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*  Kesäedun saa bensiinistä ja dieselöljystä Teboil-huoltamoilta ja
automaattiasemilta lukuun ottamatta Teboil Express-automaattiasemia.
Korotettu etu on voimassa 1.6.-31.7.2018. Etu normaalisti 2,1 snt/l.

Lisätiedot www.teboil.fi/liitto

JÄSENKORTILLASI
1.6.-31.7.2018

KESÄETU*
POLTTOAINEESTA

-2,5snt/l
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SÄHKÖALOJEN 

AMMATTILIITON 

JÄSENLEHTI. 

Perustettu 1957 

Lehti ilmestyy 

10 kertaa vuodessa. 

Seuraava Vasama ilmestyy 

28.6.2018

Aineistot 18.6. mennessä.

SÄHKÖJOHTO

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

Työnantajapuolen joustamatto-

muus ja ehdoton ”yleisestä lin-

jasta” kiinni pitäminen ei edesauta 

työehtosopimusratkaisun syntymistä 

sähköistys- ja sähköasennusalalla. 

Liittoja ja sen jäseniä pyritään 

taivuttamaan muiden työmarkkina-

osapuolten määrittämiin sisältöi-

hin palkkaratkaisuineen. Muiden ta-

hojen sopimaa linjaa ollaan kovas-

ti pyritty tuputtamaan Sähköliitolle-

kin meneillään olevalla neuvottelu-

kierroksella. 

Sähköliiton perustehtävä on neu-

votella itsenäisesti jäsentensä työ-

ehdoista ja sopia työehtosopimuksia 

omista lähtökohdistaan, ei ulkopuo-

listen tahojen sanelemana. Pohjim-

miltaan meneillään olevissa neuvot-

teluissa on kysymys siitä, pystyykö 

yksittäinen ammattiliitto vaikutta-

maan itsenäisesti sopimustensa si-

sältöön nyt ja tulevaisuudessa.

  

Sähköliitto kutsui 27.4. työehtoso-

pimuksen osapuolena olevat järjes-

töt neuvottelemaan sähköistys- ja 

sähköasennusalan työehtosopimus-

ratkaisusta 3.5. Tarkoitus oli löytää 

ratkaisu lukkiutuneeseen neuvotte-

lutilanteeseen. Neuvottelujen poh-

jaksi Sähköliitto oli laatinut maltil-

Työehtosopimusratkaisun 
synnytystuskat

lisen kokonaisesityksen, jonka poh-

jalta alalle olisi saatu työrauha ja 

työehdot maaliskuun loppuun 2020 

kestäväksi sopimuskaudeksi. 

Työnantajapuoli Sähkötekniset 

työnantajat STTA ry ja Palvelualo-

jen työnantajat Palta ry kieltäytyi-

vät kohteliaasti Sähköliiton lähettä-

mästä neuvottelukutsusta. Työnan-

tajaliitot ilmaisivat vastauksissaan 

haluavansa ratkoa mieluummin asi-

oita valtakunnansovittelijan toimis-

tolla, jossa Sähköliiton mielestä val-

litsee työnantajamyönteinen ilma-

piiri. Tätä näkökantaa vahvisti enti-

sestään huhtikuun lopulla julkisuu-

teen tullut ilmoitus, jossa valtakun-

nansovittelija Minna Helle ilmoitti 

siirtymisestään Teknologiateollisuus 

ry:n työmarkkinajohtajaksi 1.6. al-

kaen. 

  

Työnantajapuolen asenteet ovat ko-

ventuneet meneillään olevalla työ-

markkinakierroksella, eikä se rajoi-

tu vain Sähköliittoon ja sen työehto-

sopimuskumppaneihin. Rakennus-

alalla kuohuu toden teolla. Työnan-

tajapuolta edustava Rakennusteol-

lisuus ry toimialaliittoineen asetti 

25.4. rakennusalalle laajamittaisen 

työsulun, joka alkaisi torstaina 10. 

toukokuuta ja olisi voimassa tois-

taiseksi. 

Itse työsulun asettaminen on si-

nänsä laillinen toimenpide, mut-

ta siihen liittyvät lieveilmiöt eivät 

missään nimessä ole hyväksyttäviä. 

Työnantajapuoli on lähestynyt yri-

tyksiä ”myllykirjeellä”, missä keho-

tetaan selvittämään yrityksen palk-

kahallinosta Rakennusliittoon kuu-

luvat jäsenet ja estämään heidän 

pääsynsä työmaille keinoja kaihta-

matta. Tämän kaltainen menettely 

on täysin poikkeuksellista ja tuo-

mittavaa. 

Ammattiliiton jäsenyys ja siihen 

liittyvät tiedot ovat arkaluonteisia 

tietoja, joita ei missään olosuhteis-

sa saa levittää ulkopuolisten taho-

jen tietoon. Yksikään henkilö ei ole 

velvollinen kertomaan ammattilii-

ton jäsenyydestään. Rakennusalan 

työnantajat ovat asettaneet työhön 

pääsyn ehdoksi eroamisen Raken-

nusliitosta. Tästä ei voi vetää muita 

johtopäätöksiä kuin että työnantaja-

puolen pyrkimyksenä on laittaa am-

mattiyhdistysliike polvilleen ja siir-

tyä perinteisestä sopimusjärjestel-

mästä sanelujärjestelmään. Ei hy-

vältä vaikuta sopimustoiminnan tu-

levaisuus!

Rakennusteollisuuden mahdolli-

nen työsulku saattaa vaikuttaa myös 
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sähköliittolaisiin. Sähköliiton jäse-

nille voi tulla eteen tilanne, jossa 

työmaat suljetaan ja työnteko estyy. 

Mahdollisen työsulun alkamisen va-

ralle Sähköliiton kotisivuille on laa-

dittu ohjeet menettelytavoista.

  

Tilanne työmarkkinoilla on tällä 

hetkellä kokonaisuudessaan haas-

tava, mutta aikanaan nämäkin asiat 

saadaan maaliin tavalla taikka toi-

sella. Tämän palstan kirjoittamis-

hetkellä aikaa lehden ilmestymi-

seen on kymmenkunta päivää, joten 

tilanteet saattavat muuttua suun-

taan jos toiseen. Ilmoitetut työtais-

telut saattavat peruuntua, jos alalle 

on saatu neuvoteltua jäsenistöä tyy-

dyttävät työehdot.

HANNU LUUKKONEN

Liittosihteeri

Sähköliiton historian ensimmäinen jäsenristeily veti 189 ”meikäläistä” 33 osastosta Silja Europalle ja Tallinnaan. Nämä miehet 

merihenkisen sinisissä paidoissaan saapuivat risteilyn aloittaneeseen tervetulotilaisuuteen, joka oli liiton yksityistilaisuus.

Katso lisää tunnelmia sivuilta 8–9 ja lue, mitä osallistujat vastasivat palautekyselyyn.
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Sähköliitto hylkäsi keskiviikko-

na 9. toukokuuta jo toistamiseen 

vs. valtakunnansovittelija Jukka Ah-

telan sovintoesityksen sähköistys- ja 

sähköasennusalan työriidassa. Ahtela 

kutsui osapuolet sovitteluun sunnun-

taina 6. toukokuuta ja jätti sovinto-

esityksen seuraavana päivänä.

Sähköistys- ja sähköasennusalan 

neuvottelukunta esitti sovintoesityk-

sen hylkäämistä, ja samaan päätyivät 

myös sopimusalan johtokunta ja lii-

ton hallitus.

SÄHKÖLIITTO KUTSUU 

TYÖNANTAJAPUOLTA 

NEUVOTTELUPÖYTÄÄN

Hylkäämispäätöstä vauhditti se, että 

sovintoesityksessä työnantaja saisi li-

sää työnjohto-oikeutta toteuttaa kil-

pailukykysopimukseen sisältyvän työ-

ajan pidennyksen. Se lisäisi työnteki-

jöiden epätasa-arvoa. Sähköliiton ta-

voite on muuttaa työajan pidennys 

määräaikaiseksi, ja sovintoesitys vei 

asiaa aivan väärään suuntaan.

Esityksen hyväksyminen olisi myös 

pidentänyt työntekijän koeaikaa ja ly-

hentänyt työnantajan takaisinottovel-

vollisuusaikaa.

Tiedotusvälineille lähettämässään 

tiedotteessa Sähköliitto korosti, että 

sovintoesityksen hylkäämisen jälkeen 

on nyt korkea aika palata neuvottelu-

pöytään etsimään ratkaisua osapuo-

lien kesken. Jo ensimmäisen sovinto-

esityksen hylätessään liitto totesi, et-

tei TES-kiista ratkea valtakunnanso-

vittelijan toimistolla.

Sähköliiton oli määrä lähettää 

neuvottelukutsu Paltalle ja STTA:lle. 

Edellisestä neuvottelukutsusta kum-

pikin työnantajaliitto kieltäytyi ja to-

tesi, että ratkaisu tulee hakea valta-

kunnansovittelijan toimistolta.

LAKKO KOSKEE 

YLI VIITTÄTUHATTA

Vasaman mennessä painoon näyt-

ti todennäköiseltä, että Palvelualojen 

työnantajat Palta ry:n ja Sähkötekni-

set työnantajat STTA ry:n jäsenyrityk-

siin kohdistuva lakko toteutuu. Lakon 

voisi estää ainoastaan se, että osa-

puolet pääsisivät Sähköliittoa tyydyt-

tävään neuvotteluratkaisuun ennen 

lakon ilmoitettua alkamispäivää 17. 

toukokuuta.

Työtaistelu koskisi kaikkia säh-

köistys- ja sähköasennusalan työ-

ehtosopimuksen soveltamisalan töi-

tä STTA:n ja Paltan jäsenyrityksissä 

ja niiden kaikissa työkohteissa. La-

kon piirissä olisi yli 5 000 sähköliit-

tolaista. 

Työtaistelun on määrä kestää viisi 

TOINENKIN SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN SOVINTOESITYS HYLÄTTY:

LAKKOPUTKI 
TODENNÄKÖINEN

viikkoa. Työnseisaukset alkavat aina 

torstaina kello 6 ja päättyvät maa-

nantaiaamuna kello 6 seuraavasti:

 17.–21.5
 24.–28.5.
 31.5.–4.6.
 7.–11.6.
 14.–18.6.

Mikäli lakko toteutuu, Sähköliitto maksaa 

jäsenilleen lakkoavustusta 70 euroa työ-

päivää kohden.

Ajankohtaista tietoa tilantees-

ta löydät Sähköliiton kotisivuil-

ta osoitteesta www.sahkoliitto.fi 

ja lakon alkaessa www.sahkoliit-

to.fi > Pidämme puoliasi > Säh-

köistys- ja sähköasennusalan 

työtaistelu

Kuukausien TES-puserrus 
ei ole vieläkään ohi.  
Vasaman mennessä pai-
noon Sähköliitto hylkäsi  
vs. valtakunnansovitteli-
jan toisen sovintoesityk-
sen ja sähköistys- ja  
sähköasennusalan sopi-
musalajäsenet alkoivat 
valmistautua viiden viikon 
lakkoputkeen.

Sähköistys- ja sähköasennusalan johtokunta pui vs. valta-

kunnansovittelijan toista sovintoesitystä. Tauolla mietteliäinä 

Hannu Rauma, Pekka Wirola, Timo Laine, Juha Alatalo ja Jussi 

Anttonen. Taustalla liiton työehtoasiantuntija Mika Sarja.

 TEKSTI  JA KUVA:  MINNA JÄRVENPÄÄ
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Energia-ICT-verkostoalan 

työehtosopimuksen neu-

vottelutulokseen saatiin mie-

lestäni merkittävä parannus 

palkkausjärjestelmää kos-

kien.  

Työtehtävän muuttuessa 

vaativammaksi on yrityksis-

sä ollut erilaisia käytäntöjä ja 

tulkintoja palkankorotuksen 

toteuttamisesta. Työehtosopi-

muksen allekirjoituspöytäkir-

jassa (kohta 9.2) on mainit-

tu, että tehtävän vaativuusta-

son nousu johtaa palkankoro-

tukseen. Mitään mainintaa ei 

ole kuitenkaan siitä, kuinka 

suuri palkankorotuksen pitää 

olla. Lähtökohta on se, että 

palkan pitää nousta.

Silloin kun vaativampaan 

työhön siirtyvällä työntekijäl-

lä on henkilökohtaista pal-

kanosaa, on saattanut käy-

dä niin, että palkankorotus 

ei ole toteutunut ollenkaan 

tai ainakin henkilökohtais-

ta palkanosaa on leikattu. Pi-

tää kuitenkin ottaa huomi-

oon, että henkilökohtaisen 

palkanosuuden on oltava vä-

hintään kolme prosenttia, jos 

työsuhde on jatkunut viisi 

vuotta eikä vähimmäisosuu-

teen saa sisältyä mahdollista 

ammattitutkintolisää.

Työehtosopimuksen lo-

pussa olevassa palkkausjär-

jestelmäoppaassa selvite-

tään, kuinka pätevyys vaikut-

taa palkankorotukseen vaati-

vuustason muuttuessa. Työn-

antaja ei voi perusteetta 

leikata henkilökohtaista pal-

kanosaa. Pitää laatia suunni-

telma, miten työntekijä saa-

vuttaa sen puuttuvan päte-

vyyden, että vaativuuden mu-

kaisen palkkojen erotus on 

mahdollista saavuttaa ja saa-

da palkankorotus täysimää-

räisenä. Tämä suunnitelma 

on syytä laatia kirjallisesti.

”Tehtävän muuttuessa 

niin, että vaativuustaso nou-

see, on työntekijän pätevyys 

uudessa tehtävässä usein ai-

nakin alussa alhaisempi kuin 

hänen pätevyyteensä edelli-

sessä tehtävässä. Tällöin hä-

nen palkkansa nousee teh-

tävämuutoksen seuraukse-

na vähemmän kuin uuden ja 

vanhan tehtävän vaativuuden 

mukaisten palkkojen ero.”

Valtakunnansovittelijan toi-

mistossa asiakohta kirjattiin 

neuvottelutuloksen allekirjoi-

tuspöytäkirjaan seuraavasti:

”Jos työntekijän pätevyys 

ja työsuoritus vaativammas-

sa tehtävässä eivät vastaa ta-

soltaan aikaisemmassa teh-

tävässä saavutettua pätevyyt-

tä ja työsuoritusta, yhdes-

sä esimiehen kanssa tehdään 

suunnitelma pätevyyden ke-

hittämiseksi… kuuden kuu-

kauden kuluessa tehtävän 

vaativuuden muutoksesta ja 

tarvittaessa toteavat yhdes-

sä ne alueet, joita työnteki-

jän tulee kehittää, jotta päte-

vyys ja työsuoritus vaativam-

massa tehtävässä paranisivat 

ja johtaisivat palkan nouse-

miseen.”

Muilta osin palkkaraken-

neoppaan mainitsemissa 

muutostilanteissa, kun palk-

ka nousee vaativuuden mu-

kaisten palkkojen erotuksen 

verran tai enemmän, ei ole 

ollut epäselvyyttä. Vaativuus-

taso voi myös laskea, mut-

ta työnantaja ei voi yksipuo-

lisesti alentaa työntekijän 

palkkaa, vaan henkilökohtai-

nen palkanosa kasvaa vaati-

vuuden mukaisen palkan ale-

nemisen verran.

JUHA LUJANEN

työehtoasiantuntija

KOETINKYNÄ

EIV-TESSIN PALKKA-
RAKENTEESEEN 
PARANNUS

YHTEISKUNNAN UUDISTAMINEN 
KUTSUU VAIKUTTAJAT NAANTALIIN 
– SAK MUKANA
Naantalissa järjestetään kesäkuus-

sa yhteiskunnan uudistamisen 

festivaali, joka kokoaa yhteen laajan 

joukon vaikuttajia yhteiskunnan eri 

osa-alueilta. SAK on mukana tapah-

tuman järjestelyissä yhdessä Naanta-

lin kaupungin, EK:n, Alma Talentin ja 

Milttonin kanssa. 

Naantali 24h -tapahtuman katto-

teemana on luottamuksen rakentami-

nen ja dialogin paluu. SAK:n puheen-

johtaja Jarkko Eloranta korostaa tee-

man merkitystä suomalaiselle yhteis-

kunnalle.

– SAK on aina halunnut raken-

taa suomalaista yhteiskuntaa sopimi-

sen ja luottamuksen varassa. Naantali 

24h tarjoaa tämän tavoitteen edistä-

miseen oivan mahdollisuuden.

Tapahtumassa ei ole lavoja, luen-

toja, titteleitä tai yleisöä – kaikki kut-

sutut ovat osallistujia ja tasa-arvoisia 

pääpuhujia. Mukaan kutsutuilla vai-

kuttajilla on 24 tuntia aikaa määritel-

lä Suomen suuret kysymykset uusiksi 

ja rakentaa avointa vuoropuhelua. Ta-

pahtuman päätteeksi tulokset siirty-

vät suoraan poliittisten päättäjien kä-

sittelyyn.

12. ja 13. kesäkuuta järjestettävän 

festivaalin työpajoissa käsiteltäviä ky-

symyksiä ovat muun muassa luotta-

muksen yhteiskunnan rakennuspali-

kat, osaamisen, työllisyyden ja elin-

keinoelämän tulevaisuuden visio, Suo-

men rooli Euroopassa ja maailmassa, 

Suomen asema kestävässä kehityk-

sessä ja ilmastonmuutoksen hillitse-

misessä sekä suomalainen arki, tule-

vaisuuden elämänlaatu ja sen oike-

at mittarit.

Työpajojen jälkeisenä aamuna kes-

kustelun anti viedään suoraan poliit-

tisten päättäjien kommentoitavaksi. 

Keskustelua on mahdollista seurata 

suorana lähetyksenä verkossa.  Päät-

täjäpaneeliin osallistuvat eduskunta-

puolueiden edustajat Touko Aalto, Li 

Andersson, Simon Elo, Sari Essayah, 

Sanni Grahn-Laasonen, Anna-Maja 

Henriksson, Laura Huhtasaari, Katri 

Kulmuni ja Antti Rinne.

Lisätietoja tapahtumasta Naanta-

li24h.fi-sivustolla.

TEOLLISUUDEN PALKANSAAJAT:

KILPAILUKYKY NOUSEE 
MARKKINOIMALLA, 
EI TYÖEHTOJA HEIKENTÄMÄLLÄ
Teollisuuden palkansaajat TP:n 

mukaan työntekijät ovat toistai-

seksi kantaneet raskaimman taakan 

Suomen talouden kääntämisessä ja 

nyt on työnantajien aika ryhtyä toimiin 

viennin positiivisen kehityksen jatka-

miseksi.

Työpaikkoja synnyttävien investoin-

tien ohella tarvitaan satsauksia mark-

kinointiosaamiseen. Maailman talous-

foorumin (WEF) kilpailukykyindeksin 

mukaan Suomi sijoittuu Georgian ja 

Kambodzan jälkeen sijalle 87 mark-

kinointiosaamista mitattaessa. Tär-

keimmät kilpailijamaat Saksa ja Ruot-

si sen sijaan löytyvät kymmenen par-

haan joukosta.

– On groteskia, että yhä edelleen 

esimerkiksi Suomen Yrittäjien suun-

nasta esitetään palkansaajien työeh-

tojen heikentämistä lääkkeeksi kilpai-

lukyvyn vahvistamiseen. Jos suoma-

laiset yritykset eivät osaa markkinoida 

tuotteitaan maailmalla, eivät ne sil-

loin mene kaupaksikaan, oli työn hin-

ta sitten mitä tahansa. Kannattaa ot-

taa hirsi omasta silmästä, ennen kuin 

alkaa sorkkimaan roskaa muiden sil-

mästä, TP:n puheenjohtaja Samu Salo 

toteaa.

VIENTIKÄÄN EI 

ONNISTU KUTEN PITÄISI

Myös OECD:n Suomen innovaatiopoli-

tiikan arvioinnissa vuonna 2017 suo-

malaiset pk-yritykset saivat pyyhkei-

tä huonosta viennin harjoittamisesta. 

TP:n hallitus arvelee, että maan halli-

tukselta on puuttunut rohkeutta tart-

tua kansainvälisesti noteerattuun on-

gelmaan.

– Sipilän hallitus tuntuu mieluum-

min joka käänteessä pyrkivän hyvit-

telemään yrittäjäjärjestöjä sen sijaan, 

että se edesauttaisi pk-yrityksiä vien-

nin ongelmien ratkaisemisessa, Salo 

sanoo.

TP kannustaa maan hallitusta vah-

vistamaan Business Finlandin toimin-

taedellytyksiä pk-yritysten kansainvä-

listymisen ja markkinoinnin tukemi-

sessa. Kansantalouden kasvun ja työl-

lisyyden näkökulmasta on ensiarvoi-

sen tärkeää, että viennin pohja mo-

nipuolistuu ja Suomeen synnytetään 

lisää korkea arvonlisän teollisuutta.

Sähköliitto on yksi TP:n 17 jäsen-

liitosta.
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Yleisradion MOT-ohjelma nosti 
huhtikuussa esille Saimaan am-
mattiopisto Sammon puutteet 

sähköasentajien koulutuksessa. Eten-
kin opettajat ja alueen työnantajat ovat 
olleet huolissaan itäsuomalaisesta am-
mattikoulusta valmistuvien sähköasen-
tajien ammattitaidosta.

MOT:n haastattelemat opettajat pel-
käsivät, että osa valmistuneista nuoris-
ta saattaa olla vaaraksi sekä itselleen ja 
muille ja pärjäävät heikosti työelämäs-
sä. Oppilaitoksen johto kuitenkin kiis-
tää syytökset.

YT-NEUVOTTELUT
 RIIVAAVAT
Ammattiopisto Sammossa opiskelee 
yhteensä noin 3 900 oppilasta. Ammat-
tiopistolla on toimipisteet Lappeenran-
nassa, Imatralla ja Ruokolahdella. 

Ammattikoulutuksen rahoitusta on 
leikattu nykyisen ja edellisen hallituk-
sen aikana sadoilla miljoonilla euroilla.

Myös Sampo on joutunut leikkausten 
ja säästötoimien kohteeksi viime vuo-
sina. Koulussa on MOT-ohjelman mu-
kaan käyty yt-neuvotteluja vuoden 2010 
jälkeen lähes vuosittain, ja rahoitus on 
vähentynyt miljoonia euroja.

Yt-neuvottelujen seurauksena aina-
kin kymmenen opettajaa on irtisanottu 
tai lomautettu. Leikkausten takia myös 
opiskelijoiden lähiopetusta joudutaan 
vähentämään.

OPETTAJA 
PUHUI NIMELLÄÄN
MOT ei perustanut väitteitään nimet-

tömiin lähteisiin tai ”puskista huute-
luun” Ohjelmassa yli 20 vuoden uran 
ammattikouluopettajana tehnyt Kai 
Behm kertoi olevansa niin huolissaan 
sähköalaa Imatralla opiskelevien nuor-
ten turvallisuudesta ja työllistymis-
mahdollisuuksista, että hän halusi tuo-
da yksikön ongelmat julki potkujenkin 
uhalla.

Behm irtisanottiin ulostulon jälkeen.
Ohjelmassa haastateltu Behm totesi, 

että sähköalan yksikössä kirjoitetaan 
tutkintotodistus sellaisillekin oppilail-
le, joilla ei ole mitään edellytyksiä työs-
kennellä sähköasentajan ammatissa.

– Tutkintoja leimataan suoritetuk-
si oppilaille, joilla ei ole käytännös-
sä lainkaan edes perusosaamista säh-
köalan töistä. Tässä ei ole kyse muuta-
masta oppilaasta, vaan systemaattises-
ta toiminnasta, Behm kertoi.

Jos asentaja ei osaa työtään, asiakas 
tai asentaja itse voivat joutua hengen-
vaaraan.

– Moni valmistunut ei osaa edes mi-
tata jännitettä. Useimmilla työmail-
la kyllä valvotaan, että nuoret eivät tee 
töitä yksin, mutta työnantajiakin on 
moneen lähtöön, toinen koulussa työs-
kentelevä opettaja kertoi MOT:lle.

Toinen ohjelmalle haastattelun anta-
nut opettaja ei halunnut nimeään julki-
suuteen.

YHTEYDENOTTOJA 
MYÖS TYÖNANTAJILTA
MOT:n mukaan myös työnantajat ovat 
olleet huolissaan Sammosta valmistu-
neista nuorista sähköasentajista. Ope-

tustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola 
Itä-Suomen aluehallintovirastosta ker-
toi, että on saanut alueen työnantajil-
ta useita yhteydenottoja, joissa on tuo-
tu esiin huoli alueen ammattikouluista 
valmistuvasta työvoimasta.

– Olen saanut useita puheluita. Mo-
ni työnantaja on ilmaissut huolensa, et-
tä monelta vastavalmistuneelta opiske-
lijalta puuttuu oleellisia perusammat-
titaitoon kuuluvia valmiuksia, Lehtola 
sanoi MOT:lle.

– Ammattikoulujen pitäisi pystyä ai-
na takaamaan kohtuullisen osaamisen 
minimitaso. Tulevaisuudessa tullaan 
näkemään tapauksia, joissa ammatti-
taidon puute aiheuttaa onnettomuus- ja 
sairastumistilanteita.

RIKOSILMOITUKSIAKIN 
TEHTY
MOT:lle puhuneen Kai Behmin ja am-
mattiopisto Sammon johdon välit ovat 
pahasti tulehtuneet. Kumpikin osapuo-
li on tehnyt toisistaan rikosilmoitukset.
Oppilaitoksen johto epäilee Behmiä 
sähköalaan liittyvien noin viiden tu-
hannen euron arvoisten opetusvälinei-
den varastamisesta. Poliisi on tehnyt ri-
kostutkinnan yhteydessä kotietsinnän 
Behmin kotiin.

Behm on puolestaan tehnyt rikosil-
moituksen, jossa hän syyttää koulua 
väärästä ilmiannosta.

– On törkeyden huippu, että lähde-
tään tällaiselle linjalle, Behm sanoi 
MOT:lle.

Hänen mielestään kyse on musta-
maalaamisesta.  

SAMPO TYRMÄÄ 
MOT-OHJELMAN 
VÄITTEET OPETUKSEN 
PUUTTEISTA

Saimaan ammattiopisto Sampo kiireh-

ti tyrmäämään MOT:n syytökset sähkö- 

ja automaatiotekniikan ammattikoulu-

tuksen puutteista 4.4. päivätyssä tiedot-

teessaan.

Sammon mukaan oppilaitoksen säh-

kö- ja automaatiotekniikan koulutusoh-

jelmasta valmistuneet arvostavat saa-

maansa koulutusta. 

Kaakkois-Suomen ammatilliset op-

pilaitokset teettivät viime vuonna laa-

jan haastattelututkimuksen oppilaitok-

sista vuosina 2015–2016 valmistuneil-

le opiskelijoille. Kyselyssä selvitettiin 

muun muassa valmistuneiden näkemyk-

siä siitä, miten koulutuksella pärjäsi työ-

elämässä.

Vastaajista 60 oli valmistunut Sam-

mon sähkö- ja automaatiotekniikan kou-

lutusohjelmasta. Heidän mukaansa opis-

kelu vastasi hyvin odotuksia keskiarvosa-

nalla 4,1/5.

Vastaajista 91,7 % kertoi olevansa 

valmis suosittelemaan Sammon sähkö- 

ja automaatiotekniikan opintoja uusille 

opiskelijoille. 

Sammon laatupäällikön PEKKA TU-

RUSEN mukaan tämä kertoo oppilai-

toksen opiskelijoiden arvostuksesta saa-

maansa koulutusta kohtaan.

Ammattiopisto Sammon sähköasentajakoulutus sai rankkaa kritiikkiä MOT-ohjelmassa

Ongelmista puhunut 
ammattikouluopettaja 
irtisanottiin

 TEKSTI  JA KUVA:  ALEKSI VIENONEN
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1.TEE TYÖSOPIMUS 

AINA KIRJALLISENA

Näin sinulle jää mustaa valkoisel-

la sovituista ehdoista kuten työsuh-

teen kestosta, työajasta, palkasta ja 

noudatettavasta työehtosopimukses-

ta. Suullisesti tai sähköisesti tehty 

työsopimus on yhtä pätevä kuin kir-

jallinen työsopimus. Suullisen työso-

pimuksen osalta on kuitenkin han-

kalampi ongelmatilanteissa selvit-

tää, mitä olikaan sovittu. Jos työn-

antaja kieltäytyy kirjallisen sopimuk-

sen tekemisestä, pitäisi hälytyskel-

lojen soida. Mikäli et pyynnöstäsi 

huolimatta saa työsopimusta kirjalli-

sena ensimmäisen palkanmaksukau-

den loppuun mennessä, ota yhteyt-

tä työpaikkasi luottamusmieheen tai 

Sähköliittoon.

Mikäli työsopimus on vain suul-

lisesti tehty, mutta sen on tarkoitus 

kestää yli kuukauden pituisen mää-

räajan, työnantajan on annettava 

työntekijälle kirjallinen selvitys työn-

teon keskeisistä ehdoista viimeis-

tään ensimmäisen palkanmaksukau-

den päättymiseen mennessä. Luot-

tamusmies tai Sähköliiton toimitsi-

jat voivat tarvittaessa ohjata työn-

antajaa noudattamaan tätä velvolli-

suuttaan, mikäli se ei työnantajalta 

tahdo luonnistua muutoin.

2. LIITON JA TYÖTTÖMYYSKASSAN 

JÄSENYYS KUNTOON

Huolehdi jäsenyytesi liitossa ja työt-

tömyyskassassa kuntoon heti kun 

saat tiedon kesätyöpaikasta. Työttö-

myyskassaan liittyminen nopeuttaa 

pääsyäsi ansiosidonnaisen turvan 

piiriin ja liiton jäsenenä puolestaan 

sinua neuvoo ja avustaa työpaikal-

la luottamusmies. Luottamusmies 

osaa neuvoa, paljonko työehtoso-

pimuksen mukaan sinulle pitäisi 

maksaa palkkaa ja miten paljon tu-

lee maksaa esimerkiksi työajanly-

hennyskorvauksia tai lomakorvaus-

ta työsuhteen päättyessä.

Apua saat liiton jäsenenä myös 

Sähköliiton toimitsijoilta, koska jä-

senetuihisi kuuluu oikeus saa-

da neuvontaa. Apu on siis puhe-

linsoiton päässä, vaikka työpaikal-

lasi ei olisi sähköliittolaista luot-

tamusmiestä. Vaikka epäselvyydet 

esimerkiksi palkanmaksussa kan-

nattaa aina selvittää mahdollisim-

man nopeasti, ei peli ole menetet-

ty, vaikka kesätyöt olisivat jo päät-

tyneet ja mieltä olisi jäänyt askar-

ruttamaan palkan oikeellisuus. Työ-

suhdesaatavat vanhenevat vasta 

kun kaksi vuotta on kulunut työ-

suhteen päättymisestä.

3. SELVITÄ, NOUDATETAANKO 

TYÖPAIKALLASI 

TYÖEHTOSOPIMUSTA

Myös kesätyöntekijän palkan tu-

lee perustua työpaikalla noudatet-

tavaan työehtosopimukseen. Laki 

ei määrittele vähimmäispalkko-

ja, vaan ne on määritelty ainoastaan 

työehtosopimuksissa. Noudatetta-

vaksi tuleva työehtosopimus määrit-

telee minimityöehdot, eikä sen huo-

nommista ehdoista voi sopia. Mikä-

li noudatettavasta työehtosopimuk-

sesta on epäselvyyttä työpaikalla, ota 

rohkeasti yhteyttä työpaikan luotta-

musmieheen tai Sähköliittoon.

4. ONKO TYÖHÖN 

PEREHDYTYS KUNNOSSA?

Vaadi, että sinut perehdytetään työ-

hön ja työpaikan oloihin. Työturvalli-

suus on kaiken a ja o. Työnantajalla 

on vastuu siitä, että sinut on pereh-

dytetty työhön ja turvallisuusmäärä-

yksiin. Työnantaja vastaa työturvalli-

suudestasi, mutta vastuuta on myös 

sinulla. Annettuja turvallisuusohjeita 

ja ohjeita työn suorittamisesta tulee 

noudattaa. Työturvallisuuteen liitty-

vissä kysymyksissä voit aina kään-

tyä työpaikan työsuojeluvaltuutetun 

puoleen.

5. TARKISTA PALKKA-

LASKELMASI JA PIDÄ KIRJAA 

TYÖTUNNEISTASI

Työnantajan on annettava sinulle 

palkkalaskelma, josta ilmenee mak-

settu palkka ja muut korvaukset. 

Opettele lukemaan ja tarkistamaan 

palkkalaskelmasi. Mikäli olet val-

tuuttanut työnantajan perimään lii-

ton jäsenmaksun suoraan palkasta, 

kannattaa myös sen oikeellisuus tar-

kistaa. Kysy tarvittaessa neuvoa luot-

tamusmieheltä tai liitosta.

Palkkalaskelmat on syytä pitää tal-

lessa, jotta voit tarkistaa myöhem-

min esimerkiksi, että veroilmoituk-

sessa on kaikki maksetut palkat il-

moitettu oikein.

Pidä kirjaa työtunneistasi esimer-

kiksi omassa kalenterissasi, jotta si-

nulla on tarvittavat tiedot tehdyistä 

tunneista, jos palkanmaksun oikeel-

lisuutta pitää jälkikäteen selvitellä.

6. PYYDÄ TYÖTODISTUS

Työsuhteen päätteeksi kannattaa 

Vinkkejä kesäsähkärille!

KESÄDUUNARI-INFO PALVELEE TAAS
SAK:n, Akavan ja STTK:n yhteinen Kesäduunari-info on jälleen avau-

tunut. Palkansaajakeskusjärjestöjen yhteinen maksuton neuvontapal-

velu auttaa kesätyöntekijöitä jo 14. kesänä. Palvelu toimii elokuun lop-

puun saakka.

Puhelinpalvelu numerossa 0800 179 279 vastaa maanantaista per-

jantaihin kello 9–15. Neuvontaa saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kesäduunari-info on myös Facebookissa www.facebook.com/kesa-

duunari/ ja Twitterissä www.twitter.com/Kesaduunari. Palvelun verk-

kosivuille www.kesaduunari.fi on koottu tärkeää työelämätietoa, kuten 

kesäduunarin muistilista ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. 

Sivujen kautta voi myös lähettää kysymyksiä kesäduunarineuvojalle.

Infosta kannattaa kysyä neuvoja jo ennen kesätyön aloittamista. Suo-

situimpia aihepiirejä ovat palkkaus, työaika ja koeaika. Kysymyksiin 

vastaa kesäduunarineuvoja Juuli Jokinen, joka kehottaa käymään työ-

suhteen ehdot huolellisesti läpi ennen kesätyösopimuksen allekirjoitta-

mista.

pyytää työtodistus. Työnantaja on 

sen pyydettäessä velvollinen anta-

maan. Halutessasi voit pyytää työto-

distukseen työsuhteen keston ja työ-

tehtävien lisäksi myös tiedot työsuh-

teen päättymisen syystä sekä arvos-

telun työskentelystäsi.

7. ÄLÄ EPÄRÖI KYSYÄ

Kysyvä ei tieltä eksy – älä siis epäröi 

vetäistä luottamusmiestä hihasta ja 

soittaa liiton toimitsijoille, jos mikä 

tahansa työsuhteeseen liittyvä asia 

askarruttaa.

JOS TYÖHAUSSA 

ON ONNISTUNUT 

JA KESÄKSI ON 

LUVASSA ANSIOTYÖTÄ, 

KANNATTAA

 HUOLEHTIA VIELÄ 

MUUTAMASTA 

ASIASTA.
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189 NOSTI ANKKURIN 
1. JÄSENRISTEILYLLE

 TEKSTI  JA KUVAT:  MINNA JÄRVENPÄÄ 

Sähköliiton historian 
ensimmäinen jäsenristeily 
suuntautui Tallinnaan 
huhtikuun toiseksi 
viimeisenä viikonloppuna. 
Silja Europan kyytiin nousi 
yhteensä 189 ”meikäläistä” 
33 osastosta.

Menestyskonsepti. Näin voi 
palautekyselyn perusteella 
kuvailla Sähköliiton ensim-

mäistä jäsenristeilyä. Ennen Vasaman 
painoonmenoa otetussa kyselyn väli-
raportissa kaikki vastanneet ilmoittivat 
lähtevänsä uudelleen jäsenristeilylle, 
jos sellainen järjestetään.

Yhtä yksimielisesti vastaajat suositte-
lisivat vastaavaa risteilyä muille sähkö-
liittolaisille.

Väliraportin aikaan vastanneita oli 30 
eli 15 prosenttia osallistujista. Palaute-
kyselyn vastausaika jatkui vielä Vasa-
man painoonmenon jälkeen, ja sen tu-
loksia käytetään, kun arvioidaan tapah-
tuman jatkoa.

MAALIS-TOUKOKUUSSA 
VESILLE, KIITOS!
Risteilyn ajankohta osui nyt huhtikuun 
lopulle, mikä tuntui olevan jatkon-
kin kannalta oikea valinta: 70 prosent-
tia vastaajista valitsi parhaaksi ristei-
lyajankohdaksi maalis-toukokuun. Ke-
sä-elokuu sai 17 prosentin kannatuksen 
ja syys-joulukuu 10 prosentin. Tammi-
helmikuuta piti parhaana vain 3 pro-

senttia.
Sähköliittolaisten neitsytmatka ajoi-

tettiin lauantai-illasta sunnuntai-ilta-
päivään. Kyselyssä vajaa puolet suosi-
si perjantain iltalähtöä Tallinnaan. Kol-
masosalle juuri lauantain iltalähtö Tal-
linnaan oli paras. Lauantain aamuläh-
tö Turusta Tukholmaan oli 13 prosentin 
mielestä paras. Vastausvaihtoehtona oli 
myös viikonlopun päiväristeily esimer-
kiksi Maarianhaminaan tai Tallinnaan 
ilman yöpymistä, mutta sen saama kan-
natus jäi vajaaseen 7 prosenttiin.

Kyselyn perusteella kaikki ammatti-
osastot tukivat jotenkin jäsentensä osal-
listumista risteilylle. Useimmin ne tu-
kivat matka- ja hyttikuluissa. Melkein 
puolet vastaajista sai tukea myös ruo-
kailumenoissa.

OSASTOT ESITTELYYN?
Ensimmäisen jäsenristeilyn ”viralli-
nen” ohjelma oli jaettu kahdelle päiväl-
le: lähtöiltana oli tervetulotilaisuus, jo-
ta vauhdittivat stand up -koomikko To-
mi Haustola ja Vauva.fi-keskustelu-
palstalta sanoituksensa omiva Kalevau-
va.fi-duo. 

”Päällystön puhe hyvä ja kuuluu asi-
aan. Tomi Haustola oli mielestämme 
erittäin hyvä avaustilaisuuteen. Toi-
vottavasti näitä Sähköliiton risteilyjä 
tulee lisää!” kommentoi yksi vastaaja 
tervetulotilaisuutta.

”Jäin kaipaamaan vielä, että liitos-
ta muutkin kuin puhujat olisivat käy-
neet näyttäytymässä ja esitelleet itsen-
sä. Kun liittoon soittelee ja on kirjeen-
vaihdossa, niin saisi paremman kuvan 
henkilöstä”, kirjoitti toinen vastaaja 
avoimissa palautteissa. 

Varsinainen asiaosuus keskitettiin 
sunnuntain keskipäivän infotilaisuu-
teen. Tuolloin ajankohtaisista asioista 
puhuivat Sähköalojen työttömyyskas-
san sekä liiton järjestämis- ja järjestö-
työn ja edunvalvonnan edustajat. 

Kyselyn päätteeksi osallistujilta ky-
seltiin ideoita seuraavaa risteilyä var-
ten. Toiveissa oli muun muassa kierto-
ajelu ja hotelliyöpyminen.

”Ehkä voisi olla osastojen esittely: 
kuka mistä tulee. Jäsenten toiveet lii-
ton suuntaan ja mitä ongelmia osasto-
tasolla on”, toivottiin yhdessä palaut-
teessa. Romantiikkakin kukki Silja Europalla.
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KEIJO VESA, 
Consti Oy. Ylöjärvi

1. Kesäloma kuluu enimmäkseen 
mökkeillessä Virroilla. Luvassa on 
kalastusta, remonttia ja puuntekoa. 
Pieni reissu tehdään johonkin ran-
nikkokaupunkiin.

2. Jäsenristeily on hyvä tilaisuus ta-
vata esimerkiksi entisiä työtoverei-
ta, parantaa maailmaa ja irtautua 
hetkeksi arjesta.

3. Uskon, että kesäduunarit pää-
sevät tekemään oikeita sähkötöi-
tä. Opastus ei saa kaatua urakka-
ryhmän kontolle ja siitä pitää saada 
kohtuullinen korvaus.

KALLE TARVAINEN, 
Jyväskylän Sähkö & Tele Oy, 
Jyväskylä

1. Kesäloma jää syyspuolelle ja ku-
luu metsästyksen merkeissä. Elo-
kuussa luvassa on karhujahti kes-
ki-Ruotsiin. 

2. Jäsenristeily on hyvä idea rivi-
jäsenille, jotka eivät juuri muu-
ten osallistu liiton toimintaan. On 
kiva vaihtaa kuulumisia kollegojen 
kanssa.

3. Luulen, että kesätyöntekijä saa 
tehdä oikeita alan töitä, vaikka 
kaikkea ei voi tietenkään laittaa te-
kemään. Meillä tehdään hommia 
tuntitöinä.

RISTEILY
GALLUP

1. Millaisen kesäloman aiot viettää?  2. Mitä tuumit jäsenristeilystä? 
3. Entä kokemuksesi kesätyöntekijöistä, 

mikä heitä odottaa omassa työpaikassasi?

Näitä asioita kysyttiin neljältä jäsenristeilylle 
osallistuvalta sähköliittolaiselta.

JARI NURMINEN, 
Relacom Finland Oy, Sastamala

1. Loma kuluu remonttihommis-
sa kotona. Pieni reissu tehdään vai-
mon kanssa moottoripyörällä ko-
timaassa ja kaverien kanssa ajel-
laan myös.

2. Jäsenristeilyllä tapaa erilaista 
väkeä ja pääsee juttelemaan van-
hojen tuttujen kanssa ja tutustuu 
kenties uusiinkin

3. Usein meille otetaan kesätyönte-
kijöitä. Itse työsuojeluvaltuutettu-
na yritän osaltani valvoa, että nuo-
ret pääsevät oppimaan ja tekemään 
oikeita töitä.

HARRI LILJELUND, 
Empower Oy, Tampere

1. Juhannuksen jälkeen suuntaam-
me isolla porukalla Amsterdamiin. 
Lisäksi luvassa on mökkeilyä, myös 
osasto 011 mökillä.

2. Ihmetyttää, että niin harva osal-
listuu tähänkin jäsenristeilyyn, 
vaikka ammattiosasto maksaa lä-
hes kaiken.

3. Meille tulee kesätyöntekijöi-
tä. Itse olen lupautunut ohjaamaan 
heitä. Turhan paljon oppilailla on 
nykyään omatoimikursseja.

KATSO KUVA-ALBUMI RISTEILYLTÄ SÄHKÖLIITON 
FACEBOOK-SIVULTA WWW.FACEBOOK.COM/SAHKOLIITTO

”YHTEISTILAISUUDES-
SA VOISI OLLA JOTAIN 
YHTEISTÄ TEKEMISTÄ, 
VAIKKA VANHOJA  
KUNNON SEURA- 
LEIKKEJÄ.” 
Avoin palaute ideoiksi 
seuraavaa risteilyä 
varten.

Toisena risteilypäivänä jäsenistö kuuli muun 

muassa viimeiset kuulumiset TES-rintamalta.

Stand up -koomikko Tomi Haustola roastasi satunnaisesti 

yleisöstä valitsemiaan jäseniä hyvässä hengessä.

Risteily aloitettiin kevyehkösti stand up -komiikalla ja Vauva.fi-palstan teksteistä sanoituksensa poimineen Kalevauva.

fin esityksellä. Jäsenistö osasi arvostaa ratkaisua.

Jäsenristeilyväki edusti 33 osastoa.

 TEKSTI  JA KUVAT:  RIITTA KALLIO
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Harvoin jo pelkän sähköposti-
viestittelyn perusteella saa ih-
misestä lähtemättömän myön-

teisen kuvan. Sähköasentaja Esko Oran 
meili on lyhyt, mutta siinä esiintyvät sa-
nat kyllä ja vallan mainiosti. Tulee tun-
ne, että tässäpä on luonnikas ihminen. 
Puhelimessa miehen kanssa tulee jo 
naurettua yhdessä. Ja kun tämän turku-
laisen tapaa vihdoin kasvokkain ensim-
mäistä kertaa, lentävistä lauseista ja ta-
rinoinnista ei ole tulla loppua lainkaan. 
Aina tulee mieleen uutta kysyttävää, ja 
Eskolta heltiää vastauksena tarina toi-
sensa perään.

– Menen aina positiivisella mielel-
lä joka tilanteeseen. Vain kerran suljin 
pakin kesken töiden ja kehotin tilaajaa 
soittamaan sille henkilölle, jota menin 
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sijaistamaan, leppoisa kärkimies muis-
telee.

TAKAPUOLI TURTANA 
TORIKAHVEILLE
Eskon työura ei ole niitä tavallisimpia. 
Ensinnäkin hän on työskennellyt sa-
man työnantajan palveluksessa kohta 
50 vuotta. Turun Valo ja Voima palkka-
si nuorukaisen vuonna 1968, ja 47 vuot-
ta myöhemmin yrityksestä tuli kolmen 
yrityksen fuusiossa Saipu Oy. Toisek-
seen hän on jatkanut töitä eläkeiän tul-
tua täyteen. Aikomuksena on jättäytyä 
työelämästä pois tämän vuoden lopul-
la, kun 68-vuotispäivä on ajankohtai-
nen.

– 63 vuotta täyttäessäni toimialajoh-
taja totesi, että etkös sinä lähde vas-
ta 68-vuotiaana. Itsekään en olisi ha-
lunnut lähteä vielä silloin, joten ehdo-
tus sopi hyvin. Meidän samanikäinen 
”mammakin” käy vielä osa-aikaeläke-
läisenä töissä. Hän on sellainen mootto-
ri, joka vain tekee ja tekee. Olen yrittä-
nyt kysellä, mutta vaimo ei tunnu päät-
täneen eläköitymisestä mitään.

Esko tuskin pääsee pitkästymään tu-
levilla vapailla. Jos omasta rivitalopi-
hasta askareet loppuvat, lisää tekemistä 
löytyy mökin virkaa toimittavalta ton-
tilta kohtuullisen matkan päästä kotoa 
ja kahden tyttären mökeiltä. Viisi vuot-
ta sitten hankkimallaan moottoripyö-
rällä tuleva eläkeläinen voi ajaa vaikka 
Saloon torikahveille. 

– Sillä matkalla jo takapuoli puutuu. 
Pidemmälle ei parane lähteä.

Harrastuksiin kuuluvat myös ajan 

viettäminen lastenlasten kanssa ja va-
lokuvaaminen. Uudella makro-objek-
tiivilla kotipihan kasveista saa pysäyt-
täviä otoksia, ja kamera kulkee muu-
tenkin mukana melkein aina kotoa läh-
tiessä.

VIILIPYTTYNÄ ENIMMÄN 
OSAN AIKAA
Puolessa vuosisadassa sähkötöissä ovat 
muuttuneet lähinnä määräykset, stan-
dardit ja sertifikaatit.

– Muuten sähkö on edelleen sitä sa-
maa saamarin tutinaa, alan konkari 
naureskelee.

Pitkän uran merkkipaaluja ovat suo-
ritetut sähköyliasentajan ja sähkömes-
tarin tutkinnot sekä KNX-kiinteistöoh-
jausjärjestelmään perehdyttävä kahden 
viikon koulutus. Se täydellinen epäon-
nistuminenkin on sattunut: UPS-laite 
kytkettiin juuri niin kuin Esko oli oh-
jeistanut, mutta näytöistä alkoi tulla sa-
vua.

– Silloin opin, että katsopa poika ku-
vat kunnolla äläkä hosu.

Mitä hosumiseen tulee, Esko ei tun-
nustaudu stressaajaksi. Sen kolmen 
kuukauden jakson hän muistaa, kun 
töitä olisi riittänyt kellon ympäri ja tiis-
tai-illoiksi olisi pitänyt vielä venyä eng-
lannintunneille. Silloin stressi sai ot-
teen näinkin lungista miehestä. Muu-
ten Esko sanoo osaavansa jättää työasi-
at mielestä päivän päätteeksi.

– Ei sen sukkelampaa. Jos ei kaikkia 
töitä kerkiä tehdä, niin ei kerkiä. Seu-
raavana päivänä mietitään sitten, mikä 
helvatin homma se oli, joka jäi kesken.

– No en minä ihan aina viilipyttynä 
ole, mutta perusluonteesta se kai on 
kiinni, että pyrkii vain tekemään työt 
siististi ja käyttäjälle turvallisesti. Kos-
kaan en ole kokenut, että joku hengit-
täisi niskaan. 

OPPIMAANSA ON 
HIENOA JAKAA ETEENPÄIN
Saipussa on tätä nykyä töissä asenta-
jia, jotka ovat olleet Eskon oppipoikina 
ammattikoulun työssäoppimisjaksoil-
la. Pakko siis kysyä, mitä mies ajattelee 
ammatillisen koulutuksen uudistuk-
sesta, jossa opetus- ja ohjausvastuuta 
siirretään yhä enemmän työpaikoille.

– On se aika hienoa, kun voi jakaa op-
pimaansa eteenpäin. Työpaikoilla rah-
keet vaihtelevat. Jonkun tulisi pystyä 
ohjaamaan nuorta niin, että hän oppii 
tarvittavia asioita eikä jää pyörimään 
toimettomana. Turvallisuus- ja vastuu-
kysymyksien pitää myös olla selvät: mi-
tä oppilaan voi panna tekemään. Sitten 
on enää nuoresta itsestään kiinni, onko 
hän kiinnostunut työnteosta.

– Oppilaita on kaikenlaisia, voitto-
puolisesti hyviä tyyppejä, joista tu-
lee hyviä työntekijöitä. Mutta olen mi-
nä törmännyt sellaiseenkin, joka ei so-
pinut paitsi sähkötöihin, ei oikeastaan 
mihinkään töihin.

Esko itse aloitti työt jo 14-vuotiaana 
Oy Sähkö Ab:n kesätyöntekijänä. En-
simmäisellä palkallaan nuorukainen 
osti käkikellon, joka on saanut paikan 
nykyisen kodin keittiössä, mykistettynä 
tosin. Seuraava työpaikka olikin sitten 
jo tämä nykyinen. 

Onpa harmi, että kesäkuun 
10. päivä osuu sunnuntaille. 
Siispä Saipu Oy:n Turun 
toimipisteessä taitaa 
poksahdella kuohuva ja 
tuoksua merkkipäiväkahvi joko 
edeltävänä perjantaina tai sitten 
heti seuraavana maanantaina 
nykypäivän työelämässä 
harvinaisesta syystä: Esko 
Oralle tulee 50 vuotta täyteen 
samassa työpaikassa. 

Lungin 
miehen 
50 vuoden 
savotta

”SÄHKÖ ON EDELLEEN SITÄ 
SAMAA SAAMARIN TUTINAA.”
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KÄRKIMIES

KUUKAUDEN
KUVA

Kesäpoika Kevin viihtyy isoisän maatilalla Porvoossa. Sähköasentajaisä Wilhelm Enberg kuljettaa pikkumiestä mukanaan tutustumassa maaseudun ihmeisiin.

Tänä keväänä on käsitelty paljon 

sata vuotta sitten käytyä kan-

salaissotaa. On ilmestynyt tietokir-

joja, on järjestetty tilaisuuksia, esi-

tetty elokuvia ja näytelmiä, lehdet 

ovat julkaisseet erikoisnumeroita.

Hyvä asia, että sisällissotaa lo-

pulta puretaan auki monelta näkö-

kannalta ja kiihkottomasti. Meillä 

tämän ajan ihmisillä ei ole sotaan 

enää minkäänlaista osallisuutta – 

paitsi että melkein kaikilla suoma-

laisilla suvuilla on jokin sisällisso-

tatarina. Avoimella puheella hälve-

nee tietämättömyys ja historiatto-

muus. Olen eri tilaisuuksissa koh-

dannut hämmästyttävän usein ih-

misiä, jotka kertovat, ettei näistä 

koulussa kerrottu, en ole tiennyt.

Olen myös tavannut näkemyk-

siä, että punaisten kapinaan oli-

si ulkoapäin tuotu sytykkeet. Joskin 

on selvää, että bolshevikkien pääsy 

valtaan Venäjällä innosti Suomen 

työväenpuolueen jyrkempää laitaa, 

kapinan syyt löytyivät kyllä työvä-

en omasta elämästä. Ehkä nykyih-

misen on vaikea tajuta, miten kur-

jaa työläisen elämä oli sata vuot-

ta sitten.

Työväenlauluissa mainitaan 

usein orjuus ja kahleet tai rahaval-

lan rattaana oleminen. Mielikuvat 

eivät syntyneet tyhjästä, sillä työ-

läinen oli kirjaimellisesti vailla oi-

keuksia. Työehtosopimuksia ei ollut 

– poikkeuksena jokin erityinen am-

matti kuten leipurit. Ei ollut turvaa 

sairauden, vanhuuden tai työttö-

myyden varalle. Lapsilla oli edessä 

orpokoti, jos huoltaja menehtyi. 

Nähtiin nälkää. Ensimmäinen 

maailmansota toi ensin vaurautta 

Suomeen, mutta myöhemmin nä-

län ja puutteen kaikesta. Ensim-

mäiset kapinat olivatkin voikapinoi-

ta, kun nälkäiset, leipää, silakkaa 

tai jäkäläjauhoja jonottavat ihmiset 

alkoivat ryöstää kauppojen varas-

toista voita.

Sosialidemokraattisen puolueen 

myöhempi kansanedustaja Mart-

ta Salmela-Järvinen muisteli, miten 

kauheaa oli äitinä katsella lapsen 

riutumista, kun ei ollut antaa ruo-

kaa. Hän asui tuolloin kolmen su-

kupolven ja yhden alivuokralaisen 

kanssa, kahdeksan ihmistä sullou-

tuneina 25 neliön asuntoon. ”Se 

hyvä puoli oli, että aina joku katsoi 

lasten perään, kun lähdin työhön”, 

hän muisteli.

Koskettava yksityiskohta on se-

kin, että punakaartiin liityttiin am-

mattiyhdistysten komppanioina. 

Omia komppanioita oli mm. rauta-

tieläisillä, metallimiehillä, putki-

miehillä, kivimiehillä, suutareilla, 

räätäleillä ja työväen urheiluseu-

roilla. Moni kaartilainen koki läh-

tevänsä taisteluun kahdeksantunti-

sen työpäivän puolesta; maailman-

laajuista vallankumousta ei todella-

kaan suunniteltu.

Todellisista kokemuksista syn-

tyvät tänäänkin mielikuvat omas-

ta asemasta. Jos työtön kuvailee it-

seään kyykytetyksi ja nöyryytetyksi, 

se ei ole ulkoapäin syötettyä pro-

pagandaa, vaan ihminen on tämän 

kokemuksen saanut työvoimatoi-

mistossa ja sen hyödyttömillä kurs-

seilla tai loputtomassa kaavaketais-

telussa Kelaa vastaan.

Nykyajan työläinen tuskin tun-

tee itseään orjaksi. Sen sijaan hän 

saattaa kokea, että työ on alkanut 

luikerrella myös vapaa-aikaan ja 

vangita ajatukset.

Työntekijällä on työehtosopimus, 

ammattiliitto ja sosiaaliturva, vuok-

ralaisella jonkinasteinen asumistur-

va ja asumistuki, mutta ikuisia oi-

keuksia ne eivät ole eivätkä lahjak-

si saatuja. Joka ainoasta on am-

mattiyhdistysliike ja poliittinen työ-

väenliike käynyt pitkällisen tais-

telun. 

Tässä päivässä näkyy pyrkimys 

rikkoa kollektiiviset työehtosopi-

mukset ja imelästi yksilönvapau-

teen vedoten markkinoida ”itsenäi-

sesti” neuvoteltavia työehtoja. Täl-

laisten neuvottelujen tuloksellisuus 

on helposti ennustettavissa, kun 

vastakkain ovat yksityinen työnteki-

jä ja iso yritys. Freelancereiden ja 

mikroyrittäjien työmarkkinolla ”ota 

tai jätä” –neuvottelumetodi tunne-

taan jo tuskallisen hyvin.

Taaksepäin suuntautuvaan ke-

hitykseen sopii hyvin juuri ilmes-

tynyt pöyristyttävä uutinen, jonka 

mukaan rakennusalan työnantajat 

vaativat ammattiliitosta eroamista 

työnsaannin ehdoksi. 

30-luvulla työnsaannin saattoivat 

estää ammattiyhdistykseen kuulu-

minen, mutta myös työväen urhei-

luseuran tai soittokunnan jäsenyys. 

Siitä alkoi paisua monensorttinen 

laittomuus ja murhiin asti yltänyt 

väkivalta, jolta poliisilaitos ja maan 

johto ummisti silmänsä, kunnes 

valkoinen äärilaita yltyi Mäntsälän 

kapinaan. Se oli sentään liikaa. 

”On helppo hallita ihmisiä, jotka 

eivät tunne historiaansa.” Sitaatti 

Karl Marxilta sopii hänen 200-juh-

lavuoteensa.

ANNELI KANTO

kirjailija, kirjoittanut 

sisällissodasta kaksi romaania, 

Veriruusut ja Lahtarit

TYÖN ORJA, RAHAVALLAN RATAS
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YYTERIN KYLPYLÄHOTELLIN MAISEMAREMONTTI VAUHDISSA

KARHU-SÄHKÖN ASENTAJAT RAKENTAVAT JA HUOLTAVAT

 TEKSTI  JA KUVAT:  RIITTA KALLIO

Jan-Erik Kerola kulkee töihin Yyterin uljaisiin 
maisemiin Kankaanpäästä. Vappuna 33-vuot-
ta täyttänyt Kerola on työskennellyt seitsemän 
vuotta Karhu-Sähköllä, enimmäkseen teolli-
suuden asennuskohteissa. Virkistyshotellin 
sähköhuolto- ja asennustyöt ovat mukavaa 
vaihtelua arkiseen aherrukseen. Tavoite-urak-
kana tehtävä sähköistystyö pääsi toden teolla 
vauhtiin vasta toukokuussa, mutta huoltotyö-
sopimus työllisti Kerolaa ja työharjoittelijaa 
alkukevään ajan. Nyt hotellin uusien maise-
maravintoloiden ja -sviittien sähköistystyöt 
etenevät vauhdilla ja kesäsesonkiin valmis-
tautuva hotelli vapautuu pressun alta entistä 
uljaampana.
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Kesäsesonkiin valmistautuva le-
gendaarinen kylpylähotelli Po-
rin Yyterissä uudistaa imagoaan 

ja Yyterin virkistyshotelliksi muuttu-
neen rakennuksen talotekniikkaa. Sa-
malla hotelli saa kaksi lisäkerrosta mai-
semaravintoloineen ja sviitteineen se-
kä muun muassa huonekohtaisen vii-
lennyksen käyttöön. 

Toimivien hotellipalvelujen kyljes-
sä ahertaviin moniin rakentajiin lukeu-
tui myös Karhu-Sähkön kärkimies Jan-
Erik Kerola, jolla oli apunaan reipas 
harjoittelija Tiia Leinonen.

– Huhtikuun puoliväliin mennes-
sä rakennushommat ei meidän osalta 
vielä päässeet täyteen vauhtiin. Karhu-
Sähköllä on hotellin kanssa myös huol-
tosopimus, joten aika on mennyt al-
kuvuodesta enimmäkseen huolto- ja 
kunnossapitotöissä. Rakennuspuolella 
olemme päässeet tekemään ainoastaan 
alustavia asennuksia ja hotellin aulas-

sa tehtäviä saneerauksia, Jan-Erik Ke-
rola selittää.

Hän arvioi, että toukokuussa sähköis-
tystyöt pääsevät täyteen vauhtiin ja kär-
kimies saa kaveriksi myös lisää tekijöi-
tä. Harjoittelijaneitonen puolestaan pa-
lailee loppukevääksi  koulun penkille 
ja sen jälkeen kesätöihin Porin asunto-
messualueelle.

LISÄÄ MUKAVUUTTA JA TILAA
Hiljattain omistajaa vaihtaneen kylpy-
län toiminta jatkuu remontista huoli-
matta ja kasvua haetaan erityisesti yri-
tyksille, yhdistyksille ja liitoille suun-
natusta kokousmyynnistä. Toimitus-
johtajan mukaan uusi aluevaltaus on 
lähtenyt liikkeelle vauhdikkaasti. Kun 
hotellin käyttöaste viime vuonna oli se-
songin ulkopuolella noin 20–30 pro-
senttia, on luku saatu nyt hilattua yli 50 
prosentin.

Yyterin uljaassa kansallismaisemas-

YYTERIN KYLPYLÄHOTELLIN MAISEMAREMONTTI VAUHDISSA

KARHU-SÄHKÖN ASENTAJAT RAKENTAVAT JA HUOLTAVAT
sa komeilevan hotellin laajennuksen 
ja korjauksen on suunnitellut arkkiteh-
titoimisto Kuttner, LVI-suunnittelusta 
vastaa LVI-insinöörit ja sähkösuunnit-
telusta Petri Harju Oy. Karhu-Sähkö Oy 
urakoi sähkötöitä ja LV-urakoitsija on 
HT-asennus Oy. 

Tiukasti aikataulutetun työmaan olisi 
määrä valmistua jo tulevaan heinäkuu-
hun mennessä, mutta mahdollisesti joi-
tain osia tehdään vielä myöhemmin-
kin. Joka tapauksessa hotelli on täydes-
sä iskussa Porin Jazzien ja asuntomes-
sujen ajan, joilla se toimii myös messu-
jen oheiskohteena.

VAIN KOLMEN 
PÄIVÄN KÄYTTÖKATKOS
Viime joulukuussa alkaneen hotelli-
remontin rakennuttajana toimii Yyte-
rin kylpylähotellli Oy, edustajanaan ra-
kennuttajapäällikkö Mikko Haaslahti, 
oikeana kätenään Prepon Oy:n raken-

nuttajakonsultti ja valvoja Joonas Kek-
ki, joka on vastannut siitä, että hotelli 
on asiakkaiden käytössä eivätkä mitta-
vat purku- ja rakennustyöt ole kohtuut-
tomasti häirinneet hotellivieraiden elä-
mää. 

Joulukuussa alkanut hotelliremont-
ti on aiheuttanut vain kolmen päivän 
käyttökatkoksen tammikuussa, jolloin 
rakennuksessa tehtiin iso vuosihuolto 
ja samoille päiville ajoitettiin myös mit-
tavia purkutöitä, esimerkiksi vanhan il-
manvaihtokoneen purku vesikatolta.

– Vuosihuollon aikana kylpylän tek-
niikkaa huollettiin ja testattiin, Jan-Erik 
Kerola tiivistää.

Miehet summailevat, että hotellire-
montti vaatii erityisesti huolellista töi-
den ajoittamista ja pölyn hallintaa. 
Väistämättömät asiakkaita häiritsevät 
tekijät pitää pystyä minimoimaan, jot-
ta hotellivieraille ei koituisi kohtuuton-
ta haittaa. 

– Täällä on hyvä työilmapiiri; kaikki puhaltavat yhteen hiileen, Jan-Erik Kerolan opastuksessa ahke-
roiva työharjoittelija Tiia Leinonen arvioi viimeistellessään remontoidun aulabaarin sähköasennuksia 
huhtikuun puolivälissä. Hän oli tyytyväinen monipuoliseen työharjoittelupaikkaansa, jossa on päässyt 
tekemään sähköalan perustöitä kaapelinvedosta pistorasioiden, kytkimien ja valaisimien asennuk-
siin. Kylpylän allashuoneen releissä ja johtimissa riitti haastetta, ja myös työnohjaajaa todella tarvit-
tiin.

Kylpylähotellin pääsisäänkäynnin yläpuolelle kohoaa kaksi uutta maisemakerrosta näköalatasantei-
neen, ravintoloineen ja sviitteineen. Huhtikuussa työmaa oli vielä visusti pressujen peitossa, mutta 
Porin Jazzien ja asuntomessujen alkaessa virkistyshotellin uusienkin tilojen pitäisi olla käytössä.
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Sähköliiton legendaarinen alue-
toimitsija Veikko Tallgren ylit-
ti iloisesti 80 vuoden rajapyykin.

Järvenpääläinen Tallgren paljastaa 
nuorekkuutensa salaisuuden: – 58-vuo-
tinen avioliitto Ippiksen kanssa antaa 
iloisuutta ja voimaa päivän askareisiin! 

Tallgren tunnetaan Sähköliiton Ete-
lä-Suomen pitkäaikaisena aluesihteeri-
nä. Stadin slangin taitava aluemies hoi-
ti sähköliittolaisten asioita yli 20 vuotta, 
vuodesta 1978 vuoteen 1998. Huumo-
rintajuinen ja elämänmyönteinen mies 
tuli tutuksi sadoille liiton jäsenille Hel-
singissä työskennellessään. 

– Olen syntynyt vaatimattomaan per-
heeseen, eikä lapsuudestani ei ole mi-
tään mukavia muistoja. Asun edelleen 
Järvenpäässä, missä aloitin myös kou-
lutieni. Myöhemmin Työväen Akate-
miassa saamaani oppiin perustuen ke-
räsin paljon tietoa ja itseluottamusta. 
Myös järjestötoiminta tuli tutuksi, Tall-
gren summailee lähtökohtiaan.

MUSIIKKIA JA 
LUOTTAMUSTOIMIA
Hän muistelee, että harrastuksiin kuu-
lui kuntoilu ja musiikki. 

– Instrumenttina oli aluksi alttosak-
sofoni, myöhemmin mukaan tuli myös 
kuorolaulu. Esitimme ainoana kuorona 

Veikko Tallgren: 

IPPIKSESTÄ SAA VOIMAA
myös liittomme Vasama-marssia. 

Tallgren on ollut monessa mukana 
myöhemminkin.

– Varsinaisen työelämän päättyessä 
on ollut mahdollisuus osallistua ja vai-
kuttaa yhteiskunnalliseen toimintaan, 
esimerkiksi lautakuntiin ja valtuusto-
tehtäviin.

Virkeä eläkeläinen tunnustaa saa-
vansa virtaa myös toiminnasta Keski-
Uudenmaan Wanhoissa Tovereissa ja 
Järvenpään Eläkkeensaajissa.

HARVA ASIA HARMITTAA
Tyytyväistä ikätoimitsijaa harmittaa 
nykyisessä menossa muutama asia.

– Ensisijaisesti se epäoikeudenmu-
kaisuus, mitä Suomen nykyinen halli-
tus päätöksillään toteuttaa.

Merkkipäiväänsä Veikko Tallgren 
juhli perheen parissa. 

– Juhlan jälkeen odotellaan kesää ja 
mökkikauden alkua. Kaikille Vasaman 
lukijoille terveisiä ja pitäkää Sähkölii-
ton lippu korkealla!

Tallgren lähettää erityiset kiitokset 
Järvenpään Sähköalantyöntekijöiden 
osastolle arvokkaasta muistamisesta.

Mahdolliset onnittelut voi ohjata 
KSR; Wanhat Toverit rahaston tilille; 
FI85 1521 3000 0060 09. Tiedonantoon 
Veikko Tallgren. 

Kuka olet?
Hannu Rauma, sähköasenta-

ja Littoisista. 
Mistä tulet?
– Olen lähtöisin pienestä pohjan-

maan rannikkokaupungista Pietarsaa-
resta.

Mistä sinut tunnetaan?
– Toimin pääluottamusmiehenä Arel-

la Turussa ja osasto 041 hallituksessa. 
Lisäksi olen edustajiston ja sähköistys-
alan johtokunnan jäsen.

60 vuottasi pähkinänkuoressa?
– Olen syntynyt Pietarsaaressa vuon-

na 1958. Peruskoulun jälkeen kävin 
neljä vuotta kestävän teollisuussähkö-
asentajan oppisopimuskoulutuksen sil-
loisessa Oy Wilhelm Schauman Ab:ssa, 
joka nykyisin tunnetaan nimellä UPM.  
Teoriajaksoilla Pohjois-Suomen teolli-
suusopistolla myös Oulu ehti tulla tu-
tuksi. Sen jälkeen työskentelin lyhyen 
ajan pienessä asennusliikkeessä Pietar-
saaressa ja Uudessakaarlepyyssä. 1981 
muutin Turkuun ja myöhemmin Kaa-
rinan Littoisiin, jonne rakensimme vai-
moni kanssa omakotitalon.

– Turussa työskentelin Sähkö Leh-
muksella 23 vuotta ja vuodesta 2004 
olen ollut Aren palveluksessa ja myös 
työpaikkani pääluottamusmiehenä.

– Minulla on kaksi tytärtä ja yksi poi-
ka sekä kaksi runsaasti iloa elämääni 
antavaa lastenlasta. Tällä hetkellä kotia 
asustaa minun ja vaimoni lisäksi kaksi 
kissaa.

Mistä saat virtaa?
– Tällä hetkellä KSS-Energiasta tosi 

edullisesta sähkösopimuksesta… Mut-

HANNU RAUMA ON 
MONESSA MUKANA

ta jos kysymyksellä tarkoitetaan jaksa-
mista ja potkua elämään, niin toki mo-
nista asioista: Yhdessäolo läheisten 
kanssa, musiikki, elokuvat, hyvät kir-
jat, harrastukset, mm. kitaran soitto, pi-
hatyöt, mökkeily, kalastus, vain muuta-
mia mainitakseni.

Mikä tekee sinut iloiseksi/onnelli-
seksi?

– Paljolti nuo ylläolevat asiat, Toki 
myös terveys, lapset, puhdas ympäris-
tö.

Mikä ottaa päähän?
– No yksi asia on tämä Sipilän halli-

tuksen poukkoileva linja. Tehdään kii-
reellä päätöksiä, sitten huomataan, et-
tei tämä näin voi mennä. Tällaisia esi-
merkkejä on jo iso nippu.   Myös se, et-
tä hallitus on selvästi liittoutunut EK:n 
kanssa ammattiliittoja vastaan. Aito 
keskustelu, yhdessä sopiminen ja työ-
elämän kehittäminen ovat jääneet ta-
ka-alalle. 

– Hiukan harmittaa myös epätasa-ar-
vo noin yleisesti, ja se, kun vaimo on 
parempi tietokonepeleissä.

Miten juhlit merkkipäivääsi?
– Matkoilla Kroatiassa ja sen jälkeen 

läheisten kanssa kotiterassilla brunssin 
merkeissä

Mitä on suunnitelmissasi juhlan jäl-
keen?

– Viettää rentouttavaa kesää mökkeil-
len ja kalastellen.

Terveisiä Vasaman lukijoille!
– Taistelumieltä, jos tätä kirjoitetta-

essa ei olla saatu sopimusta sähköistys-
alalle. Hyvää kesää kaikille! 

HANNU
RAUMA

60 vuotta
21.5.

VEIKKO
TALLGREN
80 vuotta
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JÄSENEDUT 
AUTTAVAT LOMAN 
SUUNNITTELUSSA

Lomaa suunnittelevalle arvokasta 

apua tarjoavat Sähköliiton jäsenel-

le kuuluvat edut ja palvelut. Tarjolla 

on esimerkiksi risteilyjä, monenlaisia 

majoitusvaihtoehtoja kotimaassa ja 

ulkomailla, autonvuokrausta ja polt-

toaine-etuja.

Yhteistyökumppaneitamme ovat 

muun muassa laivayhtiöt Ecke-

rö Line, Tallink Silja ja Viking Line, 

Suomen Hostellijärjestö, Scandic-

ketju, erilaiset kylpylät, Hertz-auton-

vuokraamo sekä Teboil. Ja muistat-

han, että jäsenvakuutukseesi sisäl-

tyy matkustajavakuutus vapaa-ajan-

matkoille.

www.sahkoliitto.fi > Edut ja palvelut

KESÄTYÖNTEKIJÄ, 
LIITY VARSINAISEKSI 
JÄSENEKSI

Onnekas oppilasjäsen, joka sait ke-

sätöitä! Oli työsi sitten miltä alal-

ta tahansa, päivitä Sähköliiton oppi-

lasjäsenyytesi varsinaiseksi jäsenyy-

deksi. Maksavana jäsenenä kartutat 

työssäoloehtoa, joka vaaditaan ansio-

päivärahan saamiseksi. 

Jos jatkat työntekoa kesän jäl-

keenkin opintojen ohella, sinun kan-

nattaa jatkaa maksavana jäsenenä. 

Mikäli et tee lukuvuoden aika-

na töitä, muista päättää jäsenmak-

sun perintä täyttämällä päättymisil-

moitus ja hankkia oppilaitoksestasi 

erillinen todistus opiskeluajasta. Sil-

loin saat jäsenmaksuvapautuksen lu-

kuvuodeksi.

www.sahkoliitto.fi/opiskelijalle

TULOSSA VIELÄ 
13 KOULUTUSTA

Sähköliiton kevään koulutukset on 

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

&

&

nyt toteutettu, ja seuraavat kurssit 

alkavat syksyllä. Syksylle on tarjolla 

13 koulutusta ja tapahtumaa.

Syksy starttaa 1. syyskuuta Hä-

meenlinnassa järjestettävällä Virtaa 

luottamusmiesten omaan jaksami-

seen -koulutuksella. Kurssi on kaksi-

päiväinen.

Alueelliset nuorisotapahtumat jär-

jestetään syksyn mittaan kolmel-

la paikkakunnalla: Oulussa, Turussa 

ja Kuopiossa. Valtakunnallinen nuo-

risotapahtuma puolestaan on Tam-

pereella.

Tutustu syksyn koulutustarjontaan 

liiton nettisivuilla. Ilmoittautuminen 

tapahtuu kunkin koulutuksen yhtey-

dessä olevalla lomakkeella tai otta-

malla yhteyttä koulutusasiantuntija 

Tarja Toppariin tarja.toppari@sahko-

liitto.fi tai puh. 050 409 8469.

www.sahkoliitto.fi > Koulutukset ja 

tapahtumat
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Selfiessä
3/10

JUTTUSARJAMME 
TUTUSTUTTAA VUODEN 

MITTAAN TUOREISIIN 
JÄSENIIMME. 

 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ 

 KUVA:  ARVI SALOKANGAS

Aikuisopiskelun aloittaminen, 
esikoisen syntymä ja kylpyhuo-
neremontti. Elämänmuutok-

sia tai vähintäänkin stressin aiheutta-
jia kaikki tyynni, mutta Arvi Salokan-
gas koki ne kaikki vieläpä samaan ai-
kaan. Ainakaan näin jälkikäteen arvioi-
tuna elämänvaihe ei ollut edes vaikea.

– Se oli kuitenkin lyhyt ajanjakso elä-
mässä, kun opiskelu kesti vain puoli-
toista vuotta, mies muistelee.

Tamperelainen oli ehtinyt jo tehdä 
vuosikaudet kirvesmiehen töitä niin 
omakoti-, rivi- ja kerrostalotyömail-
la. Sitten työt alkoivat osoittaa ehtymi-
sen merkkejä. Niinpä Arvi haki Valkea-

kosken ammattiopistoon opiskelemaan 
sähköasentajaksi.

– Kun takana oli jo yksi ammatti, ajat-
telin, että varmimmin töitä riittää mo-
niosaajalle, joka osaa tehdä myös säh-
kötöitä.

PÄIVITTÄIN MAHDOLLISUUS 
YLLÄTTYÄ
Yläasteaikojen entisestä, omien sano-
jensa mukaan, ”raikulipojasta” keh-
keytyi motivoitunut aikuisopiskelija. 
Monimuoto-opiskelu salli käydä päi-
vät töissä, ja illat Arvi käytti sähköasen-
tajan opintoihin. Työnantajan kans-
sa pystyi sopimaan, jos opiskelu vaati 
poikkeuksellisesti satsauksia myös päi-
väaikaan.

Sähköistys- ja sähköasennusalan työ-
paikka löytyi sattumalta. Yläasteaikai-
nen kaveri työskenteli yrityksessä, jo-
hon Arvi sittemmin pestattiin ja jossa 
hän työskentelee nykyäänkin.

– Ala on mukava ja työporukka hy-
vä. Tunnen tekeväni tärkeää työtä, sillä 
voisivathan valot olla vielä päreitäkin…

– Turvallisuus on sähköalalla avaina-
sia. Ei riitä, että itse tekee työt huolel-
lisesti: saneeraustyömailla saa yllättyä 

melkein joka päivä, kun joku maallik-
ko on ihan itse tehnyt vähän sähkötöitä.

KURSSEILLE SAMALTA 
ISTUMALTA
Tuoreehkona sähköasentajana Arvi on 
tuore sähköliittolainenkin. Alkuvuo-
desta oli jo tiedossa, että lakkoja on to-
dennäköisesti tulossa, mikä oli yksi syy 
liittyä. Työehtosopimusta hän pitää jä-
seneduista tärkeimpänä. Myös liiton 
aktiivinen toiminta ja koulutus vetivät 
mukaan.

– Heti liittymisen jälkeen osallistuin 
kärkimies- ja urakkamääräyskursseille, 
joilla avattiin tessin tulkintoja. Toimi 
työpaikkasi puolesta -koulutuskin oli-
si kiinnostanut, mutta sinne en päässyt. 

Arvi toivoo liiton jakavan enemmän 
kansantajuista tietoa. Uudelle jäsenelle 
pitäisi koostaa ”starttipaketti”, joka ker-
toisi selvin sanoin, mitä hyötyä jäsenyy-
destä saa. Myös kurssien sisältöä tulisi 
avata tarkemmin. Se innostaisi osallis-
tumaan.

– Jäsen yrittää vain suoriutua työs-
tään, ja jotkin asiat voivat jäädä epäsel-
viksi. Sopimusalastakin voi olla epätie-
toisuutta.

MUISTAKAA, ETTÄ 
ASIOILLA ON KAKSI PUOLTA
Juuri nyt Arvi työskentelee saneeraus-
työmaalla Valkeakoskella. Työpäivän 
päätyttyä hän ajaa kotiin Tampereel-
le avopuolison ja nelivuotiaan tyttären 
luo. Vapaa-aika täyttyy perheen yhtei-
sestä ajasta, pienimuotoisesta nikka-
roimisesta ja kitaransoitosta. Viimeis-
tään tyttären kanssa leikkiessä työasi-
at unohtuvat, vaikka osaa mies muu-
tenkin jättää ne päivän päätteeksi taak-
seen.

– Omiin harrastuksiin käytetty aika 
olisi poissa perheeltä. Siksi en nyt har-
rasta juuri mitään. Kun tytär kasvaa ja 
alkaa itse harrastaa, olen valmis teke-
mään kaikkeni hänen hyväkseen.

Oman talon rakentaminen on ollut 
haaveissa, mutta ainakin nyt se veisi lii-
kaa kallisarvoisesta vapaa-ajasta. 

Suomen ja maailman tapahtumien 
seuraajana ja kommentoijana Arvi on 
kuitenkin aktiivinen. 

– Toisinaan uutisointi on niin yksi-
puolista, että on pakko muistuttaa asi-
oilla olevan yleensä kaksi puolta. Kir-
joittelen lehtiin ja kommentoin keskus-
teluja. 

Uudis- ja remonttityömaat 
tulivat Arvi Salokankaalle 
tutuiksi jo kirvesmiehen 
hommissa. Niillä hän 
työskentelee vieläkin, nyt 
sähkömiehenä.

Aikuisopiskelulla moniosaajaksi

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • www.turva.fi • puh. 01019 5110

2,75 X

X

0,5 X

0,5 X

0,5 X0,5 X

0,25 X

Kun lähdet matkalle, pakkaa Turva mukaan.  
Ammattiliittosi tarjoama vakuutusturva ja reissujasi turvaava  
matkavakuutuskortti kulkevat mukanasi uuden TaskuTurva-sovelluksen avulla. 
Hyvää matkaa! 

Lataa ilmainen TaskuTurva-sovellus Google Play Kaupasta tai App Storesta.
Lue lisää osoitteesta turva.fi/taskuturva

UUSI 

TaskuTurva-

sovellus nyt 

ladattavissa!

TaskuTurva –  
vakuutusturva aina mukanasi
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TYÖTTÖMYYSKASSA Puhelinpäivystys maanantaina ja keskiviikkona klo 9.00–15.00, 
perjantaina klo 9.00–12.00, puh. 03 252 0300. Toimisto avoinna arkisin klo 9.00–15.00 
Hakemusten postitusosoite: Sähköalojen työttömyyskassa, PL 774, 33101 TAMPERE 
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa ja ttkassa@sahkoliitto.fi

Kassan tilit nähtävillä
Sähköalojen työttömyyskassan toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintar-

kastajien kertomus lausuntoineen vuodelta 2017 ovat kassan sääntöjen 

23 pykälän 3 momentin edellyttämällä tavalla nähtävinä kassan toimis-

tossa osoitteessa Aleksanterinkatu 15, Tampere.

Asiakirjoihin voi tutustua 11.–15.6.2018 kello 9–15.

Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhaki-

jaksi täyttämällä sähköinen ilmoit-

tautumislomake osoitteessa www.te-

palvelut.fi viimeistään ensimmäise-

nä työttömyyspäivänäsi. Oikeutesi 

työttömyysetuuksiin alkaa aikaisin-

taan ilmoittautumispäivästä lukien.

NÄIN HAET 

ANSIOPÄIVÄRAHAA

Lähetä hakemus ja liitteet työttö-

myyskassan sähköisessä asiointi-

palvelussa. Löydät sen osoittees-

ta www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskas-

sa. Voit lähettää hakemuksen ja liit-

teet myös postitse osoitteeseen Säh-

köalojen työttömyyskassa, PL 774, 

33101 Tampere.

TARKASTA HAKEMUKSESI JA SEN 

LIITTEET

Jotta hakemusten käsittely olisi 

mahdollisimman nopeaa, täytä ha-

kemuksesi huolellisesti ja muista 

tarkistaa se ja liitteet.

LIITÄ HAKEMUKSEESI 

SEURAAVAT DOKUMENTIT:

Palkkatodistus vähintään työt-

tömyyttä edeltäneeltä 26 

työssäoloviikolta. Todistukses-

sa pitää näkyä ennakonpidä-

tyksen alainen tulo sekä sii-

hen sisältyvä lomaraha ja kor-

vaus.

Jäljennös irtisanomis- tai lo-

mautusilmoituksesta.

Jäljennös työsopimuksesta.

Mikäli saat eläkettä, 

liitä mukaan myös:

Jäljennös 

eläkepäätöksestä.

Mikäli sinulla on sivutoimista yritys-

toimintaa, liitä mukaan: 

Jäljennös viimeksi vahviste-

tusta verotuksestasi.

Mikäli olet ollut ennen työttömyyttä 

armeijassa tai opiskelemassa:

Opiskelutodistus tai 

todistus armeijasta.

VEROTUS

Työttömyyskassa saa verotiedot suo-

raan verottajalta aina vuoden alus-

sa. Palkkaa varten annetun verokor-

tin ennakonpidätysprosenttia korote-

taan vähintään 25 prosenttiin ansio-

päivärahaa maksettaessa.

Voit halutessasi tilata verottajal-

ta muutosverokortin etuutta varten. 

Ansiopäivärahan ennakonpidätys 

tehdään silloin verokortin mukaises-

ti ilman prosentin  

korottamista.

Jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi

X

X

X

X

X

X

Työttömyyskassojen Yhteisjärjes-

tö TYJ muistuttaa hallituksen kehys-

riihessä sovituista työttömyysturvan 

muutoksista, jotka tuovat lisää tapo-

ja täyttää aktiivisuusehdot. Aktiivi-

mallin edellytykset täyttävänä aktiivi-

suutena otetaan vastaisuudessa huo-

mioon työnantajan kilpailukykysopi-

muksen mukainen irtisanotuille tar-

jottava koulutus ja valmennus. Myös 

ammattiliittojen ja -järjestöjen, kan-

salaisjärjestöjen, kuntien ja muiden 

vastaavien toimijoiden yksin tai yh-

dessä järjestämä työllistymistä tuke-

va toiminta luetaan aktiivisuudeksi.

Edellytyksenä on, että toimintaa 

rahoitetaan julkisista varoista tai että 

Aktiivimallin ensimmäinen tarkastelujakso:

47 prosentille alentamispäätös
Sähköalojen työttömyyskassa on tou-

kokuun alkuun mennessä antanut 

252 ansiopäivärahan alentamispää-

töstä sen jälkeen, kun jäsenten en-

simmäiset aktiivimallin mukaiset tar-

kastelujaksot päättyivät. 

Tarkastelujakson pituus on ansio-

päivärahan 65 maksupäivää eli noin 

kolme kuukautta.

Alentamispäätös tarkoittaa, että 

kassa on tarkasteluissaan todennut, 

ettei jäsen ole täyttänyt aktiivimallin 

aktiivisuusehtoa. 

Ehdon voi täyttää tekemällä  

palkkatyötä vähintään 18 tuntia,  

ansaitsemalla yritystoiminnalla vä-

hintään 241,04 euroa tai osallistu-

malla työllistymistä edistävään pal-

veluun.

Alentamispäätöksen johdosta an-

siopäiväraha alenee 4,65 prosenttia 

seuraavan tarkastelujakson ajaksi. 

Jakson päätyttyä kassa arvioi aktiivi-

suusehdon täyttymistä uudelleen.

Niistä Sähköalojen työttömyyskas-

san jäsenistä, joiden aktiivisuutta 

seurattiin eli joilla oli 65 maksupäi-

vää täynnä, kaikkiaan 47 prosenttia 

sai alentamispäätöksen.

SAK:N ARVIO: ALLE 

PUOLET TÄYTTÄNYT EHDON

SAK:laisista kahdeksasta työttömyys-

kassasta kerättyjen ennakkotietojen 

mukaan ansiopäivärahaa saavista 47 

prosenttia on täyttänyt aktiivisuus-

ehdon ensimmäisen kolmen kuukau-

den aikana. 

Eri aloilla aktiivisuusehdon on 

pystynyt täyttämään kovin eri ta-

voin. Heikoin tilanne näyttäisi olevan 

teollisuuden eri aloilla, kuljetukses-

sa sekä julkisten ja hyvinvointialojen 

työttömillä. Palvelualoilla ehto on 

täyttynyt muita aloja paremmin, kos-

ka monet tekevät osa-aikaista työtä.

SAK kertoo tarkennettuja tieto-

ja aktiivimallin toteutumisesta, kun 

koko alkuvuoden tiedot valmistu-

vat. 

TYJ: Ammattiliittojen koulutus voi 
täyttää aktiivisuusehdon

TE-toimisto on todennut toiminnan 

työllisyyttä tukevaksi.

Aktiivisuusedellytyksen uudet 

täyttämistavat huomioidaan aktii-

visuuden seurannassa sen jälkeen, 

kun niitä koskeva asetus on annettu 

ja voimassa.

LYHYTKESTOINEN OPISKELU 

KERRYTTÄÄ AKTIIVISUUTTA

Hallitus valmistelee myös lakimuu-

tosta, jonka jälkeen 25 vuotta täyt-

täneen työttömän olisi mahdollis-

ta opiskella enintään kuuden kuu-

kauden ajan ammatillisia valmiuksia 

antavia tai yritystoimintaa tukevia 

opintoja työttömyyspäivärahaa me-

nettämättä. Lyhytkestoista opiske-

lua koskevaa lakiluonnosta täyden-

netään niin, että opinnot kerryttä-

vät aktiivimallin edellyttämää aktii-

visuutta. Tavoitteena on antaa laki-

esitys eduskunnalle niin, että muu-

tos tulisi voimaan elokuun alusta.

TE-toimisto ei arvioisi työttömän 

lyhytkestoisten opintojen koulutus-

tarvetta, kuten omaehtoisessa opis-

kelussa. Erona omaehtoiseen opis-

keluun olisi se, että lyhytkestoisten 

opintojen ajalta työttömyysetuutta 

ei maksettaisi korotettuna.

TAKAUTUVA JÄSENYYDEN 

SIIRTO MAHDOLLISEKSI

TYJ:n mukaan työttömyyskassan jä-

senyyttä koskevia säännöksiä muu-

tetaan niin, että itsensä erheelli-

sesti palkansaajakassassa vakuut-

tanut työttömyysturvalain mukai-

nen yrittäjän perheenjäsen voi ta-

kautuvasti siirtää jäsenyyden 

yrittäjiä vakuuttavaan työttömyys-

kassaan. Muutoksen aikataulu ei 

ole vielä selvillä. 

LOMAUTETTU, 
muista ilmoittaa hakemuksessasi vuosilomasi ajankohta! 

Liitä mukaan vuosiloman palkkaa koskeva palkkatodistus tai -laskelma. 
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VARAA VOLTTIPÄIVÄT-MAJOITUS NYT!
SCANDIC AULANKO, STANDARD-HUONE
• 120 €/1 hh/vrk • 122 €/2 hh/vrk • 30 €/lisävuode/vrk

Majoitukseen sisältyy aamiainen, kylpylän allasosaston ja kuntosalin vapaa käyttö.

Varaa 31.5. mennessä sähköpostilla my.reservation@restelhotels.fi 

tai puhelimitse 020 055 055 (0,17 €/puhelu + 0,75 €/min). Käytä tunnusta Volttipäivät.

KATAJISTONRANNAN RETKEILYMÖKIT
• 80 €/29 m², 4 hlö/vrk

Varaa sähköpostilla info@aulankooutdoors.fi tai soittamalla 044 767 4772 

www.katajistonranta.fi/retkeilymokit

Lisäksi alueelle mahdollista majoittua matkailuautolla/asuntovaunulla

AIKA: lauantai 18.8.2018

PAIKKA: Aulanko Golf Hugo (9r.), Hämeenlinna

AVAJAISET/INFO: klo 9.00 alkaen

KILPAILU: klo 10.00 alkaen

KILPAILUMUOTO: PB HCP, miehet keltainen tee, 

naiset punainen tee

SARJAT: 

1. Sähköliiton jäsenet, liiton henkilökunta, 

myös oppilasjäsenet ja eläkeläiset

2. Jäsenten ja liiton henkilökunnan perheenjäsenet 

KILPAILUMAKSU: 

40 €, sisältää 3 Sähköliiton logolla varustettua palloa, range-

poletin, kärryt ja lounaan 

30 €, kuten edellä mutta ilman lounasta

ILMOITTAUTUMINEN:

15.8.2018 mennessä sähköpostitse toimisto@aulankogolf.fi 

tai puhelimitse Jari Korpela, puh. 040 506 3076

Mainitse: SÄHKÖLIITTOGOLF 18.8.

Ilmoita: Nimi, kotiseura, tasoitus ja tuleeko kilpailumaksuun lounas

PALKINNOT:

1. Sähköliiton mestaruudesta kiertopalkinto

2. Henkilökohtaiset sarjat, kolme parasta

3. Paras scratch-tulos 

4. Lähimmäksi lippua

5. Pisin draivi

TIEDUSTELUT:

Jari Korpela, puh. 040 506 3076, jari.korpela@pp8.inet.fi

Mikko Korpinen, puh. 050 67 592, mikko.korpinen@sahkoliitto.fi

VOLTTIPÄIVÄT 2018 OHJELMA
PERJANTAI 17.8

15:00 Info aukeaa 

18:00–21:30 Risteily Vanajavedellä M/S Silver Moonilla (ilmoittautuminen ennakkoon)

LAUANTAI 18.8

07:00–10:00 Hotellissa majoittuneilla aamiainen  

10.00–11:00 Tervetulotilaisuus ja lippujen jako

10:00–13:00 Sähköliiton golfmestaruuskilpailut (ilmoittautuminen ennakkoon)

12:00–15:00 Keittolounasta tarjolla kylpylän kahvilassa. 10.50€/henkilö

12:00–15:00 Onkikilpailut (ilmoittautuminen ennakkoon)

13:00–16:00 Katajistonrannan aktiviteetit: Kuplafutista, lypsykisaa, sorsanmetsästystä laserhaulikolla ym. 

15:00–15:30 Onkikilpailujen punnitus

16:00–17:00 Eläkeläistapaaminen

19:00 Illallinen (ilmoittautuminen ennakkoon)

21:00 Iltaohjelma yökerho Hugo

SUNNUNTAI 19.8

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

12:00 Huoneiden luovutus

VOLTTIPÄIVÄT 17.–19.8.2018
HÄMEENLINNA, AULANKO

SÄHKÖLIITTOLAISTEN GOLF-
MESTARUUSKILPAILUT JÄRJESTE-
TÄÄN VOLTTIPÄIVIEN YHTEYDESSÄ

Lisätietoja: www.volttipaivat.fi
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KURSSIT

SYYSKUU

VIRTAA LUOTTAMUSMIESTEN OMAAN JAKSAMISEEN

1.–2.9.2018, Scandic Aulanko, Hämeenlinna hakuaika päättyy 17.8.2018

ALUEELLINEN NUORISOTAPAHTUMA

7.–8.9.2018, Sokos Hotel Arina, Oulu hakuaika päättyy 24.8.2018

TEOLLISUUS- JA ERITYISALOJEN AJANKOHTAISPÄIVÄT

15.–16.9.2018, paikka ilmoitetaan myöhemmin hakuaika päättyy 31.8.2018

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI

Työehtosopimus tutuksi

21.–22.9.2018, Sokos Hotel Arina, Oulu hakuaika päättyy 7.9.2018

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI

24.– 28.9.2018, Kiljavan opisto, Nurmijärvi

LUOTTAMUSMIESTEN JATKOKURSSI

1. osa 24.–28.9.2018 ja  

2. osa 29.10.–2.11.2018, Kiljavan Opisto, Nurmijärvi

ALUEELLINEN NUORISOTAPAHTUMA

28.–29.9.2018, Holiday Club Caribia, Turku hakuaika päättyy 14.9.2018

ENERGIA-, ICT- JA VERKOSTOALAN TYÖEHTOSOPIMUSKURSSI

29.–30.9.2018, Scandic Tampere Koskipuisto, Tampere hakuaika päättyy 14.9.2018

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI

Urakkatöiden laskeminen

29.–30.9.2018, Sokos Hotel Vaakuna, Kouvola hakuaika päättyy 14.9.2018

LOKAKUU

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI

Urakkamääräykset

6.–7.10.2018, Sokos Hotel Arina, Oulu hakuaika päättyy 21.9.2018

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI

Urakkatöiden laskeminen

13.–14.10.2018, Sokos Hotel Arina, Oulu hakuaika päättyy 28.9.2017

NUORILLE TARKOITETTU SÄHKÖISTYS- JA 

SÄHKÖASENNUSALAN URAKKALASKENTAKURSSI

20.–21.10.2018, Scandic Tampere Koskipuisto, Tampere hakuaika päättyy 5.10.2018

TYÖYMPÄRISTÖN AJANKOHTAISPÄIVÄT

26.–27.10.2018, Scandic Aulanko, Hämeenlinna hakuaika päättyy 12.10.2018

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTAPAHTUMA

27.–28.10.2018, Sokos Hotel Ilves, Tampere hakuaika päättyy 12.10.2018

MARRASKUU

ALUEELLINEN NUORISOTAPAHTUMA

2.–3.11.2018, Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio hakuaika päättyy 19.10.2018

Ilmoittaudu mukaan Sähköliiton kursseille hakuaikaan mennessä osoitteella 

tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469. 

Osallistuminen kursseille on Sähköliittolaisille maksutonta. Matkakulut korvataan, mikäli 

niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle julkisten kulkuneuvojen taksojen 

mukaan tai omaa autoa käytettäessä auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Tutustu koulutustarjontaamme www.sahkoliitto.fi

SÄHKÖLIITON 
KURSSIT 2018
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Kevätristikon 
ratkaisu

?

? ?
??

??
??? VOLTTi-ViSA

1. Mikä juusto on saanut nimensä Milanon 
lähellä olevan pienen kylän mukaan?

2. Missä kuussa vuosittain Beaujolais Nouveau 
-viini tulee myyntiin?

3. Mikä on Dublinin suurin teollisuuslaitos?

4. Mitä kuljetettiin viimeisen kerran Isosta-
Britanniasta Australiaan 1852?

5. Mikä maa on pituudeltaan 4500 kilometriä ja 
leveydeltään keskimäärin 170 kilometriä?

6. Mikä maa lahjoitti Yhdysvalloille Vapauden 
patsaan?

7. Mihin lähetettiin ensimmäisen suomalaiset 
rauhanturvaajat vuonna 1956?

8. Missä maassa kirjailija J.R.R. Tolkien syntyi?

9. Missä pikkukaupungissa Elvis Presley syntyi?

10. Karl Marxin syntymästä tuli 5.5.2018 
kuluneeksi 200 vuotta. Mihin Marx on haudattu?

11. Falklandin sota käytiin huhti-kesäkuussa 
1982. Mitkä kaksi maata olivat sodassa 
vastakkain?

12. Mikä on hindujen pyhä joki?

13. Sagrada Familia (Pyhä perhe) -kirkkoa 
alettiin rakentaa 1882 ja se on edelleen 
vaiheessa. Mistä Espanjan kaupungista löydät 
kirkon?
 
14. Mitä nimitystä käytetään Japanin mafiasta?

15. Mikä yleisurheilulaji? Sen olympiavoittajia 
ovat mm.: kreikkalainen Spyridon Louis, 
suomalainen Albin Stenroos, amerikkalainen 
Frank Shorter ja italialainen Gelindo Bordin.

16. Marilyn Monroen aviomies Joe DiMaggio oli 
urheilulajinsa huippu. Mikä laji?

17. Mikä eläin on Arizonan NHL-joukkueen 
pelipaidassa?

18. Ketä legendaarista saksalaista 
jalkapalloilijaa kutsuttiin aktiiviaikoinaan 
Keisariksi?

19. Missä ajettiin F-1-kauden 2018 
ensimmäinen osakilpailu?

20. Mistä kaupungista tulee Englannin Valioliiga 
-joukkue Crystal Palace?

1. Gorgonzola 2. Marraskuussa 3. Guinnessin panimo 4. Rangaistusvankeja 5. Chile
6. Ranska 7. Suezille 8. Etelä-Afrikassa 9. Tupelossa 10. Lontooseen 
11. Englanti ja Argentiina 12. Ganges 13. Barcelonassa 14. Yakuza 15. Maraton
16. Baseball 17. Kojootti 18. Franz Beckenbaueria 19. Melbourne, Australia 20. Lontoosta

Ristikon oikein ratkaisseiden kesken arvotun palkinnon voitti Mauri Janatuinen Kotkasta. 
Onnea voittajalle!

?
???



20  VA S A M A  4  /  2 0 1 8

OSASTOT TOIMIVAT Seuraava Vasama ilmestyy 28.6.2018. Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan 
maanantaihin 18.6.2018 kello 15.00 mennessä. Tällä välin päivitämme saapuneita ilmoituksia liiton  
kotisivuille. 

LÄHETÄ OSASTOILMOITUS NETTILOMAKKEELLA!
Osastoaktiivit huomio! Osastot toimivat -ilmoituksia pääsee lähettämään 

liiton uusien nettisivujen sähköisellä lomakkeella. Löydät lomakkeen  

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

Valitse ensin lomakkeen alasvetovalikosta oma osastosi, kirjoita sit-

ten ilmoituksesi teksti ja jätä vielä yhteystietosi niille varattuihin kent-

tiin. Paina lopuksi Lähetä-painiketta. Saat kuittauksen osastoilmoituk-

sen lähettämisestä.

Päivitämme saapuneet ilmoitukset nettisivujemme Osastot toimivat 

-osioon ja julkaisemme ne Vasama-lehdessä. Osastoilmoitukset ovat net-

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

001 Oulun Sähkötyöntekijäin 
Ammattiosasto N:o 1 ry
Eläkeläisjaoston kokoukset vuonna 
2018 pidetään joka kuukauden toi-
sena tiistaina klo 12 alkaen osaston 
toimistolla osoitteessa Rautatienka-
tu 16 D 46, Oulu. Kesä-, heinä- ja 
elokuussa ei poikkeuksellisesti pi-
detä kokouksia.

018 Hämeenlinnan 
Sähkötyöntekijät ry
Koripallon MM-karsintaottelu Suo-
mi–Islanti ma 2.7. klo 18 Helsin-
gin Jäähallissa. Bussikuljetus pe-
liin ja takaisin: Turenki la-asema 
klo 16.10, Hämeenlinna SSAB klo 
16.20, Hämeenlinna Wetterhoff klo 
16.30, Helsinki Jäähalli klo 18. 
Myös matkalta voi nousta kyytiin, 
kun ilmoittaa paikan etukäteen. Pa-
luukyyti lähtee n. 10 minuuttia ot-
telun päättymisen jälkeen. Lippuja 
rajoitetusti. Omavastuu 10 € tulee 

maksaa 8.6. mennessä Hämeen-
linnan Sähkötyöntekijät ry:n tilille 
FI39 5680 0020 1979 80 viitenu-
merolla 1119. Lisätiedot ja ilm.  
vapaa-aika@hameenlinnansah-
kotyontekijat.fi tai puh 050 505 
2279.

Wanaja Festival, Hämeenlin-
na Linnanpuisto 6.–7.7. Kah-
den päivän liput, lippuja rajoite-
tusti, omavastuu 40 € tulee mak-
saa 8.6. mennessä Hämeenlinnan 
Sähkötyöntekijät ry:n tilille FI39 
5680 0020 1979 80 viitenume-
rolla 8400. Lisätiedot ja ilm. va-
paa-aika@hameenlinnansahkotyon-
tekijat.fi. 

Volttipäivät 2018 järjestetään 
Scandic Hotelli Aulangolla 17.–
19.8. Tapahtumasta tietoa www.
volttipaivat.fi. Lisää tietoa tapahtu-
mista osaston kotisivuilla; www.ha-
meenlinnansahkotyontekijat.fi.

Hämeenlinnan Sähkötyönteki-

jät ja Aulangon kylpylä jatkavat yh-
teistyösopimustaan vuodelle 2018. 
Aulanko tarjoaa jäsenillemme per-
heineen kylpylälippuja hintaan 10 
€/aikuinen ja 6 €/lapsi. Edun max 
henkilömäärä kerrallaan 5 hlöä. 
Tunnistautuminen tapahtuu Sähkö-
liiton jäsenkortilla.

025 Loviisan 
Sähköalantyöntekijäin 
Ammattiosasto ry
Osasto järjestää kesäretken jäsenil-
le perheineen Korkeasaareen/Lin-
nanmäelle la 16.6. Voit ilmoittau-
tua joko Korkeasaareen tai Linnan-
mäelle. Korkeasaari-paketti sisältää 
sisäänpääsyn, lounaan Ravintola 
Pukissa ja kuljetuksen, Linnanmä-
ki-paketti rannekkeen ja kuljetuk-
sen. Retken omavastuu 10 euroa. 
Perilläoloaikaa n. 5 tuntia. Sito-
vat ilmoittautumiset 1.6. mennes-
sä mielellään sähköpostitse lovii-
san.osasto25@gmail.com (tai Mar-
kus Backman puh 010 455 3154). 
Mukaan mahtuu 60 henkilöä. Bus-
siaikataulut lähetetään myöhemmin 
ilmoittautuneille. 

043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry 
Seuraava kuukausikokous to 17.5. 
Tervetuloa! – Hallitus

049 Helsingin 
Sähköalantyöntekijät ry
Eläkeläis- ja työttömien jaosto jär-
jestää kylpylämatkan Viroon Pär-
nuun, Estonia Medical Spahan su–
su 2.–9.9. Matkan vastaava järjes-
täjä on Matkavekka. Matkan hin-

ta on 459 €/osaston jäsen ja 509 
€/avec. Sitovat ilm. 25.5. mennes-
sä Osmo Vuorisalolle puh. 0500 
649 675 tai om.vuorisalo@gmail.
com. Ennakkomaksu 200 €/hlö tu-
lee maksaa osaston tilille FI36 
5780 3820 1228 35. Ilmoittau-
tumisen yhteydessä lähtijöiden ni-
met ja syntymäajat mukaan. Loppu-
maksu maksettava 10.7. mennes-
sä. Lähtö Länsiterminaali 2:sta 2.9. 
klo 10.30, paluu 9.9. klo 15.30. 
Mukaan pääsee ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Osanottajamäärä on ra-
jallinen. 

Onkiretki Suomenlinnaan ke 7.6. 
Tapaaminen Kauppatorin lauttaran-
nassa klo 13. Onkikilpailut Suo-
menlinnassa ja samassa yhteydessä 
makkaranpaistoa juomien kera.

057 Etelä-Pohjanmaan 
Sähköalantyöntekijäin osasto ry
Tulipalon vuoksi keilauskisa perut-
tu. Osaston sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään pe 18.5.2018 
osaston toimitiloissa klo 17, Kes-
kuskatu 17 B, kellarikerros, 60100 
Seinäjoki. Kokouksen jälkeen ruo-
kailu Matadorissa.

059 Lahden 
Sähköalantyöntekijät ry
Vesijärvi-puolikas 19.8. Osasto ka-
saa ryhmän ja osallistuu 10,55 km 
juoksuun. Lisätietoja myöhemmin.

067 Kokkolan Seudun 
Sähköalantyöntekijät ry
Perhepäivä jäsenille perheineen Po-
werParkissa la 9.6. Matkan hinta 

11 €/alle 130 cm ja 16 €/yli 130 
cm. Hinta sisältää huvipuistoran-
nekkeen ja edestakaisen linja-au-
tokuljetuksen. Sitova ilmoittautu-
minen maksamalla lippujen sum-
ma osaston tilille FI03 5162 0020 
1477 68. Käytä maksaessasi viite-
numeroa 1122. Ilmoita myös tarvit-
tavien lippujen määrä sähköpostil-
la osoitteeseen sihteeri67@gmail.
com. Paikat täytetään ilmoittautu-
misjärjestyksessä. Viimeinen mak-
supäivä on 25.5.2018. Tarkem-
mat aikataulut sähköpostitse ilmoit-
tautuneille sekä osaston kotisivuil-
la www.osasto067.sahkoliitto.fi. 
Tervetuloa!

075 Verkostoalan 
ammattilaiset ry
Osasto järjestää osastomatkan 8.–
9.9. Lisäinfot osoitteessa www.ver-
kostoalanammattilaiset.com

077 Savonlinnan ja 
Lähiympäristön Sähkömiehet ry
Toukokuun kuukausikokous pide-
tään Opetusravintola Paviljongil-
la pe 25.5. klo 18 alkaen. Asioina 
ajankohtaiset asiat. Kokouksen jäl-
keen sauna ja iltapala.

159 Laitilan 
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous 
pe 18.5.2018 klo 18 Vakka-Suo-
men Voiman alakerran tiloissa, Vih-
torinkatu 2, Laitila. Käynti piipun 
juurelta, soita ovikelloa tullessasi. 
Kokouksen jälkeen ruokailu ja sau-
na. Tervetuloa! – Toimikunta
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hänen kerrotaan työskentelevän siel-

lä lähes päivittäin. 

MAAN JOHTOON

Ei kulunut kauaa Solidaarisuuden 

ja hallituksen sopimuksen allekir-

joittamisen jälkeen kun Puolassa 

julistettiin sotatila. Vapaat ammat-

tiyhdistykset lakkautettiin ja Walesa 

vangittiin.  Puolan johtaja, kenraali 

Jaruzelski on perustellut sotatilaa 

sillä, että näin estettiin Neuvostolii-

ton sotilaallinen puuttuminen Puolan 

asioihin. 

Vuonna 1983 sotatila peruttiin, 

mutta mielenosoitukset ja lakot jat-

kuivat. Walesa oli oman maansa vi-

ranomaisten vainoama, mutta hän 

sai vastaanottaa kansainvälistä tun-

nustusta: Walesalle myönnettiin No-

belin rauhanpalkinto ja häntä ylis-

tettiin länsimaissa laajasti. Kun tul-

tiin 1980-luvun lopulle, alkoi kom-

munistihallinto kaatua. Puolas-

sa sallittiin vihdoin vapaat vaalit ja 

sähköasentaja Lech Walesa nousi 

presidentiksi.

Walesan presidenttikausi kesti vii-

si vuotta. Vuosien varrella hän me-

netti puolalaisten kannatusta niin 

paljon, että ei tullut enää valituksi 

jatkokaudelle. Walesa riitaantui uu-

sien johtajien kanssa ja pyrki vuon-

na 2000 vielä presidentiksi, mut-

ta aika oli ajanut ”maailman kuului-

Puolalainen Lech Walesa oli kommunistihallinnon kaataneen taistelun kärjessä

Sähköasentaja, josta tuli presidentti
Jos pitäisi nimetä maailman kuu-

luisin sähköasentaja, osuisi va-

linta epäilemättä Lech Walesaan.  

Gdanskin telakan entisen sähköasen-

tajan elämä hakee vertaistaan: lak-

kotaistelun johtaja, vanki, maansa 

presidentti ja Nobelin rauhanpalkin-

non saaja.

Nykyään Walesa on eläkkeellä, 

mutta arvostelee ankarasti Puolan 

nykyjohtoa.  Melkein yhtä ankarasti 

kuin aikoinaan kommunistisen Puo-

lan johtajia.

Samalla Walesa jakaa puolalaisia: 

toiset ovat hänen uskollisia kannat-

tajiaan, toiset eivät voi häntä sietää.

GDANSKIN TELAKALLA

Vähän yli parikymppisenä Lech Wa-

lesa asteli töihin silloiselle Leninin 

telakalle Gdanskissa. Harras katoli-

nen – tai ainakin sellaisena esiinty-

nyt – Walesa valittiin telakan ay-toi-

minnan johtajaksi. Walesa ei kuiten-

kaan halunnut toimia kommunistien 

johtamassa ”valtiollisessa” ay-liik-

keessä vaan perusti tovereineen riip-

pumattoman ay-liikkeen, joka sai ni-

men Solidaarisuus. 

Tilanne kärjistyi telakalla.  Elo-

kuussa 1981 sähköasentaja johti 

lakkoa, joka laajeni eri puolille maa-

ta. Siihen liittyi haalariväen ohella 

myös opiskelijoita ja sivistyneistöä.

Lopulta Puolan hallitus taipui ja 

elokuun 31. päivänä 1981 allekir-

joitettiin historiallinen sopimus lak-

kolaisten ja hallituksen välillä. Sopi-

mus oli mullistava: kaikki lakkolais-

ten vaatimukset luvattiin toteuttaa. 

Työläiset saivat mm. oikeuden rekis-

teröidä riippumattomat ay-järjestöt, 

mielipidevapauden ja työstä vapaat 

viikonloput. Vapaista vaaleista ei so-

vittu, koska Solidaarisuus piti tuol-

loin tällaista vaatimusta vielä liian 

radikaalina.

Historiallisessa valokuvassa tum-

maviiksinen sähköasentaja kirjoit-

taa nimensä sopimukseen pitkän 

pöydän äärellä yhdessä maan va-

rapääministerin kanssa. Nykyään 

kuva on esillä Gdanskissa muuta-

ma vuosi sitten valmistuneen Eu-

rooppalaisen Solidaarisuuskeskuk-

sen seinällä.  Valtavan kokoises-

sa keskuksessa esitellään Solidaa-

risuuden historiaa.  Walesalla on 

oma toimistonsa keskuksessa ja 

 TEKSTI  JA KUVAT:  ESA TUOMINEN

simman sähköasentajan” ohi: Wale-

sa sai enää yhden prosentin äänistä. 

Vallankumous oli syönyt lapsensa...

SALAISEN PALVELUN AGENTTI?

Lech Walesa on viime vuodet joutu-

nut taistelemaan maineestaan ”oi-

keana” riippumattomana ay-johtaja-

na.  On nimittäin väitetty, että nuo-

ruudessaan Walesa olisi toiminut 

Puolan salaisen palvelun urkkija-

na ja raportoinut viranomaisille ”val-

tionvastaisista” ilmiöistä Gdanskin 

telakalla.

Walesa on kiistänyt asian. Hänen 

vastustajansa ovat esitelleet doku-

mentteja, joista käyvät ilmi Walesan 

kytkökset salaiseen palveluun. Wa-

lesa itse on väittänyt, että dokumen-

tit ovat väärennöksiä: niiden tarkoi-

tuksena on ollut mustata hänen mai-

neensa ay-aktiivien silmissä ja han-

kaloittaa näin Solidaarisuuden toi-

mintaa.

Walesa on sittemmin riitaantu-

nut Solidaarisuus-ammattiliiton ny-

kyisten johtajien kanssa. Myös hä-

nen terveytensä on horjunut. Gdans-

kin mahtipontisen Eurooppalaisen 

Solidaarisuuskeskuksen työntekijät 

kertovat kuitenkin Walesan tepsutte-

levan lähes päivittäin toimistolleen. 

Keskuksen vieressä sijaitsee sama 

Gdanskin telakka, jolta sähköasenta-

ja Walesan tie huipulle alkoi. 

A
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Lech Walesa nousi presidentiksi 80-luvun lopulla.



22  VA S A M A  3  /  2 0 1 8

ELLEDNINGEN

Kollektivavtalslösning i födslovåndor
Ingen flexibilitet och det absoluta 

fasthållandet av ”den allmänna 

linjen” från arbetsgivarsidan hjäl-

per att nå någon kollektivavtalslös-

ning inom elektrifierings- och elin-

stallationsbranschen. 

Man försöker övertala förbund 

och deras medlemmar att accep-

tera de innehåll med lönelösning-

ar som är definierade av andra ar-

betsmarknadsparter. Den linje som 

är avtalad av andra parter försöker 

man kraftigt truga till Elektriker-

förbundet under den pågående för-

handlingsrundan. 

Elektrikerförbundets grundupp-

gift är att förhandla sina medlem-

mars arbetsvillkor självständigt och 

att avtala om kollektivavtal från 

sina egna utgångspunkter, inte dik-

terat av någon utomstående part. I 

grund och botten i dessa förhand-

lingar gäller det att ett enskilt fack-

förbund kan påverka innehållet av 

sina avtal nu och i framtiden. 

  

Den 27 april sammankallade Elek-

trikerförbundet kollektivavtalspar-

terna för att förhandla elektrifie-

rings- och elinstallationsbran-

schens kollektivavtalslösning den 

3 maj. Syftet var att hitta en lös-

ning till den låsta förhandlingssitu-

ationen. Som basis till förhandling-

arna hade Elektrikerförbundet ut-

arbetat ett rimligt helhetsförslag, 

med hjälp av vilket vi skulle ha fått 

arbetsfred och arbetsvillkor i bran-

schen för en avtalsperiod till slutet 

av mars 2020. 

Arbetsgivarsidan Elektroteknis-

ka arbetsgivare STTA r f och Servi-

cebranschernas  arbetsgivare Palta 

r f sade artigt nej till Elektrikerför-

bundets förhandlingsinbjudan.  Ar-

betsgivarförbunden uttryckte i sina 

svar att de hellre vill lösa dessa frå-

gor på riksförlikningsmannens byrå, 

där enligt Elektrikerförbundet do-

minerar arbetsgivarpositiv atmos-

fär. Denna inställning bekräfta-

des ytterligare, när i slutet av april 

kom ett meddelande i offentlighe-

ten, att riksförlikningsmannen Min-

na Helle skall bli arbetsmarknads-

direktör hos Teknologiindustrin r f. 

fr.o.m. den 1 juni. 

  

Arbetsgivarsidans attityder har bli-

vit hårdare under den här arbets-

marknadsrundan, och det begrän-

sas inte till Elektrikerförbundet 

och dess kollektivavtalsparter. Det 

stormar på riktigt inom byggnads-

branschen. Byggnadsindustrin r f 

som representerar arbetsgivarsidan 

lockoutade byggnadsbranschen den 

25 april, vilken skulle starta tors-

dagen den 10 maj och den skulle 

gälla tillsvidare. 

Själva lockouten är en laglig åt-

gärd, men dess biföreteelser är 

inte i något fall acceptabla. Arbets-

givarsidan har närmat sig företag 

med ett ”kvarnbrev”, där man ut-

manar företagens löneadministra-

tioner att ta reda på vilka anställda 

är medlemmar i Byggnadsförbun-

det och att hindra dem att komma 

till arbetsplatsen utan att sky inga 

medel. Ett sådant förfaringssätt är 

helt exceptionellt och fördömligt.  

Fackligt medlemskap med öv-

riga uppgifter är känslig informa-

tion, vilka i inget fall kan spridas 

till utomstående. Inte någon männ-

iska är skyldig att berätta om sitt 

medlemskap i ett fackförbund. 

För att kunna komma till jobbet 

har arbetsgivarna inom byggnads-

branschen satt som villkor att man 

skall avsluta medlemskapet i Bygg-

nadsförbundet. Den enda slutsat-

sen av detta förfarande som man 

kan dra är att arbetsgivarsidan strä-

var efter att få fackföreningsrörel-

sen på knä och att övergå från det 

traditionella avtalssystemet till dik-

teringssystemet. Framtiden med 

avtalsverksamhet ser inte bra ut! 

Den eventuella lockouten i bygg-

nadsindustrin kan påverka även 

Elektrikerförbundets medlemmar. 

Det kan bli en situation, där arbets-

platserna stängs och arbetet blir 

förhindrat. Elektrikerförbundet har 

skrivit på sina hemsidor instruktio-

ner om förfaringsätt ifall en eventu-

ell lockout skulle starta.  

  

Situationen på arbetsmarknaden 

är i sin helhet utmanande för till-

fället, men i sinom tid får vi dessa 

frågor i mål på ett eller annat sätt. 

Under skrivarstunden har vi när-

mare tio dagar tills tidningen kom-

mer ut, så att situationen kan änd-

ras hur som helst. Arbetskonflikter-

na kan inhiberas, om vi har kun-

nat förhandla arbetsvillkor som till-

fredsställer våra medlemmar.  

HANNU LUUKKONEN

Förbundssekreterare

Vammaiset ja muista maista Suo-

meen muuttaneet kohtaavat 

muita enemmän syrjintää. Molempi-

en osuus on yhteensä yli 40 prosent-

tia kaikista yhteydenotoista yhden-

vertaisuusvaltuutetulle.

Kaikki syrjintätapaukset eivät tule 

ilmi.

– Arviolta noin 10 prosenttia il-

moittaa syrjinnästä. Muut syrjintää 

kokeneet eivät ilmeisesti usko saa-

vansa ilmoituksellaan oikeutta, yh-

denvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pi-

miä toteaa.

Hänen mielestään tapausten jää-

minen pimentoon on merkittävä on-

gelma.

Yhteydenottojen määrä yhdenver-

taisuusvaltuutetulle on noussut vuosi 

vuodelta. Vuonna 2014 ilmoituksia 

vastaanotettiin 289 kappaletta, vii-

me vuonna 1 107 kappaletta.

Suomen yhteiskunnallinen ilma-

piiri on ihmisoikeusnäkökulmas-

ta katsoen koventunut ja jakautunut 

kahteen ääripäähän. Perus- ja ihmis-

oikeudet on monesti kyseenalaistet-

tu, mikä näkyy vihapuheena, syrjin-

tänä ja ennakkoluuloina.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun ker-

tomus eduskunnalle on lajissaan en-

simmäinen. Kertomus sisältää myös 

suosituksia eduskunnalle lakimuu-

tosten pohjaksi. 

TYÖELÄMÄN SYRJINTÄ-

TAPAUKSET JULKISIKSI

Työelämän syrjintään yhdenvertai-

suusvaltuutetun toimivalta ei yllä. 

Silti valtuutetulle on tullut runsaat 

170 ilmoitusta työsyrjinnästä. Ilmoi-

tukset ovat tulleet pääosin vammai-

silta ja afrikkalaistaustaisilta. 

 Toimistopäällikkö Rainer Hiltunen 

yhdenvertaisuusvaltuutetun toimis-

tosta muistuttaa, että työsuojeluvi-

ranomaiset hoitavat työsyrjintäasiat. 

Niiden sopimistulokset eivät ole jul-

kisia. Myöskään työsyrjintätapauksi-

en määrää ei tiedetä. 

 Yhdenvertaisuusvaltuutettu toivoo 

tapauksille julkisuutta.

– EU-direktiivin mukaan sovittelu-

jen pitäisi olla julkisia, jotta saadaan 

esimerkkitapauksia ja ehkäistään 

työsyrjintää, Hiltunen toteaa.

Esimerkiksi rahoitusalalla on hä-

nen mukaansa maksettu syrjitylle 

korvauksia, mutta niistä ei ole julkis-

ta tietoa. 

 Yritykset kokevat, että työsyrjin-

tätapausten julkisuus tuo niille huo-

noa mainosta. Hiltunen kertoo myös 

päinvastaisista menettelyistä.

– On meillä sellaisiakin tapauksia, 

että toimija tiedottaa julkisesti teh-

neensä virheen ja päivittävänsä toi-

mintojaan siltä osin. 

UP/TIINA TENKANEN

SÄHKÖLIITON SALIBANDY-
MESTARUUS RATKEAA 8.9.
Sähköliiton salibandymestaruudesta pelataan jälleen syksyllä. Tur-

nauspäivä on lauantai 8. syyskuuta, ja pelit pelataan Lahdessa. Jär-

jestelyistä vastaa Lahden Sähköalantyöntekijät ry.

Turnauspaikka on vielä auki, mutta tapahtuma alkaa kello 10 ja päät-

tyy kello 18.

Viime vuonna osasto 001 eli Oulun Sähkötyöntekijäin Ammattiosasto 

voitti mestaruuden ja sai ensimmäisenä kiinnityksen vakuutusyhtiö Tur-

van lahjoittamaan palkintopokaaliin. Osasto, joka voittaa turnauksen kol-

mesti, saa pokaalin omakseen. Siinäpä motivaattoria niin viimevuotiselle 

mestarille kuin muillekin osastoille kerätä vähintään maalivahdin ja vii-

den kenttäpelaajan porukka kasaan ja aloittaa harjoittelu!

Osallistumismaksu on 150 euroa/joukkue.

Tiedotamme turnauksesta lisää verkkosivuillamme ja 28.6. ilmestyväs-

sä Vasama-lehdessä.

Suuri osa syrjinnästä jää piiloon

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

Postiosoite: PL 747, 33101 TAMPERE

Faksi: 03 252 0210

Järjestämis- ja järjestötyö: puh. 03 252 0600 

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

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

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

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

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

Puh 02 72 72 00,  m y y n t i @ f i n n p a r t t i a . f i
petri.koskinen@finnparttia.fi
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Pohjois-Euroopan suurin jalkinevalmistaja 
Sievin Jalkine Oy • Korhosenkatu 24, 
85310 Sievi As. • Puh. (08) 488 11 
info@sievi.com • sievi.com

Työmukavuuden uusi aika.

Sievi Racer 1 S2

GT Racer S3

Racer Roller S3Racer on rento ja sporttinen. Se on kevyt ja täydellisesti jalkaan sopiva. 

Sen materiaalit hengittävät ja pitävät jalkasi kuivana koko päivän. 

Kengässä on uskomaton pito ActionPro -kaksikerrospohjan ansiosta.

Ja mikä parasta – sen sisäpohjassa on uusi Sievi FlexEnergy* -joustoele-

mentti, jonka tuomaa mukavuutta ei ole turvajalkineissa ennen nähty!

* Sievi FlexEnergy -joustoelementti on valmistettu Infinergy®stä, joka on BASF’n 
rekisteröimä tavaramerkki. Saat sen Racer Roller S3 ja Sievi Racer 1 S2
-turvajalkineisiin. Kaikki Racerit on tehty Suomessa
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