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ELÄKELÄISJÄSENEN VASAMA-TILAUS

EI AKTIIVIMALLILLE!
– mielenilmaisu kokoaa
liitot Senaatintorille 2.2.

• Kirjoita tekstiviestiin kirjain A ja jäsennumerosi.
Muista välilyönti kirjaimen ja numeron välissä.
Esimerkkiviesti: A 12345
• Lähetä tekstiviesti numeroon 050 69 360. Saat
kuittauksen kiitosviestinä puhelimeesi.
TYÖT JA
HARRASTUKSET, • Mikäli jokin meni viestin lähetyksessä vikaan,
ENNEN JA NYT
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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HUOM! x 2
JÄSENK

ALENTE

• Jäsenkalenteri on tarkoitettu vain
sopimusalajäsenille, eivätkä oppilasja eläkeläisjäsenet voi tilata sitä.
• Eläkeläisjäsenet saavat Vasama-lehden
maksutta, mutta heidän tulee tehdä
tilaus kerran edustajistokaudessa.
SÄHKÄRIN JOULUVAPAA
IRROTTAA ARJESTA
Sopimusala- ja oppilasjäsenet
saavat lehden automaattisesti.
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”VAALEISSA RATKAISTAAN, PALAAKO SUOMI TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUKSISSA
SATA VUOTTA TAAKSEPÄIN VAI PYSYMMEKÖ NYKYAJASSA JA KORJAAMME
EDELLISEN NELJÄN VUODEN AIKANA TEHDYT VÄÄRYYDET.”

”SÄHKÖLIITON ESITYKSENÄ
OLEMME AJANEET
PARAKKIEN PALOTURVALLISUUDEN PARANTAMISTA
KOSKEVAA ESITYSTÄ.”
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KÄRÄJÄOIKEUS: VOITTO SÄHKÖLIITOLLE
JA OLKILUODON ALIPALKATUILLE

TYÖTERVEYSLAITOKSEN KIRSI AHOLA:
TYÖTOVERIEN TUKI ON TÄRKEÄÄ!

TYÖTTÖMIEN KYYKYTYS LOPETETTAVA!

• Kirjoita tekstiviestiin kirjain B ja jäsennumerosi.
Muista välilyönti kirjaimen ja numeron välissä.
Esimerkkiviesti: B 12345
• Lähetä tekstiviesti numeroon 050 69 360. Saat
kuittauksen kiitosviestinä puhelimeesi.
• Mikäli jokin meni viestin lähetyksessä 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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Aineistot 16.9. mennessä.

Nykyään ultrajuoksua harrastava Jyrki Tapper on treenannut kisakuntoaan pitkillä lenkeillä. Monissa pätkätöissä karaistunut
Työsuhde- ja työehtosopimusasiat:
puh. 03 252 0700
Järjestämis- ja järjestötyö:
puh. 03 252 0600

mies on viime aikoina kunnostautunut myös Jyväskylän Sähköalantyöntekijöiden osastotoimitsijana, joka kannustaa uusia sähköammattilaisia liittymään ammattiosastoon ja puhuu liitosta eronneetkin takaisin järjestön tuen piiriin. Yhdessä ammattiosastonsa puheenjohtajan Erkki Kirjavaisen kanssa Tapper esittää, että liitto perustaisi uuden aluetoimiston Jyväskylään, jossa
osaston valmiit tilatkin olisivat käytössä. Lisää asiasta sivulla 5.
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Ääni Kainuun korvesta

Huolehtikaa
itse eläkkeistänne!

Raimo Leinosta kiinnostaa luonnossa liikkuminen ja
uusien asioiden oppiminen. Metsästysmajaprojekti tuo
sopivaa haastetta lisääntyvään vapaa-aikaan.

V

aikka ympärillä leviää tuhansia
hehtaareja karua kainuulaista
korpea ja Kajaaniin on matkaa
reilusti yli 30 kilometriä, kavala maailma ei ole enää ajallisesti kovinkaan
kaukana pienvuokattilaiselta asutustilalta. Sitä isännöi sähköasentaja Raimo Leinonen, joka on jo viitisen vuotta
kunnostellut tilaa eläkepäivien ratoksi
ja metsästysharrastuksen tukikohdaksi.
45 vuoden työuransa lopettava Leinonen kuittaa viimeisen tilinsä Eltel
Networks Pohjoiselta marraskuussa.
Myös luottamustoimet Sähköliiton hallituksessa, talousvaliokunnassa ja ammattiosastossa ovat jo saaneet jäädä.
– Olisin jäänyt jo aiemminkin eläkepäiville, mutta varhemmista kuntapuolen töistä kertynyt lisäeläke olisi jäänyt
saamatta. Eläkevakuutusyhtiön kanssa
käydyn sähköpostiviestittelyn jälkeen
päästiin yhteisymmärrykseen laskutavasta.
Viestittelyn seurauksena ja muutaman kuukauden töissä sinnittelyllä
hän on tienannut kunnon etelänmatkat
vuosiksi eteenpäin.
JOKAISEN KANNATTAA
PITÄÄ HUOLTA ELÄKE-EDUISTAAN
Leinonen muistuttaa, että on jokaisen
henkilökohtainen asia huolehtia eläkkeestään.
– Erityisen tarkkana kannattaa olla,
jos on työskennellyt kunnalla tai valtiolla tai sellaisessa yrityksessä, jossa
on ollut oma eläkesäätiö, ja myöhemmin siirtynyt yrityskaupan seurauksena yksityispuolen yrityksiin.



TEKSTI JA KUVAT: RIITTA KALLIO
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– Tarkoitus on säilyttää tämä vaatimattomana metsästysmajana ja kunnostella varovasti. Myös ulkorakennuksissa ja puolentoista hehtaarin tontilla riittää puuhaa vuosiksi eteenpäin,
Leinonen kaavailee.
Monessa mukana ollut ay-aktiivi pitää huolen, ettei eläkkeelläkään aika tule pitkäksi. Myös pienet, välillä isovanhempien hoivissa käyvät lapsenlapset
tuovat elämää Leinosten talouteen, jota tavallisesti pyöritetään kajaanilaisessa omakotitalossa.

– Esimerkiksi tuollaisissa yrityksissä
työskennelleiden pitää muistaa hakea
töistä jäädessään erikseen lisäeläkkeitään, koska usein ne on ostettu muista eläkevakuutusyhtiöistä. Ajan kuvan
mukaisesti eläkevakuutusyhtiöt ovat
myös yhdistyneet ja se mutkistaa asioita, Leinonen tähdentää.
AIKAA AJATELLA
Komean hirsitupansa keinutuolista käsin Raimo Leinonen myös murehtii
Sähköliiton tulevaisuutta, työmarkkina-asioita ja koko valtakunnan uuden
hallituksen haasteita.
– En osaa sanoa, pysyykö Sähköliitto
jatkossa itsenäisenä. Ainakin vaarana
on, että liitto kutistuu, jos sopimuksia
ei saada pidettyä. Se on paljolti Teollisuusliitosta kiinni.
Leinonen muistelee Lauri Lylyn vetämää TEAM-liittoyhteistyöhanketta,
johon Sähköliitto ei lopulta lähtenyt
mukaan.
– Jos Sähköliitto olisi palauttanut työtaistelukassan varat ammattiosastoille,
olisin voinut kannattaakin hanketta.
TEAM-mallissa Sähköliitolle kertyneet
varat olisivat menneet ”ilmaiseksi” liittofuusion yhteiseen kassaan.
Leinonen arvioi, että seuraavalla teskierroksella kiky-sopimus pitää purkaa
pois.
– Se oli tarkoitettu vain yhdelle sopimuskaudelle, eikä pysyväksi työntekijöitä sortavaksi painolastiksi.
Leinonen murehtii myös työlainsäädännön uudistusta, jonka Suomen uuden hallituksen pitäisi saada aikaiseksi.
– Erityisesti siinä on tarkistettava ylityösäännöt, -kiintiöt ja vuosityöajat.

– Eläkeläisen vapaa-aikaan kuuluu marjastusta,
metsästystä ja kalastusta, Raimo Leinonen kaavailee
uusia tyrni-istutuksia tutkiessaan.

TARKKANA OLTAVA
MYÖS REMONTISSA
Viiden vuoden aikana ”Ramppa” Leinonen on ehättänyt jo kunnostella 1930-luvulla rakennettua erämaatilaansa, mutta isommat remontit ovat
vielä edessä hirsitalossa, jonka tyyliä ei
ole pilattu millään nykyajan kotkotuksilla. Edelleenkään taloon ei tule sähköä eikä vettä, mutta pieni 12 voltin aurinkopaneeli talon etelänurkalla tuottaa tuvan orsissa oleviin kompakteihin
ledilamppuihin valon.

PUHUJANPÖNTTÖ EI PELOTTANUT
– Olen tehnyt paljon aloitteita ja yrittänyt saada keskustelua aikaan niin työpaikalla kuin liiton eri luottamustehtävissä, tosin huonolla menestyksellä.
Monet ilmeisesti pelkäävät puhujanpönttöä. Itseäni ei ole koskaan pelottanut, kun asiasta puhutaan, Leinonen
tiivistää ammattiyhdistysuransa taustoja.
Häntä ihmetyttää myös nuorten sähköasentajien arkuus työpaikoilla omien
asioiden hoitamisessa.
Omassa ammattiosastossaan vuosikymmenet sihteerinä ja puheenjohtajana toiminut Raimo Leinonen ehätti olla
vuosia myös liiton energia-alan (myöhemmin
Enegia-ICT-verkosto-alan)
johtokunnassa, edustajistossa (myös
omalla Pohjonen-ryhmällään) ja lopulta myös liiton hallituksen ja talousvaliokunnan jäsenenä.
Leinonen muistetaan liitossa persoonallisena mielipiteiden julki tuojana,
joka myös sai monia esityksiään läpi.
Hänen toistuva esityksensä liiton omasta eläkeläisosastosta ei kuitenkaan koskaan ole saanut riittävää kannatusta. 

Liitto sai terävän
työoikeusjuristin
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-S

ähköliitto haki työoikeuteen
erikoistunutta juristia, joka
on oikeussalissa kuin kotonaan. Tunnistin hakuilmoituksesta itseni ja hain paikkaa, alkukesästä liiton
palveluksessa Tampereella aloittanut
Kirsi Widgrén toteaa reippaasti.
Akavalaisesta Tekniikan akateemisten liitosta Sähköliittoon siirtynyt Widgrén kertoo jo joskus aiemminkin asianajajana hoitaneensa muutamia sähköalan ammattilaisten oikeusjuttuja,
joten ala on hänelle jo entuudestaan
tuttu ja kiinnostava.
Entäpä odotukset?
– Vaikka vastaus vaikuttaa kliseiseltä, odotan haasteita. Moni riita varmasti päättyy sopimukseen. Sopimisen ja
sovittelun merkitystä korostetaan kovasti tuomioistuimissakin, mutta odotan myös pääsyä sanallisen miekkailun
pariin oikeudenkäynteihin, Widgrén
muotoilee.

jälkeen lähdin opiskelemaan Turkuun.
Valmistuttuani oikeustieteen kandidaatiksi ensimmäinen työpaikkani oli
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, jonne tutkielmani ohjaaja kehotti minua jäämään. Sittemmin työskentelin myös Turun kauppakorkeakoulussa, jossa hoidin virkaurani huipentumana yhden syksyn ajan kauppaoikeuden professorin sijaisuutta.
Widgrén summailee, että korkeakouluvuosilta jäi saldoksi lisensiaatin tutkinnot oikeustieteessä ja kauppatieteissä sekä yksi julkaistu kirja.
– Opiskeluaikana suunnittelin suuntautuvani ammattituomariksi. Suoritin
tuomioistuinharjoittelun eli hankin varatuomarin arvon ja hakeuduin Turun
hovioikeuteen viskaalin tehtäviin. Elämä kuitenkin johdatti minut asianajon
pariin. Työskentelin kymmenen vuoden ajan turkulaisessa työoikeuteen
erikoistuneessa asianajotoimistoissa.

TIETEENTEKOA JA
TYÖOIKEUTTA TURUSSA
Kirsi Widgrén on viettänyt varhaisimmat vuotensa Pohjois-Suomessa.
– Synnyin Rovaniemellä, mutta muutin vanhempieni mukana jo parin kuukauden ikäisenä Ouluun, missä asuimme koko kouluikäni. Yo-kirjoitusten

ASIANAJAJASTA
TYÖSUHDELAKIMIEHEKSI
– Viisi vuotta sitten siirryin työsuhdelakimiehen hommiin Tekniikan akateemisten liittoon Helsinkiin. Nyt on
sitten aika toden teolla kääriä hihat
Sähköliitossa ja muuttaa Tampereelle
lokakuussa, Kirsi Widgrén lupaa.

Sähköliiton uusi lakimies Kirsi Widgrén on työoikeuden asiantuntija. Hän tekee tiivistä yhteistyötä liiton muiden edunvalvonnan ammattilaisten kanssa.

Toistaiseksi Widgrén on sukkuloinut
työmatkansa Helsingin ja Tampereen
välillä VR:n avustamana, mikä mahdollistaa työnteon myös monien junamatkojen aikana.
Reippaan ja suorasanaisen juristin
perheeseen kuuluu kaksi aikuista tytärtä.
– Vanhempi on lääkäri ja erikoistumassa kirurgiksi, nuorempi opiskelee
Aalto-yliopistossa arkkitehdiksi. Naimisissa olen ollut kaksikin kertaa, mutta nyt olen uusioneiti.

Widgrén paljastaa nuorempana harrastaneensa moottoripyöräilyä.
– Nykyisin etsin virtaa maltillisemmin keinoin. Retki mustikkametsään,
taidenäyttely tai elokuvissa käynti riittävät piristykseksi. Lomilla tosin suuntaan yleensä ulkomaille. Viimeksi kävin Kiinassa.
Entä mikä ottaa päähän?
– Älyllinen epärehellisyys, jolla tarkoitan tietoista harhaanjohtamista ja
väärän asian ajamista. 

Jyväskylä haluaa aluetoimiston

M

arraskuussa kokoontuva Sähköliiton edustajisto saa pohdittavakseen uuden aluetoimiston perustamisen Jyväskylään. Asiaa esittävät Jyväskylän Sähköalantyöntekijöiden puheenjohtaja Erkki Kirjavainen ja määräaikainen osastotoimitsija Jyrki Tapper.
– Kun Seinäjoen aluetoimisto lakkautettiin, koko keskinen Suomi jäi ilman
liiton paikallistoimistoa. Tätä tyhjiötä
täyttämään tarvittaisiin uusi toimipiste.
Jyväskylä keskellä Suomea olisi luonteva sijaintipaikka. Lisäksi ammattiosastolla on täällä keskellä kaupunkia valmiit isot toimitilat, joita voitaisiin hyödyntää, Erkki Kirjavainen perustelee.
Muutaman kuukauden Jyväskylän
osa-aikaisena osastotoimitsijana vaikuttanut Jyrki Tapper on jo ennättänyt
työssään nähdä, kuinka suuri vaikutus
esimerkiksi liittoon järjestäytymisessä
osaston toimitsijalla on.
– Työmaavalvontaa ei ole ehditty
kunnolla tehdä vuosikymmeniin, ja
kun sitä vihdoin tehdään, huomataan
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tilanteen koko kurjuus. Joka paikassa on
epäkohtia. Mitä enemmän penkoo, sitä
enemmän löytyy. Vain räikeimmät tapaukset ovat tulleet nyt liiton tietoon ja paljon jää piiloon tapauksia, joissa asentajapoloista vedetään retkuun.
UUSIA JÄSENIÄ JA
TYÖHUONEKUNTIA
– Jo ensimmäisen kuukauden työllä
olemme saaneet osastoon lisää jäseniä.
Valvontaa ja lähiapua jäsenten turvaksi kaivataan todella. Eräskin firma ei ollut maksanut asentajilleen pekkaspäiviä
koko olemassaoloaikanaan. Liiton tukea
kaivataan työmailla, joilla vain järjestäytyneillä on kanttia vaatia heille kuuluvaa palkkaa ja etuja, Jyrki Tapper on
huomannut muutaman kuukauden pestinsä aikana.
Hän arvioi, että satsaus aluetoimintaan tuo jäsenmaksuina eurot moninkertaisina takaisin.
– Kun laitamme rahaa valvontaa, meillä on kohta vahva liitto, jossa olemme tekemässä oikeita asioita! Aluetoimisto voi
taata jatkuvan jäsenhankinnan ja kestävän valvontatoimen alueella.

– Valvontaa ja lähiapua kaivataan varsinkin monilla Keski-Suomen sähköistystyömailla, arvioi Jyväskylän osastotoimitsija Jyrki Tapper, jonka tavoittaa ainakin marraskuuhun asti maanantaista keskiviikkoon ammattiosaston
toimistolta osoitteesta Vapaudenkatu 79.

– Meidän pitää tietää, mitä kentälle
oikeasti kuuluu ja olla ajan hermolla.
Pelkästään vapaaehtoisvoimin ei pärjätä, Tapper arvioi.
– Saattaa tuntua kalliilta pistää liiton rahaa toimitsijoihin pitkin Suomea,

mutta se raha kyllä maksaa itsensä takaisin, Erkki Kirjavainen vakuuttaa ja
toivoo, että tilapäisen osastotoimitsijan
avulla aloitettu myönteinen kehitys saisi jatkua vakituisen aluetoimiston myötä. 
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SÄHKÖLIITON LAAJA TYÖMAAKIERROS SAI HYVÄN VASTAANOTON

TERVETULOA TOISTEKIN!
Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti (takana oik.) sekä työehtoasiantuntijat Juha Lujanen (vas.) ja Ari Kähkönen (kolmas vas.) kutsuivat Voiman Oy:n asentajia aamukahville ABC Hirvaskankaalle Äänekoskelle. Jutussa haastatellut Jussi-Tuomas Aho
(neljäs vas.), Vili Selkäinaho (takana toinen oik.) ja Lauri Kotilainen (edessä oik.).

Sähköliiton energia-, ict- ja
verkostoalan työpaikoilla
tekemä laaja vierailukierros
osoittautui hyödylliseksi
puolin ja toisin. Liiton johto ja
työehtoasiantuntijat kuulivat
jäsenten arjesta työmailla, ja
alan ammattilaiset saivat lisää
tietoa liitosta ja järjestäytymisen
merkityksestä.



TEKSTI JA KUVAT: MINNA JÄRVENPÄÄ



KUVAT: MINNA JÄRVENPÄÄ, JAAKKO AHO,
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T

oukokuun lopun torstaiaamu
Äänekoskella on kalsea ja hämärä. ABC Hirvaskankaan valaistus tuntuu riittämättömältä, kun
Voiman Oy:n asentajat saapuvat aamukahville. Tauko ei tänään noudata ihan
tavanomaista kaavaa, sillä porukkaa
vastassa ovat Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti sekä työehtoasiantuntijat Juha Lujanen ja Ari Kähkönen. Viimeksi mainituilla on takanaan jo kolme
päivää työmaavierailuilla ympäri Suomea.
Otetaanpa kahvit liiton piikkiin ja jutellaan energia-, ict- ja verkostoalan
ajankohtaisista asioista sekä liiton kuulumisista!
TODELLINEN AMMATTILAINEN
HUOLEHTII MYÖS TULEVISTA
TEKIJÖISTÄ
Puheenjohtajalla on tuomisia mukanaan. Jokainen saa liiton logolla varustetun rintamerkin.

– Todellinen ammattilainen tekee
työnsä hyvin ja huolehtii järjestäytymällä siitä, että muidenkin on hyvä
tulla samalle alalle, kun työehdot ovat
kunnossa. Tämä on todellisen sähköalan ammattilaisen kunniamerkki, jonka toivoisin näkyvän joka päivä työvaatteissanne, Sauli Väntti evästää.
Luottamusmies Jussi-Tuomas Aho
kertoo liittoa edustavalle kolmikolle
alan nykyisistä käytännöistä.
– Jatkot ja päätteet ovat paljon helpompia tehdä kuin ennen. Niihin kuluva aika on parin tunnin luokkaa, hän
selvittää.
– Ennen yhden päätteen tekemiseen
varattiin kaksi päivää! vertaa itsekin samoja töitä tehnyt puheenjohtaja.
Puhetta riittää säävarmasta verkosta.
– Kaapelia ei kannattaisi kaivaa maahan mihin tahansa louhikkoon ja kivikkoon. Harvaan asutuilla seuduillakaan
maakaapeli ei ole se kustannustehokkain ratkaisu, Jussi-Tuomas Aho sanoo.

– On muitakin tapoja varmistaa säävarma verkko, myöntelee myös Sauli
Väntti.
– Maakaapeliviat ovat aina ilmakaapelia työläämpiä korjattavia, huikkaa
joku.
Kahvitauon jälkeen työporukka jatkaa kaapelityömaalle, jonne myös liiton vierailla on lupa mennä.
– Tämä vierailu on henkilökohtaisesti tärkeä, sillä olen itsekin tehnyt noita töitä yli 25 vuotta sitten. Kaapeli oli
sama, mutta työvälineet olivat erilaiset
tai vähemmän kehittyneet. Esimerkiksi Wiski-kaapelin hohtosuojan kuorintalaite oli minun aikanani huomattavan
erilainen ja työ hankalampaa, Väntti
summaa.
KYNNYKSESTÄ TULI
KERRALLA MATALAMPI
Työporukan nuorinta kaartia edustavat saarijärveläinen Vili Selkäinaho ja
kannonkoskelainen Lauri Kotilainen.

Puut olivat vielä hennonvihreitä työmaakierroksen aikaan. Kuvassa Leppäkosken Sähkö Oy:n työntekijöitä.

EIV-ALAN TYÖMAAKIERROS LUKUINA

Sähköliiton varapuheenjohtaja Hannu Luukkonen kuuli Sallilan Sähköasennus Oy:n asentajien Sami Mattilan ja

Tien päällä 13 liiton työntekijää: johto ja työehtoasiantuntijat
Työmailla tavattuja henkilöitä yli 80
Ajettuja kilometrejä parhaimmillaan 1 400/ryhmä

Kari Virran kuulumisia.

Sallilan Sähköasennus Oy:n pääluottamusmies Ville Hätönen Sähköliiton työehtoasiantuntija Jaakko Ahon kanssa.

Eltelin Juho Väisänen korkeuksissa.

”MITÄ ENEMMÄN
LIITTO NÄKYY
TÄÄLLÄ KENTÄLLÄ,
SITÄ HELPOMPI
ON VAKUUTTAA
NUORETKIN
JÄSENYYDEN
HYÖDYLLISYYDESTÄ.”

Tuomas Aholle sentään tutumpia kuin
muulle työporukalle.
– Mielikuva on ollut osittain etäinen,
ja siksi kynnys ottaa yhteyttä vaikka tessin tulkinnoissa on korkeampi. Onkin
mukava tavata liiton ihmisiä näin naamatusten. Kynnys varmasti madaltuu
nyt, hän myhäilee.
Jussi-Tuomas Ahokin toivottaa Sähköliiton uudelleen tervetulleeksi työmaille.
– Mitä enemmän liitto näkyy täällä kentällä, sitä helpompi on vakuuttaa
nuoretkin jäsenyyden hyödyllisyydestä.

He toivottavat Sähköliiton edustajat tervetulleeksi työpaikoille jatkossakin.
– On mukavaa, kun meidänkin työstämme ollaan kiinnostuneita, Vili Selkäinaho tiivistää tunnot.
– Liitto on tuntunut aika etäiseltä.
Vierailusta jäi positiivinen kuva, Lauri
Kotilainen komppaa.
Viimeksi mainitulle hyödyllisintä tietoa oli se, että oppilasjäsenen kannattaa kesätyöt aloittaessaan alkaa maksaa jäsenmaksua ja pyytää jäsenmaksuvapautusta kouluun palatessaan. Näin
pystyy jo opiskeluaikana kartuttamaan
työttömyysturvan edellyttämää työssäoloehtoa siltä varalta, ettei töitä löydy
heti valmistumisen jälkeen ja on haettava ansiopäivärahaa.
– En ollut kovinkaan perehtynyt siihen, kuinka liitto on valmis puolustamaan omiaan. Siitä tuli uutta tietoa, Vili puolestaan kertoo.
Luottamusmiehen tehtävän ansiosta
Sähköliitto ja sen työntekijät ovat Jussi-

MISTÄ LISÄÄ TEKIJÖITÄ
TULEVAISUUDESSA?
Työmaakierros oli ensimmäinen näin
laajasti EIV-alalla toteutettu Sähköliiton
historiassa. Siihen osallistuneet liiton
työntekijät näkevät siinä kosolti hyötyjä, mutta myös kehitettävää.
– Tärkeää tietoa oli se, että alalla on
hyvin töitä ja työmailla on myös kiitet-

tävä määrä nuoria työntekijöitä, EIValan työehtoasiantuntija Jouni Leppänen toteaa.
– Alalle ei kuitenkaan ole tulossa
merkittävästi uusia työntekijöitä. Tämä on havaittu meillä ja kentällä, sanoo
niin ikään EIV-alan työehtoasiantuntija
Juha Lujanen.
– Olemme huolissamme alan työvoimatilanteesta ja koulutuksesta. Sähkönjakeluverkoston työtehtäviin perehtyminen on aiemminkin tapahtunut
yrityksissä työsuhteissa tai oppisopimuskoulutuksena, mutta ammattioppilaitoksessa suoritetut opinnot ovat antaneet toimivan pohjan oppia työtehtäviä. Ammatillisen koulutuksen uudistuksen takia oppilaitoksissa annettavan
pohjakoulutuksen taso on nyt kysymysmerkki, Sauli Väntti pahoittelee.
Tulevaisuuden energiaratkaisut kuitenkin takaavat, että sähköalan ammattilaisille riittää energia-, ict- ja verkostoalalla töitä. 
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VOLTTIPÄIVÄT-KAPULA
SIIRTYI VALKEAKOSKELTA
HELSINKIIN

Valkeakosken Sähköalantyöntekijät ry:n kahdeksanmiehinen iskuryhmä oli Sähköliiton infopisteellä opastamassa Volttipäiville saapujia.
Puheenjohtaja Ari Reinikka (vas.) kehotti seuraavia järjestäjiä olemaan aikaisin liikkeellä ja delegoimaan tehtäviä.

O

n kesän tähän mennessä kuumin

lien puolesta Volttipäiviä on mukava viettää

päivä Valkeakoskella. Matkalla eri

juuri nyt, hän summaa.

lämpömittarit ovat näyttäneet vaihtelevasti 29–32 astetta. Pysäköin-

tialueen asfaltti hohkaa kuumuutta. Hiekalla jokainen askel nostattaa pienen pölypilven,
joka laskeutuu jalkapöydälle.
On Volttipäivä-lauantai Valkeakoskella, 27.

Millaisia neuvoja Reinikka antaisi seuraavien Volttipäivien järjestäjille? Kaksi asiaa nousee ylitse muiden: ennakointi ja delegointi.
– Kannattaa aloittaa tekeminen ajoissa ja
delegoida tehtäviä mahdollisimman laajalle piirille. Alkuunsa tuntuu, että aika loppuu

heinäkuuta. Paikka on UPM:n Tervasaaren pa-

kesken, mutta viimeisinä viikkoina kaikki lo-

peritehtaan ja Myllysaaren museon pihamaa.

pulta loksahtaa kohdalleen. Ja jos ei delegoi

Tätä samaa reittiä kulkevat myös Työväen Mu-

riittävästi, hommat tahtovat jäädä muutaman

siikkijuhlille tulijat, sillä tämänvuotiset Säh-

ihmisen harteille.

köliiton Volttipäivät vietetään musiikkijuhlien
kainalossa.
Lipunmyynnissä jokainen sähköliittolainen
saa kaksi ranneketta: tapahtumarannekkeen
lisäksi liiton oman rannekkeen. Siitä on vain

Sähköliitto toimi tapahtuman toisena järjestäjänä. Reinikka kehuu koulutusasiantuntija
Tarja Topparin ja vastaava järjestöasiantuntija
Reijo Salmen panosta.
– Heistä on ollut iso apu ja tuki.

muutama metri vastapäiselle Sähköliiton infopisteelle, jonka edustalle ihmisiä pakkau-

TILAISUUS TAVATA KALTAISIAAN

tuu muuriksi. Tarjolla on kahvia sekä pientä

Sähköliittolaisten yksityistilaisuutena järjes-

suolaista ja makeaa. Vakuutusyhtiö Turvan ja-

tettävässä iltaruokailussa julkistetaan vuoden

kamat jäätelölipukkeet ovat nappiinsa osunut

2020 Volttipäivät-järjestäjä ja -paikkakun-

idea helteiseen iltapäivään.

ta. Järjestävän osaston puheenjohtajan ja liiton puheenjohtajan tervehdysten jälkeen mik-

– Meidän kantamme on, että tarpeeton talkootyö eli
kilpailukykysopimukseen sisältyvä työajan pidennys on poistettava, Sähköliiton puheenjohtaja Sauli
Väntti pohjusti tervehdyksessään alkavia työehtosopimusneuvotteluja.

VOLTTIPÄIVÄT, LYHYT OPPIMÄÄRÄ
Sähköliiton Volttipäiviä on vietetty tällä nimellä
vuodesta 2010 lähtien. Sitä ennen tapahtumia järjestettiin kesä- ja talvipäivien nimellä. Ensi vuonna on luvassa kymmenennet Volttipäivät.

RESEPTINÄ ENNAKOINTI JA DELEGOINTI

rofonin taakse asettuu Helsingin Sähköalan-

Sähköliiton teltalla päivystää Valkeakosken

työntekijät ry:n puheenjohtaja Petri Samiola ja

VOLTTIPÄIVÄT AIKAJÄRJESTYKSESSÄ:

Sähköalantyöntekijät ry:n jäsenistä koottu

toivottaa sähköliittolaiset 7.–9. elokuuta ensi

2019 VALKEAKOSKI

kahdeksanmiehinen rinki. Napataanpa osas-

vuonna tervetulleiksi Helsinkiin. Keskuspaik-

ton puheenjohtaja Ari Reinikka syrjään ja ky-

kana toimii Original Sokos Hotel Presidentti,

sellään tämänvuotisista Volttipäivistä tarkem-

jossa on majoitus ja iltajuhla.

min.
– Suunnittelu alkoi vuosi sitten. Olemme
pieni osasto, ja ohjelmapuoli rakentuu pitkälti

2018 HÄMEENLINNA
– Kukaan ei kohta tuntisi muita liiton jä-

2017 ROVANIEMI

seniä, jollei tällaisia tapahtumia järjestettäi-

2016 EI JÄRJESTETTY

si. Volttipäivät ovat tärkeät kaikille jäsenil-

2015 OULU

singin osaston toimitsijan Martti Lindforsin

le ja varsinkin niille, jotka eivät ole esimerkik-

2014 SEINÄJOKI

saa hetkeksi sivummalle.

si luottamushenkilöitä, jotka automaattises-

2013 KOTKA

Sopivan tilaisuuden tullen Samiolan ja Hel-

Työväen Musiikkitapahtuman ympärille. Pää-

– Jospa saisimme vuoden 2020 Volttipäivil-

ti osallistuvat vuoden mittaan useisiin tapah-

2012 VIERUMÄKI

timme pitää tapahtuman yksipäiväisenä. Ke-

le yhtä täydellisen sään kuin täällä Valkeakos-

tumiin. Kun Volttipäiville voi ottaa avecinkin

2011 PORI

kella. Järjestelyt aloitamme syyskuussa, Petri

mukaan, mukaan on helppo lähteä, Lindfors

2010 HYVINKÄÄ

Samiola heittää.

pohtii. 
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Ismo Pieksemä ja Teemu Puhakka edustivat Kouvolan Sähkötyöntekijäin Osasto ry:tä.
Satakunta kohtasi Valkeakosken illassa Uudenmaan: eurajokelainen Tapio Kuusisto, raumalainen Jani Virta
sekä hyvinkääläiset Pasi ja Asta Lapinlehto.

Sähköliittolaiset saivat Musiikkitapahtumarannekkeen lisäksi oman liiton rannekkeen.

Porilainen Jouni Hakala kertoi iltaruokailun jälkeen
suunnistavansa Musiikkitapahtuman konsertteja
kuuntelemaan.

Ilari Takala (oik.) Porista oli ensimmäistä kertaa Työväen Musiikkitapahtumassa, mutta Volttipäivä-kävijänä hän on konkari. Takala vaihtoi kuulumisia muun muassa osastonsa puheenjohtajan Raimo Härmän kanssa.

Sähköliiton Vuoden luottamushenkilöksi keväällä valittu kajaanilainen Janne Heikkinen toi Volttipäiville
myös perheensä. Ruokajonossa seurana tytär Annika.

Seuraavat Volttipäivät järjestää Helsingin Sähköalantyöntekijät. Puheenjohtaja Petri Samiola ja toimitsija
Martti Lindfors pitävät Volttipäiviä tärkeinä varsinkin niiden jäsenten kannalta, jotka eivät vuoden mittaan
osallistu muihin liiton tilaisuuksiin.

VAKUU
TUSYHT
IÖ TUR
järjesti
VA
Volttipä
ivillä Sä
liiton in
hköfopistee
llä arvon
nan.
Palkinto
na ollee
n
MUURIK
KA-grill
in voitti
PEKKA
WIROLA
Kangasa
lta.

Sähköliiton bussi toi tapahtuma-alueelle Tampereelta matkaan lähteneitä.

Sähköliittolaisten yhteisen iltaruokailun päätähti.
VA S A M A 6 / 2 0 1 9
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Viestintätutkimus valmistui:

Asiapitoista
ja ajankohtaista
S

ähköliiton Mediatum Oy:llä teettämä viestintätutkimus valmistui elokuun alkupuolella. Tutkijatohtori Taisto Lehikoisen vetämä tutkimus kartoitti liiton viestinnän eri osaalueita, Vasama-lehdestä sosiaalisen
mediaan. Nettikyselynä toteutettuun
viestintätutkimukseen vastasi yli 2300
henkeä. Rivijäsenten lisäksi painavan
sanansa sanoivat liiton aktiivit ja tiedotusvälineiden edustajat.
– Sähköliiton viestintään ollaan pääosin hyvinkin tyytyväisiä. Näkyvissä
on kuitenkin eri Sähköliitto-medioiden
roolittamisen ja profiloinnin tarve, Lehikoinen kiteyttää tutkimuksen johtopäätökset.
Hän arvioi, että liiton keskeisin viestintähaaste on viestittävien teemojen
vähentäminen sekä popularisointi ja
konkretisointi, ”Vähemmän sisältöä,
useampiin kanaviin”.
– Liiton viestinnän vahvuuksiksi koetaan hyvä ajankohtaisuus ja asiapitoi-

suus. Perinteisen ajankohtaisviestinnän tuottaminen osataan hyvin, Lehikoinen summailee.
TUNNETTA MUKAAN
– Viestintäympäristön muuttumisen
myötä varsinkin nuorimmat sähköliittolaiset kaipaavat nykyistä tiheämpiä
päivityksiä sosiaaliseen mediaan. Myös
mobiiliapplikaatiolle olisi kysyntää,
Taisto Lehikoinen arvioi.
Hän muistuttaa myös, että erityisesti
some-viestinnässä tunnepitoisuudella
on iso merkitys.
– Facebookia kannattaisi kehittää
vuorovaikutteisempaan ja tunnepitoisempaan suuntaan. Sisältöjä voisivat
tuottaa myös liiton monet järjestöaktiivit ja luottamusmiehet.
Lehikoisen tulkinnan mukaan Vasamaa voisi kehittää vielä tarinallisempaan suuntaan.
– Laajat työpaikka- ja ammattijutut
ovat lukijoiden mieleen. Tiedottava ai-

– Saimme kyselyyn edustavan otoksen vastauksia, Taisto Lehikoinen iloitsee.

neisto voisi jäädä enemmän esimerkiksi uutiskirjeiden varaan.
Tutkijatohtori kehottaa liittoviestintää keskittymään olennaiseen.
– Jäsenistöä kiinnostaa eniten palkka ja muut työehdot. Liiton hyvinä pidetyissä verkkosisällöissäkin tärkeintä
on asioinnin helppous, ei tiedon suuri
määrä sivuilla.

Viestintätutkimukseen
vastanneiden kesken arvotut palkinnot ratkesivat seuraavasti: 500 euron matkalahjakortti: Sauli Nuora, Nokia, Viikon loma jossakin liiton lomapaikoista: Benjamin Ahola, Oulu.
Onnittelut voittajille ja kiitos kaikille
tutkimukseen vastanneille! 

KÄRKIMIES

PERÄKYLIEN VAI ÄLYKAUPUNKIEN SUOMI?
V

uonna 2009 asiantuntijat arvi-

laan kasvaa suunniteltuihin mittoi-

oivat Suomen olevan kaupunki-

hinsa. Nyt pöydällä on Hiedanran-

P

alveluiden kasvu on jatkunut

Mobility as a Service MAAS, eli

lään sosiaalisesti oikeudenmukais-

yhä näihin päiviin asti. Tilasto-

liikkuminen palveluna, tuo arkeen

ta kehitystä ja ilmastoa sekä ympä-

keskuksen tilastoista selviää, että

sujuvuutta. Tavoitteena on luoda

ristöä vaalivia päätöksiä. Suomessa

suomalaiset ovat kuluttaneet enem-

saumattomat matkaketjut eri kul-

on oltava elämää muuallakin kuin

austalla vaikuttavat maailman-

män palveluita kuin tavaroita vuo-

kumuotojen välillä. Esimerkiksi sa-

kaupungeissa, mutta kasvua ei pidä

kaupan ja kansainvälisen po-

desta 2010 lähtien. Helsingin sa-

malla maksulla saisi käyttöön kau-

tietoisesti hidastaa. Muuten jääm-

litiikan sekä suhdanteiden vaih-

nomat uutisoi elokuussa tavaroiden

punkipyörän, ratikan ja bussin.

me koko Pohjolan yhteiseksi perä-

Tampere on kasvanut yli 3 000 uu-

telut. Kaupunkien ensimmäinen

kuluttamisen kääntyneen laskuun.

della asukkaalla vuosittain. Tämä

kasvuvaihde sijoittui maatalou-

Sen sijaan palveluiden kuluttami-

on noin 1,5 prosenttia vuodessa.

den rakennemuutoksen aikaan noin

nen on jatkanut kasvuaan.

kehityksessä jäljessä muita teollistuneita maita.
Kymmenessä vuodessa kaupungistuminen on saanut uutta puhtia.
Kolmen edellisen vuoden aikana

nan kaupunginosan synty.

T

Ä

punkirakenteen kehitys haas-

Samaan aikaan väestökasvussa

50–60-luvuille. Tuolloin väki ha-

toki näkyy muuttoliike Tampereelta

keutui teollisuus- ja palveluvaltai-

kestävän kulutuksen yleistymisel-

meitä havainnoimaan ympäristöäm-

pääkaupunkiseudulle.

siin taajamiin.

le ne ovat hyväksi. Samaan aikaan

me, omia taitojamme ja osaamis-

ne haastavat perinteisiä toimialoja,

tamme uudesta näkövinkkelistä.

Tampere kasvaa myös itse, ja sen

Seuraavalla vuosikymmenellä

selittää maan sisäinen muuttolii-

70-luvulla ilmiö hieman hidastui,

ke. Suurin tekijä on hyvät opiskelu-

sillä autoilun yleistyminen ja julki-

mahdollisuudet.

sen sektorin hyvinvointipalvelut ta-

Sykäyksittäin kulkeva kehitys on
tyypillistä Suomen eri alueille ja

sapainottivat muuttoliikettä.
Teollisuuden rakennemuutos ja

Ilmastonmuutoksen hillinnälle ja

jotka nojaavat kuluttamiseen.

K

tavat meitä kaikkia. Ne pakottavat

Osalle toimialoista ne ovat uuden
työn tuojia ja toisille tuhoajia. Voit-

ehityskulku ohjaa meitä säh-

taviin aloihin kuuluu varmasti säh-

köisten palveluiden pariin.

köala. Älylaitteet, uudet kaupun-

Alustatalous, yhteiskäyttötavarat ja

kirakenteet, sähköiset liikkumisen

niiden rakenteille. Tampereellakin

talouteen iskenyt lama näkyivät

-hyödykkeet ovat viime vuosina kas-

muodot ja kaupunkiosien rakenta-

tämä on näkynyt.

80–90-luvuilla. Tuolloin kasvu kes-

vattaneet suosiota.

minen tuovat työtä alan osaajille.

On rakennettu Hervanta, min-

kittyi viiteen kaupunkikeskukseen,

Ne kytkeytyvät laajempaan kau-

Tulevaisuuden horisontissa siintä-

kä jälkeen uusia kaupunginosia ei

mikä näkyi alueellisena keskittymi-

pungistumiseen ja älykkäiden tek-

vät yhä automatisoidummat arjen

pariin vuosikymmeneen rakennet-

senä. Tätä ilmiötä tuki informaatio-

nologioiden yhteiseen ilmiöön, jos-

askareet, rutiinitöiden automati-

tu samalla tavalla muutaman kilo-

ja kommunikaatioteknologian tuo-

sa yhä useampaa asiaa tarkastel-

soinnit ja itseohjautuva liikenne.

metrin päähän keskustasta uudel-

tannon, tutkimus- ja kehitystoimin-

laan palveluna aiemman tuoteroo-

le kaupunkialueelle. Kunnes virisi

nan sekä yksityisen sektorin palve-

lin sijasta.

idea Vuoreksesta, joka nyt parhail-

luiden kasvu.
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Esimerkki tästä on liikkuminen.

kyläksi.

lykaupungit, älykodit ja kau-

Y

LAURI LYLY

hteinen haasteemme on kas-

Tampereen pormestari

vaa kestävästi. Se pitää sisäl-

Sähköliiton kunniapuheenjohtaja

KUVA: RIITTA KALLIO

EN
KUUKAUAD
KUV

Kesä oli komeimmillaan, kun Voimalohi Oy:n porukka liikkui mahtavan Iijoen varsilla vapauttamassa velvoiteistukkaita vesistöön. Vesiosakaskunnan Ossi Kynsijärvi (vas.) kuittaa
Voimalohen työnjohtaja Mika Pylvään sähköiseen istutuspöytäkirjaan kalat vastaanotetuksi. Lisää seuraavalla aukeamalla.

—
Näpsä-vakiokeskusvalikoima laajenee
ABB:n vakiokeskukset ovat kotimaisia ja ne on suunniteltu nopeaan sekä vaivattomaan asennukseen. Uudet
Näpsä-vakiokeskukset on suunniteltu vastaamaan SFS6000-standardin vaatimuksia. Keskuksissa on reilut
kaapelointitilat. Niissä on käytetty ABB:n S200S-johdonsuojakatkaisijoita, joiden jousiliittimiin asennetaan
johtimet nopeasti edestäpäin. Näin näkyvyys kytkentään säilyy koko ajan. Keskusten ulkonäköön on myös
kiinnitetty huomiota, koska ulkomittauskeskukset sijoittuvat omakotitaloissa usein näkyvälle paikalle.
Kaareva ovi ja efektipinta sekä kompakti koko takaavat tyylikkään ulkonäön. abb.fi/asennustuotteet

VA S A M A 6 / 2 0 1 9
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Kari Härmä kertoo, että kalanviljely ja -istutukset
tapahtuvat aina luonnon ehdoilla. Voimalohen
vuosikello tikittää sulan veden aikana lujaa, mutta
talvella on aikaa tehdä huoltohommia ja pitää


sesonkiaikana kertyneitä ylityövapaita pois.

TEKSTI JA KUVAT: RIITTA KALLIO

Kalanviljelijä Kari Härmä
tuntee Iijoen kuohut

Iijoessa saa kalastaa valtion kalastuksenhoitomaksulla, mutta koskipaikoissa kalastukseen tarvitaan paikkakunnalta

Reijo Backman ojentaa pitkällä haavilla taimenenpoikasia siirrettäväksi Kari Härmän maasturin peräkärryn pienempään

hankittava lupa.

säiliöön, josta ne lasketaan koskeen kapean mökkitien varrella, jonne ei isolla autolla pääse.
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Taivalkosken- Posion seutu on jo poronhoitoaluetta. Joillain tieosuuksilla porokolarin todennäköisyys on erittäin suuri.

Mahtavaan Iijokeen yhtyy myös lukuisia sivujokia.

Älykännykkä on tarpeellinen apuväline myös Iijoen vesistöä kiertävälle kalanistutusporukalle.

Kalanviljelijä Kari Härmä tuntee Iijoen vesistön kuin omat taskunsa. Aiemmin joki tuli tutuksi myös melontaharrastuksen
kautta.

A

urinko paistaa, koski kohisee
ja linnut livertävät rantakoivikossa, kun Voimalohi Oy:n kalanviljelijä Kari Härmä vetää suurta
muoviputkea maasturinsa peräkärryssä olevasta isosta säiliöstä kohti Iijoen
vesistöön kuuluvan Kuusijoen kuohuvaa pintaa jossain Taivalkosken ja Posion välimailla sijaitsevalla syrjäisellä
mökkirannalla. Pian putkesta sujahtaa
virtaan 56 nelivuotiasta järvitaimenen
poikasta. Toivon mukaan poikaset kasvavat virtaavassa vedessä komean kokoisiksi ja joskus jopa lisääntyvät.
– Toiveenahan on, että Iijokeen saadaan palautettua vaelluslohikanta.
Epäilen, että se ei kuitenkaan tule tapahtumaan minun aikanani. Näillä kalan velvoiteistutuksilla kompensoidaan
voimalaitosten rakentamisesta aiheutuneita kalansaaliin menetyksiä jokivarren vesiosakaskunnille, Kari Härmä
selittää ja jatkaa maasturillaan seuraavaan kalanistutuspaikkaan.
Se onkin isomman tien tuntumassa,
ja Reijo Backmanin ohjaama iso kuorma-auto pääsee ajamaan joen penkalle asti. Lavalla olevasta isosta säiliöstä
miehet laskevat muhkeaa muoviputkea
pitkin 300 kiloa taimenenpoikasia alas
Tervajoen pyörteisiin.
Paikallisen vesiosakaskunnan puheenjohtaja Ossi Kynsijärvi kuittaa
työnjohtaja Mika Pylvään sähköiseen
istutuspöytäkirjaan kalat vastaanotetuksi, ja kalanistuttajat jatkavat seuraavalle koskelle.
LUONNON EHDOILLA
– Tämä kesä on meidän hommissa parasta aikaa. Kun työ on luonnon ehdoil-

la pelaamista, eikä yksikään vuosi ole
samanlainen, pitää olla tyytyväinen, jos
hommat hoituvat suunnitelmien mukaan hyvän sään aikana, Kari Härmä
myhäilee.
Taivalkoskella asuva Härmä on työskennellyt Voimalohen palkkalistoilla jo
32 vuotta, alueensa ainoana yhtiön vakituisena työntekijänä ja Ii- ja Kemijokien varrelle levittäytyneen, 16-henkisen työyhteisönsä luottamusmiehenä
ja työsuojeluvaltuutettuna. Härmä on
Sähköliiton ammattiosasto 004:n, Pohjoisen energia- ja sähköalantyöntekijöiden jäsen. 62-vuotiaan Härmän työuran loppu häämöttää jo puolentoista
vuoden päässä ja mies naljaileekin, että työura kestää juuri niin pitkään kuin
tekijän selkänikamatkin.
IIJOKI ELÄMÄNTYÖNÄ
– Iijokivarsi ja kala-asiat ovat tulleet
todella tutuiksi, levyseppähitsaajaksi
kouluttautunut ja viitisen vuotta alalla
työskennellyt Härmä toteaa ja esittelee
siianpoikasten kasvatukseen käytettyä
luonnonravintolammikkoa tai paremminkin padottua 66 hehtaarin laajuista
Taljajärveä, jonka patorakennelmia levyseppä on saanut hitsailla paremmin
myöhäisissä syysolosuhteissakin toimiviksi.
Voimalohella on monia luonnonravintolammikoita ja yhtiö pyrkii kasvattamaan omavaraisuuttaan kalanpoikasten kasvatuksessa. Siian ja harjuksen poikaset tulevatkin enimmäkseen
omista kasvatuslammikoista, mutta järvitaimenen poikaset ja pieni osa merilohen poikasista tulee sopimusviljelijöiltä.

Taimenenpoikaset syöksähtävät vauhdilla kuljetussäiliöstä putkea pitkin Tervajoen pyörteisiin.

– Velvoiteistukkaista, järvitaimenen
ja merilohen poikasista suuri osa tulee
yleensä sopimusviljelijöiltä, Härmä selventää.
VOIMALOHI HOITAA
VELVOITEISTUTUKSIA
Voimalohi Oy hoitaa perustajilleen, Kemijoki Oy:lle ja Pohjolan Voima Oy:lle,
asetetut kalanistutusvelvoitteet Kemija Iijoen vesistöissä sekä myös Lieksanjoella. Kalanhoidolla poistetaan vesivoimalaitosten rakentamisen ja vesistöjen säännöstelyn aiheuttamia haitto-

ja jokivarren kalastajille. Yhtiö perustettiin vuonna 1987. Sen omistavat puoliksi Kemijoki Oy ja PVO-Vesivoima Oy.
Voimalohi Oy:n oma kalaistukastuotanto on vuosittain noin miljoona lohensukuista vaelluspoikasta sekä yli
viisi miljoonaa kesänvanhaa siian ja
harjuksen poikasta. Suurin osa istutetaan merelle, Iijokeen noin 1,2 miljoonaa. Velvoiteistukkaista osa hankitaan
sopimusviljelystä muilta tuottajilta.
Viime vuonna Voimalohi Oy:n liikevaihto oli 4,3 miljoonaa euroa ja se työllisti 16 henkilöä. 
VA S A M A 6 / 2 0 1 9
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Ydinvoiman käyntikorttina
M

uutos yleisessä mielipiteessä ei ole jäänyt huomaamatta Teollisuuden Voiman pääluottamusmieheltä Juha Vibergiltä:
ydinvoimaan suhtaudutaan nyt myönteisemmin kuin vielä joitakin vuosia
sitten. Fossiiliset polttoaineet ja hiilidioksidipäästöt ovat edistäneet toisenlaistakin ilmastonmuutosta, nimittäin
mielipideilmaston.
Viberg näkee, että Olkiluodon ydinvoimala-alueen jokaisen työntekijän
tulee ottaa vastuuta siitä, että suuren
yleisön ydinvoima-asenne säilyy. Kaikki ovat ydinvoiman käyntikortteja.
– Tekemällä työmme huolellisesti
ja turvallisesti ohjeiden mukaan pyrimme siihen, ettemme itse huononna
luottamusta alaan.
TYÖNTEON EDELLYTYKSENÄ
PEREHDYTYS JA DOKUMENTOINTI
Juha Viberg aloitti TVO:n palveluksessa yli kolmetoista vuotta sitten, mutta ydinvoimalan työolot ja turvamääräykset olivat hänelle tuttuja edellisestä
pestistä, jolloin hän työskenteli voimalan vuosihuoltoja tekevän alihankkijan
palveluksessa.
– Lyhytkestoisessakin työssä vaadittuja dokumentteja on aika paljon, kun
työskennellään tällaisessa työympäristössä. Koulutuksia ja perehdytyksiä on
niin ikään mittava määrä. Dokumentointi ja perusteellinen perehdyttäminen kuuluvat työn luonteeseen.
JÄRJESTÄYTYMISASTE
PERINTEISESTI KORKEA
Olkiluodon saarella Eurajoella järjestäytymisaste on koko lailla sata. Se on
kunnioitettavaa, sillä uusia työntekijöitä rekrytoidaan tiuhemmin kuin monessa muussa työpaikassa.
Aivan äskettäin työnsä aloitti kaksikymmentä tuoretta työntekijää. 17:ää
uutta Olkiluoto 3:n voimalaitoskäyttäjää Viberg meni tapaamaan ja toivottamaan tervetulleeksi heti, kun yhteinen
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aika saatiin sovittua.
Uudet työntekijät saivat tietoa Sähköliitosta ja TVO:n käytännöistä kattavasti, kun paikalla olivat myös OL3:n käytön työntekijöiden osastoluottamusmies ja työnantajan edustajina laitospäällikkö ja käytön jaospäällikkö.
– Tilaisuuden kokoonpanosta jäi positiivinen mielikuva, ehkä jonkin uuden alku, jossa yhteistyössä aloittavien työntekijöiden, luottamusmiehen ja
työnantajan edustajien kesken käydään
läpi uuden työsuhteen alkumetrejä.
Millä sitten perustella järjestäytymisen merkitystä uusille työntekijöille?
Vibergin teesit nojaavat edunvalvontaan ja työsuhdeasioissa saatavaan asiantuntevaan apuun.
”KOHTUULLISIN” KUUNTELIJAN
LAHJOIN TEHTÄVÄÄN
Juha Viberg valittiin työpaikkansa pääluottamusmieheksi ensimmäistä kertaa
melkein kolme vuotta sitten. Menossa
on siis luottamustehtävän toinen kausi.
– Kyllä työntekijöitten edustaminen
heidän valitsemanaan on minulle kunnia-asia, hän summaa ajatuksensa.
Milloin vastuu painaa eniten?
– Kun päätöksiä tehdään enemmistöllä eikä yksimielisesti. Silloin aina
miettii, onko itse pystynyt esittämään
päätökseen johtaneet perusteet riittävän laajasti.
Erityisiä onnistumisia Viberg ei suostu nimeämään, sillä esimerkiksi erityisen hyvien sopimuksien neuvotteleminen on tätä nykyä vaikeaa, kaikkialla.
Viimeisin julkisuuteen tullut isompi tapahtuma TVO:lla oli tammikuussa, jolloin satakunta sähköliittolaista marssi
ulos työpaikoiltaan tulospalkkausjärjestelmän heikennyksien takia.
Omaksi vahvuudekseen hän mainitsee ”kohtuulliset” kuuntelijan lahjat.
– Ihmisten kuunteleminen on tärkeintä. Kuka tahansa tietää kokemuksesta, että helpottaa sekin, kun saa lausua toiselle ääneen mieltä painaneet

– Kun päätöksiä tehdään enemmistöllä eikä yksimielisesti, mieleen tulee, onko itse pystynyt esittämään päätökseen
johtaneet perusteet riittävän laajasti, Juha Viberg kertoo.

asiat. Monet asiat ovat tulleet selviksi
hetken yhdessä pohtimalla.
LUOTTAMUKSELLISEN
TIEDON VARASTONA
Pääluottamusmiehen tehtäviin tarttuminen oli mutkatonta, sillä Juha Viberg
oli ehtinyt toimia työpaikallaan jo varapääluottamusmiehenä. Aikaisemmassa työpaikassaan hän on ollut myös työsuojeluvaltuutettu.
Luottamustehtävät eivät ole kaksosia
keskenään.
– Pääluottamusmiehellä on paljon
enemmän luottamuksellista tietoa niin
työntekijöistä kuin yhtiöstäkin. Nykyinen tehtävä kuormittaa enemmän kuin
aiemmat kaksi kauttani varapääluottamusmiehenä.
Perehtyminen on avainsana tehtävän
hoitamiseksi kunnialla. Viberg kertoo
lukevansa energia-, ict- ja verkostoalan
työehtosopimusta viikoittain. Tulkintaongelmissa apua saa Sähköliiton työehtoasiantuntijoilta.
Kaikkiin luottamustehtävään kuu-

luviin töihin ei pysty varaamaan etukäteen aikaa kalenterista. Tarvittaessa omat työt pitää keskeyttää, jos tilanne niin vaatii, ja ryhtyä neuvottelemaan
lyhyelläkin varoitusajalla.
JOHTOTÄHTENÄ
MERKKIHUOLTOPERIAATE
Olkiluodon saarella käy kuhina, kun
rutkasti aikataulustaan myöhässä olevaa kolmosreaktoria rakennetaan. Laitostoimittaja Areva-Siemensin mukaan
reaktorin säännöllinen sähköntuotanto
alkaa ensi vuoden heinäkuussa.
Rakentamiseen osallistuvien alihankkijoiden suuresta määrästä huolimatta yhteishenki on säilynyt hyvänä.
– Sähköntuotannon perustehtävät
hoitaa kuitenkin oma henkilöstö merkkihuoltoperiaatteella, pääluottamusmies muistuttaa.
Työyhteisönsä vahvuudeksi hän nimeää juuri ammattitaitoiset työkaverit.
Myös työpaikkatoiminta on sopivan aktiivista, ja luottamustehtäviin on aina
löytynyt omistautuneet henkilöt. 

JÄSENPALVELUT

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.fi
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KATKOKSIA PUHELINPÄIVYSTYKSESSÄ
JA SÄHKÖISISSÄ
PALVELUISSA

JÄSENMAKSUVAPAIDEN
ILMOITTAMINEN
Sääntöjen mukaan jäsenmaksu maksetaan päätoimen veronalaisesta palkasta ja työttömyyskassan
maksamista etuuksista. Jäsenmaksuista vapautumisajat on jäsenen itse selvitettävä Sähköliiton
jäsenrekisteriin.

Sähköliitto on ottamassa käyttöön
uutta jäsenrekisteriä, mikä aiheuttaa
joitakin katkoksia puhelinpäivystyksiin ja sähköisiin palveluihin.

Jos et ole vielä selvittänyt vuoden aikana olleita jäsenmaksusta vapautumisaikoja ja niiden syitä, voit tehdä sen
tällä lomakkeella. Hoida jatkossakin jäsenmaksuvapaiden ilmoitukset säännöllisesti 2-4 kertaa vuodessa.

• Jäsenrekisterin puhelinpäivystys
on suljettu to–pe 29.–30.8. ja ma–

Lähetä ilmoituksesi Sähköliittoon alareunassa olevalla osoitteella.

ti 2.–3.9. Päivystys avautuu taas
ke 4.9.

Henkilötiedot

• Työnantajatilitysten puhelinpalvelu

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Puhelin

on kiinni to–ti 29.–30.8. ja 2.–3.9.

Matkapuhelin

Sähköposti

Palvelu avautuu taas ke 4.9.
• Jäsenrekisteri- ja Voimavirta-verk-

JÄSENMAKSUVAPAIDEN SYY JA VAPAUTUMISAIKA

kopalvelut sulkeutuvat toistaisek-

Alkamispäivämäärä

si ke 28.8. illalla. Tiedotamme nii-

Päättymispäivämäärä

Työttömyysturvan peruspäiväraha/työmarkkinatuki 500 kassapäivän
jälkeen tai ennen liiton työttömyyskassan päivärahaoikeutta

den avautumisesta kaikissa kanavissamme.
• Sähköinen liittymislomake (sekä

Kelan/vakuutusyhtiön sairauspäiväraha

sopimusala- että oppilasjäsenen) on
poissa käytöstä ainakin 28.8.–1.9.

Vakuutusyhtiön tapaturmapäiväraha

Uudet lomakkeet tulevat käyttöön
syyskuun alkupuolella.

Kelan/vakuutusyhtiön kuntoutusraha

Palveluissa voi olla ruuhkaa niiden
avauduttua. Pahoittelemme aiheutu-

Äitiys-/isyyspäiväraha

vaa haittaa.

Vanhempainraha

LOPPUKESÄN
LOMAVINKKI

Hoitovapaa/kotihoidontuki
Omaishoitaja
Palkaton virkavapaa/oma loma
Asevelvollisuus
Opiskelu
Toimita erikseen oppilaitoksen todistus opiskeluajasta, selvitä myös
palkaton loma-aika ja muista hoitaa jäsenmaksu loma-ajan
palkkatulosta (oppilasjäseniltä emme tarvitse erillistä selvitystä)
Kuntoutustuki/määräaikainen eläke
Merkitse aika ja toimita kopio eläkepäätöksestä
Toistaiseksi maksettava pysyvä eläke
Toimita kopio päätöksestä, niin siirrämme sinut eläkeläisjäseneksi

Sähköliiton lomapaikka Kotkan Kaar-

Muu syy,
mikä

niemessä on nykyään entistä ehompi
loma- ja majoituspaikka. Isojen hirsihuviloiden lisäksi tarjolla on edul-

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

lisia kauniita huoneistoja, joissa on

Päiväys

Allekirjoitus

hiljattain remontoidut kylpyhuoneet.

Osoite
PL 747 (Aleksanterinkatu 15)
33101 Tampere

Kaarniemen lähellä on lukuisia
nähtävyyksiä ja kiinnostavia pistäytymispaikkoja vain muutaman kymmenen kilomerin ajomatkan päässä.
Yksi sellaisista on Maailmanperintöluetteloon päässyt Verlan ruukkikylä koristeellisine rakennuksineen ja
puistoineen. Loppukesästä mahtavat
kukkaistutukset koristavat Patruunan
pytingin pihaa. Historiasta kiinnostuneet voivat ihailla myös läheisten
jyrkkien rantakallioiden monituhatvuotisia maalauksia.
Lomapaikkavaraukset www.sahkoliitto.fi > Edut ja palvelut > Omat lo-

Puhelin
03 252 0400

www.sahkoliitto.fi
FI53 5731 7920 0237 37 OKOYFIHH

&

Lomakenumero PHo/17.10.17

PÄÄTTYIKÖ KESÄTYÖ
JA JATKAT OPISKELUA?
Muista ilmoittaa jäsenmaksuvapaasta ajasta jäsenrekisteriin tällä lomakkeella, jonka löydät myös Sähköliiton nettisivuilta kohdasta Lomakkeet. Jäsenmaksuvapaisiin ovat oikeutettuja muun
muassa asevelvollisuuttaan suorittavat, omaishoitajina toimivat
ja vanhempainrahalla olevat.

mapaikat, joissa viihtyy
VA S A M A 6 / 2 0 1 9
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”JA HARJOITTELU KANNATTAA
SUORITTAA NIIN HYVIN KUIN
PYSTYY, SILLÄ SE AUTTAA
TYÖPAIKAN SAAMISESSA.”

Töihin top-paikkaan
Kun vikatilanne saadaan
korjattua, asiakkaille se on
helpotus ja verkostoasentaja
Laura Laineelle tärkeä
muistutus oman työn
merkityksellisyydestä.


TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ

M

ikkelissä asuva Laura Laine
on hyvä esimerkki siitä, miten opiskelun aikana suoritetut työssäoppimisjaksot voivat olla valmistumisen jälkeen valttia työmarkkinoilla.
– Olin kouluaikana Elveralla neljä
kuukauden top-jaksolla ja sain täältä
töitä, kun keväällä valmistuin.
– Aikaisempi alan työkokemukseni
on kertynyt ammattikoulun työssäoppimispaikoissa, joissa pääsi näkemään
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niin kunnossapito-, verkosto- kuin tehdassähköpuolta.
Laura suosittelee sähköalan opinnot
aloittavia tekemään samoin kuin hän
itse: keräämään kokemusta mahdollisimman erilaisista alan työpaikoista.
Vain sitä kautta löytää itselle mieluisimman osa-alueen.
– Ja harjoittelu kannattaa suorittaa
niin hyvin kuin pystyy, sillä se auttaa
työpaikan saamisessa.
Nämä sanat kuultuaan on selvää, että läheiset ovat oikeassa kuvaillessaan
häntä määrätietoiseksi ihmiseksi.
EI KEKSIMÄLLÄKÄÄN VARJOPUOLIA
Lauran mielestä on mahdoton tehtävä
kertoa ns. tavallisesta työpäivästä verkostoasentajana. Työ nyt sattuu olemaan niin monipuolista, ettei ”tavallista” ole. Monipuolisuus eniten yllättikin
tuoreen työntekijän.
– Innostavinta on, kun saa työskennellä ulkona mukavien työkavereiden
kanssa ja oppii aina jotain uutta. Oman
työn tärkeyden ymmärtää varsinkin silloin, kun jokin vikatilanne saadaan korjattua ja sähköt saadaan takaisin.
Varjopuolia hän ei pysty työstään

keksimään. Pakkaset ja rankat sateetkin
ovat verkostoasentajalle vain pukeutumiskysymyksiä. Työpaikka on siis kaikin puolin top myös sanan huippua tarkoittavassa merkityksessä.
LIITTO, HANKALIEN
TILANTEIDEN TUKIPILARI
Sähköliiton jäseneksi Laura liittyi työkaverin suosituksesta. Jäsenyys on hänestä valttia varsinkin, jos eteen tulee
hankalia tilanteita.
– Liitosta saa neuvoja ja apua. Isoin
etu on tietysti työehtosopimus, joka
määrittelee työsuhteen vähimmäisehdot.
Liiton tarjoamilla eduilla ja palveluilla Laura lähtisi itsekin perustelemaan
työkaverilleen, miksi jäsenyys kannattaa.
Ja jotta jäsenyys ei olisi pelkkää pahaan päivään varautumista, myös liiton
järjestämät koulutukset kiinnostavat.
Vielä niihin ja niiden sisältöön ei ole ollut aikaa syventyä.
VALOISAA MIKKELISSÄ
Oman alansa työllisyystilanteen kotiseudullaan Laura arvioi valoisaksi.

Selfiess
ä
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– Ainakin keväällä sähköasentajaksi valmistuneita on päässyt heti töihin.
Siksi uskon, että tilanne on hyvä ja jatkuukin sellaisena.
Työllisyystilanteen ansiosta Laura
uskoo olevansa viiden vuoden kuluttuakin Mikkelissä, ja varmastikin sähköhommissa.
SAUNA + UNI =
UUSI IHMINEN
Lauralla on mitä mainioin kopioitavissa oleva omakohtainen vinkki rankasta
päivästä palautumiseen.
– Paras tapa nollaamiseen on käydä
saunassa ja nukkua pitkät yöunet.
Hyvinvoinnistaan nuori nainen huolehtii muuten päivittäin viettämällä aikaa perheen ja ystävien kanssa sekä tekemällä pitkiä lenkkejä koiransa kanssa.
– Se on sellainen kaksivuotias energinen sekarotuinen, jolle on tarkoitus
hommata jossain vaiheessa kaveri.
Koiran, oman perheen ja ystävien lisäksi iloa elämään tuo matkustelu. Mieluiten Laura matkaa lämpimään, ja esimerkiksi Espanjassa on tullut käytyä
useita kertoja. 

TYÖTTÖMYYSKASSA

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

TYJ: Kassoilla valmius
luopua aktiivimallista

Suomi.fitunnistautumiseen
tiedossa muutoksia

S

ähköalojen työttömyyskassan sähköisen asiointipalve-

lun käyttämään Suomi.fi-tunnistukseen on tulossa pieniä muutoksia syksyllä. Tämä johtuu siitä, että jotkin pankit ovat ilmoittaneet luopuvansa perinteisistä
tunnuslukutaulukoista ja ohjaavansa asiakkaansa ottamaan
käyttöön puhelimeen asennettavan tunnuslukusovelluksen. Jotkin pankit puolestaan ovat kertoneet säilyttävänsä tunnuslukutaulukot ja lisäävänsä niiden
rinnalle ylimääräisen tunnistautumisen, esimerkiksi tekstiviestillä saatavan kertakäyttösalasanan.
Suomi.fi-palvelun tuottaa Väestörekisterikeskus, jonka mukaan pankit ovat luvanneet sovelluksen rinnalle myös vaihto-

T

ehdon, eikä sovellusta ole pakyöttömyyskassojen Yhteisjärjes-

leikkaus kohdistuu myös aktiivises-

VAIKEASELKOINEN

tö TYJ katsoo, että mikäli aktii-

ti työtä ja koulutusta hakeviin työttömiin.

vimallin mukaiset työttömyysturvan

Työttömyyskassoilla on valmius

ko ottaa käyttöön. Vaihtoehto-

MYÖS KASSOILLE

luopua aktiivimallista lyhyelläkin va-

na voi olla esimerkiksi erillinen

Niina Jussilan mukaan aktiivimal-

roitusajalla. Ministeriön esitysluon-

tunnuslukulaite asiakkaille, jot-

li on myös byrokraattinen ja vai-

noksen mukainen siirtymäsäännös,

ka eivät halua ottaa sovellusta
käyttöönsä.

leikkaukset päättyvät, se selkeyttäisi

Epäoikeudenmukaisuuden koke-

työttömyysturvaa ja yhdenmukaistai-

mus näkyy kassoihin viime vuoden

keaselkoinen. Esimerkiksi kasso-

jonka myötä leikattua päivärahaa ei

si työttömien kohtelua.

aikana tulleissa valituksissa.

jen päätösmäärät kasvoivat viime

enää maksettaisi vuodenvaihteen jäl-

vuonna kymmeniä prosentteja,

keiseltä ajalta, on selkeä sekä etuu-

vaikka työttömyys laski.

densaajan että toimeenpanon kan-

Sosiaali- ja terveysministeriö on

– Satojakin hakemuksia tehnees-

valmistellut hallituksen esitysluon-

tä työttömästä etuuden leikkaus vä-

noksen, jonka mukaan leikkaukset

häisen aktiivisuuden perusteella tun-

– Aktiivimallin myötä sekä

loppuisivat tämän vuoden lopussa.

tuu ymmärrettävästi kohtuuttomalta,

TYJ:n mielestä mahdollisuus ak-

järjestön toiminnanjohtaja Niina Jussila sanoo.

Muutosten tarkempaa aikataulua ei ole vielä vahvistettu.
Kassan sähköisen asiointipal-

nalta. Siirtymäsäännöksen mukaan

velun Suomi.fi-tunnistuksessa

työnhakija että työttömyysetuu-

viimeiset aktiivimallin mukaiset leik-

käytettävissä olevat menetelmät

den maksaja ovat joutuneet käyt-

kaukset tehtäisiin joulukuun työttö-

ja välineet riippuvatkin nyt sii-

tämään huomattavan määrän ai-

myyspäiviltä maksettaviin päivära-

tä, mitä pankit syksyllä tarjoavat

suuresti asuinpaikasta, iästä ja kou-

kaa selvittääkseen, täyttyvätkö

hoihin. 

asiakkailleen. 

lutuksesta. Siksi työttömyysetuuden

mallin edellytykset eri tilanteissa.

tiivisuusehdon täyttämiseen riippuu

ENNAKKOILMOITUS

ENNAKKOILMOITUS

EDUSTAJISTON SYYSKOKOUS

EDUSTAJISTON VARSINAINEN KOKOUS

Aika
15.–16.11.2019
Paikka Scandic Tampere City, Tampere

Aika
Paikka

Sähköalojen ammattiliiton sääntöjen 8 §:n 16. kohdan mukaan edustajiston
syyskokouksesta on annettava edustajiston jäsenille kirjallinen ennakkoilmoitus
viimeistään neljä kuukautta ennen kokousta.
Hallitus on kokouksessaan 13.6.2019 päättänyt kutsua edustajiston
syyskokouksen koolle
marraskuun 15. – 16. päivinä 2019.

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 osoitettava
hallitukselle ja toimitettava liiton toimistoon viimeistään 13.9.2019.
Sähköalojen ammattiliitto ry
Hallitus
Sauli Väntti
puheenjohtaja

15.–16. 11.2019
Scandic Tampere City, Tampere
Työttömyyskassan hallitus on kokouksessaan 24.5.2019 päättänyt kutsua
edustajiston varsinaisen kokouksen koolle
marraskuun 15.–16.11. päivinä 2019.
Kokous-ja majoituspaikkana on Scandic Tampere City, Tampere.

Käsiteltävät asiat
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 16.9.2019
mennessä.
Sähköalojen työttömyyskassa
Hallitus
Markku Huhtaniska
puheenjohtaja

Tarja Ojala
kassanjohtaja

Hannu Luukkonen
varapuheenjohtaja

VA S A M A 6 / 2 0 1 9
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KURSSIT
SÄHKÖLIITON NUORILLE
SUUNNATUT TAPAHTUMAT

LUOTTAMUSMIESTEN JATKOKURSSI

LÄHDE SINÄKIN MUKAAN NUORILLE SÄHKÖLIITTOLAISILLE TARKOITETTUIHIN

1. osa 23.–27.9.2019 2. osa 28.10.–1.11.2019
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

NUORISOTAPAHTUMIIN!

KURSSIN KOHDERYHMÄ

Alueellisessa tilaisuudessa Kemissä tutustutaan Sähköliiton ja alueen ammattiosaston toimin-

Luottamusmiesten perus- tai vastaavan kurssin käyneet tai muutoin perustiedot luottamus-

taan mm. järjestämistyön kannalta. Perjantai-ilta vietetään rennon yhdessäolon merkeissä. Ta-

miestoiminnasta hankkineet luottamusmiehet, varaluottamusmiehet, ammattiosastojen pu-

pahtuma alkaa perjantaina noin klo 18.00 ja päättyy lauantaina noin klo 13.00.

heenjohtajat tai työpaikka- ja/tai ammattiyhdistystoiminnasta kiinnostuneet.

ALUEELLINEN NUORISOTAPAHTUMA
4.–5.10.2019 Scandic Kemi, Kemi

KURSSIN TAVOITE
Laajentaa ja syventää luottamusmiehen toimintaa sekä työelämää ja sen pelisääntöjä koskevia taitoja. Antaa valmiuksia kehittää työyhteisöä, ammattiyhdistysliikettä ja yhteiskuntaa

Hakuaika päättyy 20.9.2019

sekä luottamusmiehen asemaa näissä ympäristöissä.

Valtakunnallisessa tapahtumassa saat tietoa liiton ajankohtaisista kuulumisista ja toiminnasta

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

kuten esimerkiksi työmarkkinatiedottamisesta. Paikalla liiton puheenjohtaja Sauli Väntti sekä
muita liiton asiantuntijoita. Asiapitoisten päivien lomassa vietämme aikaa myös rennosti yhdessä tutustumalla hohtogolfiin.

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTAPAHTUMA
26. – 27.10.2019 Sokos Hotel Ilves, Tampere
Hakuaika päättyy 11.10.2019

• kokemukset luottamusmiestoiminnasta
• toiminnasta oppiminen
• työsopimuslain keskeiset pykälät
• yhteistoimintalain keskeiset pykälät
• työehtosopimuksen säädökset
• luottamusmiehen vaikuttaminen ja viestintä
• välitehtävä omalla työpaikalla
• luottamusmies neuvottelijana

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

• luottamusmiehen työsuojeluyhteistoiminta

Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen (2hh), ohjelmaan merkityt ruokailut ja aktivi-

• luottamusmiehen rooli kehittäjänä

teetit sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy. Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen tak-

• luottamusmiehen arvostus ja merkitys

sojen mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km.

• 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 matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
23.–27.9.2019 Kiljavan opisto, Nurmijärvi
KURSSIN KOHDERYHMÄ

Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen, siitä sinun tulee ilmoittaa etukäteen Kiljavan opistolle. Sähköliitto maksaa majoituksesi.
Kurssihakemuslomake löytyy Sähköliiton kotisivuilta, kohdasta ”lomakkeet”. Lähetä hakemuslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

Kurssi on tarkoitettu uusille luottamusmiehille, varaluottamusmiehille, teollisuuden yhteyshenkilöille sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi
myös kaikille, joita kiinnostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen
työntekijöitten oikeuksia kehittämällä.
KURSSIN TAVOITE
on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen ja -tietojen oppiminen. Tavoitteena on myös,
että tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviytymistä työpaikalla.
AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT
• luottamusmiehen perustehtävät ja verkostot

ALUEESI SÄHKÖISTYS- JA
SÄHKÖASENNUSALAN KURSSIT

• luottamusmieheksi kehittyminen

Tämä kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenille.

• luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Tarkoituksena on ensin käydä tes-tutuksi kurssi, sen jälkeen urakkamääräykset ja viimei-

• työoikeuden perusteet

senä urakkalaskentakurssi.

• neuvottelutoiminnan perusteet
• luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

URAKKALASKENTA-KURSSI
28.–29.9.2019 Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa

• ammattiyhdistysliikkeen toiminta ja tulevaisuus

Hakuaika päättyy 13.9.2019

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin

Tämä kurssi on tarkoitettu nuorille tai vähän aikaa alalla työskennelleille sähköistys- ja

ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin.

sähköasennusalan jäsenille.

• yhteistoimintamenettely

Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus (2 hh), opetus ja jaettava materiaali

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

NUORILLE TARKOITETTU SÄHKÖISTYSJA SÄHKÖASENNUSALAN URAKKALASKENTAKURSSI
5.–6.10.2019Sokos Hotel Vantaa, Vantaa

Kiljavan opistolle.

Hakuaika päättyy 20.9.2019

Kurssihakemuslomake löytyy Sähköliiton kotisivuilta, kohdasta ”lomakkeet”.

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

Lähetä hakemuslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere

050 409 8469.

tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen (2hh), ohjelmaan merkityt ruokailut sekä

sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai

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

matkakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle. Matkakulut
korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km.
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TYÖYMPÄRISTÖN
AJANKOHTAISPÄIVÄT
4.–5.10.2019, Sokos Hotel Arina, Oulu
Hakuaika päättyy 20.9.2019

11.–12.10.2019 Scandic Aulanko, Hämeenlinna

SÄHKÖLIITTO NÄKYY JA
KUULUU TULEVAISUUS TÄNÄÄN
-TAPAHTUMASSA
K

ahdeksan keskustelua kuuden tunnin sisällä. Tässä tiivistettynä tämän vuoden Tulevaisuus tänään -tapahtuma lauantaina 5. lokakuuta Helsinki Congress Paasitornissa.

Yksi keskustelijoista on hyvinkääläinen Sähköliiton edustajiston jäsen Pasi Lapinlehto. Hän

Hakuaika päättyy 13.9.2019

osallistuu kello 13.30 alkavaan paneeliin, jonka otsikkona on Ammattiliitto 3.0 ja jossa leikitel-

Kurssi on suunnattu kaikille työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille. Kurssilla käsi-

ovat PAMin ay-aktiivi Sanna Sipinen, Keskustanuorten puheenjohtaja Suvi Mäkeläinen, Tuomas

tellään työnantajan lakisääteistä tapaturmavakuuttamista. Kouluttajana toimii liiton omi-

Suihkonen Vasemmistonuorista, Silja Nurmi Demarinuorista ja SAK:n järjestöasiantuntija Jussi

en kouluttajien lisäksi vierailevia asiantuntijoita. Molemmissa kursseissa on sama sisältö,

Kukkola.

voit osallistua sinua lähimmälle kurssille.
Ilmoittaudu mukaan hakuaikoja noudattaen osoitteeseen tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai
050 409 8469. Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen (2hh), ohjelmaan merkityt ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy. Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km lähimmälle kurssipaikalle.

lään ajatuksella, mitä tapahtuisi, jos ay-liike perustettaisiin nyt. Keskustelun muut osanottajat

Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti puolestaan on napattavissa hihasta kello 11.30 alkavassa Lainaa liittopomoa -tilaisuudessa. Yleisö pääsee keskustelemaan ainakin kahdeksan ammattiliittojohtajan kanssa. Edustettuina ovat Sähköliiton lisäksi SAK, PAM, JHL, Teollisuusliitto ja PAU.
Päivän muissa keskusteluissa käsitellään muun muassa hyvinvointia, toimeentuloa, työelämän
vaatimuksia sekä työn ja ympäristön suhdetta. Tilaisuus alkaa kello 10 ja päättyy kello 16. Jälkilöylyt heitellään Juttutuvassa.
Tarkemmat tiedot kolmatta kertaa järjestettävästä tapahtumasta: www.tulevaisuustanaan.fi 

ALUEELLISET SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN KURSSIT JYVÄSKYLÄSSÄ
Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenille.
Tarkoituksena on ensin käydä tes-tutuksi kurssi, sen jälkeen urakkamääräykset ja viimeisenä urakkalaskentakurssi.

TYÖEHTOSOPIMUS TUTUKSI -KURSSI
20.–21.9.2019 Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä
Hakuaika päättyy 6.9.2019

MITEN SINUN MAKSASI
JAKSAA KESÄN JÄLJILTÄ?
Monen kesään kuuluu kuuma grilli ja riittävästi janojuomaa.
Loman päätyttyä monen on myös vaikea lopettaa alkoholinkäyttöä.
Munuais- ja maksaliitto muistuttaa, että alkoholi vahingoittaa maksaa
nopeasti ja ylipaino aiheuttaa rasvamaksan.

Y

leisimmät syyt suomalaisten koholla ole-

LAIHDUTUS PARASTA HOITOA

viin maksa-arvoihin ovat ylipaino ja alko-

Alkoholimaksasairaudet eivät ole ainoastaan

Hakuaika päättyy 27.9.2019

holi. Maksakirrooseista 85 prosenttia johtuu

suurkuluttajien ongelma. Hälytyskellojen pi-

alkoholista, ja rasvamaksa on jo miljoonalla

täisi soida, jos tissuttelu jatkuu syksylläkin il-

URAKKALASKENTA-KURSSI
2.–3.11.2019 Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä

suomalaisella.

tojen pimetessä. Alkoholinkulutuksen riskiraja

URAKKAMÄÄRÄYKSET-KURSSI
12.–13.10.2019 Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä

Hakuaika päättyy 18.10.2019

Raju juominen voi johtaa maksasolujen ras-

on miehillä 14 ja naisilla 7 annosta viikossa.
– Alkoholin turvallista käyttömäärää ei voi-

voittumiseen jo muutamassa viikossa, mutta
lähes kaikki alkoholin riskikäyttäjät sairastuvat

da kuitenkaan sanoa koskaan, sillä joillekin

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

rasvamaksaan jossain vaiheessa. Jos juomista

jo pienempi määrä alkoholia säännöllisesti on

tai 050 409 8469.

ei silloinkaan saa loppumaan, 10–20 prosen-

haitallisempaa esimerkiksi ylipainosta, geneet-

tilla alkoholin käyttö johtaa maksan tulehdus-

tisistä syistä tai heikosta ravitsemuksesta joh-

reaktioon, joka voi pahimmillaan johtaa mak-

tuen, Eloranta jatkaa.

Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen (2hh), ohjelmaan merkityt ruokailut sekä
matkakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle. Matkakulut
korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km.

KILJAVAN OPISTON
KURSSIT SYKSYLLÄ 2019
Sähköliitto on varannut paikkoja seuraavilta syksyn yleisiltä kursseilta:
• Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi 23.–27.9.2019
• Työoikeuden peruskurssi 28.10.–1.11.2019
• Paikallinen sopiminen, Tampere 11.–13.11.2019

Munuais- ja maksaliitto muistuttaa, että

sakirroosiin.
Suomalaisten uusi janojuoma, riemunkirja-

maksalla on uskomaton kyky toipua saamis-

vat lonkerot, samoin kuin oluet ja siiderit ovat

taan kolhuista, jos itseään tarttuu niskasta

lisäksi varsinaisia kaloripommeja. Merkittävin

ajoissa. Hallittu laihdutus on rasvamaksan pa-

rasvamaksan aiheuttaja onkin ylipaino. Joka

rasta hoitoa. Alkoholin aiheuttama rasvamaksa

neljännen suomalaisen aikuisen maksa on ras-

paranee lopettamalla alkoholin käyttö. Pitkäl-

voittunut. Maksan rasvoittuminen ei yleensä

le edennyt maksakirroosi ei parane täysin juo-

aiheuta oireita ennen kuin maksan toiminta on

misen loputtua, mutta maksan toiminta voi sil-

jo heikentynyt.

ti kohentua.
– Jos putkea ei saa itse katkeamaan, tai al-

– Erityisen haitallista alkoholi on vaihdevuodet ylittäneille ylipainoisille naisille. Kirroo-

koholi alkaa tuntua ongelmalta, kannattaa ha-

sin riski on kymmenkertainen, jos ylipainoinen

keutua esimerkiksi työterveyshuoltoon tai

nainen käyttää alkoholia verrattuna tilantee-

omalle terveysasemalle, Eloranta neuvoo.

seen, jossa kumpaakaan riskitekijää ei ole, sanoo Munuais- ja maksaliiton kehittämispäällik-

Lisätietoa maksasta www.mahtimaksa.fi

kö Hanna Eloranta.

tai www.maksa.fi 

Löydät muut opiston järjestämät kurssit osoitteesta: www.kio.fi. Jäsenillämme on mahdollisuus osallistua myös muille opiston kurssikalenteriin merkityille yleisille kursseille.
Kurssille haetaan ay-liikkeen kurssihakemuslomakkeella, jonka saat esimerkiksi osoitteesta
www.sahkoliitto.fi/lomakkeet (Kiljavan opiston kurssihakemuslomake).
Palautettuasi hakemuksen liitto lähettää sen opistoon. Opisto lähettää sinulle kurssikutsun
noin viikkoa ennen kurssin alkua.

NÄIN PIDÄT HUOLTA MAKSASTASI
• Vältä ylipainoa ja liiku säännöllisesti.
• Vähennä tai lopeta alkoholinkäyttö.
• Varo virushepatiittia.

Tiedustele osallistumismahdollisuutta koulutusasiantuntijalta 050 409 8469

• Noudata lääkkeiden annosteluohjeita.

tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi. Häneltä voit myös tilata hakemuksen ja saada apua sen

• Vältä varsinkin ulkomailta tuotuja luontaistuotteita ilman tuoteselostetta.

täyttämisessä. Täytetyt hakemukset myös palautetaan koulutusasiantuntijalle.

• Poimi vain sieniä, jotka tunnistat syötäväksi.
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OSASTOT TOIMIVAT

Seuraava Vasama ilmestyy 26.9.2019.
Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan maanantaihin 16.9.2019 kello 15.00 mennessä.
Tällä välin päivitämme saapuneita ilmoituksia liiton kotisivuille.

senille seuralaisineen la–ma 2.–

kan hytin ja aamupalan laivalla. Il-

nen kuuluu hintaan. Paluu 1.12. klo

LÄHETÄ OSASTOILMOITUS NETTILOMAKKEELLA!

4.11. Viking Gabriella lähtee la

moittautumiset 8.9. mennessä Paul

13.30 Tallink Megastarilla (huoneis-

Helsingin Katajanokalta klo 17.15

Niemi puh. 0440 332 473 tai 041

ta ulos klo 12), laiva Helsingissä n.

Osastoaktiivit huomio! Osastot toimivat -ilmoituksia pääsee lähettämään

ja ma Tukholmasta klo 16.30.

466 7443, myös s-posti: paul.nie-

klo 15.30. Hinta osaston jäseniltä 0

sähköisellä lomakkeella. Löydät lomakkeen osoitteesta

Matkan hinta on 50 €/jäsen, 70

mi53@gmail.com. Huom! Paikkoja

€, avec 120 €. Ilm. 15.10. mennes-

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

€/avec sisältäen bussikuljetukset

rajoitetusti.

sä Petri Fomin puh. 040 311 3491,

Valitse ensin lomakkeen alasvetovalikosta oma osastosi, kirjoita sit-

avecin matkan hinta 120 € tilille

satamaan ja takaisin, kaksi

FI35 1597 3000 1087 21.

ten ilmoituksesi teksti ja jätä vielä yhteystietosi niille varattuihin kent-

buffetillallista, kaksi aamiaista,

076 Vaasan Sähköalantyöntekijät ry

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

A-luokan hytit ja kiertoajelun Tuk-

Kokouspäivän risteily jäsenille

sen lähettämisestä.

holmassa. Ilmoittautumiset ja mak-

Wasa Linella Vaasasta Uumajaan pe

177 Kiskoliikenteen sähkö-, tietolii-

su 27.9. mennessä osaston tilil-

4.10. Kokoonnumme terminaalissa

kenne- ja turvalaiteammattilaiset ry

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

le FI79 8000 1301 1776 15. Mu-

klo 8, ja laiva lähtee klo 9. Saavum-

Ennakkokutsu syyskokoukseen la

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

kaan mahtuu 80 henkilöä. Ilmoit-

me Uumajaan klo 12.30, bussikul-

23.11.2019 klo 10.20 Silja M/S

tautuminen alkaa 29.8. Ilmoit-

jetus Uumajan keskustaan. Laiva

Baltic Princessillä. Laiva lähtee Tu-

tautumiset (nimi + syntymäaika)

lähtee takaisin paikallista aikaa klo

run satamasta pe 22.11. klo 20.15,

Päivitämme saapuneet ilmoitukset nettisivujemme Osastot toimivat

001 Oulun Sähkötyöntekijäin

nan 49,90 €. Ilmoittautumisen jäl-

mieluiten sähköpostiin loviisan.

18, ja Vaasassa olemme klo 23.30.

ja paluu on la 23.11. klo 19.15.

Ammattiosasto N:o 1 ry

keen saat omavastuun maksuoh-

osasto25@gmail.com tai Markus

Ilmoittautumiset viim. 22.9. Kristi-

Osaston jäsenille matka on ilmainen.

Eläkeläisjaoston kokoukset vuon-

jeet. Mukaan mahtuu 30 nopein-

Backman puh. 010 455 3154.

an Rönnholm puh. 050 574 9229.

Matka sisältää 2 hengen hytin B-

na 2019 pidetään joka kuukauden

ta. Ilmoittautumiset ja omavastuut

Tervetuloa mukaan!

luokassa, aamiaisen, lounaan ja ko-

toisena tiistaina klo 12 osaston toi-

hoidettava 30.11. mennessä. Liput

043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry

mistolla, Rautatienkatu 16 D 46,

toimitetaan osallistujille postitse. Il-

Syyskauden tulevat kokoukset

080 Heinolan Sähkömiehet Ammatti-

mahdollista saada 20 € hintaan. Il-

Oulu. Kesä- ja elokuun välisenä ai-

moittaudu pikkujouluihin 30.11.

torstaisin klo 18: 26.9., 24.10.,

osasto 80 ry

moittautumismaksuna peritään 20

kana kokouksia ei pidetä.

mennessä osoitteessa

21.11. sääntömääräinen syyskoko-

Ammattiosasto tukee huvipuisto- ja

€, kuten aiemminkin. Se palaute-

www.sahko018.fi.

us. Paikkana Raksan toimisto, Si-

kulttuuritoimintaa. Tuki huvipuiston

taan kuponkeina satamassa ilmoit-

beliusbulevardi 36, Porvoo. Kaik-

rannekkeisiin 4 x 20 €/osaston jä-

tautumisen yhteydessä. Puolison

kouskahvin. Yhden hengen hytti on

011 Tampereen Seudun

Osasto uudistaa sivujaan! Käy tu-

Sähköalantyöntekijät ry

tustumassa www.sähkö018.fi. Myös

ki osaston jäsenet tervetuloa! Lisää

sen tai kulttuuritapahtumiin 2 x 20

matkan hinta on 60 €, ja se sisältää

Veteraanijaosto kokoontuu ma 16.9.

vanhat sivut www.hameenlinnan-

toiminnasta tulevassa jäsenkirjees-

€/osaston jäsen. Edun voi lunastaa

hytin, aamiaisen ja lounaan. Eläke-

klo 14 osaston toimistolla, Näsilin-

sahkotyontekijat.fi toimivat yhä.

sä. – Hallitus

kuittia vastaan sihteeriltä s-postil-

läiset ovat myös tervetulleita kokouk-

la henri.tornroos@gmail.com.

seen. Ilmoittautumiset sähköpostilla

nankatu 33 b A. Portin tunnuslu-

osaston toimitsijalle jukka.parviai-

022 Lappeenrannan

057 Etelä-Pohjanmaan

Seudun Sähköalantyöntekijät ry

Sähköalantyöntekijäin osasto ry

100 Järvenpään

nen50@gmail.com. Kerro ilmoittau-

018 Hämeenlinnan

Osaston onkikilpailut pidetään ka-

Sääntömääräinen syyskokous hotelli

Sähköalantyöntekijät ry

tumisen yhteydessä henkilöiden ni-

Sähkötyöntekijät ry

navansuun länsirannalla, Läntinen

Lakeudessa pe 1.11.2019 klo 18.

Suomi–Italia Tampereen stadionil-

met ja syntymäajat, mahdolliset hyt-

Sähköliiton salibandyturnaus

kanavatie (nro 9 jälkeen oikealle) ti

Kokouksen jälkeen ruokailu, jonka

la su 8.9. klo 21.45. Osasto tarjoaa

tikaveritoiveet sekä mahdollinen yh-

21.9. Lahdessa. Osasto korvaa osal-

3.9. klo 17–19. Sarjat: miehet, nai-

jälkeen saunotaan.

muutamalle (10) futisfanille lipun

den hengen hytin toive. – Hallitus

listumiskulut, ilmoittaudu Hämeen-

set ja nuoret. Kilpailun jälkeen tar-

linnan ”sähkäreiden” joukkueeseen

jolla virvokkeita. Lisätietoja Ari Ha-

062 Lohjan Sähköalojen

teeri Petrille puh. 040 311 3491.

184 Järvi-Savon

osoitteessa www.sähkö018.fi.

kuli puh. 040 354 8985. Tervetu-

ammattiosasto ry

1 lippu/jäsen.

Sähköalojentyöntekijät ry

loa! – Virkistystoimikunta

Osaston syysristeily la–su 19.–

ku on 3390.

Osaston pikkujoulut Raskasta
joulua -konsertissa ke 18.12. klo

B-katsomoon. Ole ripeä ja soita sih-

Tallinnaan pe–su 29.11.–1.12.!

Osasto tukee ensi kertaa Kaarnie-

20.10. Silja Europalla. Hinta jäse-

Lähtö 29.11 klo 19.30 Tallink Star,

messä lomailevia viikonloppuloman

19 Hämeenlinnan Elenia-Areenalla.

025 Loviisan Sähköalantyöntekijäin

neltä 20 € ja avecilta 50 €, sisäl-

lippujen jako klo 18.30 alkaen. Ma-

hinnalla (varatun määrärahan puit-

Tilaisuus on avec. Jäsenten omavas-

Ammattiosasto ry

tää bussikuljetuksen Virkkala–Loh-

joittuminen Tallinn Seaport Ho-

teissa). Kysy lisää sihteeri K. Hali-

tuu 10 €, avec maksaa täyden hin-

Syysretkimatka Tukholmaan jä-

ja–satama (meno-paluu), A-luo-

tel, D-terminaalin vieressä, aamiai-

selta.

EHDOTA NUORTA
DUUNARI-STIPENDIN
SAAJAKSI
Tämän vuoden Duunari-stipendin hakuaika on
alkanut. Stipendi myönnetään työelämän nuorelle osaajalle, joka on esimerkillisellä aktiivisuudellaan osoittanut duunarihenkeä ja nostanut oman alansa ammatillista arvostusta. Hakuaika päättyy 18. lokakuuta.
Duunari-stipendi on suuruudeltaan tuhat euroa, ja se luovutetaan saajalleen SAK:n
edustajiston kokouksessa 21. marraskuuta.
Stipendin saajalla tulee olla oman alansa
ammattitutkinto. Hän on ylpeä ammatistaan
ja nostaa alansa arvostusta omalla esimerkillään. Hän on myös aktiivinen yhteiskunnallinen toimija ja edistää ammatillista järjestäytymistä.
Tunnetko tällaisen nuoren? Lähetä vapaamuotoinen ehdotuksesi perusteluineen 18. lokakuuta mennessä osoitteella jussi.kukkola@
sak.fi tai SAK ry, Duunaristipendi/Jussi Kukkola, PL 157, 00531 Helsinki.
Muista ehdotuksessasi henkilön nimi, ikä,
tutkinto ja/tai ammatti, kotipaikka, työpaikka,
ammattiliitto sekä mahdolliset luottamustoimet tai muu aktiivisuus.

20 V A S A M A 6 / 2 0 1 9



SYYSRISTIKKO

Laatinut HEIKKI PARTALA

Nimi:
Osoite:
Lähetä vastauksesi 20.9. 2019 mennessä: Sähköliitto, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere. Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.
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Pitkäaikaistyöttömät
eläkkeelle?


TEKSTI: BIRGITTA SUORSA/UP

Ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille tarkoitettu

ei tarttunut tilaisuuteen. Hän arvioi, että moni

eläketuki laajenee lokakuussa koskemaan en-

hakijoista katsoi olevansa liki vanhuuseläkettä

nen 1.9.1958 syntyneitä. Tuen haku käynnistyy

eikä siksi hakenut eläketukea.

15. elokuuta. Kela arvioi, että noin 3 350 hen-

Ensimmäisellä kerralla eläketuki myönnet-

kilöä on oikeutettu tukeen.

tiin noin 3 800 henkilölle.

Eläketuki on tarkoitettu työmarkkinatuen

Työttömien Keskusjärjestössä eläketuen laa-

vaihtoehdoksi. Eläketuki on takuueläkkeen suu-

jentamista pidetään oikeudenmukaisena mah-

ruinen, 784,52 euroa kuukaudessa. Sen sijaan

dollisuutena. Toiminnanjohtaja Jukka Haapa-

työmarkkinatukea voi saada korkeintaan vii-

koski toivoo kuitenkin, että ikääntyneille työttö-

deltä arkipäivältä viikossa ja se on 32,40 eu-

mille tarjottaisiin myös väyliä työelämään.

roa päivältä.

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

Hänen mukaansa yli 55-vuotiailla pitkäaikaistyöttömillä tulisi olla oikeus pidempään

Kelasta kerrotaan, että pitkäaikaistyötön voi
hakea eläketukea, vaikka sattuisi olemaan juuri

palkkatukeen. Se voisi kestää yhtä pitkään kuin

nyt työssä tai työllistettynä. Etuuspäällikkö Pir-

hakijan työttömyys on jatkunut. Kuuden kuu-

jo Raute sanoo, että tarkoituksena on antaa vai-

kauden jaksot ovat hänestä usein liian lyhyitä,

keasti työllistyville pitkäaikaistyöttömille mah-

jos työttömyys on jatkunut pitkään.

dollisuus siirtyä työmarkkinoilta eläkkeelle.

Postiosoite: PL 747, 33101 TAMPERE
Faksi: 03 252 0210

Nykyisin palkkatuetussa työssä voi TE-palve-

Järjestämis- ja järjestötyö: puh. 03 252 0600

lut.fi:n mukaan olla 6–12 kuukautta kerrallaan.

Ehtona on, että hakija on ollut yhteensä viisi vuotta työttömänä ajanjaksolla 1.9.2012–

Tosin yli 60-vuotias työtön voi saada palkkatu-

31.8.2018 ja että hän on ollut oikeutettu työ-

en 24 kuukaudeksi, jos hän ollut vähintään 12

markkinatukeen 31.8.2018.

kuukautta työttömänä juuri ennen palkkatukea.

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

Raute huomauttaa, että eläketuella oleva voi
tehdä töitä.

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

ELÄKETUKI
Eläketukea voi saada, jos työtön on:

KAIKKI EIVÄT TARTU TILAISUUTEEN

– syntynyt ennen 1.9.1958

Lex Lindströminä tunnettu eläketuki otet-

– ollut työttömänä viisi vuotta 1.9.2012–31.8.2018

tiin ensimmäisen kerran käyttöön toukokuussa

välisenä aikana

2017. Tuolloin tuki koski ennen 1.9.1956 syn-

– sekä ollut oikeutettu työmarkkinatukeen

tyneitä. Lex Lindström II astuu voimaan 1. lo-

31.8.2018.

kakuuta, mutta haku käynnistyy jo aiemmin.

Eläketukea maksetaan lokakuusta lähtien. Tuki on

Ensimmäisellä kerralla Kela lähetti kirjeen

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

kooltaan takuueläkkeen suuruinen, eli 784,52 euroa

etuudesta noin 5 000:lle eläketukeen mahdol-

kuukaudessa. Eläketuen lisäksi hakija voi saada

lisesti oikeutetulle. Lisäksi uudesta tukimuo-

asumistukea, mutta ei työmarkkinatukea.

dosta tiedotettiin te-toimistoille ja kuntien sosi-

Hakuaika alkaa 15. elokuuta. Tukea voi hakea myö-

aalitoimistoille.

hemminkin ja takautuvasti puolen vuoden ajalta.

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

Rauteen mukaan osa tukeen oikeutetuista

ELLEDNINGEN

SOMMAREN NÄRMAR SIG SLUTET, ARBETET BÖRJADE
S

ommaren börjar vända sig mot

FÖRBUNDETS VOLTDAGAR

dustrin kommer att öppna förhand-

ja bland fackförbunden att få det-

ten. Man måste bara önska, att

hösten så småningom, fast vi

I SAMBAND MED MUSIKFESTIVA-

lingsrundan. En av de centralas-

ta mål uppnått. Industriförbundet

hösten med budgetmanglingen för

önskar att det varma vädret skul-

LEN I VALKEAKOSKI

te frågorna i förhandlingarna är ar-

har alltså ett stort ansvar; vi stödjer

med sig mera målmedvetenhet för

le fortsätta länge. Semestern är för

I slutet av juli samlade vi oss i den

betstidsfrågan och speciellt talko-

detta mål och önskar framgång till

att uppfylla vallöftet fortast möjligt.

oss finländare en tid för att glöm-

heta Valkeakoski för att tillbringa

arbetsparagrafen avtalat i konkur-

förhandlarna!

ma arbetet, att koppla av och sam-

förbundets traditionella Voltdagar

renskraftsavtalet dvs oavlönad för-

la krafter. Förhoppningsvis också

i samband med Arbetarnas musik-

längning av arbetstiden.

för så många Elektrikerförbundets

festival. Koncepten var ett nytt ex-

medlemmar som möjligt.

periment att arrangera ett gemen-

Som motvikt till arbetsresor fick
också jag njuta utan stress av re-

Förhandlingarna om Elektriker-

Regeringspartner Centern tycks
dämpa viljan att avskaffa aktive-

förbundets medlemmars ställning

ringsmodellen genom att hålla sig

och rättigheter på Teknologiindu-

till noteringen ”vi skall avskaffa

ställning till frågan i offentligheten.

strins medlemsföretag fortsätter,

skärarna och förpliktelserna av ak-

samt evenemang för medlemmar-

Industriförbundet anser, att det

för det nuvarande systemet med

tiveringsmodellen, då vi har avtalat

na.

inte kommer att finnas någon för-

kontaktpersoner gäller till slutet av

om motsvarande procedurer med
samma sysselsättningseffekt.”

Båda organisationer har tagit

sandet i hemlandet under min se-

Förbundets info besöktes flitigt

längning av arbetstiden i ett enda

oktober. Elektrikerförbundet förlo-

mester. Finland med sina sjöutsik-

där man fick njuta av läskedryck-

kollektivavtal som förbundet kom-

rade sitt eget kollektivavtal på hös-

ter och havsstränder, utan att glöm-

er och kaffe. Vi fick njuta av mu-

mer att ingå. Teknologiindustrin för

ten 2017, då Teknologiindustrin

starten med avskaffningsarbetet

ma de ljusa nätterna och de mäk-

sikfestivalens mångsidiga program

sin del anser, att arbetstidens för-

och Industriförbundet anslöt elek-

väntar på att konsekvensbedöm-

tiga fjällen i Lappland, är en för-

och sedan samlade vi oss till en ge-

längning med konkurrenskraftsav-

trikernas arbetsvillkor till sitt inbör-

ningen av aktiveringsmodellen blir

stummande upplevelse för så flera

mensam måltid och njöt av restau-

talet har blivit bestående.

des kollektivavtal. Förbundsmed-

färdig i oktober. Bland folket får av-

finländska som utländska resenä-

rang Salakapakkas delikatesser.

lemmarna har yttrat sitt missnöje

skaffandet av aktiveringsmodellen

Avtalsförhandlingarna inom Elek-

I praktiken betyder detta, att

Ett varmt tack för aktiva arrangö-

trikerförbundets huvudavtalsbran-

med den nuvarande situationen,

säkert stöd, och det finns ingen or-

rer i Valkeakoski fackavdelning och

scher startar i början av år 2020,

och vi försöker rätta läget genom

sak att skjuta upp saken.

nade vi på toppen och njöt av

förbundets personal. Nästa gång

så att beslutet om arbetstidens för-

förhandlingar.

munk med kaffe, vädret var klart

arrangeras Voltdagarna av fackav-

längning i höstens förhandling-

och soligt. Jag satte mig, tittade på

delning 049 om ett år i Helsing-

ar antagligen kommer att påver-

systemet med utkomstskyddet för

sommar och positivt färgrik början

utsikten långt borta och konstatera-

fors.

ka även våra egna förhandlingar.

arbetslösa

av hösten!

rer.
På vår fotvandring på Levi stan-

de, att Finland är ett fint och vackert land.
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Redan på våra förra förhandling-

Aktiveringsmodellen sitter fast i

Jag önskar alla medlemmar i
Elektrikerförbundet en varm sen-

Avskaffandet av aktiveringsmo-

FÖRHANDLINGSHÖSTEN

ar strävade vi efter hävandet av ar-

dellen, som behandlar de arbetslö-

KOMMER ATT BLI INTRESSANT

betstidens förlängning. Nu ver-

sa illa och orättvist, var ett av hu-

SAULI VÄNTTI

Industriförbundet och Teknologiin-

kar det finnas en stark och stor vil-

vudregeringspartiet SDP:s vallöf-

ordförande

Sähköliiton osastojen

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

Osallistumismaksu 200 €/joukkue (sis. lounaan)
tulee maksaa 30. elokuuta mennessä
Tili: FI48 5542 7140 0229 13
Saaja: Lahden Sähköalantyöntekijät ry os. 059
Viite: osastonne nimi
Järjestelyistä vastaa
Lahden Sähköalantyöntekijät ry os. 059.
Turnausta isännöi Sähköliitto,
jonka järjestövakuutus kattaa pelit.
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äh köt ar v i k k eet

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

!

Verkk o ka u p p a w w w . f i n n p a r t t i a . f i
Nouto h alli Joutnantie 76, 25500 Pern iö
Puh

02 72 72 00,

myynti@finnparttia.fi

petri.koskinen@finnparttia.fi
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Asumisen uudet
tuulet esillä Kouvolassa

Asuntomessut kokosi Kouvolan loppukesään yli 114 000 kävijää. Pioneeripuiston onnistunut täydennysrakentaminen
tyyleineen ja tekniikoineen antoi mallia lähivuosien rakentamiseen. Sievitalo Unto sai pisteitä järkevästä suunnittelusta ja
toteutuksesta. Myös talon keittiö arvioitiin hyvin toimivaksi.

-K

ouvolan asuntomessuilla
oli paljon kiinnostavaa nähtävää. Pioneeripuiston uudisrakentaminen oli hienosti sovitettu historialliseen kasarmialueeseen,
jonka vanhat tiilirakennukset oli kunnostettu asumispalveluihin. Alue ei ollut niin steriili, kuin monet muut uudet
alueet, kehui perheensä kanssa messuja kierrellyt raahelainen projektinhoitaja Jari Salmela.
Lukuisilla asuntomessuilla vierailleet Salmelat löysivät uusimmilta messuilta paljon muutakin kiinnostavaa
katseltavaa. Modernien elementtitalojen tyyli, tekniikka ja sisustuskin kiinnostivat, mutta myöskin korjausrakentaminen ja pihojen toteutus tiiviillä rakennusalueella.
Valtaosa
Pioneeripuiston taloista lämpiää kaukolämmöllä. Myös aurinkoenergiaa hyödynnettiin monissa
kohteissa. Kesän hitti oli selvästi monen pihan komistuksena toimiva poreallas tai palju, jota voi hyödyntää kylmänäkin vuodenaikana.
PAREMMAN ASUMISEN PUOLESTA
Loppukesän asuntomessuilla Kouvolassa vieraili yhteensä noin 114 000 kävijää. Moni sai tunnustaa, että Pioneeripuiston alue oli täydennysrakennettu
nokkelasti vanhaa kunnioittaen ja ympäröivän luonnon ehdoilla.
– Näiden kotien ja Kouvolan messukokonaisuuden kautta saimme kuu

TEKSTI JA KUVAT: RIITTA KALLIO
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kauden ajan nostettua asumiseen liittyviä ajankohtaisia aiheita pinnalle. Esille nousivat asumisten tarpeiden eriytyminen, siihen liittyvät ratkaisut ja
kestävä kehitys sekä esimerkiksi kohtuuhintainen asuminen, Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Anna Tapio kiteytti.
Hän muistutti, että Asuntomessut toimii paremman asumisen puolesta.
– Pohdimme, miten suuret megatrendit, kuten kaupungistuminen tai teknologinen kehitys muuttavat asumista.
Haluamme ymmärtää, miten ihmiset
haluavat asua.
HYVIÄ ESIMERKKEJÄ
Rakennusasiantuntijoista
koostunut
raati valitsi monista hyvistä vaihtoehdoista rakennusteknisesti onnistuneimmin toteutetuksi kohteeksi Sievitalo Unton.
– Se on taitavasti suunniteltu ja rakentamisen viimeistelyyn on panostettu. Talon energiatehokkuusluokka on
A, raati kehui.
Talon pohjaratkaisu oli valitsijoiden
mieleen. Messujen aluevalvonnan mukaan rakentamisajan hyvään työnjohtoon oli paneuduttu, jonka lisäksi työturvallisuus oli johdettu harvinaisen
ansiokkaasti.
– Rakennuttaja on tiennyt mitä haluaa, ja talosta on syntynyt rakennuttajansa näköinen koti. Tiloja on selvästi mietitty käytön kannalta, jonka lisäksi suunnittelussa on huomioitu oivasti
hyvät tekniset ratkaisut.

– Rakentamisen ja remontoinnin uudet tuulet kiinnostavat. Asuntomessuilla tulee käytyä miltei joka kesä, tunnusti Jari
Salminen, joka vaimoineen ja tyttärineen on asuntomessujen vakiokävijöitä.

Ekologinen puu valikoitui talon pintaratkaisuksi.
– Haluttiin pitää talo ja sen perusratkaisut simppelinä. Kaukolämpöön päädyttiin, koska se vie vähän tilaa ja on
helppokäyttöinen, Juho Laurila tunnelmoi elämänsä ensimmäistä talohanketta ja palkintoa.
Asiantuntijakeskustelussa
ruodit-

tiin myös painovoimaisen ja koneellisen ilmanvaihdon etuja ja heikkouksia. Ilmanvaihtomuodon paremmuus
on kuitenkin aina riippuvainen kiinteistöstä ja sen ominaisuuksista. Vapaaajan asuntoihin, joissa ei asuta ympärivuotisesti, painovoimainen ilmanvaihto oli asiantuntijoiden mukaan parempi vaihtoehto. 

