Sokos Hotel Vantaa, Puistola 1 -ko-
koustila. Osoite on Hertaksentie 2, 
01300 Vantaa, Tikkurila. Kahvitilai-
suus klo 16, ja kokous alkaa klo 17. 
Käsitellään sääntöjen 7 §:n mukaiset 
asiat sekä muut esille tulevat asiat. – 
Hallitus

055 RIIHIMÄEN SÄHKÖALOJEN 
AMMATTIOSASTO RY
Sääntömääräinen kevätkokous 
Riihimäellä ravintola R35:n (asema-
ravintolan) tiloissa ti 26.4.2022 klo 
18 alkaen. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat sekä lop-
puvuoden erilaisten tapahtumien 
sisällöt/ajat. – Hallitus

056 IKAALISTENSEUDUN 
SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY
Kevätkokous la 23.4.2022 klo 10 
alkaen Ikaalisten Tevaniemen Te-
vapirtillä, Ojalantie 80, Tevaniemi. 
Käsitellään sääntöjen määräämät 
asiat sekä tulevan kesän matka-
kohde. Paikalla myös Reijo Salmi 
Sähköliitosta kertomassa kuulumiset 
osastojen pilottihankkeesta. Kokouk-
sen jälkeen perinteiset pilkkikilpailut 
klo 12 alkaen. Kisojen jälkeen palkin-
tojen jako sekä ruokailu. Tervetuloa! 
– Hallitus

057 ETELÄ-POHJANMAAN SÄHKÖ-
ALANTYÖNTEKIJÄIN OSASTO RY
Volttipäivät 1.–3.7. Yyterissä. Osasto 
tarjoaa jäsenille perheineen hotelli-
yöpymiset, matkat, lauantain illallis-
kortit ja lajeihin osallistumiset kuit-
teja vastaan. Jokainen jäsen varaa 
hotellihuoneen itse sähköpostilla tai 
puhelimitse. Lisätietoja tapahtumas-
ta ja hotellin varauksesta osoitteessa 
www.volttipaivat.fi Illalliskorttien 
varaaminen Raimo Härmältä nume-
rosta 044 059 2448.

059 LAHDEN SÄHKÖALAN-
TYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen kevätkokous pe 
6.5.2022 klo 18–23 Saunaklubilla, 
Saimaankatu 8, 15140 Lahti. Käsitel-
tävinä asioina sääntömääräiset sekä 
muut esille tulevat asiat. Kokouksen 
jälkeen on ruoka ja sauna. Tervetu-
loa! – Hallitus

Kevätretki Ahvenanmaalle 
25.–28.5. Ohjelma: Ke 25.5. lähtö 
linja-autolla Lahdesta Marolankadun 
turistipysäkiltä klo 15. Lautta lähtee 
Vuosnaisista klo 19.40 ja on perillä 
Åvassa klo 20.20. Majoittuminen 
Gullvivan-saaristohotelliin Brändös-
sä. To 26.5. aamiainen hotellilla. 
Lähtö Torsholmaan klo 7.15 (arvioitu 
aika). Lautta lähtee Hummelvikiin klo 
8.05 ja on perillä klo 10.30. Godbys-
sa käydään Taffelin perunalastuteh-
taalla ja Grelsbyssä päästään näke-
mään Suomen neljänneksi suurin 
pienpanimo Stallhagen, jossa olut-
maistajaiset ja lounas. Matka jatkuu 

Maarianhaminaan, jossa majoitutaan 
Savoy-hotelliin. Pe 27.5. aamiainen 
hotellilla. Lounas ja juomamaistiaiset 
oman tislaamon tuotteista Smakbyn-
ravintolassa. La 28.5. aamiainen ho-
tellilla. Laiva lähtee Turkuun klo 14.25 
ja on perillä 19.50. Lahdessa ollaan 
perillä n. klo 23.45. Matkan hinta on 
200 €/henkilö. Majoittuminen kahden 
hengen huoneissa. Ilmoittautuminen 
ja maksu (käteisellä) osaston toimis-
tolle päivystysaikoina 25.4. mennessä. 
Päivystysajat ja matkasta myöhemmin 
tulevat lisätiedot löytyvät osoitteesta 
viisysi.sahkoliitto.fi. Tarvittaessa myös 
Pertti Simolalta puh. 040 722 8621 voi 
tiedustella lisää. Nopeimmat ehtivät 
mukaan. – Vapaa-ajan jaosto

060 MIKKELIN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen kevätkokous pe 
29.4 klo 18 hotelli Scandicissa, Mikon-
katu 9. Kokouksen jälkeen ruokailu. 
Tervetuloa! – Hallitus

065 IISALMEN SÄHKÖALAN-
TYÖNTEKIJÄT RY
Kevätkokous pe 29.4.2022 klo 17.30 
alkaen Karhun Kellarissa Iisalmessa. 
Kokouksen jälkeen ilta jatkuu ren-
noissa merkeissä ruokaillen, pelaillen 
ja saunoen. Ilmoittautumiset 22.4. 
mennessä puh. 040 411 7100/Jarkko. 
Halukkaille osasto kustantaa Sähkölii-
ton t-paidan. Kuulemisiin!

069 NUUSKAKAIRAN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT 
AMMATTIOSASTO 069 RY
Kevätkokous pe 22.4.2022 klo 16 
osoitteessa Myllytie 1, 95700 Pello. 
Kokouksessa käydään läpi sääntö-
määräiset ym. esille tulevat asiat. 
Tervetuloa!

071 VAMMALAN 
SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen kevätkokous Heinon 
Leipomolla to 28.4.2022 klo 18. Terve-
tuloa! – Hallitus

073 KURIKAN SÄHKÖALOJEN 
OSASTO RY
Kevätkokous pe 6.5.2022 klo 19 Hotel 
Kurikassa.

Vaasa–Uumaja–Vaasa-risteily 
osaston jäsenille la–su 21.–22.5. 
Lähtö Kurikan torilta la klo 6 ja takai-
sin sunnuntaina puolenpäivän aikaan. 
Matkaan sisältyy ruokailu laivassa, 
hotelliyöpyminen Vaasassa ja matkat. 
Sitovat ilmoittautumiset 27.4. men-
nessä. Omavastuu 20 €. Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset puh. 050 400 7354.

076 VAASAN SÄHKÖALAN-
TYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen kevätkokous pe 
22.4.2022 klo 17 alkaen ravintola 
Frans & Nicolen kokoustiloissa, Ho-
vioikeudenpuistikko 18. Käsitellään 
sääntömääräiset sekä muut esille tule-
vat asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu 
ravintolassa. – Hallitus

Kevätristeily Uumajaan pe 13.5. 
Kokoontuminen terminaalissa klo 
15, laiva lähtee klo 16 ja on takaisin 
satamassa klo 1. Laivalla ruokailu ja 
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Seuraava Vasama ilmestyy 25.5. 
Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan poikkeuksellisesti perjantaihin 13.5. kello 15 mennessä. 

Pohjois-Euroopan suurin jalkinevalmistaja • sievi.com

Cobra 2 Roller+ S3
Koot 35–48

TractionPro

keskustelua ajankohtaisista asioista. 
Sitovat ilmoittautumiset 5.5. men-
nessä Kristian Rönnholmille puh. 050 
574 9229.

077 SAVONLINNAN JA 
LÄHIYMPÄRISTÖN 
SÄHKÖMIEHET RY OS. 077
Sääntömääräinen kevätkokous pe 
22.4.2022 klo 18 alkaen Hotelli 
Pietari Kylliäisen Saraani-kabinetissa. 
Asioina sääntömääräiset asiat. Tarjoi-
lun takia toivotaan ennakkoilmoittau-
tumista osoitteeseen maku.valjakka@
gmail.com tai puh. 050 326 6049. 
Tervetuloa! – Hallitus

080 HEINOLAN SÄHKÖMIEHET 
AMMATTIOSASTO 80 RY
Sääntömääräinen kevätkokous pe 
29.4.2022 klo 17 alkaen Ravintola 
Tukkijätkän sauna- ja kokoustilassa. 
Kokouksessa ruokatarjoilu. Lisätiedot 
sihteeri henri.tornroos@gmail.com tai 
puh. 044 519 0168.

082 VIIALAN 
SÄHKÖTYÖNTEKIJÄIN AMMATTI-
OSASTO RY
Sääntömääräinen kevätkokous to 
28.4.2022 klo 18 ravintola Kruuna ja 
Klaavassa.

Melontareissu Tammelassa la 
28.5. Melonnan jälkeen sauna ja ruo-
kailu. Jos haluat mukaan reissuun, 

ilmoittaudu 15.5. mennessä osoit-
teeseen sahkoliitto.os.082@gmail.
com. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan 
ilmoittautuneille jäsenille sähköpos-
tilla. Tervetuloa!

083 PARGAS ELBRANSCHERNAS 
AVDELNING RF
Osaston sääntömääräinen kevät-
kokous pe 29.4.2022 klo 18.30 
Ravintola Kamussa, Skröbbelöntie 2. 
Tervetuloa! – Hallitus

099 LOIMAAN SÄHKÖALANTYÖN-
TEKIJÄT RY
Kevätkokous ke 4.5 2022 klo 18 
Ravintola Lankossa, Vesikoskenkatu 
13, Loimaa. Esillä sääntöjen 
kevätkokoukselle määräämät asiat. 
Tervetuloa! – Hallitus

100 JÄRVENPÄÄN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Kevätkokous pe 22.4.2022 klo 18 
alkaen Järvenpään keilahallilla, 
Pykäläkatu 2, 04430 Järvenpää. 
Käsitellään sääntöjen määräämät 
asiat. Kokouksen jälkeen mahdolli-
suus keilata! Ilmoittautumiset 15.4. 
mennessä osoitteella jst.sihteeri@
gmail.com. Tervetuloa!

101 JOKILAAKSOJEN 
SÄHKÖALOJEN OSASTO RY
Kevätkokous pe 29.4.2022 klo 19 

Myllynranta/Bar 5:ssä, Kauppakatu 
14, Ylivieska. Sääntömääräiset 
kevätkokousasiat. Osallistujille 
ruokailu. Tarjoilun onnistumiseksi 
ilmoitathan tulostasi ja mahd. ruoka-
aineallergiat Pasille jokilaaksojen.
pj101@hotmail.com tai puh.040 519 
2198. Myös etänä osallistuminen 
mahdollista.

104 SAARIJÄRVEN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen kevätkokous la 
23.4.2022 klo 15, ravintola Takkatu-
pa, Pihtipudas.

105 VIHDIN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen kevätkokous 
Herrakuntatalolla (Kauppilantie 
21, 03400 Vihti) pe 6.5.2022 klo 
18. Esillä sääntöjen määräämät ja 
muut ajankohtaiset asiat. Tarjolla 
virvokkeita ja pientä purtavaa, myös 
saunomismahdollisuus (pyyhkeet 
mukaan). Tervetuloa! – Hallitus

108 NURMEKSEN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen kevätkokous pe 
29.4.2022 klo 16 PKS-toimitalossa, 
Välitie12, 75530 Nurmes. Sääntö-
määräisten asioiden lisäksi kokouk-
sessa päätetään osaston purkautu-
misesta. Tervetuloa! – Hallitus

Toinen purkukokous ma 16.5.2022 
klo 16 PKS-toimitalossa, Välitie 12, 
75530 Nurmes. Kokouksen aiheena 
on osaston purkautuminen. Tervetu-
loa! – Hallitus

120 VANHANKAUPUNGIN 
SÄHKÖMIEHET RY
Kevätkokous pe 29.4.2022 klo 15.30 
Pihvipaikka 54:ssä (ent. Serafiina), 
Riihimäentie 3620, 12100 Oitti. 
Aloitamme ruokailulla. Kokoukseen 
saapuvat, ilmoittautumiset viestillä 
numeroon 0400 103 002. Tervetuloa!

136 HÄMEEN 
SÄHKÖMIEHET RY
Perinteinen kesäteatteri la 13.8. klo 
14 Pyynikin kesäteatterissa Tam-
pereella, näytös Suomen hevonen. 
Lippuja voi varata (jäsen + avec) 
sähköpostitse olavi.mattila@pp.inet.fi 
tai puh. 040 552 6190.

140 KESKI-KARJALAN 
SÄHKÖMIEHET RY
Osaston kevätkokous pe 29.4.2022 
klo 19 alkaen Kiteen kansanopistolla. 
Tervetuloa!

144 VARKAUDEN SEUDUN 
ASENNUSSÄHKÖMIEHET RY
Osaston sääntömääräinen ke-
vätkokous ravintola Rossossa pe 
29.4.2022 klo 18. Tervetuloa!

178 SIILINJÄRVEN SÄHKÖALAN-
TYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen kevätkokous la 
23.4.2022. klo 15 alkaen Fontanellan 
kokoustilassa, Kuiluntie 2, 71800 
Siilinjärvi. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokoukseen osallistujille 
ruokailu ravintola Fontessa koko-
uksen jälkeen, lisäksi mahdollisuus 
saunoa ja käydä uimassa. Tervetuloa! 
– Hallitus

182 TEOLLISUUDEN SÄHKÖALOJEN 
TYÖNTEKIJÄT RY
Kevätkokous pe 20.5.2022 klo 18 
ravintola Villi Wäinö/MustaSauna, 
Kalevankatu 4, Helsinki. Kokouksen 
jälkeen ruokailu ja sauna. Kokouskut-
su tulee postissa. Tervetuloa!

184 JÄRVI-SAVON 
SÄHKÖALOJENTYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen kevätkokous pe 
22.4.2022 klo 17.30 Perlina Di Castel-
lossa, Kauppatori 4–6, Savonlinna. 
Aloitetaan kokous ruokailulla. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Ilmoit-
tautumiset 14.4. mennessä mirka.
pietila@elvera.fi tai puh. 044 329 
3580, jotta saadaan varattua ruokaa 
niin,  että kaikille riittää. Nähdään 
siellä! – Hallitus
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SEURAAVASSA VASAMASSA
OSASTOTOIMINTA

HOIDA VARAUKSET KUNTOON NYT!HOIDA VARAUKSET KUNTOON NYT!

Ketkä ovat liiton golf- 
ja padel-mestarit?
Tarkemmat tiedot 

www.volttipaivat.fi/aktiviteetit
P.S. Pelaamaan pääsee 

myös omaksi huvikseen.

MAJOITUS
Huonevaraukset uusittuun Virkistyshotelli Yyteriin puh. 02 628 5300 tai 
myynti@virkistyshotelli.fi, muista mainita koodi VOLTTI!

• 150 €/vrk/2 hh
• 140 €/vrk/1 hh
• 184 €/perhepaketti (2 aikuista + 1–2 lasta 4–14 v)/vrk

Hintoihin sisältyy aamiainen, kylpylän ja kuntosalin käyttö, ilmainen parkkipaikka ja wifi 

Yyteri Campingin mökki- ja vaunupaikkavaraukset järjestävän osaston 
puheenjohtaja Raimo Härmä puh. 044 059 2448, raimo.harma@sahkoliittopori.fi

• 6 h saunallinen lomamökki 462 €
• 2 + 2 saunallinen lomamökki plus 390 €
• 2 + 2 saunallinen lomamökki 359 €
• 2 + 2 lomamökki plus 353 €
• 2 + 2 lomamökki 307 €
• Valtti-vaunupaikka 58 € + 12/hlö
• Vuodevaatteet eivät sisälly mökkihintoihin

ILLALLISKORTIT
Varaukset Raimo Härmälle puh. 044 059 2448
    • Kortin hinta 58 €/hlö iltajuhlassa hotellin ravintolassa la klo 19 

Tarkempi ohjelma ja yksityiskohtaiset majoitusvaihtoehtotiedot: 

www.volttipaivat.fi

Järjestelyistä vastaa 
PORIN SEUDUN 
SÄHKÖALAN-

TYÖNTEKIJÄT 
ry 021


