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Sähköisessä asiointipalvelussa
• Kirjaudu sähköiseen asiointipalveluumme osoitteessa jasenpalvelu.sahkoliitto.fi.
• Omissa tiedoissasi näkyy painike, jossa lukee Tilaa kalenteri. 
   Kun klikkaat sitä, painikkeen alle tulee teksti Tilattu ja päivämäärä. 
   Tilaus on nyt voimassa.

Tekstiviestillä
• Kirjoita tekstiviestiin kirjain B ja jäsennumerosi. 
   Muista välilyönti kirjaimen ja numeron välissä. Esimerkkiviesti: B 12345
• Lähetä tekstiviesti numeroon 040 480 0300. Saat kuittauksen kiitosviestinä puhelimeesi.
• Mikäli jokin meni vikaan, saat virheviestin, joka kehottaa sinua lähettämään viestin uudelleen 
   annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkista, että kirjain ja jäsennumerosi ovat oikein, 
   tee korjaukset ja lähetä viesti uudelleen.
• Viestin lähettäminen maksaa normaalin tekstiviestin hinnan liittymäsopimuksesi mukaisesti.

JÄSENKALENTERI 
ON TARKOITETTU VAIN SOPIMUSALAJÄSENILLE, EIVÄTKÄ OPPILAS- JA 
ELÄKELÄISJÄSENET 

VOI TILATA SITÄ.

SUOSIO SEN KUIN KASVAA –
TILAA JÄSENKALENTERI!
Sähköliiton sopimusalajäsenten kalenteri 
oli viime vuonna vieläkin suositumpi 
kuin aikaisemmin! Tilaa sinäkin tämä 
sähköliittolaisen kulttiteos, joka pitää sinut 
ajan tasalla pitkin vuotta. Tilauskanavat 
ovat auki lokakuun loppuun saakka.

2 X KEINO SAADA KYSYTTY JÄSENKALENTERI 2022 ITSELLESI

VASAMA – SITEESI LIITTOON ELÄKKEELLÄKIN
Työelämän jättäessäsi et toki halua jättää omaa ammattiliittoasi. 
Eläkeläisjäsenelle Vasama-lehti on yhä tärkeä tiedonsaantikanava ja side 
Sähköliittoon. Eläkeläisjäsenenä saat yhä Vasama-lehden maksutta, 
mutta sinun tulee tilata se vuodeksi kerrallaan. 
Kun tilaat nyt, saat Vasaman postilaatikkoosi koko ensi vuoden. 
Tilauskanava on auki lokakuun loppuun saakka.

NÄIN TILAAT VASAMAN VUODEKSI 2022
• Kirjoita tekstiviestiin kirjain A ja jäsennumerosi. Muista välilyönti kirjaimen ja numeron välissä.   
   Esimerkkiviesti: A 12345
• Lähetä tekstiviesti numeroon 040 480 0300. Saat kuittauksen kiitosviestinä puhelimeesi.
• Mikäli jokin meni vikaan, saat virheviestin, joka kehottaa sinua lähettämään viestin uudelleen 
   annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkista silloin, että kirjain ja jäsennumerosi ovat oikein, 
   tee korjaukset ja lähetä viesti uudelleen.
• Viestin lähettäminen maksaa normaalin tekstiviestin hinnan liittymäsopimuksesi mukaisesti.
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6. Annetaan osastoille palkatun 
henkilön työpanos edellä mai-
nittujen ja muiden osaston pe-
rustehtävään liittyvien asioiden 
hoitamiseksi.
Hankkeemme ei vielä muu-

ta varsinaista järjestörakennet-
ta, mutta se kuitenkin siirtää toi-
minnan painopistettä yhdistysby-
rokratian pyörittämisestä työpaik-
kojen järjestämiseen ja jäsenten 
työpaikkojen edunvalvontatoimin-
nan parantamiseen.

On myös huomioitava kiinnos-
tuksen kohteiden muuttuminen. 
Työehdoistaan ovat kiinnostunei-
ta varmaankin lähes kaikki työn-
tekijät, ammattiosastojen toimin-
nan pyörittämisestä entistä har-
vemmat. Tulevaisuudessa onkin 
syytä miettiä, onko 150 vuotta 
vanhat toimintamallit syytä siirtää 
kokonaan syrjään ja rakentaa ti-
lalle uutta.

Osasto- ja aluetoiminnan uu-
distaminen ja tekemisen paino-
pisteen siirtäminen työpaikko-
jen edunvalvontaan alkaa syksyl-
lä. Katsotaan, mitä se tuo tulles-
saan, ja jatketaan muutostyötä 
kokemusten perusteella.

REIJO SALMI
vastaava järjestöasiantuntija

VASAMA 5/2021
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Kannen kuvassa Sami Söderlund

Kuva: Riitta Kallio

Sähköliiton edustajisto päätti 
viime marraskuussa, että liit-

to käynnistää tänä vuonna osas-
to- ja alueellisen järjestötoimin-
nan uudelleenorganisointihank-
keen yhdessä ammattiosastojen 
kanssa.

Hankkeen keskeisiä tavoitteita 
ovat osastojen toiminnan vahvis-
taminen sekä osastojen ja liiton 
tiiviimpi yhteistyö edunvalvonnan 
puitteiden luomisessa. Lopulli-
sena tarkoituksena on vahvistaa 
osastojen toimintamahdollisuuk-
sia, koska työehdoista sopiminen 
on suuressa murroksessa ja siir-
tymässä enenevässä määrin työ-
paikoille. Liiton ja osastojen pi-
tää pystyä vastaamaan tähän ja 
huolehtimaan tulevaisuudessakin 
sähköalan ammattilaisten edun-
valvonnasta.

Uudelleenorganisointihanket-
ta vetämään päätettiin palkata 
kahdelle hankealueelle työnteki-
jä: yksi Varsinais-Suomeen ja yksi 
Keski-Suomeen/Savo-Karjalaan. 
Alueasiantuntijoiden haku on nyt 
päättynyt, ja tehtävät täytetään 
piakkoin.

• • •

Kukaan tuskin täsmälleen tie-
tää, miksi ammattiliittojen raken-
teet ovat muodostuneet sellai-
siksi kuin ne nyt ovat. Niissä ei 
kuitenkaan ole tapahtunut mer-
kittäviä muutoksia koko ay-liik-
keen 150-vuotisen historian aika-
na: saman ammattialan, paikka-
kunnan, seutukunnan jne. työn-
tekijät muodostavat ammattiosas-
ton ja osastot yhdessä liiton.

Rakenne on niin vakiintunut, 
että yhdistyslakikin tunnistaa 

henkilöyhdistykset ja niiden muo-
dostamat liitot. Myös järjestötoi-
mintaa käsittelevät teokset am-
mentavat teoriansa tästä raken-
teesta, sen muuttumattomuudes-
ta ja siihen kytkeytyvästä sääntö- 
ja lainsäädäntöpohjaisesta sään-
telystä.

Kun rakenne kerran on hyväk-
si havaittu, kannattaako mallia 
edes yrittää muuttaa? Ei välttä-
mättä, mutta aina voi yrittää pa-
rantaa olemassa olevaa ainakin 
siltä osin, mihin toiminnan fokus 
suunnataan.

Varsinais-Suomessa ja Keski-
Suomen/Savo-Karjalan alueilla al-
kavissa uudistushankkeissam-
me toimintaympäristön muutok-
seen ja osastotoiminnan uudista-
miseen haetaan uutta mallia. Toi-
minnan painopisteiden pitää elää 
ajassa ja huomioida toimintaym-
päristön muutokset. 

• • •

Ammattiyhdistystoiminnan kes-
keisenä tavoitteena on aina ollut 
kollektiivisten työehtojen sopimi-
nen ammatti- tai toimialoittain. 
Sähköliittokin neuvottelee jäsen-
tensä toimialoja koskevia työeh-
tosopimuksia. Olemme myös tot-
tuneet siihen, että työehdot ovat 
universaaleja, kaikkia alalla työs-
kenteleviä koskevia.

Työehtosopimustoiminnassa 
on kuitenkin tapahtumassa mer-
kittävä muutos. Työnantajajärjes-
töt ovat jo pitkään vaatineet, että 
palkanmuodostusta ja muita työ-
ehtoja koskevaa päätöksentekoa 
on siirrettävä enemmän yritys- ja 
työpaikkatasolle. Työnantajat ko-
kevat, että joustavuutta ja paikal-

lista sopimista tarvitaan yritysten 
kilpailukyvyn turvaamiseksi.

Ammattiyhdistysliike on pyrki-
nyt hidastamaan kehitystä, jos-
sa työehdoista sopiminen siirtyi-
si enenevässä määrin työpaikka-
tasolle. Metsäteollisuuden ja tek-
nologiateollisuuden nopea siirty-
minen yrityskohtaisen sopimisen 
malliin aiheutti kuitenkin sen, 
että pato murtui ja koko sopimi-
sen kulttuuri muuttui. Ay-liike 
joutuu vastaamaan muutokseen, 
halusi tai ei. Kun toista osapuolta 
ei työehtosopimusneuvotteluihin 
löydy, työntekijän aseman turvaa-
miseksi on löydettävä muita kei-
noja. Siihen tähtää osaltaan Säh-
köliiton uudistushankekin.

• • •

Hankkeemme tavoitteet voi kiteyt-
tää kuuteen keskeiseen kohtaan: 
1. Vahvistetaan osastojen toimin-

taa niin, että niillä on ajanta-
sainen tieto toimialueensa työ-
paikoista ja järjestäytymisen ti-
lasta.

2. Vaikutetaan siihen, että toimi-
alueen työpaikoilla kuulutaan 
samaan osastoon ja kaikilla työ-
paikoilla on osastoa edustava 
luottamusmies.

3. Luodaan mahdollisuuksia alu-
een osastojen yhteistoiminnal-
le ja yhteiselle tekemiselle esi-
merkiksi koulutusten ja siihen 
verrattavien tilaisuuksien järjes-
tämiseksi.

4. Autetaan osastoja kaikissa 
sääntöjen mukaisien tehtävien 
hoitamisessa.

5. Kasvatetaan jäsenmäärää ja 
sen myötä osastoille tulevaa jä-
senmaksuosuutta.

MIHIN OSASTO- JA ALUETOIMINNAN UUDISTUSHANKETTA TARVITAAN?
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Volttipäivät keräsi liittolaiset

Kevään Taitaja-kisojen parhaat 

Liiton uudet työntekijät aloittivat 

Osastotoiminnan uudet tuulet 

Kuukauden kuva & Kärkimies 

Lohjan asuntomessut ja tekijät 

Sauli Väntti 60 vuotta 

Jäsenpalvelut 

Kellon ympäri 

Työttömyyskassa 

Kurssit 

Osastot toimivat 

Elledningen 
Volttipäivien keilauskisan yleisen sarjan voitti Nikke Nurmi. Toiseksi tuli Janne Hammarberg ja kolmanneksi 

Jarmo Heikkinen. Naisten sarjan voitti Päivi Aulama. Junioreiden paras oli Lauri Piippo. 
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– VÄHÄN ASIAA JA PALJON VIIHDETTÄ, 
mainostivat järjestäjät, osasto 049:n puuhamiehet 
tämän kesäisiä Volttipäiviä. Mainoslauseesta pi-
dettiin tiukasti kiinni, ja virallisten puheiden sijas-
ta pääasiassa hotelli Presidentin suojissa vietetty 
seurallinen viikonloppu sujuikin hilpeästi keskinäi-
sen seurustelun, hyvän ruuan ja juoman sekä mu-
siikin ja tanssin siivittämänä.

Vaikka ennätyshelteinen kesä kääntyikin hei-
näkuun loppuviikolla epävakaiseksi, Volttipäivät 
käynnistänyt saaristoristeily seilattiin selkenevän 
sään merkeissä kahden aluksen ja lähes 180 osan-
ottajan voimalla. Koronarajoitukset ehkä hieman 
verottivat osanottoa, mutta sitä mukavammin ris-
teilyille osallistuvat saivat nauttia maukkaasta saa-
ristolaisruuasta ja tunnelmallisesta jazzmusiikista.

Helsingin itäpuolen saaristo tarjosi sopivasti 
tuulensuojaa, joten molemmat Royal Linen aluk-
set saattoivat tarjota kohtuullisen vakaat illallis-
pöydät risteilyvieraille. Toinen aluksista, m/s Nata-
lia oli varattu pelkästään Helsingin Sähköalantyön-
tekijöille ja seuralaisille, mutta m/s King-laiva ko-
kosi illallisristeilylleen vieraita Kajaanista ja Rova-
niemeltä asti. Heidät toivotti tervetulleiksi osasto 
049:n puheenjohtaja Petri Samiola.

 
URHEILUA JA KULTTUURIA
Volttipäivien ”pakollinen” urheiluosio hoidettiin 
tällä kertaa Talin keilahallilla, jonne kertyi pari-
kymmentä innokasta keilaajaa mittelemään mita-
lisijoista. Sujuvista kisajärjestelyistä vastasi Kari 
Nurmi ja kisakuvaajana toimi Heikki Meriläinen.

Jalon kilvan pääsarjan voitti isäntäosaston Nikke 
Nurmi. Naisten sarjan voittoon keilasi Päivi Aula-
ma ja junioreiden mestaruuteen taituroi Lauri Piip-
po. Voittoisat keilaajat ja ansiokas järjestäjä palkit-
tiin S-lahjakorteilla.

Hotelli Presidentin lauantaiohjelman käynnis-
ti paneelikeskustelu, jossa aiheena oli työehtoso-
pimusten tulevaisuus. Teeman haasteita valottivat 

liittopuheenjohtaja Sauli Väntti, varapuheenjohta-
ja Hannu Luukkonen ja vastaava sopimusasiantun-
tija Jari Ollila. Keskustelun juontajana toimi järjes-
tävän osaston sihteeri Juha Alatalo.

Erityisesti yleisöä tuntuivat askarruttavan sopi-
musten yleissitovuus ja paikallisen sopimisen pe-
lisäännöt.

Keskustelutilaisuutta seurannut eläkeläistapaa-
minen kokosi runsaasti seniorisähkäreitä Adjutant-
ti-saliin, jossa jälleen päästiin pohtimaan liiton 
eläkeläisjaoston perustamisen edellytyksiä. Asia 
tullee lähitulevaisuudessa edustajiston ratkaista-
vaksi.

Ennen iltajuhlan alkua porukka hajaantui kau-
pungille, jotkut terasseille tai shoppailemaan, toi-
set Linnanmäelle tai läheiseen Luonnontietelliseen 
museoon.

 
OHJELMALLISET ILTAMAT 
PRESIDENTTITUNNELMISSA
Liiton ja osaston puheenjohtajien tervetulotoivo-
tusten jälkeen volttipäivävieraat pääsivät mais-
tamaan juhlavasti katetuissa Presidentti- ja Syl-
vi-saleissa oikein Amerikan herkkuja, sillä iltajuh-
lan menuksi oli valikoitu Relanderin American-
buffet-illallinen monine lisukkeineen ja jälkiruo-
kineen. Hyvä ruoka, parempi mieli -periaate tun-
tui toimivan.

Keilauskisan palkinnonjaon jälkeen tyylikkäät il-
lallisvieraat pääsivät nauttimaan myös Henkka Lin-
demanin hauskoista kaksikielisistä juonnoista. Il-
lallisen jälkeen ääneen pääsi juhlan pääesiinty-
jä, Casey Bloom -bändi, jonka musiikista nautti-
vat erityisesti nuorekkaimmat volttivieraat. Taitava 
tiskijukka löysi tanssittavaa musiikkia myös van-
hempaan makuun.  Ohjelmallisten iltamien huu-
moriosiosta vastasi stand up -koomikko XL Sami. 
Hän muun muassa valisti yleisöä, että kuusysistä-
kin voi tulla raskaaksi. ”Kysykää vaikka Jenni Hau-
kiolta!” n

HELSINGIN VOLTTIPÄIVILLÄ
PUHUTTIIN JA PUSSATTIIN

 TEKSTI :  RIITTA KALLIO

 KUVAT:  RIITTA KALLIO JA  MINNA JÄRVENPÄÄ

VOLTTIPÄIVÄT
HELSINGISSÄ
30.7.−1.8.2021

Raumalta saapuneilla volttipäivävierailla Jari Ruostetojalla ja Satu Päiväköllä oli ainakin 31 syytä juhlia. Se verran yhteisiä vuosia nuorekkalla pariskunnalla oli jo takanaan.

Saaristolaispöydän herkut maistuivat myös liiton johdolle ja seuralaisille.

Hieman sateinen risteilysää ei haitannut lapualaisia Heikki Prinkkilää, Erkki Kujanpäätä eikä seuralaisia.
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Casey Bloom -bändin riveissä koskettimia soittaa ja taustoja laulaa järjestävän osaston jäsen Mikko Hyvönen (vas.). Juttu bändistä löytyy 

Vasama-lehdestä 7/2019, www.sahkoliitto.fi/vasama.

XL Sami nauratti yleisöä pikkutuhmilla jutuillaan.

Halikkolaiselle Jari Arffmanille tuli kysyttävää 

paneelikeskustelussa.

Volttipäivien illalliselle kokoontui yli 200 sähköliittolaista seuralaisineen.

Juha Viberg Raumalta esitti useampia 

kysymyksiä paneelikeskustelussa.

Juontajana toiminut Henri Lindeman Espoosta tulkkasi keskustelua Ålands Electricitetsrbetare – Ahvenanmaan Sähköalantyöntekijät 

ry:tä edustaneille Jan-Ole Gröndahlille ja Stefan Wendtille.

Kajaanin joukkue astui laivaan Juha Alatalon luotsaamana.

Taitava tiskijukka löysi tanssittavaa musiikkia varttuneempienkin makuun.
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Lietolainen Niko Lundqvist voitti ke-
väällä tämänvuotisen sähköasen-

nuslajin Taitaja2021:n mestaruuden 
Oulussa käydyssä ammattitaidon SM-
kisassa. Novidan ammattiopistoa edus-
tanut Lundqvist taituroi kisan kärkeen 
komealla 81,27 pisteen suorituksella.

Kilpailussa tehtävinä oli tehdä jat-
kos maakaapeliin ja asentaa toimisto-
tilan sähkökeskus käyttökuntoon sekä 
liittää valaisimet ja pistorasiaryhmät 
ABB-free@home -kodinohjausjärjestel-
mään.

– Järjestelmän ohjelmointi oli finaa-
lin haastavin vaihe. En ollut vastaavia 
juttuja tehnyt ikinä aiemmin. Siinä piti 
miettiä tosissaan, Niko Lundqvist ker-
toi kilpailun jälkeen.

Novidan ammattiopistosta sähkö-
asentajaksi valmistunut 19-vuotias tai-
taja työskentelee nyt Exe Group Oy:llä, 
muun muassa Caverionin ja Stanleyn 
aliurakoitsijalla, joiden urakoimalla 
sairaalatyömaalla Turussa hän ennätti 
harjoitella jo keväällä muutaman kuu-
kauden opiskelunsa loppuvaiheessa.

Ahkera ja miellyttäväkäytöksinen 
nuorimies pantiin merkille ja kesätöitä 
ei tarvinnut kauempaa hakea.

– Tätä kaveria sähkötyöt kiinnosta-
vat todella. Työn laatu on esimerkillis-
tä; siisteys on vahvuus ja soveltamis-
kyky hyvä, luonnehti Niko Lundqvistia 
hänen opiskeluaikainen valmentajan-
sa, lehtori Jarno Hellsten.

Kolme vuotta ammattiopistossa 
Lundqvistia opettanut Hellsten kehuu 
entistä opiskelijaansa siekailematta.

– Harmi, että viime vuoden Taitaja-
kisat piti perua koronapandemian ta-

kia. Tietoa ja taitoa oli tarttunut niin hy-
vin jo silloin, että Niko olisi nähdäkseni 
voinut pärjätä kisassa jo toisen opiske-
luvuoden lopussa. Tältä kaverilta tun-
tuu kaikki onnistuvan.

VALMENNUS TUOTTI TULOSTA
Niko Lundqvist puolestaan antaa kii-
tosta valmentajalleen, jonka kanssa oli 
hyvä treenata Taitaja-kisojen ennakko-
tehtäviä.

– Taitaja-kisa on aika tiukka tilanne. 
Aikataulu on tarkka ja siihen nähden 
tekemistä oli paljon. Kisan tuomareista 
ainakin yksi on koko ajan seuraamassa 
selän takana suoritusta, mikä tuo omat 
paineensa, vaikka turvavälejä hyvin 
noudatettiinkin. Ennakkotehtävät aut-
tavat, mutta eiväthän ne sellaisenaan 
tule kilpailuun. Pitää osata soveltaa.

Niko Lundqvist on iloinen kisame-
nestyksestään ja myös siitä, että hän 
pääsi toivomaansa työpaikkaan, en-
sin harjoittelijaksi ja heti perään oikei-
siin palkkatöihin. Äänentoisto- ja pa-
loilmoitinasennuksista aloittanut tuo-
re asentaja on päässyt tekemään jo mo-
nenlaista muutakin asennustyötä Tyk-
sin laajalla työmaalla.

– Hienoa, kun on monipuolisia töitä!
Liedosta Turkuun töihin tuleva nuori 

asentaja ajelee noin puolen tunnin työ-
matkat jo omalla autollaan. Ensi vuo-
den tammikuussa edessä ovat sitten ar-
meijan harmaat Säkylässä. Tulevaisuu-
dessa myös jatko-opinnot ovat mahdol-
lisia, mutta lähiajat Niko Lundqvist ha-
luaa tehdä sähköasennustöitä ja ”ottaa 
alan haltuun” käytännön töissä.

SÄHKÖALAN STIPENDIKIN 
VALMISTUNEELLE
Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö 

myönsi keväällä ammattiin valmistu-
valle Niko Lundqvistille tunnustuksena 
menestyksekkäästä opiskelusta asenta-
jastipendin. Stipendin suuruus on 500 
euroa.

Stipendi jaettiin kuudelle Sähkölii-
ton oppilasjäsenelle, jotka ovat suorit-
taneet sähkö- ja automaatioalan perus-
tutkinnon tai ovat opinnoissaan loppu-
suoralla.

Säätiö myönsi ensimmäiset asenta-
jastipendit viime vuonna. Esityksiä sti-
pendin saajiksi tekevät oppilaitokset. 
Myöntämisperusteisiin kuului tunnol-
lisen opiskeluasenteen lisäksi muun 
muassa työelämän pelisääntöjen nou-
dattaminen työssäoppimispaikassa ja 
sähkötyöturvallisuudesta huolehtimi-
nen. 

KAIKKI ONNISTUU!KAIKKI ONNISTUU!

Voittajan on helppo hymyillä. Niko Lundqvistin kisamatka Ouluun palkittiin ammattitaidon SM-kultamitalilla.

Niko Lundqvist pääsi unelmiensa työmaalle, Turun Majakka-

sairaalan monipuolisiin automaatioasennushommiin, 

joihin hän otti tuntumaa jo koulutuksensa loppuviikkoina.

 TEKSTI :  RIITTA KALLIO

 KUVAT:  RIITTA KALLIO JA  JARNO HELLSTEN
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 TEKSTI  JA KUVA:  MINNA JÄRVENPÄÄ

Siinä ei ole mitään tavatonta, et-
tä haastateltava saapuu paikalla 
pakettiautolla, vieläpä vastapes-

tyn näköisellä. Eikä sekään ole tavaton-
ta, että pakun kyljessä komeilee sähkö-
liittolaisen perustaman yrityksen nimi; 
onhan liiton yrittäjäjäsenenä mahdol-
lista olla puolitoista vuotta toiminnan 
aloittamisesta. Tavatonta sen sijaan on 
se, että oman yrityksensä puhtauttaan 
kiiltelevällä pakulla ajaa suht tuore 
sähkö- ja automaatioasentaja, joka vas-
ta pari viikkoa aikaisemmin on vieläpä 
voittanut ammattiin opiskelevien Tai-
taja2021-kilpailun omassa lajissaan.

Haastattelupäivän aamuna lahtelai-
nen Samuli Asikainen on ehtinyt jo 
käydä hoitamassa pari lisäpistorasiaa 
asiakkaan lasitetulle terassille. Haas-
tattelun jälkeen pitää käydä katsasta-
massa seuraavaksi työn alle tulevaa re-
monttikohdetta. Iltapäivällä on tehtävä 
tarviketilaus seuraavaa päivää varten, 
jolloin työmaana on kaksi kesämökkiä. 
Ja kun kaikki tämä on tehty, vuorossa 
on kirjanpito.

– Se on onneksi aika simppeliä: mak-
san ja lähetän laskuja. Alkuun paperi-
hommat tuntuivat hankalilta, kun kaik-
ki uudet asiat tulivat eteen yhdellä ker-
taa, Samuli sanoo.

VUODESSA EHTI 
KERÄTÄ LISÄKOKEMUSTA
Samuli voitti toukokuun lopulla Oulus-

sa pidetyn Taitaja2021-kilpailun lajin 
601 eli automaatioasennuksen. Hänen 
laillaan Koulutuskeskus Salpauksessa 
opiskeleva Tatu Kumpulainen tuli la-
jissa kolmanneksi.

– Tavoitteemme oli, että jompikum-
pi saa mitalin. Pääsimmekin sitten mo-
lemmat voittajakolmikkoon. Kävimme 
kolmen kilpailupäivän aikana jatku-
vasti keskenämme lävitse, miten seu-
raavan päivän tehtävä kannattaa tehdä.

Korona peruutti viime vuodeksi Jy-
väskylään suunnitellut Taitaja2020-kil-
pailut. Samuli oli osallistumassa jo nii-
hin.

– Vähän peruuntuminen harmitti, 
mutta vuodessa ehti kerätä jonkin ver-
ran lisää kokemusta ohjelmoinnista ja 
asennuksesta. Ehdin valmistuakin vii-
me jouluna.

Sähköasennus Asikainen syntyi pa-
perilla viime vuoden tammikuussa, ja 
varsinainen toiminta alkoi tämän vuo-
den alussa, kun luvat ja vaadittava työ-
kokemus olivat kunnossa ja perustaja 
valmistunut oppilaitoksestaan.

Liekö työkokemuksen ansiota, että 
Taitaja-finaalissa kädet eivät tärisseet.

– Päivittäisissä sähköhommissakin 
asiakas voi katsella selän takana työn 
edistymistä samaan tapaan kuin Taita-
ja-tuomarit, Samuli naurahtaa.

SÄHKÖALAA VIELÄKIN SYVEMMÄLLE
Syksyllä Samuli sukeltaa entistä sy-

vemmälle sähkö- ja automaatiotekniik-
kaan: hän aloittaa monimuoto-opiske-
lun Metropolia Ammattikorkeakoulus-
sa, ja neljän vuoden kuluttua hänen pi-
täisi valmistua insinööriksi. Väliin pitä-
nee mahduttaa kuitenkin armeija. Ar-
ki-iltoihin painottuva opiskelu antaa 
mahdollisuuden jatkaa samalla töitä.

– Opiskelun aikana ei kylläkään pys-
ty tekemään kovin pitkiä työpäiviä. 
Opetusta on enimmäkseen arkisin kel-
lo 17–21.

Tulevaisuudessa Sähköasennus Asi-
kainen tarjonnee siis sekä sähkösuun-
nittelua että -asennuksia. 

Taitaja-voitto tietää myös mahdolli-
suutta osallistua ammattitaidon EM-
kilpailuun EuroSkillsiin ja MM-kilpai-
luun WorldSkillsiin. Samuli vain epäi-
lee ajan riittävyyttä. Lohjan Luxias-
sa on parhaat harjoittelulaitteet, eikä 
sinne ehdi niin usein kuin pitäisi. Hän 
luottaa, että opiskelukaveri ja Taitaja-
pronssimitalisti Tatu ehtisi keskittyä 
kilpailuihin valmistautumiseen.

”JOHTOJEN KANSSA 
PELAAMINEN” OSOITTI TIEN
Kun Samuli aloitti opiskelun Salpauk-
sessa, hän oli jonkin verran perillä alas-
ta, kiitos isän, joka oli ottanut pojan 
mukaan seuraamaan raskaan kaluston 
nostimien sähköhommia.

– Sähköala vaikutti kiinnostavalta, ja 
opiskelu vastasi odotuksia. En usko, et-

tä itselläni oli kuitenkaan kovin paljon 
etumatkaa niihin verrattuna, jotka ei-
vät olleet aikaisemmin pelanneet joh-
tojen kanssa. Koulussa oppi perusteet, 
ja työssäoppimisjaksot opettivat eniten.

Oman yrityksen perustamiseen hou-
kutteli tekemisen vapaus: saa teh-
dä kaikkea, mitä osaa. Lupien edellyt-
tämäksi sähkötöiden johtajaksi nuo-
ri yrittäjä pestasi entisen opettajansa 
Pertti Parkkilan.

Korona-ajasta huolimatta töitä on 
riittänyt, varsinkin remonttikohteita, 
ja Samuli ennusti kesän alussa itsel-
leen kiireistä työrupeamaa. Työn syr-
jään hän pääsi alussa Urakkamaailma.
fi-palvelun kautta, jossa asiakas voi ti-
lata palvelun ja kirjoittaa myös arvos-
telun työn sujumisesta. Näin asiakkaat 
ovat kirjoittaneet häneltä saamastaan 
palvelusta:

Monella tavalla avuliasta palvelua ja 
toimivaa kommunikointia. 

Koko prosessi hoitui alusta loppuun 
asti todella hienosti. Aion suositella tä-
tä toimijaa kaikille tutuilleni.

Asennuskohteessa oli haasteita mm. 
saunapaneeleiden kanssa, jotka vai-
keuttivat asennusta. Hän ratkaisi kui-
tenkin ongelmat mainiosti.

Nyt yrityksellä on omat nettisivut, ja 
asiakkaat osaavat ottaa yhteyttä suo-
raan. Puskaradiokin on ollut toimiva 
keino asiakkaille löytää tekijä ja päin-
vastoin. 

SELVIN SÄVELINSELVIN SÄVELIN
SYVEMMÄLLE SÄHKÖALALLASYVEMMÄLLE SÄHKÖALALLA

”PÄIVITTÄISISSÄ 
SÄHKÖHOMMISSAKIN 
ASIAKAS VOI KATSELLA 
SELÄN TAKANA TYÖN 
EDISTYMISTÄ SAMAAN 
TAPAAN KUIN 
TAITAJA-TUOMARIT.”
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Sähköliiton tuoreisiin vahvistuksiin kuuluvat tekninen asiantuntija 
SARA PUTAANSUU ja työehtoasiantuntija PERTTU SARJA. 
Pyysimme kumpaakin jatkamaan samoja aloitettuja lauseita tehdäksemme 
selkoa, keitä ja millaisia he ovat.

Kumpikin sai myös vastattavakseen oman bonuskysymyksen teemalla, 
mitä haluaisit heiltä kysyä mutta et ehkä tohtisi.

OLEN…
… Perttu Sarja, 42-vuotias paljasjalkai-

nen oululainen kolmen lapsen isä. Olen tuo-
re Sähköliiton työehtoasiantuntija energia-
ict-verkostoalalla, ja työhöni kuuluu myös 
raideliikenteen asioiden hoito. Aiemmin 
työskentelin Laanilan Voimassa käyttötehtä-
vissä 20 vuotta.

Työelämä on muuttunut minun aikanani…
… paljon. Työntekijältä vaaditaan osaa-

mista ja tehokkuutta entistäkin enemmän, 
mutta samalla hän kuitenkin joutuu mones-
sa paikassa taistelemaan omista oikeuk-
sistaan yhä useammin. Toivoisin ihmisten 
ymmärtävän järjestäytymisen tärkeyden 
kovenevassa työelämässä.

Tavallisena työpäivänäni…
… tutkin ensimmäisenä sähköpostit ja 

kalenterin. Jaottelen päivän palaverit, työt 
ja tapahtumat. Vastailen puhelimeen ja 
palvelen jäseniä suurella innolla!

Työssäni tärkeintä on…
… jäsenten palveleminen ja auttaminen 

sekä järjestäytymisasteen nostaminen ja 
järjestäytymisen tärkeydestä puhuminen 
ihmisille. On myös erittäin tärkeää tutustua 
ihmisiin ja sidosryhmiin ympäri Suomen ja 
verkostoitua.

Haluaisin sanoa sähköalan ammattilaisil-
le, että…

… olkaa ylpeitä työstänne! Olemme suh-
teellisen pieni ammattikunta mutta sitäkin 
tärkeämpi joka paikassa. Pidetään yhtä kuu-
lumalla Sähköliittoon, kehitetään työelämää 
ja työehtoja yhdessä!

Paras palaute, jonka olen jäseneltä saa-
nut, on…

OLEN…
… Sara Putaansuu, 37-vuotias miltei 

tamperelaistunut helsinkiläinen, jolla 
on nyt neljäs ammattiliitto työnantajana 
kierroksessa. Paperiliiton, PAMin ja Ra-
kennusliiton kautta olen päätynyt sähkö-
alojen ammattilaisten järjestöön. Samalla 
hektinen Helsingin Hakaniemi on vaihtunut 
tasaisempaan Tampereeseen.

Työelämä on muuttunut minun aikana-
ni…

… sähköisempään muotoon. Moni asia 
on automatisoitu, palvelut ovat nopeutu-
neet, tietotyötäkin on päästy laajamittai-
sesti tekemään etänä. Kunnon digiloikka 
on otettu erityisesti koronavuoden aikana ja 
toimintoja on työpaikoilla laajalti innostuttu 
kehittämään edelleen. Mielestäni homma 
toimii ja palvelu pelaa, en erityisemmin 
haikaile mennyttä aikaa. Toki lähitapaami-
set ja fyysiset kontaktit ovat yhä tärkeitä; 
kaikkea toimintaa emme voi tai haluakaan 
siirtää verkkoon.

Tavallisena työpäivänäni…
… palvelen sähköliittolaisia sähköpos-

titse ja puhelimitse, pidän kirjaa luotta-
mustehtävistä, teen järjestelyjä tulevia 
tapahtumia varten, pidän eri toimintojen 

TAMPERELAISTUVA HELSINKILÄINEN
ja aikataulujen langat käsissäni, viestin 
ajankohtaisista teemoista eri kanavissa ja 
niin edelleen. Kohta päiviini tulee vielä 
aktiivisemmin mukaan verkkokoulutusten 
rakentaminenkin, jota tein jo edellisessä 
työssäni.

Työssäni tärkeintä on…
… olla osa sitä koneistoa, joka tekee 

merkityksellistä työtä oikeudenmukaisen ja 
arvokkaan työelämän puolesta. 

Haluaisin sanoa sähköalan ammattilaisil-
le, että…

… ammatillinen järjestäytyminen on nyt 
ja vastaisuudessakin tärkeää, jotta työnteki-
jöiden vaikutusvalta säilyy. On myös tärkeää 
esimerkiksi äänestää vaaleissa sellaisia 
tahoja, jotka eivät halua romuttaa työehtoja 
ja työttömyysturvaa tai hankaloittaa palkan-
saajan asemaa ja sitä kautta muutakaan 
elämää.

Paras palaute, jonka olen jäseneltä 
saanut, on…

… esimerkiksi kiitos jonkin jäsentapah-
tuman tai koulutuksen hyvästä järjestelystä 
ja antoisista sisällöistä. Sellainen palaute 
tarkoittaa, että jäsen sai tilaisuudesta hyö-
dyllistä tietoa ja viihtyikin hyvin.

Ammattiliitto on…

Tervetuloa 
taloon 

Sara & Perttu!

* Toim. huom. Vuonna 2006 ensimmäisen Euroviisu-voiton Suomelle tuoneen Lordi-yhtyeen keulakuva Mr. Lordi on 

oikealta nimeltään Tomi Putaansuu.

Oletko sukua Mr. Lordille?  – Kenties sen voi jo ulkonäöstäkin huomata, että sukulais-
mies on tosiaan kyseessä. Terkkuja vain sinne Rolloon!

BONUSKYSYMYS:

… jäsenen tuki ja turva työelämässä sekä 
työntekijän edustaja neuvottelupöydissä. 
Monelle se on myös yhteisö, jossa toimia 
aktiivisesti yhteisen hyvän ja reilujen työ-
elämän pelisääntöjen puolesta. On hienoa 
jatkuvasti huomata, miten niin moni on 
ylpeästi oman ammattiliittonsa jäsen ja 
jakaa järjestäytymisen ilosanomaa pyyteet-
tömästi. Toivottavasti se sanoma tavoittaa 
mahdollisimman monet liittoon kuulumista 
empivät.

Työehtosopimus on…
… sopimisen pohja ja kehikko, joka 

turvaa monet mielestämme todennäköisesti 
itsestään selvät työelämän edut.

Työ on ihmiselle…
… tärkeä osa elämää ja monesti myös 

identiteettiä. Työn soisi olevan mielekästä, 
reilua, turvallista ja kaikille tasavertaista.

Tiesin Sähköliitosta, että…
… sen pääkonttori sijaitsee poikkeuksena 

moniin ammattiliittoihin Tampereella. 
Työmarkkinoiden tulevaisuus on…
… murroksessa ja vaikeasti ennustetta-

vissa, mutta toivottavasti valoisa.
Vapaa-ajallani harrastan…
… lukemista, ulkoilua ja patikointia ja 

kulttuuritapahtumia. Eritoten teatteriin on 
ollut ikävä! Toivottavasti syksyn tullen voin 
harrastaa myös jotain ohjattua ja käsityö-
teemaista, kuten vaikkapa keramiikkaa 
työväenopistossa.

Kotipaikkakunnallani parasta on…
… meri, eteläisen kaupungin kaduilla 

haahuileminen varsinkin kesäaikaan ja 
laaja kulttuuritarjonta. Vastaan näin, koska 
asun vielä virallisesti Helsingissä.n

 TEKSTI : :  MINNA JÄRVENPÄÄ

 KUVAT:  MINNA JÄRVENPÄÄ JA  TAPIO HEIKKINEN
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PALJASJALKAINEN 
OULULAINEN

… luottamus omaa työtäni ja tekemistäni 
kohtaan. Vaikka yksittäistä kehua tai posi-
tiivista palautetta ei aina tulisikaan, paras 
palaute on, kun tiedät luottamuksen olevan 
kunnossa. Siitä pystyy ammentamaan 
voimaa omaan työskentelyyn.

Ammattiliitto on…
… jäsentensä työehtoja valvova yhteisö. 

Ammattiliitto olemme me jäsenet kaikki 
yhdessä. Vahvan ammattiliiton pohjan muo-
dostavat luottamushenkilöt, osastotoimijat, 
erilaiset aktiivit, kaikki jäsenet ja osaava 
henkilökunta!

Työehtosopimus on…
… työntekijän turva, jonka ehtoja 

työnantaja ei voi alittaa. Se takaa turvan 
työntekijälle monissa työpaikan tärkeissä 
asioissa, työn tekemisessä ja siitä saatavas-
sa ansiossa.

Työ on ihmiselle…
… kunnia-asia, joka tuo turvaa ja sisältöä 

elämään. Kaikilla on oikeus työhön, jossa 
tuntee itsensä tärkeäksi, jossa saa toteuttaa 
itseään ja omia vahvuuksiaan ja josta saa 
olla ylpeä.

Tiesin Sähköliitosta, että…
… se on pienehkö ammattiliitto, joka 

edustaa tärkeää ja ammatistaan ylpeää 

* Toim. huom. Rössypottu on Oulun seudun perinneruoka, jonka olennainen ainesosa on veripalttu.

Syökkönää rössypottua? – Eipä ole tullut koulun ja armeijan jälkeen syötyä, mutta 
täytynee korjata asia, jos sitä jostakin ravintolasta saisi! Meillä kotona sen tekemisestä 
tuskin innostutaan, vaikka oululainen perinneruoka kyseessä onkin!

BONUSKYSYMYS:

jäsenistöä. Sähköliitossa työskentelee tiivis 
ja toisiaan auttava tehokas työyhteisö.

Työmarkkinoiden tulevaisuus on…
… paljon kysymyksiä ja epätietoisuutta 

herättävä. Tähän ovat vaikuttaneet muun 
muassa Metsäteollisuus ry:n ja Teknolo-
giateollisuus ry:n työehtosopimustoimintaa 
koskevat ilmoitukset. Meillä ammattiliittona 
on syytä valmistautua huolellisesti muuttu-
vaan työelämään ja työmarkkinoihin, jotta 
osaamme palvella jäseniämme parhaalla 
mahdollisella tavalla.

Vapaa-ajallani harrastan…
… perheen kanssa yhdessäoloa ja pyrin 

tapaamaan kavereitakin. Poikani pelaa 
jalkapalloa Oulun Luistinseuran 09 synty-
neiden edustusjoukkueessa, jonka yhtenä 
apuvalmentajana toimin. Tähän kuluu vii-
koittain paljon aikaa. Kierrämme Suomea-
kin erilaisissa turnauksissa. Harrastukset 
ovat tärkeitä; ne auttavat jaksamaan työssä 
ja antavat kivaa vastapainoa työasioihin.

Kotipaikkakunnallani parasta on…
… ihmiset, loistavat harrastus- ja ulkoi-

lumahdollisuudet sekä isoksi kaupungiksi 
lyhyet etäisyydet joka paikkaan. Paljas-
jalkaisena oululaisena listaa olisi helppoa 
jatkaa vaikka millä mitalla! n

Sähköliiton YouTube-kanava täytyy hitaas-
ti mutta päättäväisesti. Sen tuoreimpia hel-
miä on Michael Sjöbergin kuvaama ja Henri 
Lindemanin juontama video heinä-elokuun 
vaihteen Volttipäivistä. Kahteen ja puoleen 
minuuttiin on tiivistetty Helsingin Sähkö-
alantyöntekijät ry:n järjestämän viikonlop-
putapahtuman kohokohdat Original Sokos 
Hotel Presidentin suojissa.

Viimeisimpiin ladattuihin videoihin kuu-
luu myös Henri Lindemanin tähdittämä hie-
man yli kolmeminuuttinen metsässä kuvat-
tu video siitä, mitä on odotettavissa, mikä-
li työehtosopimuksista ja yleissitovuudes-
ta joudutaan tulevaisuudessa luopumaan. 
Monet itsestään selviltä tuntuvat asiat aina 
palkkausjärjestelmästä lähtien joudutaan 
pakkaamaan matkalaukkuun.

Videossa on sama sanoma kuin keväällä 
teetetyssä Ole me! -esitteessä. Sen löydät 
osoitteesta sahkoliitto.fi/ajankohtaista/mita-
voit-tehda-tyoehtojesi-hyvaksi-ole-me.

Sähköliiton Facebook-sivu on tähän men-
nessä saanut yli 3 000 tykkääjää ja suun-
nilleen saman verran seuraajia. Viime aiko-
jen postauksista tykkäyksiä on eniten ke-
rännyt Volttipäivät-albumi.

Facebook-postauksemme on tarkoitettu 
nimenomaan jäsenille, ja muistuttelemme 
kanavalla ajankohtaisista aiheista, toisinaan 
häikäisevän kirkaskin pilke silmäkulmassa. 
Kannattaa siis ottaa seurantaan!

Sähköliiton Twitter-tilillä on nyt vajaat 
700 seuraajaa. Tviittimme käsittelevät säh-
köalan ja ammattiyhdistysmaailman ajan-
kohtaisia kuulumisia. Klikkaa Seuraa-paini-
ketta vaikka heti! Muista myös käyttää Säh-
köliitto-tunnistetta, jos tviittaat itse jotakin, 
jonka haluat liiton tilin löytävän.

Sähköliiton sosiaalisen median kanavat 
löydät osoitteista Facebook.com/Sahkoliitto 
ja Twitter.com/sahkoliitto 

OTA SÄHKÖLIITON FACEBOOK 
JA TWITTER SEURANTAAN

Joko kävit YouTube-kanavallamme?

MUISTELE VOLTTIPÄIVIÄ, 
SEURAA HENKKAA METSÄSSÄ

Videon päätteeksi katsojia kutsutaan mu-
kaan Sähköliiton Ammattiosastot yhdes-
sä -tapahtumaan etsimään vastauksia ja 
ratkaisuja tilanteeseen 25.–26. syyskuuta 
Helsinkiin.

HITTIBIISIN ESITYS 
TALLESSA KANAVALLA
Nostalgiaa puolestaan YouTube-kanaval-
la tarjoaa taltiointi liiton viimeisimmältä jä-
senristeilyltä keväältä 2019. Siinä Hovi-
muusikko Ilkka esittää varta vasten sähkö-
liittolaisille kirjoittamansa biisin (En oo) 
Sähkömies.

Merellisiin tunnelmiin kanavalla vie säh-
köliittolaisten omaa lomapaikkaa Kotkan 
Kaarniemeä esittelevä video, joka nousee 
myös ilmoihin.

Sähköliiton YouTube-kanavan löydät hel-
poimmin menemällä osoitteeseen youtube.
com ja kirjoittamalla hakukenttään Sähkö-
liitto. n
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OSASTO- JA 
ALUETOIMINNAN 
UUDELLEEN-
ORGANISOINTI-
HANKE KÄYNNISTYY

SAK:N KULTTUURIAPURAHAT HAETTAVISSA 
ELOKUUN AIKANA
SAK:n kulttuuriapurahat ensi vuodelle ovat haettavissa tämän kuun aika-
na. Apurahaa voivat hakea kaikki SAK:laisten ammattiliittojen yksityiset 
jäsenet ja harrastajaryhmät, ja sillä tuetaan ensisijaisesti taidepainottei-
sia kulttuuriharrastuksia.

Ensi vuodeksi haettavien apurahojen teemana on kaikenlaisen eriarvoi-
suuden vähentäminen.

Viime vuonna apurahaa myönnettiin esimerkiksi valokuvanäyttelyn pi-
tämiseen, perinneveneen kunnostukseen, valokuvausvälineiden hankin-
taan, lastenkirjan kirjoittamiseen ja historiahankkeeseen.

SAK:n kulttuurirahasto on Kansan Sivistysrahaston erikoisrahasto. KSR 
on yksityinen säätiö, joka toimii läheisessä yhteistyössä ammattiliittojen 
ja työväenjärjestöjen kanssa ja jonka tarkoituksena on tukea yhteiskun-
nallisesti suuntautunutta kulttuuri- ja sivistystyötä, tutkimusta, opiskelua 
ja valistustoimintaa.

Apurahaa voi hakea KSR:n nettisivujen kautta osoitteessa sivistysra-
hasto.fi/apuraha n

PALKKATURVAN ENIMMÄISMÄÄRÄÄN KOROTUS
Palkkaturvan enimmäismäärää on korotettu heinäkuun alusta. Nyt se on 
19 000 euroa entisen 15 200 euron sijaan samalle työnantajalle tehdyn 
työn perusteella.

Siirtymäsäännöksen mukaan lakia sovelletaan niihin saataviin, joiden 
hakemisen kolmen kuukauden määräaika on päättynyt 1. heinäkuuta tai 
sen jälkeen. Palkkaturvalain mukaan saatavaa on haettava palkkaturvana 
kolmen kuukauden kuluessa sen erääntymisestä. 

Palkkaturvan piiriin kuuluvat kaikki työntekijän saatavat, jotka työnan-
taja olisi velvollinen maksamaan, varsinaisen palkan lisäksi siis esimer-
kiksi lomapalkka ja -korvaus, päivärahat ja työaikapankkisaatavat. 

Lisätietoja löydät osoitteesta ely-keskus.fi/palkkaturva. Uuden-
maan ELY-keskus hoitaa keskitetysti koko maan palkkaturva-asiat. n

ÄLÄ JÄÄ ILMAN UUTISKIRJETTÄ – 
PÄIVITÄ SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI

Sähköliiton uutiskirje täyttää syyskuussa jo vuoden, sillä 
ensimmäinen lähti liikkeelle syyskuun puolivälissä viime 
vuonna. Viimeisin kirje on lähetetty jäsenistölle 4. elokuuta.

Ajankohtaisia aiheita käsittelevä Sähköliiton uutiskirje 
lähetetään noin kerran kuussa koko jäsenistölle.

Saat uutiskirjeen, mikäli sähköpostiosoitteesi on ajan 
tasalla jäsenrekisterissämme. Jos et ole saanut kirjettä, käy 
päivittämässä sähköpostiosoitteesi kirjautumalla sähköiseen 
asiointipalveluun osoitteessa jasenpalvelu.sahkoliitto.fi. n

– Osasto- ja aluetoiminnan uudistushankkeen tarkoitus on siirtää painopistettä 

yhdistysbyrokratian pyörittämisestä työpaikkojen järjestämiseen ja jäsenten työpaikkojen 

edunvalvontatoiminnan parantamiseen, sanoo  Reijo Salmi.

Koronavirustartuntatilanne on heikentynyt, ja mo-
nen sairaanhoitopiirin alueella ollaan kiihtymis- 
tai leviämisvaiheessa. 

Sähköliiton henkilökunta jatkaa pitkälti etätöis-
sä kaikissa toimipisteissään. Varmimmin yhtey-
den liiton asiantuntijoihin saat soittamalla tai lä-
hettämällä sähköpostia.

Liiton yleiset ja henkilökunnan yhteystiedot 
löytyvät nettisivuiltamme osoitteesta sahkoliitto.
fi/yhteystiedot. n

TAVOITAT LIITON HENKILÖKUNNAN YHÄ 
PARHAITEN PUHELIMITSE JA SÄHKÖPOSTILLA

PILOTTEINA VARSINAIS-SUOMI JA KESKI-SUOMI/SAVO-KARJALA, 
TYÖNTEKIJÄT VALITAAN PIAN

Sähköliiton hallitus päätti alkukesästä, että 
Varsinais-Suomessa ja Keski-Suomessa/Savo-
Karjalassa aloitetaan kokeilu, jossa osasto- ja 
aluetoimintaa organisoidaan uudelleen. 

Kokeilu on kolmivuotinen, ja siihen osallistu-
vien osastojen kanssa solmitaan määräaikai-
nen sopimus. 

Samalla hallitus laittoi kahden alueasian-
tuntijan työpaikat pilottialueilla haettaviksi. 
Hakuaika päättyi heinäkuun alussa, ja uudet 
työntekijät valitaan piakkoin. 

Sähköliiton edustajisto päätti hankkeen 
aloittamisesta viime marraskuun kokoukses-
saan. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa osas-

tojen toimintaa ja tiivistää osastojen ja lii-
ton yhteistyötä edunvalvonnan puitteiden luo-
misessa. Hankkeen päämääränä on vahvistaa 
osastojen toimintamahdollisuuksia työehdois-
ta sopimisen siirtyessä aina vain enemmän 
työpaikoille.

Liiton ja sen osastojen pitää pystyä vastaa-
maan muutokseen työehdoista sopimisessa ja 
huolehtimaan tulevaisuudessakin jäsentensä 
edunvalvonnasta. Tämän takia kummallekin 
pilottialueelle palkataan alueasiantuntija vetä-
mään hanketta.

Vastaava järjestöasiantuntija Reijo Salmi kir-
joittaa hankkeen merkityksestä Sähköjohto-
palstalla sivulla 3. n

KUVA: RIITTA KALLIO.
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KUUKAUDEN
KUVA

Työntekijä loukkaantui laskiessaan 
alas sähkölinjaa. Käräjäoikeus kat-
soi, että työmaakohtainen vaarojen 
arviointi oli ollut puutteellista –  
sakot työnjohtajalle ja yhtiölle

Tapaturmassa loukkaantunut työntekijä 
oli kiivennyt sähköpylvääseen noin kah-
deksan metrin korkeuteen tarkoitukse-
naan irrottaa sähköjohto pylvään kan-
natinkoukusta ja nostaa johto koukun 
yli. Kun johto oli vapautunut, se oli kis-
kaissut työntekijän kohti pylvästä. Sa-
malla suojaköysi oli löystynyt ja valahta-
nut työntekijän jalkoihin siten, että hän 
oli jäänyt 15 minuutiksi roikkumaan pää 
alaspäin pylväskengän varaan.

Syyttäjän mukaan yhtiön tiimipäällikkö 
ja työnjohtaja olivat laiminlyöneet nou-
dattaa työturvallisuusmääräyksiä, koska 
asianmukaista vaarojen arviointia työkoh-
teessa ei ollut tehty ja lisäksi laiminlyö-
mällä hankkia turvalliset ja työolosuhtei-

siin sopivat työvälineet sekä riittävän oh-
jauksen ja perehdytyksen antamisen.

    

Pirkanmaan käräjäoikeus katsoi jääneen 
näyttämättä, että yhtiön toiminnassa olisi 
laiminlyöty asianmukaisten työvälineiden 
hankinta taikka työhön perehdytys, mutta 
kohdekohtaista vaarojen arviointia ei ol-
lut toteutettu työturvallisuuslain edellyt-
tämällä tavalla.

Käräjäoikeus totesi, että valtaosa pyl-
västyöskentelystä tehdään vaihtuvilla 
kohteilla, jotka sijaitsevat mahdollisesti 
hyvinkin kaukana työnjohdon työpistees-
tä. Lisäksi työtehtäviä joudutaan toteut-
tamaan ainakin jossain määrin hyvin no-
pealla aikataululla.  Yhtiössä oli ohjeis-
tettu työmaakohtainen vaarojen arvioin-
ti siten, että sen tekee kohteelle saapuva 
työntekijä tai työpari ennen töiden aloit-
tamista. Ohjeistuksen mukaan arvioinnis-
sa tuli käyttää siihen laadittua lomaket-
ta, joita piti olla asentajien käytössä ol-
leissa autoissa. Lomakkeessa oli kiinni-
tetty huomiota mm. kohteen vaaroihin ja 

riskeihin sekä työohjeiden tuntemiseen 
ja pylväiden kuntoon. 

    

Käräjäoikeus totesi loukkaantuneen työn-
tekijän työparin kertomukseen viitaten, 
ettei kohdekohtaista vaarojen arviointia 
ollut toteutettu kirjallista lomaketta käyt-
täen. Todistajan kertomuksen mukaan 
hänen työkohteissaan ei arviointilomaket-
ta ollut käytetty turmaa edeltävän kah-
den vuoden aikana, eikä samana aikana 
näitä lomakkeita ollut autoissa saatavilla. 

Käräjäoikeus katsoi, että lomakkeen 
yleinen käyttämättä jättäminen oli nosta-
nut työmaakohtaisten vaarojen arvioinnin 
puutteellisuuden riskiä niin, ettei vaaro-
jen arviointi ollut työturvallisuuslain 10 
§:n edellyttämällä tavalla riittävän järjes-
telmällistä. 

    

Käräjäoikeuden mukaan yhtiön työnjoh-
taja oli laiminlyönyt varmistua, että työn 
turvallinen tekeminen olisi asianmukai-

sesti arvioitu ennen sen aloittamista. Me-
nettelyllään työnjohtaja oli syyllistynyt 
työturvallisuusrikokseen. Käräjäoikeus 
tuomitsi työnjohtajan 20 päiväsakon sak-
korangaistukseen. 

Koska asentajien välittömällä esimie-
hellä oli hyvin harvoin tilaisuutta men-
nä työkohteisiin paikalle, oli yhtiö laimin-
lyönyt huolehtia järjestelyistä, joilla työn-
tekijöiden toteuttamaa työmaakohtaista 
vaaran arviointia olisi valvottu. Käräjäoi-
keus katsoi siten näytetyksi, ettei yhtiön 
toiminnassa ole noudatettu huolellisuut-
ta ja varovaisuutta rikoksen ehkäisemi-
seksi. Käräjäoikeus tuomitsi sähkönja-
kelu- ja voimansiirtoverkkojen palvelui-
ta tarjoavan yhtiön 17 500 euron suurui-
seen yhteisösakkoon.  n

Pirkanmaan käräjäoikeus 22.6.2021, 
asianumero R 21/1448. 
Tuomio ei ole lainvoimainen. 

TERVEISIÄ LAKIMIEHELTÄ
VAAROJEN ARVIOINTI VELVOITTAA
 TEKSTI :  KIRSI WIDGREN

Mittaushistorian lämpimin kesä oli suotuisa niin kotimaan matkailulle kuin Suomen luonnollekin. Ainoastaan vedessä kelluvat sinilevät latistivat tunnelmaa Hangon Casinon uimarannalla. 

KUVA: RIITTA KALLIO.
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 TEKSTI  JA KUVAT:  RIITTA KALLIO

ASUNTOMESSUT 2021 LOHJAN HIIDENSALMESSA

UNELMA-ASUNTOJA 
JÄRVENRANNALLA

Asumisoikeustalon piharakennuksen 

sähköasennuksia viimeistelivät Telilän 

Sähkötyö Oy:n asentajat Sami Söderlund 

ja Jouko Kärkkäinen.

Hiidensalmi sai tunnelmallisen kahvilan kunnostetusta sahanjohtajan asunnosta. 

Talossa on myös työ- ja kerhotiloja.

 

Asumisoikeustalon piharakennus rajaa tontin tyylikkäästi vilkkaasti liikennöidystä tiestä.
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Etelä-Suomen suurimman jär-
ven rantaan rakentuneet tämän-
kesäiset asuntomessut tarjosi-

vat kävijöille paljon asiaa talotekniikas-
ta, vähähiilisyydestä ja erilaisista asu-
misen malleista. Silmänruokaakaan 
ei puuttunut, sillä Lohjanjärven ran-
nan entinen saha-alue oli huolellises-
ti muokattu viihtyisäksi puistomaiseksi 
asuinympäristöksi, johon sopivat niin 
pientalot kuin massiiviset kerrostalot-
kin järvinäköaloineen.

Asuntomessujen alla kuusikerrok-
sisen asumisoikeustalon nurkalla vii-
meisiä sähkökytkentöjä viimeistelevät 
Telilän Sähkötyö Oy:n kokeneet säh-
köasentajat Jouko Kärkkäinen ja Sa-
mi Söderlund  eivät juuri ehtineet mai-
semia ihailla, kun aikataulut painoivat 
päälle.

– Aika lailla normaali nykyaikainen 
työmaa, paljon sähkötekniikkaa, luon-
nehtivat miehet laajaa urakkaansa, jota 

Kärkkäinen oli ehtinyt tehdä jo vuoden 
päivät ja Söderlundkin viimeiset kolme 
kuukautta.

Lohjalaisille sähköasentajille parin 
kilometrin päässä kaupungin keskus-
tasta sijaitseva työmaa on ollut muka-
van työmatkan päässä ja helposti saa-
vutettavissa.

Oman säväyksensä asuntomessu-
asennuksille antoi tieto, että kymmenet 
tuhannet ihmiset tulevat vierailemaan 
messualueella. 

– Kaiken pitää pelata moitteettomasti 
ja lopputuloksen pitää olla viimeistelty, 
kuten tietysti aina muutenkin.

YMPÄRISTÖASIOIHIN SATSATTU
Jos lohjalaiset ovat löytäneet asunto-
messuille hyvän sijoituspaikan niin 
myös messuteemat olivat ajan hen-
keen sopivat. Vähähiilistä rakentamis-
ta ja energiatehokkuutta korostettiin, 
samoin uusiutuvan energian hyödyn-

tämistä. Ilmastoystävällisyyden ohella 
messuilla nostettiin esiin asumisviihtyi-
syyden eri puolia.

Hiidensalmesta on pyritty tekemään 
tasokas asuinalue, jolla viihtyvät kai-
kenikäiset ihmiset. Myös asuntotyyppe-
jä löytyy omakotitaloista asumisoikeus-, 
vuokra- ja hoiva-asuntoihin. Pisimmäl-
le ekologinen ajattelu oli viety messu-
jen vetonaulassa, pyöreässä teräsraken-
teisessa Pyörre-talossa, mutta monessa 
muussakin kohteessa oli panostettu il-
mastoystävällisiin ratkaisuihin. Se nä-
kyi muun muassa talojen energiatehok-
kuutena, uudenlaisina lämmitysratkai-
suina ja aurinkoenergian hyödyntämi-
senä.

Myös sähköiseen liikenteeseen oli va-
rauduttu Hiidensalmessa monin tavoin. 
Lisäksi alueen sijainti vähentää auton 
käytön tarvetta. Hyvät kävely- ja pyöräi-
lyreitistöt sekä alueelle rakennettavat 
omat palvelut vähentävät lähiautoilua. 

ETÄTYÖASIATKIN ESILLÄ
– Pandemia-aikana moni on alkanut 
kaivata arkeensa sujuvuutta, tilaa ja 
luonnon läheisyyttä. Näihin toiveisiin 
Hiidensalmi voi vastata, lupasi Lohjan 
kaupunginjohtaja Mika Sivula.

Yksi alueen makeimmista etätyö-
pisteistä oli omarantaisessa Villa Ho-
peapuussa. Ekopuutalon rantasaunan 
yhteyteen tulee Helsingissä töissä käy-
välle Krister Parvikoskelle työhuone.

– Bussilla yhdensuuntaiseen työ-
matkaan kuluu tunti. Vastaisuudessa 
liikenteessä tarvitsee olla paljon har-
vemmin, kun ainakin osan töistä voi 
tehdä etänä, itse messutalolla raken-
nustöitä paiskinut nuori isäntä enna-
koi.

Nanette Parvikoski kertoo, että pa-
riskunta myi aiemmin omistamansa 
kesämökin pois talon rakennusaikana.

– Tässä talossa ei erilliselle mökille 
kaipaa, kun järvi on vieressä. 

Lohjanjärvi ja rantapuistot liikuntareitteineen antavat ilmettä ja tuovat viihtyisyyttä uudelle asuinalueelle.

Monenlaiset sähköiset mukavuudet parantavat messutalojen ja –asuntojen käyttöä. Lasiseinäiset saunat, 

upotetut valaisimet ja hulppeat keittiöt pistivät messuvieraat huokailemaan

Krister ja Nanette Parvikoski rakensivat modernin hirsitalon Lohjajärven rantaan. Rantasaunan yhteydessä on myös etätyöpiste.

Ekotalo Pyörre taideteoksineen oli messujen kiinnostavimpia kohteita.

Asuntomessut ovat myös ”sisustusmessut”.
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OLEN ETUOIKEUTETTU, olen 
saanut työskennellä Sähkölii-

ton jäsenten palveluksessa jo yli 
26 vuotta. Näihin vuosiin mahtuu 
paljon tapahtumia, liiton kehitty-
mistä ja uudistumista, onnistumi-
sia ja vastoinkäymisiä. Onnistu-
misista on osattu iloita ja vastoin-
käymiset ovat olleet arvokasta op-
pia tulevaisuuteen. Täysiä vuosi-
kymmeniä täyttäessä tulee väis-
tämättä mieleen menneet ajat, 
enkä tässä kirjoituksessakaan 
malta olla niitä muistelematta.

Tie Sähköliiton jäsenten palve-
lukseen oli mielenkiintoinen ja yl-
lättävä, en tosin edes tiennyt tai 
tunnistanut olevani sillä tiellä. 
Ammattikoulun jälkeen kävin ar-
meijan viestikomppaniassa. En-
simmäinen vakituinen työpaikka-
ni oli Sähkövaruste Mikkelissä, 
jossa työskentelin muutaman vuo-
den ennen Suur-Savon Sähköön 
siirtymistä vuoden 1986 alussa.

Työvuosia Suur-Savon Säh-
kö Oy:ssä muistelen mielellä-
ni. Sain olla tekemässä ja koke-
massa sähköjakelualan isoa muu-
tosta, jakeluverkoston etäohja-
us- ja valvontajärjestelmien (kau-
kokäyttöjärjestelmä) rakentamista 
ja käyttöönottoa. Muodostimme 
sähkökorjaamon tiimin lähimpi-
en työkaverieni ja hyvien ystävie-
ni Keimo Moilasen, Rauno Palti-
alan, Reijo Mikkasen ja Matti Hä-
mäläisen kanssa. Taitaa Keimol-
lekin tulla täysiä vuosikymmeniä 
täyteen, lähetänkin tässä työparil-
leni ja ystävälleni Keimolle mitä 
parhaimmat onnittelut. Yhteisiä 
työreissuja oli paljon ja muistelen 
niitä lämmöllä.

AMMATTIOSASTOA 
PERUSTAMASSA
Ensimmäinen kosketus Sähköliit-
toon tuli Joutsassa kesällä 1987, 
kun keskustan kaapelitöissä ta-
pasin niin ikään Suur-Savon Säh-
kössä työskentelevän Keijo Suo-
malaisen. Joutsan asentajat oli-
vat järjestäytyneinä Sähköliittoon 
ja me Mikkelin asentajan olimme 
Metalliliitossa. Asentajat olivat 
silloin kahdessa eri ammattiliitos-
sa ja kahdessatoista eri ammatti-
osastossa.

Muistan hyvin, kun Keijo opasti 
minua työehtosopimuksen tulkin-
nassa likaisen työn lisää koskien. 
Keijo jo tuolloin totesi, että säh-
köalan ammattilaiselle Sähköliitto 
on oikea liitto. Muutaman vuoden 
kuluttua Unto Jarvan ja Eero Hy-
tösen johdolla me kaikki asenta-
jat järjestäydyimmekin Sähköliit-
toon perustamalla ammattiosas-
ton numero 184.

Uudessa ammattiosastossa in-
toa ay-toimintaan oli paljon ja 
pian olinkin jo järjestelemässä 
koulutustilaisuuksia. Muistan en-
simmäisen järjestämäni osasto-
kurssin. Liiton työehtosopimuk-
sesta tuli kertomaan silloinen 
energia-alan jaostosihteeri Lauri 
Lyly. Laurihan toimi myöhemmin 
Sähköliiton kuten myös SAK:n 
puheenjohtajana sekä Tampereen 
pormestarina. Tuolla kurssilla oli 
yli 50 osallistujaa, joten silloin oli 
kiinnostusta ay-asioihin.

TYÖHÖN SÄHKÖLIITTOON
Työni Sähköliitossa alkoi vuonna 
1995 Itä-Suomen aluetoimistos-
sa Mikkelissä. Tuolloisten alue-
toimitsijoiden tehtävänimike oli 
aluesihteeri. Olin toimitsijoista 
iältäni nuorin ja ay-työkokemuk-
seltani melkoinen untuvikko. Tuo-
retta ja ehkä liiankin kehittämi-
sinnokasta aluesihteeriä opasti-
vat ja hieman hillitsivätkin muut 
kollegat; edeltäjäni Markku Jär-
veläinen, Ilari Hyytiäinen, Teuvo 
Pernu, Veikko Tallgrén ja jo edes-
mennyt Jukka Vähä-Savo. Jär-
jestöyksikön sielu, sihteeri Raija 
Berglind katsoi peräämme ja piti 
meidät ruodussa. Urpo Karvinen 
toimi tuohon aikaan järjestöyk-
sikön vetäjänä, hänkin jo edes-
mennyt.

Talon tavat opittiin nopeasti ku-
ten myös työ, jota silloisen Itä-
Suomen aluetoimiston alueel-
la riitti. Sähköasennusala työllis-
ti melkoisesti ja alueen työmail-
la käytiin ahkerasti suorittamassa 
työmaavalvontaa ammattiosasto-
jen kanssa. Osastot, niiden toi-
minta ja aktiivit tulivatkin tutuk-
si nopeasti. Nuorelle toimitsijalle 
laitettiin vastuulle liiton nuoriso-
toiminnan kehittäminen ja myös 

kansainvälisiä tehtäviä. Ammat-
tiosastojen silloisten nuorten ak-
tiivien kanssa suunnittelimme ja 
kehitimme ammatillisiin oppilai-
toksiin suunnatun työmarkkina-
tiedotustoiminnan. Oppilasjäsen-
määrä alkoikin kasvaa melkoista 
vauhtia. Alkutahdit tälle kehitys-
työlle suunniteltiin liiton kurssilla 
Haukiputaalla Pohjolan Opiston 
saunan lauteilla.

Vuonna 2000 siirryin työsken-
telemään liiton keskustoimistol-
le Tampereelle. Aluksi vastuulleni 
kuului tietoliikennealan sopimus-
toiminta ja myöhemmin teollisuu-
den sopimusalat sekä energia- 
ICT- verkostoala. Liiton puheen-
johtajaksi minut valittiin 2016.

Vuodet Sähköliitossa ovat ol-
leet hienoja vuosia. Työkavereita 
on eläköitynyt ja minunkin vuoro-
ni tulee ehkä noin viiden vuoden 
kuluttua. Tullessani liittoon töihin 
olin toimitsijoista nuorin, aika on 
tehnyt tehtävänsä ja olen nyt van-
hin mies talossa. Olen iloinen sii-
tä, että olemme rekrytoineet tai-
tavia ja sitoutuneita ammattilai-
sia palvelemaan liiton jäsenistöä. 
Uusia vastuunkantajia nousee ja 
jatkuvuus liiton tekemisessä on 
hyvin turvattuna.

 
TYÖMARKKINAKENTTÄ 
UUDISTUU, PYSYMMEKÖ 
MUKANA?
Tulevaa aikaa on tarpeellista poh-
tia perusteellisesti. Suomalainen 
työmarkkinajärjestelmä on mur-
roksessa. Vientiteollisuudessa 
metsäteollisuuden ja teknologia-
teollisuuden työnantajaliitot oh-
jaavat työehtosopimusneuvottelut 
yritystasolle valtakunnallisten so-
pimusten sijaan.

Työnantajajärjestöt ovat jo pit-
kään vaatineet, että palkanmuo-

dostusta ja muita työehtoja kos-
kevaa päätöksentekoa on siirret-
tävä enemmän yritys- ja työpaik-
katasolle.

Ammattiyhdistysliike on pitänyt 
kiinni erityisesti valtakunnallisten 
työehtosopimusten palkanmuo-
dostusperiaatteista, joskin yritys-
kohtaisia eriä on jaettu paikal-
lisesti sopien. Myös esimerkiksi 
työaikoihin liittyvä paikallinen so-
piminen on tarkoin säädeltyä työ-
ehtosopimuksissa.

Metsäteollisuuden ja teknolo-
giateollisuuden nopea siirtyminen 
yrityskohtaisen sopimisen malliin 
haastaa vanhan sopimisen järjes-
telmän. Koko muu työmarkkina-
kenttä seuraa tiiviisti mitä syksyl-
lä alkava yrityskohtainen työmark-
kinakierros tuo tullessaan. Lisäksi 
poliittisen kentän oikealla laidalla 
olevat puolueet ja media tukevat 
vahvasti ja näkyvästi työnantaja-
puolen avauksia työehdoista sopi-
misen siirtämisestä yritystasolle 
ja siellä jopa yksilötasolle.

Työnantajapuolen järjestöt ovat 
kyenneet viime vuosien neuvotte-
lukierroksilla vahvaan sekä kollek-
tiiviseen kontrolliin ja tätä kaut-
ta käytännössä hallinneet neu-
vottelupöydissä käsiteltäviä asioi-
ta. Työntekijäpuolella liitot eivät 
ole kyenneet samanlaiseen tiivii-
seen yhteistyöhön ja tilanne näyt-
tää tulevaakin kierrosta ajatellen 
haasteelliselta. Työmarkkinakent-
tä muuttuu merkittävästi ja tähän 
muutokseen on joka tapauksessa 
vastattava, ratkaistava on se, vas-
taammeko haasteeseen vahvana 
ja ehyenä ay-liikkeenä vai yksit-
täisinä ammattiliittoina.

YHTEISÖLLISYYS TEKEMISEN 
KESKIÖÖN
Ammattiliittojen jäsenmäärän las-

– Vuodet ovat vierineet nopeasti, 

välillä ajan nopea kulku ihmetyttääkin, 

Sauli Väntti toteaa merkkipäivänsä 

tuoksinassa. Myös Terhi-rouva osallistuu 

joihinkin liiton edustustehtäviin.

ku ja keskinäinen yhteistyöhalut-
tomuus ovat huono yhdistelmä ti-
lanteessa, jossa työmarkkinakent-
tä muuttuu enemmän kuin vuosi-
kymmeniin. Toki liittofuusioiden 
kautta saamme hetkellisesti liit-
tokokoa kasvatettua, mutta varsi-
naista ongelmaa emme sillä pois-
ta. Yhteisöllisyys, joka on voima-
varamme, olisi nostettava entistä 
enemmän toimintamme keskiöön 
niin järjestöjen sisäisessä tekemi-
sessä kuin järjestöjen välilläkin.

Suomalainen ay-liike on toimi-
nut vanhoilla vallanjako-opeilla 
koko sotien jälkeisen ajan. Tänä 
päivänä pääosa jäsenistä ei enää 
tunnista perusteita tälle toimin-
nalle. Olenkin hyvin ylpeä Sähkö-
liitosta myös näiltä osin. Olemme 
uudistaneet tekemistämme vii-
meisten vuosien aikana, olemme 
sisäisesti yhtenäisempiä ja ulos-
päin yhdessä vahvempia.

Vahvuutta ja yhtenäisyyttä tu-
lemme tarvitsemaan lähitulevai-
suudessa. Jäsentemme edunval-
vonnan turvaamiseksi tarvitsem-
me myös vahvaa yhteiskunnallista 
vaikuttamista valtakunnan päät-
täjiin. Edunvalvontatekeminen ei 
ole pelkkää työehtosopimusten 
neuvottelemista. Meidän on var-
mistettava, että lainsäätäjät huo-
mioivat myös työntekijöiden oi-
keudet. Yhteiskuntamme on ja-
kautunut aiempaa selvemmin. 
Seuraavat eduskuntavaalit voivat 
olla ratkaisevat työntekijöiden oi-
keuksien, edunvalvonnan ja am-
mattiliittojen toiminnan kannalta.

HARRASTUS VASTAPAINONA 
TYÖLLE
Metsästys on ollut lähellä sydän-
täni jo vuosikymmeniä. Hektinen 
työ ammattiliitossa on tosin vai-
kuttanut harrastukseen. Aikaa ei 
välttämättä aina ole ollut metsäl-
lä käyntiin. Asumme rakkaan vai-
moni Terhin kanssa omakotitalos-
sa kahden, lapset ovat jo muut-
taneet pois kotoa. Niinpä meil-
le tuleekin uusi perheenjäsen elo-
kuun lopulla, karkeakarvainen 
mäyräkoira Sisu. Pennusta tu-
lee metsästyskaveri ja kodinvahti. 
Sisu on tällä hetkellä vielä emän-
sä kaitsettavana, kun ikää on vas-
ta seitsemän viikkoa. Toivottavas-
ti aikaa metsästykseen järjestyy 
jatkossa. Aikaa uuden perheen-
jäsenen kanssa jännittää jo etu-
käteen.

Toivotan mitä parhainta loppu-
kesää ja värikästä syksyä kaikille 
Sähköliiton jäsenille! n

PITKÄ TIE SÄHKÖLIITON 
PUHEENJOHTAJAKSI

SAULI VÄNTTI 
60 VUOTTA 

8.7.2021

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

JÄSENLAJIT JA VASAMA-TILAUS

SOPIMUSALAJÄSEN, HALLINNOI VASAMA-TILAUSTASI SÄHKÖISESTI

• OPPILASJÄSENILLE lähetetään syksyisin tekstiviestikysely, johon vastaamalla tilaa lehden. Kysely lähetetään kaikille 
oppilasjäsenille, joiden puhelinnumero on ajan tasalla jäsenrekisterissä.

• SOPIMUSALAJÄSENET saavat lehden automaattisesti, mutta he voivat halutessaan peruuttaa sen sähköisessä asioin-
tipalvelussa ja lukea sähköistä versiota. Peruutuksen pystyy kumoamaan milloin tahansa sähköisessä asioinnissa osoit-
teessa jäsenpalvelu.sahkoliitto.fi.

• ELÄKELÄISJÄSENET voivat tilata lehden ensi vuodeksi nyt auki olevan tekstiviestikanavan kautta (katso ohjeet sivulta 
2). Ensi vuoden alusta tilaaminen tai peruuttaminen on mahdollista myös kesken vuoden sähköisen asiointipalvelun 
Tilaa Vasama/Peru Vasama -painikkeen kautta. Painike on ollut käytössä jo tänä vuonna.

Kotiin kannettu Vasama-lehti on sähköliittolai-
sen maksuton jäsenetu. Sitä täydentävät digi-
lehti ja pdf-muotoinen Vasama osoitteessa sah-

koliitto.fi/vasama. Osoitteesta löytyvät myös 
menneiden vuosien Vasamat pdf-muodossa, 
osa myös digilehtinä.

Kerrataanpa, miten kukin jäsen saa Vasaman 
postilaatikkoonsa.

Sähköiseen asiointipalveluumme 
on nyt rakennettu painike, jolla 
kaikki sopimusalajäsenet pääse-
vät hallinnoimaan Vasama-tilaus-
taan. Painike näkyy kaikilla sopi-
musalajäsenillä.

Jos olet aiemmin peruutta-
nut paperilehden, jäsentiedoissa-
si painikkeessa näkyy teksti Tilaa 

Vasama. Jos taas lehti tulee pos-
tilaatikkoosi, painikkeessa näkyy 
teksti Peru Vasama. Asiointipalve-
luun pääset osoitteessa jasenpal-
velu.sahkoliitto.fi. 

Nyt sinun on helppo hallinnoida 
tilaustasi kulloisenkin tilanteesi 
mukaan näiden ohjeiden mukaan:

1. Jos olet tyytyväinen nykyiseen 
valintaasi, sinun ei tarvitse teh-
dä mitään.

2. Jos olet aiemmin peruuttanut 
paperi-Vasaman ja haluaisit nyt 
saada lehden taas postilaatik-
koosi, kirjaudu sähköiseen asi-
ointiin ja klikkaa tiedoissasi nä-
kyvää Tilaa Vasama -painiket-

ta. Tämän tehtyäsi painikkees-
sa lukee Peru Vasama, mikä on 
merkki siitä, että tilauksesi on 
voimassa.

3. Jos haluat paperilehden si-
jaan lukea Vasaman sähköise-
nä, kirjaudu sähköiseen asioin-
tiin ja klikkaa tiedoissasi nä-
kyvää Peru Vasama -painiket-

ta. Tämän tehtyäsi painikkees-
sa lukee Tilaa Vasama, mikä on 
merkki siitä, ettei tilauksesi ole 
voimassa.

4. Voit milloin tahansa muuttaa 
valintaasi kirjautumalla sähköi-
seen asiointiin ja klikkaamal-
la painiketta uudelleen. Silloin 
kumoat edellisen valintasi.

Peru Vasama

Tilaa Vasama

 
Hallitus / HL / MA  

    
     ENNAKKOILMOITUS 
     3.6.2021  
 
 
EDUSTAJISTON SYYSKOKOUS 
 
Aika to – pe 11. – 12.11.2021  
Paikka Tampere, Scandic Hotel Rosendahl 
 

Sähköalojen ammattiliiton sääntöjen 8 §:n 16. kohdan mukaan edustajiston 
syyskokouksesta on annettava edustajiston jäsenille kirjallinen ennakkoilmoi-
tus viimeistään neljä kuukautta ennen kokousta. 

 
Hallitus on kokouksessaan 3.6.2021 päättänyt kutsua edustajiston syysko-
kouksen koolle 

 
marraskuun 11. – 12. päivinä 2021. 

 
 
Käsiteltävät asiat  

 
Liiton sääntöjen 8 §:n 17. kohdan mukaan asioista, jotka halutaan edustajiston 
syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä esitys hallitukselle viimeistään kaksi 
kuukautta ennen kokousta. 

 
Edustajiston kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetut asiat on kirjallisina osoitet-
tava hallitukselle ja toimitettava liiton toimistoon viimeistään 10.9.2021. 

 
 
 
Sähköalojen ammattiliitto ry 
Hallitus 

 

                         
Sauli Väntti  Hannu Luukkonen 
puheenjohtaja  varapuheenjohtaja 

 
 
 
 
Jakelu Ammattiosastot 
 Edustajiston jäsenet 

Hallituksen jäsenet 
Liiton toimitsijat 

 

KAARNIEMI
SÄHKÖLIITTOLAISTEN OMA LOMAPAIKKA
AURINKOISELLA MERENRANNALLA KOTKASSA
Varaa haluamasi mittainen loma tasokkaissa mökeissä tai huoneistoissa!
www.sahkoliitto.fi / edut ja palvelut / omat lomapaikat, joissa viihtyy

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tehdä varausta nettisivujen kautta tai 
sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, ole yhteydessä toimistotyöntekijä 
Teija Niemenmaahan puh. 050 371 8961. Kaarniemen varauksissa voit ottaa 
yhteyttä myös aluevalvoja Tapio Haikkaan puh. 0440 557 841.
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6.45
Minulla on aamuisin kolme herätyskel-
loa soittamassa vartin välein, ja niissä 
jokaisessa oma hälytysääni. Ensimmäi-
senä, kello 6.45 soivassa hälyttää Bom-
funk MC’sin Freestyler. Muita biisejä en 
muista nimeltä, mutta ne ovat mielestä-
ni hyviä herätystarkoituksiin. 

Jos ei ole mitään stressiä, voin nuk-
kua vielä vartin Freestylerin jälkeen. 
Mutta jos päivälle on tiukempi aikatau-
lu, nousen armeijatyyliin saman tien 
sängystä ja menen parvekkeelle hauk-
kaamaan ulkoilmaa.

Aamupalani on tosi kevyt, jos syön 
koulussa: rahkaa ja hedelmiä tai pan-
nulla kypsennettyjä vihanneksia. Jos 
tarvitaan tuhdimpaa aamupalaa, lai-
tan kasviksien seuraksi vaikka pekonia. 
Puolet ajasta olen kasvissyöjä.

Pakkailen reppuani ja suunnittelen, 
miten päivä jatkuu koulupäivän jäl-
keen: käynkö kirjastossa tai kaupassa.

Aamuuni kuuluu myös käsilläseison-
taharjoitus. Aloitin treenaamiseen ke-
väällä sillä tavoitteella, että kesällä se 
onnistuu. Pystyyn punnertaminen su-
juu hyvin, mutta tasapainon kanssa on 
vielä tekemistä. Jalkapallo- ja uintihar-
rastukset eivät ole kehittäneet tasapai-
noaistia.

8.00
Koulupäiväni Stadin ammattiopistos-
sa Helsingin Sturenkadulla alkavat jo-
ko kahdeksalta tai kymmeneltä. Kehä-
rata kulkee aivan kotini vierestä, ja olen 
muutamassa minuutissa Pasilassa, jos-
ta jatkan ratikalla Vallilaan. Koulumat-
kaan kuluu 25 minuutista 40:een; riip-
puu siitä, ehtikö ratikka lähteä ihan ne-
näni alta vai ehdinkö siihen.

Korona-aikaan opetusta on ollut 
myös etänä, mutta minulle lähiopetus 

sopii paremmin. Teen juuri näyttötöitä; 
niitä voi suorittaa juhannukseen asti. 
Yritän sada tutkinnon valmiiksi ja pääs-
tä pian töihin.

Kuuntelin lapsena sukulaisteni kieh-
tovia pallosalamatarinoita ja olin ute-
lias, miten kaikki toimii. Ei siis ihme, 
että aloin opiskella sähköalaa. Sitä pait-
si, onhan sähkö koko maapallon veri-
suoni. 

11.30
Teen näyttöjä yhtäjaksoisesti kolmes-
ta neljään tuntia ja kuuntelen samalla 
musiikkia.

Ruokailu on minulle rentoutumis-
hetki. Istun tunnin verran ja kuuntelen 
musiikkia. Soittolistallani on deep hip 
hopia. Kun joku laulaa ongelmistaan, 
se rauhoittaa, rentouttaa ja vapauttaa.

Iltapäivällä ei enää pidetä yhteisiä 
taukoja entiseen tapaan, vaan kukin jo-
ko lähtee opettajan ilmoituksesta paus-
sille tai jää omalle työpisteelleen. Ve-
täydyn näyttöjen lomassa oppilaitok-
semme A-talon aulaan, josta näkee nel-
jä kerrosta ylöspäin. Kerroksessa on bil-
jardipöytä, leuanvetotanko ja kirjasto. 
Tauon aikana tavallisesti sometan jo-
tain.

Olen poistanut kaikki muut sosiaa-

lisen median kanavani paitsi Instagra-
min. Sitäkin käytän enimmäkseen mee-
mien takia, jaan luontokuvia, biisejä ja 
vitsejä. Selfieiden julkaisemisen olen 
jättänyt.

Vitsit ja viisastelu ovat minua. Ensik-
si mainittujen avulla löysin oman paik-
kani ja sain hyväksyntää. Jälkimmäisel-
lä sain joko ihailua tai pahoja katseita. 
Viisastelustani jotkut myös saivat syyn 
mennä muiden mukaan kiusaamaan 
minua.

Olen syntynyt Venäjällä paikassa, jos-
sa näkyi vain yksi tv-kanava. Sen ansi-
osta opin etsimään tietoa kirjoista ja 
mistä milloinkin. Sieltä muutin 7-vuo-
tiaana Suomeen Kiteelle.

Olen oppilaitokseni opiskelijoiden 
edunvalvontajärjestön STAO ry:n pu-
heenjohtaja ja ammattiin opiskelevien 
SAKKI ry:n hallituksen jäsen. Kevään 
kuntavaaleissa olin Keskustan ehdok-
kaana. Politiikkaan sain sysäyksen, kun 
tajusin, että poliittiset päätökset rajoit-
tavat meidän opiskelijoiden asioiden 
ajamista. Helsingin pormestarin pää-
töksellä kasvomaskien ilmaisjakelu to-
teutui kirkoissa ja kerhoissa mutta ei 
toisen asteen oppilaitoksissa. Kun huo-
maan jonkin epäkohdan, haluan korja-
ta sen.

Kiireisimpinä päivinä minulla voi ol-
la viisikin kokousta. Toisinaan on kek-
sittävä luovia ratkaisuja. Osallistuessa-
ni Suomen nuorisoalan kattojärjestön 
Allianssin kevään etäkokoukseen sii-
vosin nimenhuudon aikana vielä omaa 
työpistettäni. SAKKI ry:n tulevaisuut-
ta suunnittelevaan kaksipäiväiseen ko-
koukseen jouduin ottamaan vapaata 
koulusta. Samalla tavalla kuin tykkään 
enemmän lähiopetuksesta, tykkään 
myös lähikokouksista.

Saan energiaa muiden auttamises-
ta ja huomiotta jääneiden asioiden tuo-
misesta esille. Pyrin aina tekemään asi-
at hyvin. Pientä burn outia on kyllä me-
nossa…

17.00
Koronarajoitusten aikana henkireikäni 
keskustakirjasto Oodi oli kiinni. Muu-
ten minulla on tapana mennä koulupäi-
vän jälkeen sinne. 

Joskus käyn välillä kotona ja palaan 
takaisin kaupunkiin. Kaupungissa teen 
pitkiä kävelylenkkejä ja kiertelen kirja-
kaupoissa.

Hyvä tapa rentoutua on myös istua 
kalliolla kirjoittamassa runoja. Kes-
ti pitkään ennen kuin pystyin kirjoit-
tamaan, mutta nyt voin sanoa, että kir-
joittaminen on minulle juuri oikea ta-
pa purkaa ajatuksiani. Riimejä alkoi 
vain tulla, kun istuin taannoin kaveri-
ni kanssa pelaamassa korttia. Kirjoitan 
tietysti itsestäni ja elämästäni sekä rak-
kaudesta.

21.00
Palaan kotiin viimeistään auringonlas-
kun aikaan ja tarkistan, paljonko oikein 
olen kävellyt. Heitän repun asuntoni 
yläkertaan ja laitan musiikkia soimaan.

Sitten alan kokkailla. Teen aina jo-
tain terveellistä, mutta hinta määrää, 
mitä opiskelija syö. Olen oppinut kuun-
telemaan, mitä kehoni haluaa, ja laitan 
joka päivä ruokaa juuri sen verran kuin 
tarvitsen, ravintolatyyliin lautanen ker-
rallaan. Siksi hävikkiä ei tule lainkaan.

Pannulla valmistetut kasvikset ovat 
vakiosyötävääni, ja herkkusienivokki 
ilman nuudeleita on yksi suosikkini.

Televisiota minulla ei ole, mutta kat-
son kokkaillessa sivusilmällä jotain 
huumoripitoista tietokoneen ruudul-
ta, vaikka Comedy Central Stand-Upia. 
Hiljattain katsoin Frendien vanhojen 
jaksojen parhaita paloja kaksi päivää 
putkeen.

22.00
Jos onnistun menemään kymmenel-
tä nukkumaan, herään seuraavana aa-
muna ilman herätystä. Mutta saatan ol-
la valveilla yhteen tai puoli kahteenkin 
saakka.

Kun muutin Kiteeltä Helsinkiin, tein 
alkuunsa töitä raksalla ja myöhemmin 
sähköalalla, sillä olin opiskellut alaa jo 
Pohjois-Karjalassa. Nyt haluan saada 
tutkinnon valmiiksi ja tarttua saamiini 
työtarjouksiin mahdollisimman pian.

Kun uudet opiskelijat aloittavat syk-
syllä lukuvuoden, pääsen ohjaamaan 
heitä tutorina.  
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Matvei Ivanovilla on kahden 
t:n tulevaisuustaktiikka: 
tutkinto valmiiksi ja 
töihin. Haastatteluhetkellä 
helsinkiläisopiskelija teki 
viimeisiä näyttöjä ja toivoi 
saavansa kaiken valmiiksi 
ennen juhannusta. Päiviä 
täyttävät myös lukuisat 
luottamustehtävät, muun 
muassa ammattiin opiskelevien 
SAKKI ry:n hallituksen 
jäsenyys.

ENERGIAA 
AMISTEN 
EDUNVALVONNASTA

 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ

 KUVA:  LAURA TURPEINEN
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TYÖTTÖMYYSKASSA Puhelinpäivystys maanantaina ja keskiviikkona klo 9.00–15.00, perjantaina klo 9.00–12.00, puh. 03 252 0300. 

Asiakaspalvelu avoinna arkipäivinä vain ajanvarauksella.

Hakemusten postitusosoite: Sähköalojen työttömyyskassa, PL 774, 33101 TAMPERE 

Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa ja ttkassa@sahkoliitto.fi

Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhaki-

jaksi täyttämällä sähköinen ilmoit-

tautumislomake osoitteessa www.

te-palvelut.fi viimeistään ensimmäi-

senä työttömyyspäivänäsi. Oikeutesi 

työttömyysetuuksiin alkaa aikaisin-

taan ilmoittautumispäivästä lukien.

NÄIN HAET 

ANSIOPÄIVÄRAHAA

Lähetä hakemus ja liitteet työttö-

myyskassan sähköisessä asiointi-

palvelussa. Löydät sen osoitteesta 

www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa.

Voit lähettää hakemuksen ja liitteet 

myös postitse osoitteeseen Sähkö-

alojen 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 koro-

tetaan vähintään 25 prosenttiin an-

siopäivärahaa maksettaessa.

Voit halutessasi tilata verottajal-

ta muutosverokortin etuutta varten. 

Ansiopäivärahan ennakonpidätys 

tehdään silloin verokortin mukaises-

ti ilman prosentin korottamista.

Lue lisää: 

www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa, 

www.tyj.fi

JOS JOUDUT TYÖTTÖMÄKSI TAI LOMAUTETUKSI

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön TYJ:n ti-
lastojen mukaan kassojen maksamien an-
siopäivärahojen määrä on laskenut maalis-
kuun jälkeen joka kuukausi suhteessa edel-
liseen kuuhun. Kesäkuussa ansiopäivärahaa 
maksettiin vähemmän kuin kertaakaan vii-
me vuoden huhtikuun jälkeen.

Kesäkuuhun mennessä kassat ovat tänä 
vuonna maksaneet ansiopäivärahaa 1,4 mil-

Maksettujen päivärahojen määrä kesäkuussa alin vuoteen

JÄSENTEN TYÖTTÖMYYSASTE ALITTI 5 PROSENTTIA
jardia euroa, mikä on 14 prosenttia enem-
män kuin alkuvuoden 2020 aikana ja 61 
prosenttia enemmän kuin vuoden 2019 al-
kupuoliskolla.

Kehitys näkyy myös Sähköalojen työttö-
myyskassassa: jäsenten työttömyysaste laski 
heinäkuussa alle viiden prosentin.

Myös TYJ:n jäsenkassoihin saapuneiden 
ansiopäivärahahakemusten määrä on las-

kussa. Alkavia työttömyys- ja lomautusjakso-
ja koskevien hakemusten määrä alitti kesä-
kuussa jo koronakriisiä edeltävän tason. Vii-
me vuoden kevääseen verrattuna uusien ha-
kemusten määrä laski huhti-kesäkuussa 82 
prosenttia.

Ansiopäivärahan saajien määrä on las-
kenut kesäkuuhun mennessä maaliskuus-
ta noin viidenneksellä ja viime vuoden ke-
säkuusta noin neljänneksellä. Ansiopäivä-
rahaa lomautuksen ajalta saavien määrä oli 
kesäkuussa lähes 40 prosenttia pienempi 
kuin maaliskuussa ja 70 prosenttia pienem-
pi kuin viime vuoden kesäkuussa.

VUOROTTELUKORVAUSTEN JA 

LIIKKUVUUSAVUSTUSTEN 

MÄÄRÄ KASVAA MALTILLISESTI

Ansiopäivärahahakemusten keskimääräi-
nen käsittelyaika huhti-kesäkuussa oli kas-
soissa alle kaksi viikkoa, ja puolet hakemuk-
sista käsiteltiin alle viikossa. Sähköalojen 
työttömyyskassassa käsittelyajat ovat pysy-

Muistathan ilmoittaa 
ansiopäivärahahakemuksellasi 

hakujakson mahdolliset 
loma-ajat sekä sinulle maksetut 

lomapalkat ja -rahat! 
Silloin ansiopäivärahasi 

maksetaan kerralla oikein.

 
 

   

 

ENNAKKOILMOITUS   

 
 
 
TYÖTTÖMYYSKASSAN EDUSTAJISTON  
VARSINAINEN KOKOUS 

9.6.2021  

   
 

Sähköalojen työttömyyskassa 
Aleksanterinkatu 15, PL 774 
33100 Tampere 
 

Puhelin 03 252 0300 
Faksi 03 252 0209 
Ttkassa@sahkoliitto.fi 

www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa 
 
Y-tunnus 0214445-4 

 

 
Aika to - pe 11.11.-12.11.2021  
Paikka Tampere, Scandic Hotel Rosendahl 
  

Työttömyyskassan hallitus on kokouksessaan 9.6.2021 päättänyt kutsua 
edustajiston varsinaisen kokouksen koolle  
 
marraskuun 11.-12. päivinä 2021. 
 
Kokouspaikkana on Tampere, Scandic hotelli Rosendahl. 
 
Kokouksessa käsitellään työttömyyskassan sääntöjen 15 §:ssä määrätyt asiat sekä 
sääntömuutosesitykset. 

 
Edustajiston kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetut asiat on kirjallisina osoitettava 
työttömyyskassan hallitukselle ja toimitettava kassan toimistoon viimeistään kaksi 
kuukautta ennen kokousta. Niiden pitää olla kassan toimistossa 10.9.2021 
mennessä. 

  
 

Sähköalojen työttömyyskassa 
Hallitus 

 
 
 

Tapio Heikkinen  Tarja Ojala 
puheenjohtaja  kassanjohtaja 
 
 
 

Jakelu Ammattiosastot 
Edustajiston jäsenet 

 Hallituksen jäsenet 
 
Tiedoksi Kassan henkilökunta  

 

 
 

 

Hakemusten määrän kehitys Sähköalojen työttömyyskassassa noudattelee yleistä linjaa.

neet muutamassa päivässä koko koronakrii-
sin ajan.

Maksettujen vuorottelukorvausten mää-
rä on hiljalleen alkanut nousta. Kesäkuussa 
määrä nousi vuoden takaisen tasolle ja lä-
helle vuoden 2019 tasoa.

Maksettujen liikkuvuusavustusten mää-
rä nousi puolitoistakertaiseksi viime vuo-
den kesäkuusta. Avustusta voi saada, jos ot-
taa työttömänä vastaan työn kaukana omas-
ta asuinpaikasta. n
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LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
27.9–1.10.2021 Kiljavan opisto, Nurmijärvi
KURSSIN KOHDERYHMÄ

Kurssi on tarkoitettu uusille luottamusmiehille, varaluottamusmiehille, teollisuuden yhdys-

henkilöille sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kai-

kille, joita kiinnostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan ja edunvalvonnan ke-

hittäminen.

KURSSIN TAVOITE

on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen ja -tietojen oppiminen. Tavoitteena on myös luot-

tamusmiehen tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen sekä oikeuksien tiedostaminen. mikä 

auttaa selviytymään työpaikan ongelmatilanteissa.

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

• luottamusmiehen perustehtävät ja verkostot

• luottamusmieheksi kehittyminen

• luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

• työoikeuden perusteet

• työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu

• yhteistoimintamenettely

• neuvottelutoiminnan perusteet

• luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

• ammattiyhdistysliikkeen merkitys ja tulevaisuus

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin 

ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. Liitto 

maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja jaettava materiaali sekä matkaku-

lut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käy-

tettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen, siitä sinun tulee ilmoittaa etukäteen Kil-

javan opistolle.

Kurssihakemuslomake löytyy Sähköliiton kotisivuilta, kohdasta ”lomakkeet”. Lähetä hake-

muslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

LUOTTAMUSMIESTEN JATKOKURSSI
1. osa 27.9.–1.10.2021 • 2. osa 1.–5.11.2021
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
KURSSIN KOHDERYHMÄ

Luottamusmiesten peruskurssin käyneet tai muutoin perustiedot luottamusmiestoiminnas-

ta hankkineet luottamusmiehet, varaluottamusmiehet, teollisuuden yhdyshenkilöt, ammatti-

osastojen puheenjohtajat tai työpaikka- ja/tai ammattiyhdistystoiminnasta kiinnostuneet. 

KURSSIN TAVOITE

Laajentaa ja syventää luottamusmiehen toimintaa sekä työelämää ja sen pelisääntöjä kos-

kevia taitoja. Antaa valmiuksia kehittää työyhteisöä, ammattiyhdistysliikettä ja yhteiskuntaa 

sekä luottamusmiehen asemaa näissä ympäristöissä.

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

• kokemukset luottamusmiestoiminnasta 

• työsopimuslain keskeiset pykälät 

• yhteistoimintalain keskeiset pykälät 

• työehtosopimuksen säädökset 

• luottamusmiehen vaikuttaminen, esiintyminen ja viestintä 

• neuvottelutaitoja

• luottamusmiehen työsuojeluyhteistoiminta 

• luottamusmies työyhteisön kehittäjänä 

• luottamusmiehen arvostus ja merkitys 

• yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ammattiyhdistystoiminnan kehittäminen

• oppimistehtävä

• omien taitojen arviointi ja jatko-opinnot 

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin 

ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. Liitto 

maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja jaettava materiaali sekä matkaku-

lut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käy-

tettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen, siitä sinun tulee ilmoittaa etukäteen Kil-

javan opistolle. Sähköliitto maksaa majoituksesi.

Kurssihakemuslomake löytyy Sähköliiton kotisivuilta, kohdasta ”lomakkeet”. Lähetä hake-

muslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

KURSSIT

TEOLLISUUS- JA ERITYISALOJEN 
AJANKOHTAISPÄIVÄT
4.–5.9.2021, Scandic Aulanko, Hämeenlinna
Koulutus on tarkoitettu kaikille teollisuuden- ja erityisalojen sopimusalajäsenille (sopimus-

alat 011 – 023).

KURSSIN TEEMOINA OVAT

• työmarkkinoiden murros, neuvottelutoiminnan tulevaisuus

• Sähköliiton teollisuuden sopimusalojen nykytila ja tulevaisuus

• sopimusalakohtaiset erityiskysymykset

• muut ajankohtaisasiat

Koulutus räätälöidään osallistujien sopimusalojen mukaisesti. Kouluttajina toimivat liiton 

asiantuntijat. Tervetuloa keskustelemaan sopimusalasi muutoksista ja oppimaan uutta!

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 20.8. mennessä tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai 050 409 

8469. Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen, ohjelmaan merkityt ruokailut sekä 

matkakulut, mikäli niitä syntyy. Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mu-

kaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km.

KILJAVAN OPISTON KURSSIT 
SYKSYLLÄ 2021
Sähköliitto on varannut paikkoja 
seuraavilta kevään yleisiltä kursseilta:
• Työsuojelun jatkokurssi 30.8.–3.9.2021 ja 4.–8.10.2021

• Uusi yhteistoimintalaki 25.–29.10.2021

• Työoikeuden peruskurssi 25.–29.10.2021

• Tuottavuus ja hyvinvointi: luottamusmiesten täydennyskurssi 8.–12.11.2021

• Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi 22.–26.11.2021

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

lisuus osallistua myös muille opiston kurssikalenteriin merkityille yleisille kursseille. 

Kurssille haetaan ay-liikkeen kurssihakemuslomakkeella, jonka saat esimerkiksi osoittees-

ta https://www.sahkoliitto.fi/lomakkeet (Kiljavan opiston kurssihakemuslomake). Palautet-

tuasi hakemuksen liitto lähettää sen opistoon. Opisto lähettää sinulle kurssikutsun noin 

viikkoa ennen kurssin alkua. 

Tiedustele osallistumismahdollisuutta koulutusasiantuntijalta 050 409 8469  tai tarja.

toppari@sahkoliitto.fi. Häneltä voit myös tilata hakemuksen ja saada apua sen täyttämi-

sessä. Täytetyt hakemukset myös palautetaan koulutusasiantuntijalle. 
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TYÖSUOJELUPÄIVÄT
1.–2.10.2021 Sokos Hotel Eden, Oulu
Hakuaika päättyy 17.9.2021

Kurssi ovat suunnattu kaikille työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille. Kurssilla tutus-

tutaan Työturvallisuuskeskuksen toimintaan, työturvallisuuteen ylipäänsä, työtapaturmiin 

sekä uuteen asetukseen työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta. Kouluttajana toimii, liiton 

oman kouluttajan lisäksi, vieraileva kouluttaja, Eero Honka Työturvallisuuskeskuksesta.

Ilmoittaudu mukaan hakuaikaa noudattaen tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

Sähköliitto varaa ja maksaa kurssin aikana majoituksen (pandemian jatkuessa 1 hh,), ohjel-

maan merkityt ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle 

kurssipaikalle. Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman au-

ton käytöstä (vain kuljettajalle) 0,23 €/km. Matka- ja muiden kulujen korvaaminen edellyt-

tää täysipainoista osallistumista koko tapahtumaan.

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT
25.9.2021 Scandic Tampere Koskipuisto, Tampere
Hakuaika päättyy 10.9.2021

Työelämän pelisäännöt –kurssi on erityisesti nuorille suunnattu, valmiuksia työelämään siir-

tymisessä antava tietopaketti. Kurssilla käydään läpi mm. työaikalakia, työsuhteeseen ja työ-

sopimuksen tekemiseen liittyviä seikkoja sekä työttömyyteen varautumista. Tapahtuma kes-

tää lauantaina aamupäivästä iltapäivään.

Ilmoittaudu mukaan hakuaikaa noudattaen tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

Sähköliitto maksaa ohjelmaan merkityt ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, koti-

paikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle. Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen takso-

jen mukaan tai oman auton käytöstä (vain kuljettajalle) 0,23 €/km. Matka- ja muiden kulu-

jen korvaaminen edellyttää täysipainoista osallistumista koko tapahtumaan.

AMMATTIOSASTOT YHDESSÄ
25.–26.9.2021, Scandic Simonkenttä, Helsinki
Tapahtuma on suunnattu kaikille ammattiosastojen toimihenkilöille, sekä muille asiasta 

kiinnostuneille. Tapahtumassa pohdimme yhdessä, miten työnantajaliittojen irtautuminen 

vaikuttaa ammattiosastojen toimintaan tulevaisuudessa, mikä on Sähköliiton valmius ken-

tällä tällä hetkellä sekä miten liitto/osastot pystyvät pitämään luottamusmiesorganisaation 

vahvana. Tapahtuma alkaa lauantaina aamupäivällä ja päättyy sunnuntaina iltapäivällä.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 27.8. mennessä tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai  

050 409 8469. Sähköliitto varaa ja maksaa kurssin aikana majoituksen (pandemian jatku-

essa 1 hh,), ohjelmaan merkityt ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy. Matkakulut 

korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä (vain kuljetta-

jalle) 0,23 €/km. Matka- ja muiden kulujen korvaaminen edellyttää täysipainoista osallistu-

mista koko tapahtumaan.

TYÖEHTOSOPIMUSKOULUTUSTA
ENERGIA-, ICT- JA VERKOSTOALALLE
11.–12.9.2021, Sokos Hotel Torni, Tampere
Sähköliitto järjestää energia-, ICT- ja verkostoalan koulutustilaisuuden. 

Tilaisuudessa käsitellään alan työehtosopimusta (Sähköalan TES). 

TILAISUUDESSA PEREHDYTÄÄN

• alan työehtosopimukseen

• palkkausjärjestelmän periaatteisiin

• paikallisen sopimiseen

• muihin ajankohtaisiin asioihin

Kouluttajina toimivat liiton asiantuntijat. Tervetuloa keskustelemaan ja kyselemään sopi-

musalasi muutoksista ja ajankohtaisuuksista!

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 27.8. mennessä tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai 050 409 

8469. Sähköliitto varaa ja maksaa kurssin aikana majoituksen (pandemian jatkuessa 1 

hh,), ohjelmaan merkityt ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy. Matkakulut korva-

taan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä (vain kuljettajalle) 

0,23 €/km. Matka- ja muiden kulujen korvaaminen edellyttää täysipainoista osallistumis-

ta koko tapahtumaan.

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUS-
ALAN KURSSIT
Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenille. Kurssit ovat 

valtakunnallisia, koska kevään kurssit jouduttiin perumaan koronan vuoksi.

Seuraavista tarkoituksena on ensin käydä tes-tutuksi kurssi, sen jälkeen urakkamääräykset 

ja viimeisenä urakkalaskentakurssi.

TES TUTUKSI
10.–11.9.2021 Scandic Tampere Koskipuisto, Tampere. Hakuaika päättyy 27.8.2021.

URAKKAMÄÄRÄYKSET
2.–3.10.2021 Scandic Tampere Koskipuisto, Tampere. Hakuaika päättyy 17.9.2021.

URAKKALASKENTA
6.–7.11.2021 Scandic Tampere Koskipuisto, Tampere. Hakuaika päättyy 22.10.2021.

ASPA-KOULUTUS
9.10.2021 Sokos Hotel Vantaa, Vantaa. Hakuaika päättyy 24.9.2021.

Kurssi antaa valmiudet urakkalaskennan tekemiseen urakkalaskentaohjelmalla. Kurssilla ei 

käydä läpi urakkalaskennan perusteita tai urakkamääräyksiä, joten ne tulee olla hallussa en-

nen kurssille osallistumista. Kurssille osallistujilla tulee olla oma tietokone ja ASPA-ohjelma 

asennettuna. Kurssi on valtakunnallinen.

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 
KÄRKIMIESKURSSI
4.9.2021Sokos Hotel Vantaa, Vantaa. Hakuaika päättyy 20.8.2021.

Kurssi on suunnattu kärkimiehille tai kärkimieheksi haluaville.  

NUORTEN SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 
URAKKALASKENTAKURSSI
9.–10.10.2021 Sokos Hotel Vantaa, Vantaa. Hakuaika päättyy 24.9.2021.

Kurssi on suunnattu nuorille ja vähän aikaa alalla työskennellelleille.

Ilmoittaudu mukaan kursseille hakuaikojan noudattaen tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai 

050 409 8469.

Sähköliitto varaa ja maksaa kurssin aikana majoituksen (vain kaksipäiväisissä tapahtumis-

sa, pandemian jatkuessa 1 hh,), ohjelmaan merkityt ruokailut sekä matkakulut, mikäli nii-

tä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle. Matkakulut korvataan vain kuljettajal-

le, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km. Matka- ja 

muiden kulujen korvaaminen edellyttää täysipainoista osallistumista koko tapahtumaan.
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OSASTOT TOIMIVAT Seuraava Vasama ilmestyy 30.9. Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan maanantaihin 

20.9.2021 kello 15 mennessä. Tällä välin päivitämme saapuneita ilmoituksia liiton kotisivuille: 

www.sahkoliitto.fi > Tietoa meistä > Ammattiosasto > Osastot toimivat

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

sähköisellä lomakkeella. Löydät lomakkeen osoitteesta  

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

Valitse ensin lomakkeen alasvetovalikosta oma osastosi, kirjoita 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

VOLTTVOLTTiiVViiSASA

011 TAMPEREEN SEUDUN 

SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY  

Veteraanijaosto kokoontuu 

ma 13.9. klo 14 osaston toimis-

tolla, Näsilinnankatu 33 b A. Por-

tin tunnusluku 3390.

022 LAPPEENRANNAN 

SEUDUN SÄHKÖALAN-

TYÖNTEKIJÄT RY

Mato-onkikilpailut kanavansuun 

länsirannalla to 26.8. klo 17–19, 

Läntinen kanavatie (nro 9:n jäl-

keen oikealle). Sarjat: miehet, 

naiset ja nuoret. Kilpailun jälkeen 

tarjolla virvokkeita. Lisätietoja: 

Asko Pulli puh. 0400 772 747. 

Tervetuloa! – Virkistystoimikunta

043 PORVOON 

SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY

Tulevat kokoukset torstaisin vuon-

na 2021: 19.8., 16.9., 14.10. ja 

syyskokous 25.11. Kokoukset tie-

tenkin kokoontumisrajoitusten 

määräysten mukaan. Ilmoituk-

set muutoksista julkaistaan tääl-

lä. Tervetuloa!

057 ETELÄ-POHJANMAAN 

SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN 

OSASTO RY

Osasto järjestää ensisijaisesti var-

sinaisille jäsenille syysretken Po-

wer Parkin kartingradalle la 11.9. 

Mukaan mahtuu 30 nopeinta il-

moittautunutta. Lähtö Seinäjoen 

matkakeskukselta klo 15.30. Kar-

ting kilpailu klo 17.30–19.00, 

jonka jälkeen sauna ja ruokailu. 

Kuljetus takaisin Seinäjoelle läh-

tee klo 22. Ilmoittautumiset vii-

meistään 30.8. osoitteeseen il-

moittautumiset057@gmail.com. 

Ilmoitathan myös mahdollisesta 

erityisruokavaliosta ilmoittautumi-

sen yhteydessä. – Hallitus

Pikkujoulut jäsenille ja ave-

ceille risteilyllä välillä Vaasa–Uu-

maja. Laiva lähtee Vaasasta la 

20.11. klo 16.30 ja saapuu ta-

kaisin klo 0.00. Risteilyllä on va-

rattu joulubuffet. Linja-auto-

kyyditys järjestetään Seinäjoel-

ta Vaasaan ja takaisin. Tarkem-

mat aikataulut ja infot tulevat il-

moittautuneille myöhemmin. 

Ilmoittautumiset 27.10. mennes-

sä osoitteeseen ilmoittautumi-

set057@gmail.com. – Hallitus

1. Kenen rocktähden tytär osallistui Tokion olympialaisiin?
a) Bruce Springsteenin  b) Mick Jaggerin  c) Paul McCartneyn

2. Kuka oli ensimmäinen kirjoituskoneella työnsä tehnyt ammattikir-
jailija?
a) Ernest Hemingway b) Mark Twain c) Alexandre Dumas

3. Kuka lauluntekijä käytti nimiä Ilkka Lähde ja Mirja Lähde.
a) Vexi Salmi  b) Saukki  c) Juha ”Watt” Vainio

4. Missä lajissa käytetään köötä?
a) biljardissa  b) squashissa  c) curlingissa

5. Minkä jalkapalloseuran lempinimi on Los Blancos
a) Juventuksen  b) Real Madridin  c) Real Sociedadin

6. Minä vuonna Ruotsin pääministeri Olof Palme murhattiin?
a) 1986  b) 1992  c) 2001

7. Mikä on tietokoneen osa, johon viitataan lyhenteellä CPU?
a) suoritin eli prosessori b) emolevy  c) keskusmuisti

8. Millä Norjassa tuotetaan eniten sähköä?
a) ydinvoimalla  b) vesivoimalla  c) tuulivoimalla

9. Aku Ankan kuuluisa piirtäjä on nimeltään
a) Don Rosa  b) Don Williams  c) Don Corleone

10. Missä Suomessa sijaitsee Sveitsin hiihtokeskus?
a) Kolarissa  b) Saariselällä  c) Hyvinkäällä

1. a) Bruce Springsteenin 2. b) Mark Twain 3. c) Juha ”Watt” Vainio
4. a) biljardissa  5. b) Real Madridin  6. a) 1986  7. a) suoritin eli 
prosessori  8. b) vesivoimalla   9. a) Don Rosa  10. c) Hyvinkäällä
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ELLEDNINGEN

I november i fjol beslutade Elektri-

kerförbundets representation att 

förbundet i år startar omorganise-

ringen av avdelnings- och den regio-

nala organisationsverksamheten till-

sammans med fackavdelningarna. 

Det främsta syftet med projek-

tet är att stärka avdelningarnas verk-

samhet samt att intensifiera samar-

betet mellan avdelningarna och för-

bundet för att skapa ramar för in-

tressebevakningen. Det slutliga syf-

tet är att stärka avdelningarnas 

verksamhetsmöjligheter, eftersom 

överenskommelser om arbetsvillko-

ren genomgår stora förändringar och 

förflyttas allt mer till lokala avtal på 

arbetsplatserna. Förbundet och av-

delningarna måste kunna klara av 

detta och även framöver driva yrkes-

personalens intressebevakning i el-

branschen. 

Vi beslöt att anställa två perso-

ner för att leda omorganiseringspro-

jektet i två projektregioner: en för 

Egentliga Finland och en för Meller-

sta Finland/Savolax-Karelen.  

Regionexperterna utses till sina 

uppdrag inom kort.

  

Knappast någon vet väl exakt var-

för fackförbundens strukturer bli-

vit sådana som de är idag. De har 

emellertid förblivit rätt oförändra-

de under fackföreningsrörelsens 

hela 150-åriga historia: arbetstaga-

re i samma yrkesområde, ort, ekono-

miska region osv. bildar en fackav-

delning och avdelningarna bildar ett 

fackförbund.

Strukturen är så etablerad att till 

och med föreningslagen identifierar 

personföreningar och förbund bestå-

ende av personföreningarna. Artik-

lar om organisationsverksamheten 

bygger även sina teorier på denna 

struktur, dess oföränderlighet och 

reglering utgående från bestämmel-

ser  och lagstiftning.  

Och när strukturen en gång  kon-

staterats fungera väl, lönar det sig 

då att försöka förändra den? Inte 

nödvändigtvis, men man kan förstås 

försöka förbättra den del av verk-

samheten som fokuseras.

Vi söker en ny modell för att för-

nya avdelningsverksamheten och 

förändra verksamhetsmiljön i vårt 

reformprojekt i Egentliga Finland 

och Mellersta Finland/Savolax-Kare-

len. Tyngdpunkterna ska följa med 

sin tid och beakta förändringarna i 

verksamhetsmiljön. 

  

Det främsta målet för fackförenings-

rörelsen har alltid varit att ingå kol-

lektiva arbetsvillkorsavtal för enskil-

da yrkesområden eller branscher. 

Elektrikerförbundet förhandlar också 

fram kollektivavtal som gäller med-

lemmarnas branscher. Vi har vant 

oss vid att arbetsvillkoren är univer-

sella, att de gäller alla som arbetar i 

branschen.

Men kollektivavtalsverksamheten 

genomgår en stor förändring.  Ar-

betsgivarorganisationerna har re-

dan länge krävt att beslut om löne-

bildning och andra arbetsvillkor ska 

fattas mer på företags- och arbets-

platsnivå. Arbetsgivarna upplever att 

företagen behöver flexibilitet och lo-

kala avtal för att trygga konkurrens-

kraften.

Fackföreningsrörelsen har för-

sökt fördröja en utveckling som går 

ut på att arbetsvillkoren i allt hö-

gre grad avtalas på arbetsplatser-

na. När skogsindustrin och tekno-

logiindustrin snabbt övergick till en 

modell med företagsspecifika av-

tal ledde det till att dammen brast 

och hela avtalskulturen förändrades. 

Fackföreningsrörelsen måste reage-

ra på förändringen, oavsett om vi vill 

det eller inte.  När den andra parten 

i kollektivavtalsförhandlingarna inte 

finns, måste vi finna andra sätt att 

trygga arbetstagarens ställning. Och 

det är vad Elektrikerförbundets re-

formprojekt delvis strävar efter.

  

Syftet med vårt projekt kan sam-

manfattas i sex centrala punkter: 

1. Vi stärker avdelningarnas verk-

samhet så att de alltid är uppda-

terade om arbetsplatserna och or-

ganiseringsläget i deras verksam-

hetsområde. 

2. Vi ser till att arbetstagarna på ar-

betsplatserna i verksamhetsområ-

det hör till samma avdelning, och 

att alla arbetsplatser har en för-

troendeman som representerar av-

delningen.

3. Vi skapar möjligheter till gemen-

sam verksamhet för avdelningar-

na i området,  till exempel utbild-

ningar och liknande evenemang.

4. Vi hjälper avdelningarna med alla 

deras stadgeenliga uppgifter. 

5. Vi ser till att antalet medlemmar 

växer och därmed att avdelningar-

na får större intäkter genom med-

lemsavgifterna. 

6. Vi ger avdelningarna en anställd 

persons arbetsinsats för att hjäl-

pa till med ovanstående och an-

dra uppgifter som hör till avdel-

ningarna.

Projektet förändrar ännu inte själ-

va organisationsstrukturen, men 

tyngdpunkten förflyttas från fören-

ingsbyråkrati till organiseringen  och 

bättre intressebevakning på med-

lemmarnas arbetsplatser.

Man måste också beakta att in-

tresset förskjuts och förändras. Näs-

tan alla arbetstagare är säkert in-

tresserade av sina arbetsvillkor, men 

allt färre är intresserade av att dri-

va fackavdelningens verksamhet.  I 

framtiden är det säkert skäl att  dis-

kutera huruvida de 150 år gamla 

verksamhetsmodellerna borde läg-

gas åt sidan och ge plats åt något 

helt nytt.

I höst inleds en förnyelse av av-

delnings- och regionverksamheten, 

och tyngdpunkten för arbetet läggs 

på  intressebevakningen på arbets-

platserna. Vi får se vad det för med 

sig, och fortsätter med förändringar-

na utgående från erfarenheterna.

REIJO SALMI
ansvarig organisationsexpert

VARFÖR BEHÖVS ETT PROJEKT FÖR ATT FÖRNYA AVDELNINGS- OCH REGIONVERKSAMHETEN? 

Kesäristikon oikein ratkaisseiden kesken arvotun palkinnon 
voitti Oiva Mäki-Mantila Tampereelta.
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2 0 2 1 ENERGIA-  JA T IETOVERKKOALAN
A M M A T T I M E S S U T

6.–7.10.2021
TAMPEREEN MESSU-JA URHEILUKESKUS

verkostomessut.fi | #Verkosto

YH TEIST YÖSSÄ

KUMPPANINAAN

V E R K O S T O - M E S S U T

POWERED BY:

Sähköliiton jäsenille räätä-
löity työnhakusivusto tyoto-
ri.sahkoliitto.fi on jo aktiivi-
sessa käytössä. Sähköliiton 
ja Duunitorin yhteistyöstä 
syntynyt sivusto kertoo heti, 
että sähköammattilaisille on 
kysyntää. Avoimia paikkoja 
on haussa lähes 500. 

Näpyttele tietokoneesi tai kännyk-

käsi näytölle osoite tyotori.sahko-

liitto.fi ja saat ruudullesi kaikki 

sähköalan avoimet työpaikat Suo-

messa. Sähköliitolle räätälöity ja 

kaikille avoin helppokäyttöinen 

työnhakupalvelu avautui vuosi sit-

ten. Palvelun toteuttaa Duunitori.

Avoimet työpaikat -näkymä lis-

taa työnhakijalle kaikki palvelus-

sa avoinna olevat sähköalojen työ-

paikat. Hakija voi rajata hakuaan 

eri suodatusvalintojen kautta, esi-

merkiksi paikkakunnan tai am-

mattinimikkeen perusteella.

 

HAKUVAHTI 

SEURAA PUOLESTASI

Työtorin palvelu valikoi Duunitorin 

työpaikkatarjonnasta sähköalan 

avoimet työpaikat. Voit myös ti-

lata itsellesi hakuvahdin, joka lä-

hettää haluamasi työpaikat tarjol-

le sähköpostiisi. 

Työtori on kaikille avoin, mak-

suton ja helppokäyttöinen palve-

lu, jota voivat käyttää myös työssä 

olevat. Työtorin kautta tieto avoi-

mista sähköalan paikoista välittyy 

nopeasti ja tehokkaasti.

Työtori yhdistää sähköalan työn-

tekijät ja työnantajat entistä vai-

vattomammin. Ilmoittaminen Työ-

torilla on myös työnantajalle mak-

sutonta. Sähköalan ammattilai-

sia etsivä työn tarjoaja voi saavut-

taa tositekijät kattavammin vain 

Sähköliiton jäsenlehden Vasaman 

kautta 10 kertaa vuodessa.

Parhaan tuloksen hyvää am-

mattilaista etsivä työnantaja voi 

saada ilmoittamalla sekä sähköi-

sellä työnhakusivustolla että Vasa-

massa. Työpaikkailmoitukset jul-

kaistaan lehdessä puoleen hin-

taan. n

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