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TAPIO HEIKKINEN, vastaava jäsenyys- ja viestintäasiantuntija | ansvarig medlems- och kommunikationsexpert

SÄHKÖLIITON hallitus vah-
visti vuosi sitten kokouksessaan lii-
tolle uuden toimintastrategian ohje-
nuoraksi toiminnan kehittämiseen. 
Laatimisvaiheessa osallistettiin jäse-
niä, hallintoa ja henkilöstöä useaan 
kertaan ja tunnistettiin lukuisia ke-
hityskohteita.

Strategiassa määritettiin kolme 
päämäärää ja niiden saavuttamiseksi 
useita tavoitteita lukuisine toimen-
piteineen. Päämäärät ovat järjestäy-
tymisen vahvistaminen, palveluiden 
parantaminen ja monipuolistaminen 
sekä työehtoihin vaikuttaminen. Nii-
den saavuttamiseksi on käynnistynyt 
useita hankkeita ja projekteja vuo-
den aikana. 

Syksyllä 2021 käynnistettiin 
osasto- ja aluetoiminnan uudelleen-
organisointihanke pilottialueilla Var-
sinais-Suomessa ja Keski-Suomi/
Savo-Karjalassa. Hanke on edennyt 
vuoden aikana merkittävästi ja saa-
nut alueilla positiivisen vastaanoton. 
Uudessa toimintamallissa ammatti-
osastojen toimintaa ammattimais-

tetaan tuomalla niiden tueksi liiton 
henkilöresursseja ja osaamista. Alu-
eilla on käynnistynyt lukuisia pro-
jekteja yhdessä osastojen aktiivien 
kanssa ja eri osastojen kesken. Liiton 
järjestämistyökin on ottanut isoja as-
keleita eteenpäin. 

MITEN, MISSÄ JA MITÄ – 
TOIMINTAMME UUDISTUU 
Viestintä määritettiin toimintastrate-
giassa kriittiseksi menestystekijäksi, 
joka vaikuttaa kaikkeen liiton toi-
mintaan. Sitä onkin ryhdytty orga-
nisoimaan uudelleen syksyn aikana. 
Liiton viestintästrategia tullaan päi-
vittämään ja liitolle on laadittu ul-
kopuolisten asiantuntijoiden kanssa 
digimarkkinointistrategia. Niiden 
pohjalta viestintää uudistetaan ja ra-
kennetaan suunnitelmallisemmaksi 
ja tavoitteellisemmaksi, mikä näkyy 
jatkossa etenkin liiton sähköisessä 
viestinnässä.

Työehtoihin vaikuttamisen strate-
giaa on alettu työstää syksyn aikana. 
Tarkoitus on pureutua etenkin sopi-

mustoiminnan valmisteluun ja jälki-
töihin ja kehittää myös henkilöresur-
sointia.

Teimme keväällä laajan jäsentut-
kimuksen koulutustoimintoimin-
tamme kehittämistarpeiden tunnis-
tamiseksi. Tulosten perusteella liiton 
jäsenistöllä on kiinnostusta ja val-
miuksia osallistua liiton järjestämiin 
koulutuksiin paljon nykyistä laajem-
min, kun niiden tapoja, sijainteja ja 
sisältöjä kehitetään. Koulutustoimin-
taamme ryhdytään nyt uudistamaan 
vastaamaan paremmin jäsenten tar-
peita. Ensi vuoden alussa aloittava 
uusi koulutusvastaava ottaa tästä 
vastuun.

EDUSTAJISTON 
VAALIT ENEMMISTÖ-
VAALITAVALLA
Tämän vuoden alussa alkoi laaja 
sääntömuutoshanke, jonka tavoit-
teena on yksinkertaistaa ja moder-
nisoida liiton ja osastojen sääntöjä 
huomioiden toimintastrategian lin-
jaukset. Sääntömuutosesitykset esi-

teltiin kevätedustajistossa 13. touko-
kuuta ja vahvistettiin tarvittavien 
muutosten jälkeen syysedustajistossa 
10.–11. marraskuuta.

Merkittävimmät muutokset liitty-
vät vaalitapaan ja liiton johtamiseen. 
Jatkossa edustajiston vaalit käydään 
enemmistövaalitavalla. Seuraavalla 
edustajistokaudella liiton varapu-
heenjohtaja valitaan hallituksen kes-
kuudesta ja liittoon nimetään toimin-
nanjohtaja. 

Suuri muutos on myös Sähköalo-
jen työttömyyskassan sulautuminen 
vuodenvaihteessa Työttömyyskassa 
Aariaan. Se ei edellytä jäseniltämme 
mitään toimenpiteitä, eikä työttö-
myysturvaan tai ansiopäivärahan 
maksatukseen tule muutoksia. Su-
lautumisen perusteet eivät ole läh-
töisin strategiatyöstä, vaan tarpeesta 
järjestäytyä suurempaan työttömyys-
kassaan.

Näiden ja muiden vireillä olevien 
muutosten myötä Sähköliitto jatkaa 
uudistumistaan monin tavoin toi-
mintaympäristönsä mukana. n

VIERIVÄ KIVI EI SAMMALOIDU!

FÖR ett år sedan slog Elektriker-
förbundets styrelse fast en ny verk-
samhetsstrategi för förbundet som 
rättesnöre för att utveckla  verksam-
heten. Medlemmarnas, styrelsens 
och personalens åsikter tillfrågades 
flera gånger och deras synpunkter 
beaktades på flera punkter.

Tre strategiska mål definierades 
och för att uppnå dem fastslogs flera 
delmål och åtgärder. De strategiska 
målen är; att stärka organiseringen, 
förbättra och diversifiera tjänsterna 
samt påverka anställningsvillkoren.  
Under året har flera projekt startats i 
syfte att uppnå målen. 

Hösten 2021 inleddes ett projekt 
för att omorganisera avdelnings- och 
regionverksamheten i pilotregioner i 
Egentliga Finland och Mellersta Fin-
land/Savolax-Karelen. Projektet har 
framskridit betydligt under året och 
fått ett positivt mottagande i regio-
nerna. Enligt den nya modellen ska 
fackavdelningarnas verksamhet bli 
mer proffsig med hjälp av förbundets 
personal och kompetens. I regioner-

na har ett flerta projekt startats med 
avdelningarnas aktiva medlemmar 
och mellan olika avdelningar. För-
bundets organiseringsarbete har 
tagit stora kliv framåt. 

HUR, VAR OCH VAD – VÅR 
VERKSAMHET FÖRNYAS 
I verksamhetsstrategin definierades 
kommunikationen som en kritisk 
framgångsfaktor som påverkar all 
verksamhet i förbundet. Därför har 
den småningom omorganiserats un-
der hösten. Förbundets kommunika-
tionsstrategi ska uppdateras, och till-
sammans med externa experter har 
en digimarknadsstrategi utarbetats. 
Med stöd av strategin ska kommu-
nikationen bli mer systematisk och 
målinriktad, vilket framöver kommer 
att synas framför allt i förbundets 
elektroniska kommunikation.  

Arbetet med att påverka anställ-
ningsvillkoren har inletts under 
hösten. Syftet är att koncentrera sig 
framför allt på förberedelserna för 
och efterarbetet efter  avtalsverksam-

heten, och på utvecklandet av  perso-
nalresursfördelningen.

I våras genomförde vi en omfattan-
de medlemsförfrågan om vår utbild-
ningsverksamhet för att ta reda på 
behoven av förbättring.  Det visade 
sig att förbundets medlemmar var 
intresserade och beredda att delta i 
förbundets utbildningar mycket mer 
än idag, om metoderna, lägen och 
innehållen förbättras. Vi börjar nu 
förbättra våra utbildningar så att de 
bättre kan tillgodose medlemmarnas 
behov. Vår nya utbildningsansvariga 
person, som börjar sitt jobb i början 
av nästa år, tar ansvar för förnyelsen.

REPRESENTATIONSVALET 
ENLIGT MAJORITETSVAL
I början av året startades ett omfat-
tande projekt för att ändra stadgarna 
i syfte att förenkla och modernisera 
förbundets och avdelningarnas stad-
gar i enlighet med verksamhetsstra-
tegin. Förslagen till stadgeändringar 
presenterades på vårens represen-
tationsmöte den 13 maj, och efter 

nödvändiga ändringar fastställdes 
stadgeändringarna på höstens repre-
sentationsmöte den 10–11 november.

Det viktigaste ändringarna gäller 
valsättet och förbundets ledning. 
Framöver sker representationsvalet 
enligt majoritetsval. För representa-
tionens följande mandatperiod väljs 
förbundets vice ordförande bland 
styrelsemedlemmarna och förbun-
dets verksamhetsledare utses. 

En stor förändring är också att 
Elbranschernas arbetslöshetskassa 
fusioneras med Arbetslöshetskassan 
Aaria vid årsskiftet. Det kräver inga 
åtgärder av våra medlemmar, och det 
blir heller inga ändringar i utbetal-
ningen av arbeslöshetsskyddet eller 
den inkomstrelaterade dagpenning-
en. Motiveringen till fusionen är inte 
en följd av strategiarbetet, utan av 
behovet att organisera sig i en större 
a-kassa.

Utöver alla dessa förändringar fort-
sätter Elektrikerförbundet att förnya 
sig på många sätt för att anpassa sig 
till sin verksamhetsmiljö. n

PÅ RULLANDE STEN VÄXER INGEN MOSSA!
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JÄSENMAKSU SÄILYY PROSENTISSA
Edustajisto päätti yksimielisesti pitää jäsenmaksun 
ennallaan. Jatkossa liitto maksaa jäsenetuna jäsen-
tensä työttömyysturvan Työttömyyskassa Aariassa. 
Seuraavat edustajiston vaalit käydäänkin sitten 
enemmistövaalina.

ENERGIASTA PUHUVAT NYT KAIKKI
Sähköliitto on tänä syksynä ottanut osaa ajankohtai-
seen energiakeskusteluun ottamalla kantaa muun 
muassa vesivoiman puolesta. Energiateollisuus ry:n 
toimitusjohtaja Jukka Leskelä oli lokakuun Ener-
giamessujen odotettu puhuja.

KEMIN BIOTUOTETEHDAS SUUNNANNÄYTTÄJÄNÄ 
HARMAAN TALOUDEN TORJUNNASSA
Työehtosopimuksista pidetään kiinni työmaalla, jossa 
rakennetaan Suomen metsäteollisuuden historian 
suurinta investointia, 1,85 miljardin euron tehdasta. 
Valmistuessaan se valmistaa ilman fossiilisia polttoai-
neita sellua ja biotuotteita sekä tuottaa biopohjaista 
sähköenergiaa.

8–12 TEEMANA LIITOSSA TOIMIMINEN

SÄHKÖLIITTO – JÄSENIENSÄ JOHTAMA
Edustajisto, hallitus ja johtokunnat ovat kanavia pääs-
tä vaikuttamaan liiton toimintaan ja suuntaan. Avain 
niissä toimimiseen on edustajiston vaalit.

YHDEN KOKOUKSEN ANATOMIA
Purimme edustajiston kaksipäiväisen syyskokouksen 
tapahtuma kerrallaan osiin. Tästä jutusta näet, miten 
päätökset syntyvät liiton ylimmässä päättävässä 
elimessä edustajistossa.

LINKKINÄSI PAREMPIIN PÄÄTÖKSIIN
Liiton hallituksen jäsen Esa Räsänen ja edustajiston 
jäsen Marko Haapanen kertovat, millainen vastuu ja 
kunnia on toimia liitossa. Ensiksi mainittu yltyy välillä 
huastamaan savoksi.

JÄSENINFO
Edustajiston hyväksymässä ensi vuoden toiminta-
suunnitelmassa Vasama ilmestyy neljästi ja säh-
köiseen viestintään satsataan entistä enemmän. 
Viimeistään nyt kannattaakin alkaa seurata nettisivu-
jamme ja sosiaalisen median kanaviamme. Uutiskirje 
pitää sinut ajan tasalla kuukausittain.

SEKASORRON SUITSIJA
Mitä olisikaan työelämä ilman assistentteja? Liiton 
tuorein työntekijä Sanna Sipinen ottaa haastattelus-
saan kantaa myös siihen, mikä on paras mansikka-
lajike.

PIDÄMME PUOLIASI
Työnantajan tulee tarjota tuotannollisilla ja taloudelli-
silla perusteilla irtisanomalleen työntekijälle, joka on 
ilmoittautunut työttömäksi työntekijäksi, työtä neljän 
tai kuuden kuukauden kuluessa irtisanomisesta. Mitä 
seurasi, kun liikkeenluovutuksen saaja ei noudatta-
nut takaisinottovelvollisuutta?

KUKA SANOI MITÄ?
Pari poimintaa viime viikkojen ajnkohtaisista 
lausunnoista.

TYÖTTÖMYYSKASSA
Työttömyyskassa Aaria esittäytyy seitsemän faktan 
voimalla. Ensi vuoden alusta lukien sähköliittolaiset 
ovat Aarian jäseniä ja liitto maksaa jäsenetuna hei-
dän työttömyysturvansa.

SELFIE: SAMULI EHN
Opiskelu- ja työhistoriansa puolesta tuore jäsenem-
me voisi tehdä työmaalla muutakin kuin sähkötöitä. 
Vapaa-ajallaan hän muun muassa kouluttaa käyt-
tämään Puolustusvoimien sähkövoimajärjestelmiä 
turvallisesti.

AHVENANMAAN OPPILASJÄSENET KERTOVAT: 
TÄMÄN TAKIA OLEN SÄHKÖLIITTOLAINEN
Jill, Maja, Elias ja William opiskelevat alaa ja innos-
tuivat liiton jäsenyydestä koulutiedotuksen ansiosta. 
Nelikko tuumii, että liiton merkitys korostuu, kun 
pääsee työelämään

OSASTOT TOIMIVAT
Kiri kiri… Viimeisiä sääntömääräisiä syyskokouksia 
pidetään vielä ennen vuodenvaihdetta. Muutamat 
pikkujoulutkin osastoissa vietetään.

URAKKALASKENTA NYT 
VERKKOKOULUTUKSENA
On se mahdollista, vaikka kuulostaakin liian hyvältä 
ollakseen totta: sähköistys- ja sähköasennusalan 
sopimusalajäsenten urakkalaskentakurssi meni verk-
koon, ja sinä voit suorittaa sen omaan tahtiisi.

SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON 
JÄSENLEHTI
Perustettu 1957. 
Lehti ilmestyy. 
8 kertaa vuodessa. 
Seuraava Vasama ilmestyy 23.12.2022
Aineistot 12.12.2022 mennessä.

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

VASTAAVA TOIMITTAJA
Minna Järvenpää
puh. 050 567 2164
minna.jarvenpaa@sahkoliitto.fi

NETTOPAINOS: 
20 000

ILMESTYMINEN: 
8 kertaa vuodessa

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

PAINOPINTA-ALA: 
250 x 310 mm

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

MEDIAKORTTI 
Sähköliitto.fi/vasama

TÄSSÄ
LEHDESSÄ

KANNEN KUVA: VASAMAN ARKISTO
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Niko Muranen toimii kärkimiehenä Metsä Groupin biotuotetehdastyömaalla ja vastaa päivittäin useaan kymmeneen puheluun.
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S ähköliiton jäsenmaksu on ensi 
vuonnakin yhtä helppo laskea 
kuin tänä vuonna: maksu säilyy 

yhdessä prosentissa jäsenen veron-
alaisesta tulosta. Sähköliiton edustajis-
to oli yksimielisesti maksun ennallaan 
säilyttämisen kannalla.

Vuosi sitten edustajisto päätti laskea 
jäsenmaksun 1,25 prosentista 1:een. 
Jäsenmaksutuottojen aleneminen pys-
tyttiin kompensoimaan liiton vahvaa ta-
setta hyväksi käyttäen.

Jäsenmaksuun sisältyy työttömyys-
turva Työttömyyskassa Aarian kaut-
ta. Liitto maksaa sen jäsenetuna jäse-
nilleen.

Ammatinharjoittajien eli Sähköliiton 
yrittäjäjäsenien jäsenmaksu säilyy niin 
ikään ennallaan 30 eurossa kuukau-
dessa, joka sisältää työttömyysturvan 
Aariassa.n Tämänvuotista yhden prosentin jäsenmaksua kuvasimme tällä Ykkösellä-bannerilla. Se on ajankohtainen ensi vuonnakin.

S ähköliiton jo viides Vuoden 
luottamushenkilö valitaan 
ensi vuonna järjestettäväs-

sä luottamushenkilöseminaaris-
sa. Tee oma ehdotuksesi titte-
lin saajaksi tämän vuoden loppuun 
mennessä!

Ehdotuksia voi tehdä nettisivuiltam-
me löytyvällä sähköisellä lomakkeel-
la, joka kysyy ehdokkaasi perustieto-
jen lisäksi perusteluja. Hyvät perustelut 

EHDOTA VUODEN LUOTTAMUSHENKILÖÄ VUODEN LOPPUUN MENNESSÄ

ovat tärkeät, sillä jäsenpalveluasiain  
 johtokunta valitsee kolme finalistia 
  pelkästään niiden perusteella.

Lomake lähetetään klikkaamalla 
sen lopussa olevaa Lähetä-painiket-

ta, mutta voit lähettää sen täytettynä ja 
skannattuna myös sähköpostin liitteenä 
osoitteeseen kaisa.jarvensivu@sahko-
liitto.fi tai täytettynä ja tulostettuna pos-
titse osoitteeseen Sähköliitto/Kaisa Jär-
vensivu, PL 747, 33101 Tampere.

S ähköliiton edustajisto uudisti 
syyskokouksessaan liiton sään-
töjä. Merkittävin muutos koskee 

edustajiston vaaleja.
Syksyllä 2024 käytävissä edustajis-

ton vaaleissa luovutaan uusien sään-
töjen mukaan vaaliliitoista ja päättäjät 
liiton edustajistoon valitaan enemmis-
tövaalitapaa käyttäen. Tämä on jatkoa 
kehitykselle, jossa liitossa on luovut-
tu ammattiyhdistysliikkeen ikivanhaan 
vallanjako-oppiin perustuvasta ryhmä-
toiminnasta.

– Tervetullut muutos on eheyttänyt 
liiton sisäistä toimintaa, lisännyt toi-
minnan läpinäkyvyyttä ja moniääni-
syyttä sekä ennen kaikkea keskittänyt 
päätösvaltaa sinne, minne se sääntö-
jen mukaan kuuluukin: jäsenten valit-

Uudistuneet säännöt muuttavat vaaleja ja johtamista
ETÄISYYTTÄ AY-LIIKKEEN VANHAAN 
VALLANJAKO-OPPIIN

semille edustajiston jäsenille. Uudis-
tus on myös kasvattanut Sähköliiton 
roolia yhteiskunnallisena vaikuttaja-
na, arvioi liiton puheenjohtaja Sau-
li Väntti. 

– Haluamme on olla moderni uu-
den ajan ammattiliitto tekemällä tule-
vaisuuteen suuntautuvia uudistuksia. 
Toivomme, että myös nuorten kiin-
nostus järjestäytymistä ja omien etu-
jensa ajamista kohtaan kasvaa uudis-
tusten myötä.  

Sääntömuutokset tietävät uudis-
tuksia myös liiton johtamiseen seu-
raavien edustajiston vaalien jälkeen. 
Tuolloin liittoa johtavat yhteistyössä 
edustajiston valitsema puheenjohta-
ja ja hallituksen valitsema toiminnan-
johtaja. n

E i kiitos työnantajapuolen esit-
tämille nolla-pilkku-jonkin pro-
sentin korotuksille ja kertaerille. 

Näillä esityksillä ei kurota hinta- ja an-
siotason välistä kuilua umpeen. Kulu-
vanakin vuonna meidän palkansaaji-
en tulisi luovia kahden prosentin pal-
kankorotuksilla yli kahdeksan pro-
sentin inflaatiotilanteessa. 

On ostovoimaa parantavien palk-
karatkaisujen aika. Vajaa prosentti 
ei riitä, ja kertaeräkin lämmittää vain 
hetken. Kun eläminen kallistuu, ihmis-
ten elinpiiri supistuu ja pahoinvoin-
ti vastavuoroisesti leviää. Liian mon-
ta vuotta palkansaajat ovat jääneet 
odottamaan, eikö vieläkään ole aika 
kiinnittää huomiota ostovoimaan. 
Nyt on!

Edustajiston julkilausuma palkkaratkaisuista:
EIKÖ VIELÄKÄÄN OLE AIKA? 
KYLLÄ ON!

Loppuvuoden aikana ja ensi vuoden 
alkupuolella neuvotellaan optiovuo-
den palkkaratkaisuista, muun muassa 
Sähköliiton kahdella suurimmalla sopi-
musalalla. Jos yksimielisyyttä ei löydy, 
työehtosopimukset voidaan irtisanoa 
päättymään ja neuvotteleminen alkaa 
taas alkutekijöistä.

Merkit ovat sellaiset, ettei ostovoi-
maan ole neuvotteluissa luvassa pa-
rannuksia ilman palkansaajien yhte-
näistä voimakasta rintamaa. Meidän on 
löydettävä yhteistyö ja keskinäinen so-
lidaarisuus. Työnantajapuoli on sen jo 
löytänyt ja neuvottelee tiukan koordi-
noidusti. Meidän on kyettävä samaan 
ja tarvittaessa vauhditettava oikeutet-
tuja vaatimuksiamme painostuskei-
noin. n

LUOTTAMUSHENKILÖ ON 
TYÖYHTEISÖN TÄRKEÄ TOIMIJA
Sähköliitto on halunnut Vuoden luotta-
mushenkilön valinnalla korostaa luot-
tamushenkilön merkitystä kaikenkokoi-
sissa työyhteisöissä.

Ehdokkaasi voi olla Sähköliittoon 
kuuluva pääluottamusmies, luottamus-
mies, työosaston luottamusmies, yh-
dyshenkilö, työsuojeluvaltuutettu tai 
työsuojeluasiamies. 

Lopullisen valinnan tekevät kevään 
luottamushenkilöseminaarin osallistu-
jat. Vuoden luottamushenkilöksi valittu 
palkitaan 500 euron matkalahjakortilla.

Vuoden luottamushenkilöksi on  
aiemmin valittu Mika Vallius (2015),  
Tapio Kujanpää (2017), Janne Heikki-
nen (2019) ja Jari Korpela (2021). n

Sähköliitto.fi > Liiton muut verkkopalve-
lut > Ehdota Vuoden luottamushenkilöä

SÄHKÖLIITTO JATKAA 
YHDEN PROSENTIN 
JÄSENMAKSULLA

SÄHKÖLIITTO JATKAA 
YHDEN PROSENTIN 
JÄSENMAKSULLA
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S ähköliitto on ottanut julkisuudes-
sa kantaa säätövoiman puoles-
ta muistuttamalla, että päästöttö-

mät energiamuodot vaativat tuekseen 
korvaavaa tuotantoa eli säätövoimaa. 
Sitä tarjoaa vesivoima.

Tämän vuoden loppuun mennes-
sä esimerkiksi tuulivoiman kokonaiska-
pasiteetti ylittää jo 5 000 megawattia. 
Säätövoimaa tarvitaan tuulettomien ai-
kojen varalle, sillä sähkön tuotannon ja 
kulutuksen on oltava joka hetki tasois-
sa. Jos kulutus ylittää tuotannon, sää-
tövoima palauttaa tasapainon. Vesivoi-
ma on kotimaista ja uusiutuvaa säätö-
voimaa, mutta sitä tarvitaan lisää.

– Eurooppaa koetteleva energiakrii-
si on osoittanut, ettei meillä eikä muu-
allakaan Euroopassa ole kiinnitetty riit-
tävää huomiota säätövoiman riittävyy-
teen. Emme voi turvautua siihen, että 
ostamme säätövoimaa muualta. Valtio-
neuvoston päättämät vesienhoitosuun-
nitelmat 2022–2027 saattavat jopa 
leikata vesivoiman tuotantoa, vaikka 
suuntauksen tulisi olla päinvastainen, 
vaatii Sähköliiton puheenjohtaja Sau-
li Väntti. 

SÄÄTÖVOIMA ON MYÖS 
HUOLTOVARMUUSKYSYMYS
Kannanotossaan liitto edellyttää halli-

Sähköliitto muistuttaa:

SÄÄTÖVOIMAA EI SAA UNOHTAA

Kemijoki Oy ottaa ensi keväänä Kurkiaskan 
voimalaitoksella käyttöön merikontteihin 
rakennetun sähkövaraston, joka auttaa 
laitosta vastaamaan kulutuksen ja 
tuotannon lyhyen aikavälin muutoksiin. 
Kyseessä on pilottihanke. 
Kuva: Kemijoki Oy.

Energiateollisuuden Leskelä:
LUVASSA KILPAILUKYKYINEN ENERGIATULEVAISUUS

Jukka Leskelä puhuu energiasta 
havainnollisin esimerkein ja sanakääntein. 
Hän kuvaili Energiamessuilla ”kaasuaseen 
viimeiseksi tussahdukseksi” tilannetta, 
jossa Venäjän kaasun myyminen Nord 
Stream -maakaasuputken kautta loppui. 
Kuva: Minna Järvenpää.

L okakuun alun Energiamessujen 
kuunnelluimpiin puhujiin kuulu-
neella Energiateollisuus ry:n toimi-

tusjohtajalla Jukka Leskelällä oli loh-
dullista kerrottavaa energiakriisin ja 
korkeiden hintojen kanssa kamppaile-
ville suomalaisille.

– Kärvistellään nyt yksi talvi, sil-
lä meillä on luvassa kilpailukykyinen 
energiatulevaisuus. Vuoden pääs-
tä sähkön hintakin on matalampi kuin 
tänä talvena. 

Hän muistutti, että oireen eli energi-
an korkean hinnan hoitamisen sijaan 
tulisi keskittyä sairauden eli energiapu-
lan ratkaisemiseen. Halpa sähkö ei ole 

tukselta ja eduskunnalta määrätietoi-
sia ratkaisuja ja toimia, joilla Suomeen 
taataan riittävästi säätövoimaa. Lyhyt-
näköisillä ratkaisuilla voidaan joutua 
säätövoimapulaan.

– Vesivoiman tuotannon turvaami-
nen ja kestävä lisääminen on oleelli-
nen osa tätä ratkaisua. Muussa tapa-
uksessa sähköstä syntyy pulaa ja sen 
hinta alkaa vaihdella holtittomasti ta-
voitellessamme päästöttömämpää 
tuotantoa.

Lokakuun alun Energiamessuilla 
Tampereella puhunut Huoltovarmuus-
keskuksen energiahuolto-osaston joh-
taja Pia Oesch muistutti, että säätövoi-

ma on myös huoltovarmuuskysymys. 
– Tuulivoima on heikentänyt meidän 

huoltovarmuuttamme. Ellei tuule, meil-
lä ei ole vaihtoehtoista sähköntuotan-
toa, hän mainitsi Aamulehden haastat-
telussa.

Huoltovarmuuden takaamiseksi hän 
peräänkuulutti myös älykkäitä säh-
köverkkoja automatisoimaan sähkön 
käyttöä sekä laajempia sähkön varas-
tointimahdollisuuksia.

– Tällaisten asioiden pitäisi olla val-
miina, kun mennään uudenlaiseen säh-
köjärjestelmään, hän totesi. n

kannustanut kehittämään uudenlaisia 
ratkaisuja.

– Hyviä ideoita varten on nyt kehittä-
misrahaa tarjolla, ja rohkeitakin inves-
tointeja kannattaa tehdä, hän kannusti 
energia-alan toimijoita.

VIISAS RAKENTAA OLEMASSA 
OLEVAN PÄÄLLE
Uuden energiajärjestelmän rakentami-
sessa kannattaa keskittyä siihen, että 
rakennetaan olemassa jo olevan pääl-
le, ei yritetä korvata sitä kokonaan. 
Kieltojen kautta eteneminen ei ole hy-
väksi.

– Meillä on paljon hyvää, jota ei saa 

menettää: ydin- ja vesivoima sekä bio-
energia, joiden rinnalle on tulossa pal-
jon tuuli- ja myös aurinkovoimaa. Kau-
kolämpöjärjestelmät tuovat valtavasti 
joustoa. Meillä on vahvat sähköverkot 
ja yhteydet naapureihin sekä yhteiset 
sähkömarkkinat. Hyvää ovat myös säh-
kön jakeluverkot, joihin on yhä voitava 
investoida, Leskelä listasi.

Investointeja tehdään jo muun mu-
assa hukkalämmön hyödyntämiseen, 
sähköiseen liikenteeseen ja sen tarvit-
semaan infraan sekä vedyn tuotantoon 
sähkön avulla. Uutena näköpiirissä 
ovat esimerkiksi pienydinvoimalat, ve-
tyverkot ja kysyntäjoustopalvelut. n
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Metsä Groupin jätti-investointi etenee Kemissä

SUUNNANNÄYTTÄJÄNÄ HARMAAN 
TALOUDEN TORJUNNASSA

Ilpo Hiltula, Mika Vuoti ja Niko Muranen massatehtaan sähkötilassa. 
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No nyt on yksimielinen kol-
mikko: niin työmaan yhteys-
henkilö Mika Vuoti, työsuo-
jeluvaltuutettu Ilpo Hiltula 

kuin Bilfinger Engineering & Main-
tenance Nordics Oy:n pääluottamus-
mies Niko Muranenkin toteaa, että 
Kemin biotuotetehtaan valmistumi-
sen avain on hyvä ennakkosuunnit-
telu. 

Jos hankkeesta laatisi Excel-tau-
lukon, siihen pitäisi mahduttaa mel-
kein 170 kumppania, työviikkoja 
ensi vuoden kolmannelle neljännek-
selle saakka, erilaisia laitoksia, työ-
vaiheita, osa-alueiden vastuuhen-
kilöitä... Kaikki tähtää siihen, että 
vajaan vuoden kuluttua Kemin Paju-
saaressa ja Sahansaaressa toimii bio-
tuotetehdas, joka tuottaa ilman fos-
siilisia polttoaineita 1,5 miljoonaa 
tonnia havu- ja koivusellua karton-
gin, paperituotteiden ja erikoistuot-
teiden raaka-aineeksi, muita bio-
tuotteita sekä biopohjaista sähkö-
energiaa.

– Suunnittelun, koordinaation ja 
tiedottamisen merkitys korostuu, 
kun paljon toimijoita työskentelee 
kohtuupienellä alueella, sanoo Niko 
Muranen, joka hoitaa kärkimiehen 
tehtäviä soodakattilan ja turbiinilai-
toksen alueella yhdessä työkaverinsa 
kanssa.

Haastatteluhetkellä bilfingeriläi-
siä työskenteli työmaalla noin 80, 
alihankkijat ja työnjohto mukaan 
laskettuina vajaat 150. 

LIITOT TOIMITSIJOINEEN 
AVUKSI TES-TULKINNOISSA
Kärkimies kasvaa näin isolla työ-
maalla melkein kiinni puheli-
meensa. 

– Päivässä voi tulla 60–100 puhe-
lua. Tehtäväni on varmistaa, että 
meikäläiset pystyvät tekemään omat 
työnsä. Työnjohto määrittää paino-

Täällä rakennetaan:
KEMIN BIOTUOTETEHDAS 
• Rakennuttaja: Metsä Fibre
• Päätoteutuskumppanit: Valmet (tehtaan päälaitteet ja automaatio), 

ABB (sähköjärjestelmä), AFRY (projektinhallinta- ja 
toteutussuunnittelupalvelut), Fimpec (rakennuttaminen)

• Kumppanit: lähes 170
• Kustannukset: 1,85 miljardia euroa
• Kapasiteetti: 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja koivusellua
• Sähköntuotto/v: 2 TWh
• Sähköenergian omavaraisuus: 250 %

pistealueet, me kärkimiehet jaamme 
tehtävät työryhmälle, osallistumme 
asennustöihin sen verran kuin ker-
kiämme ja raportoimme viikoittain 
edistymisestä työnjohdolle, Niko 
Muranen luettelee.

Mika Vuoti kuvailee Metsä Grou-
pin massiivista hanketta suunnan-
näyttäjäksi harmaan talouden tor-
jumisessa, josta muiden pitäisi ottaa 
mallia: lakeja ja työehtosopimuk-
sia tulee noudattaa ehdottomasti. 
Ammattiliitot edustajineen nähdään 
yhteistyökumppaneina ja toivote-
taan tervetulleiksi vierailemaan työ-
maalle. 

– Jos yrityksen asiat ovat rempal-
laan, porttien sisäpuolelle ei edes ole 
pääsyä. Valvonta ei pääty siihen: pal-
kat tarkistetaan alkuvaiheessa ja pis-
totarkastuksia tehdään, mikäli epä-
selvyyksiä ilmenee. Jos aikomus on 
teettää yli 40 viikkotuntia, työeh-
tosopimuksessa tulee ottaa kantaa, 
miten toimitaan. 

Niko Muranen oli mukana laati-
massa sähköistys- ja sähköasennus-
alan työehtosopimukseen komen-
nustyötä koskevaa lisäpöytäkirjaa. 
Tessiin kirjatun 50 viikkotunnin 
sijaan he voivat nyt tehdä kahden 
työviikon aikana kolmannen sisään 
ja pitää viikon tasoittumisvapaata.

Mika Vuotin tehtävänä on korjaut-
taa löytämänsä tai ilmoitetut puut-
teet. Osa yrityksistä on vain kiitol-
lisia korjauskehotuksista, jos syynä 
on ollut puuttuva tieto. Joitakin sel-
keästi harmittaa, kun joutuvat mak-
samaan enemmän kuin olivat suun-
nitelleet.

Miten yhteyshenkilö itse pysyy 
kärryillä tukusta työehtosopimuk-
sia?

– Liitoilta ja niiden toimitsijoilta 
saa asiantuntevaa apua nopeasti eri-
tyisesti tulkinta-asioissa. Sähkölii-
tosta apua ovat antaneet vastaava 
sopimusasiantuntija Jari Ollila ja 
työehtoasiantuntija Jari Kiviluoma. 

RIKKEISTÄ
UUDELLEEN-
PEREHDYTYKSEEN
Myös työturvallisuus vaatii ennakoi-
mista tuhansien ihmisten ja noin 30 
kansallisuuden työmaalla. Tapatur-
mien taajuus on tänä vuonna 6,2 mil-
joonaa työtuntia kohden, koko pro-
jektin aikana 8,1. Turvatiimiin kuu-
luu työsuojeluvaltuutettu Ilpo Hil-
tulan lisäksi turvallisuuspäällikkö 
Jenni Veijola ja neljä turvallisuus-

asiantuntijaa. Esimerkiksi telinetar-
kastaja tulee tiimin ulkopuolelta.

Sen, mitä ei säännöllisillä ja yllä-
tyskierroksilla huomata, voi kuka 
tahansa kuvata ja ilmoittaa nimettö-
mänä Teehavainto.fi-palvelun kaut-
ta. Urakoitsijat kutsutaan viikoit-
tain palavereihin, ja käytäntönä ovat 
esimerkiksi turvavartit Metsä Fib-
ren valitsemista aiheista, kuten kor-
kealla työskentelemisestä tai siitä, 
miten toimia, jos jotain sattuu. Niko 
Murasen tiimillä turvavartti on tiis-
taiaamuisin.

Ilpo Hiltula korostaa edustavansa 
työntekijöitä. He saavat ohjeet työn-

johdolta, joka ei voi väistää vastuu-
taan. Jokainen sairauspoissaoloon 
johtanut tapaturma mutta myös 
läheltä piti -tilanteet käsitellään asi-
anosaisten kesken ja pohditaan, mitä 
niistä voi ottaa opiksi. 

– Sanktiomenettelyssämme vir-
heestä tulee suullinen huomautus, 
törkeästä virheestä poistaminen työ-
maalta ja seuraavana päivänä uudel-
leenperehdytys, josta menee aina 
tieto työnjohdolle. Alkoholin suh-
teen on nollatoleranssi, ja sen rikko-
misesta seuraa uudelleenperehdytys 
tai työmaalta poistaminen tapauk-
sen mukaan.

Talvi on alkanut, ja työmaalla tuli 
marraskuussa voimaan määräys 
käyttää talviturvakenkiä. Pakkasra-
jaksi määriteltiin jo viime talvena 20 
astetta.

Kesäkuussa työmaalla tapahtui 
kuolemaan johtanut työtapaturma, 
jonka Niko Muranen ja Ilpo Hiltula 
kertovat pysäyttäneen. 

– Tuntuu, että porukka seuraa 
yhä tarkemmin, mitä ympäristössä 
tapahtuu, Niko arvelee.  n

”Päivässä voi tulla 
60–100 puhelua.          
Tehtäväni on 
varmistaa, että 
meikäläiset 
pystyvät tekemään 
omat työnsä.”

”Liitoilta ja niiden 
toimitsijoilta saa 
asiantuntevaa apua 
nopeasti erityisesti 
tulkinta-asioissa .”



LIITOSSA TOIMIMINEN

SÄHKÖLIITTO 
– JÄSENIENSÄ JOHTAMA

Sähköliittolaisena sinulla on mahdollisuus vaikuttaa liiton suuntaan ja toimintaan.
 Avain liiton päättävissä elimissä toimimiseen on edustajiston vaalit. 

Niissä ehdolle asettumalla ilmaiset halusi toimia liittosi hyväksi myös päätöksenteossa.
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LIITOSSA TOIMIMINEN

EDUSTAJISTO
• Sopimusalajäsenien vaaleissa 

valitsema elin, joka käyttää liiton ylintä 
päätäntävaltaa. 

• Viime vaalit käytiin vuonna 2020 ja 
seuraavat ovat vuorossa kahden 
vuoden kuluttua. Ehdokkaana voit 
olla, jos sinut on hyväksytty oman 
ammattiosastosi jäseneksi ennen 
ehdokasasettelun alkamista ja olet 
hoitanut jäsenmaksusi.

• 69 jäsentä.
• Kaksi sääntömääräistä kokousta: kevät- 

ja syyskokous. Lisäksi mahdollisuus 
ylimääräisiin kokouksiin edustajiston 
tai hallituksen päätöksellä tai tietyn 
määrän edustajiston tai osastojen 
jäsenistä niin halutessa. 

HALLITUS
• Edustajiston valitsema elin, joka hoitaa 

liiton asioita ja edustaa sitä ja joka 
johtaa liiton toimintaa liiton sääntöjen 
ja edustajiston tekemien päätösten 
perusteella.

• Toimikausi neljä vuotta.
• 15 jäsentä.
• Kokoontuu niin usein kuin asiat 

vaativat tai tietyn määrän jäsenistä 
niin halutessa. Viime vuonna hallitus 
kokoontui 15 kertaa ja käsitteli kaikkiaan 
158 asiaa. Tänä vuonna kokouksia 
on ollut jo 17, ja vielä ainakin yksi 
on tulossa. Ensi vuodeksi on varattu 
etukäteen 9 kokousta. 

JOHTOKUNNAT
• Edustajiston valitsemia elimiä, jotka 

ohjaavat ja seuraavat edustamansa 
sopimusalan kehittämistä, 
käsittelevät työehtosopimuksiin 
liittyviä asioita ja tekevät esityksiä 
hallitukselle toimialaansa kuuluvissa 
asioissa.

• Johtokuntia on viisi: energia-, ICT- 
ja verkostoalan, sähköistys- ja 
sähköasennusalan, teollisuus- ja 
erityisalojen, työympäristöasiain sekä 
jäsenpalveluasiain.

• Kussakin johtokunnassa 12 jäsentä.
• Toimikausi neljä vuotta.
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10.00
Edustajiston puheenjohtaja Juha 
Alatalo avaa kokouksen ja toivottaa 
läsnäolijat tervetulleiksi. Kun ko-
kous on todettu päätösvaltaiseksi, 
valitaan kokousvirkailijat, hyväk-
sytään esityslista ja käydään lävitse 
ilmoitusasiat.

10.15
Liiton puheenjohtaja Sauli Väntti 
pitää ajankohtaiskatsauksen. – Tu-
levat kuukaudet näyttävät, mikä 
vaikutus on julkisen sektorin rat-
kaisulla ja pitääkö työnantajapuo-
len koordinaatio, hän kommentoi 
optiovuoden palkkaratkaisuneu-
votteluja.

– Tarvitsemme yhteistyötä ja 
työnjakoa osaston ja liiton välillä. 
Pilottihankkeemme on nyt ollut 
käynnissä vuoden, ja Sähköliitto on 
tullut näkyvämmäksi työpaikoilla, 
hän jatkaa osasto- ja aluetoiminnan 

uudelleenorganisointihankkeesta 
kahdella pilottialueella.

10.30
Vastaava järjestöasiantuntija Reijo 
Salmi esittelee työympäristöasiain 
johtokunnan kokoukselle tekemän 
esityksen hallituksen kokoonpanon 
laajentamiseksi. 

10.40
Edellisen asian käsittely keskeyte-
tään ja siirrytään seuraavaan koh-
taan, joka koskee muutoksia liiton 
ja osaston sääntöihin. Reijo Salmi 
kertoo osasto- ja aluetoiminnan uu-
distamishankkeen laajentamisesta 
tehdystä kyselystä osastoissa. Toi-
mintamalli kiinnostaa muitakin 
osastoja. 

– Hankkeessa on saatu osastoon 
hyrinää, kommentoi edustajiston 
varapuheenjohtaja Henry Träff, 
jonka oma osasto Sähköliitto Keu-
ruun Ammattiosasto ry kuuluu 
Keski-Suomi/Savo-Karjalan pilotti-
alueeseen.

LIITOSSA TOIMIMINEN

YHDEN KOKOUKSEN ANATOMIA
Mitä tapahtuu Sähköliiton ylimmän päättävän 
elimen eli edustajiston kokouksessa? Avaamme 
kaksipäiväisen syysedustajiston tapahtumat aika-
janalla.
10.–11. marraskuuta pidetyn kokouksen esitys-

listalla oli esimerkiksi liiton ensi vuoden jäsen-
maksun päättäminen sekä uusien sääntöjen kä-
sitteleminen. Sääntötyöryhmän työn tulokset 
esiteltiin jo edustajiston kevätkokouksessa tou-
kokuussa, ja nyt käsitellyissä säännöissä oli otet-
tu huomioon Patentti- ja rekisterihallituksen 
antamat kommentit. Kokouksen jälkeen muute-
tut kohdat lähtivät vielä uudelleen kierrokselle 
PRH:hon.
Kokouksen tärkeimmät päätökset ja julkilausu-

ma on uutisoitu tämän lehden sivulla 4.

Edustajiston kokouksissa on tapana 
muistaa vuoden aikana pyöreitä 
täyttäneitä edustajiston jäseniä. 
Tällä kertaa onniteltiin Timo 
Suikkasta Hyvinkäältä (vas.) ja Ari 
Läspää Kokkolasta. Onnittelijoina 
edustajiston puheenjohtaja Juha 
Alatalo ja varapuheenjohtaja 
Henry Träff (edessä) sekä liiton 
varapuheenjohtaja Hannu 
Luukkonen ja puheenjohtaja Sauli 
Väntti.

TORSTAI 10.11.

n TEKSTI JA KUVAT: MINNA JÄRVENPÄÄ



VASAMA  11

– Hanke on tuonut toimintaan 
järjestelmällisyyttä. Nyt tunnen 
alueen osastot muutenkin kuin nu-
merosarjoina, kehaisee Turun Seu-
dun Sähkötyöntekijät ry:n puheen-
johtaja Tony Wallenius, jonka 
osasto kuuluu Varsinais-Suomen 
pilottialueeseen.

14.45
Parin tauon ja ruokailun jälkeen 
edustajisto jää keskenään puhu-
maan sääntömuutoksista.

16.10
Edustajisto esittelee muutosehdo-
tuksensa liiton ja osaston sääntöi-
hin.

16.45
Kymmenen minuutin tauon jälkeen 
edustajisto alkaa käsitellä hallituk-
sen täydentämisasiaa loppuun. Hy-
vinkääläinen Pasi Lapinlehto nou-
see koeäänestyksen jälkeen hal-
lituksen jäseneksi. Edustajiston 
sääntövaliokunta sekä liiton sään-
tötyöryhmä vetäytyvät käsittele-
mään edustajiston muutosesityksiä 
sääntöihin.

17.00
Kokous päättyy tältä päivältä, mutta 
sääntövaliokunta ja -työryhmä jat-
kavat vielä kokoontumistaan.

9.00
Kokous jatkuu ensi vuonna makset-
tavien korvauksien ja palkkioiden 
käsittelemisellä.

9.15
Liiton varapuheenjohtaja Hannu 
Luukkonen esittelee liiton ensi 
vuoden toimintasuunnitelman. 
Toiminnan painopisteitä ovat laa-
ditun strategian jatkaminen, jäsen-
hankinta ja jäsenmaksun pitämi-
nen yhdessä prosentissa.

9.55
Toimintasuunnitelma hyväksy-
tään, ja edustajisto jää keskenään 
keskustelemaan sääntömuutok-
sista.

10.30
Reijo Salmi selventää, miten sään-
tömuutokset ja niihin edustajis-
tossa esitetyt muutokset tulevat 
voimaan: Patentti- ja rekisterihal-
lituksen ennakkotarkastamat ja ko-
kouksessa hyväksytyt kohdat tu-
levat voimaan saman tien, hallin-
toa koskevat uudet säännöt vuonna 
2024. Muutetut sääntökohdat läh-
tevät uudelleen tarkastukseen 
PRH:hon.

10.50
Liiton talouspäällikkö Maarit Mat-
tila esittelee ensi vuoden talous-
arvion. Budjetti on alijäämäinen, 
mutta liiton tase antaa siihen vielä 
mahdollisuuden. Liitto panostaa 
ensi vuonna varsinkin koulutustoi-
mintaan ja viestintään. Talousarvio 
hyväksytään.

11.00
Jäsenmaksu tulee käsittelyyn. Lii-
ton hallitus esittää, että jatkettai-
siin yhden prosentin maksulla. 
Maksuun sisältyy 7 euron jäsen-
maksu Työttömyyskassa Aariaan, 
johon Sähköalojen työttömyys-
kassa sulautuu vuodenvaihteessa. 
Edustajisto vahvistaa yksimielisesti 
maksun pysyvän samana kuin tänä 
vuonnakin.

11.05
Käsittelyyn tulevat liiton pysyväis-
päätökset, jotka esittelee liiton va-
rapuheenjohtaja Hannu Luukko-
nen.

11.30
Vajaan 15 minuutin tauon jälkeen 
edustajisto valitsee edustajat ensi 
vuoden elokuun Volttipäiville Tur-
kuun. Valittava on myös liiton hal-
litukseen valitun Pasi Lapinlehdon 
seuraaja edustajistoon. Edustajis-
ton kevätkokouksessa toukokuussa 
uutena jäsenenä on samasta vaali-
piiristä ehdolla ollut Tomi Raita-
nen Kokkolasta. Lapinlehdolle vali-
taan myös varajäsenet hallitukseen. 
Lisäksi käsitellään muut jäsenvaih-
dokset liiton eri elimissä.

11.45
Edustajisto hyväksyy julkilausu-
mavaliokunnan laatiman julkilau-
suman, joka lähetetään tiedotusvä-
lineille ja julkaistaan liiton sähköi-
sissä kanavissa. Kokous päättyy, ja 
luvassa on ruokailu. Edustajiston 
jäsenet lähtevät kotimatkalle. Mo-
nella on edessään pitkä ajo- tai ju-
namatka. 

Liiton hallinnon assistentti Iida Viljanen osallistui kokouksen järjestelyihin ja tekaisi 
kokouspäiviksi henkeen sopivat korvakorut liiton vanhasta logosta teetetyistä tarroista.

Sähköliiton edustajistoon kuuluu tätä nykyä 69 jäsentä. Aivan pieni kokoushuone ei 
tälle porukalle riitä! Lisäksi hallituksen jäsenet ja liiton toimitsijat voivat osallistua 
edustajiston kokouksiin.

Joonas Kähkönen oli saapunut kokoukseen Varpaisjärveltä, Santeri Ylikarjula 
Vierumäeltä ja Matti Luukinen Oulusta. 

PERJANTAI 11.11.
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LIITOSSA TOIMIMINEN

Edustajiston vaalit ovat ainutlaatuinen mahdollisuus päästä vaikuttamaan sähköliittolaisten asioihin liiton 
päätöksentekoelimissä. Onko sinulla hyvä idea? Ota yhteyttä liiton päätöksenteossa mukana oleviin, 
niin saat viestisi perille.
Kysyimme kahdelta aktiivilta, mitä jäsenkunnan edustaminen ja päätöksentekoon osallistuminen antaa 

heille.

LINKKINÄSI 
PAREMPIIN 
PÄÄTÖKSIIN

n TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ

Kuopiolainen Esa Räsänen istuu ensim-
mäistä kauttaan liiton hallituksessa varsi-
naisena jäsenenä.

 
Miten päädyit hallituksen jäseneksi?

– Valintani hallituksen jäseneksi perustui vaa-
limenestykseen omassa vaalipiirissäni sekä alue-
jakoon, koska päätöksentekoelimissä otetaan huo-
mioon myös maantieteellinen kattavuus. Muuten 
olisin edustajiston jäsen.

Oletko aiemmin ollut mukana Sähköliiton 
päätöksenteossa?

– Edellisellä kaudella olin edustajiston jäsen 
ja hallituksen ensimmäinen varajäsen. Viimeksi 
mainitun ansiosta pääsin hallituksen kokoukseen 
kolmesti, mikä oli todella hieno kokemus kaikki-
nensa. 

Millainen kunnia ja vastuu on tulla vali-
tuksi hallitukseen?

– Tehtävä on arvostettu ja vastuullinen. Se on 
otettava tosissaan, jotta asiat etenevät. Kunniasta 
en tiedä, ei ole kukaan kumartanut.

Tiivistä hallituksen tehtävät muutamaan 
virkkeeseen!

– Pitää liittoa yllä ja turvata olemassaolomme 
tulevaisuudessakin noudattamalla edustajiston 
linjauksia liiton sääntöjen ja muiden yleisten ase-

ANNAN VASTAVUOROISESTI 
OMAN OSANI SUURELLA SYDÄMELLÄ

tusten raameissa. Yksittäisiin tehtäviin kuuluu 
paljon sellaistenkin asioiden käsittelyä, jotka eivät 
näy ulospäin: oikeusapupyyntöjä, budjetti, toi-
mintasuunnitelma…

– Kuten meillä Savossa sanotaan: Kaekenlaesta 
rätinkii tulloo ettee, vua otapa tuosta sitte selevee 
ja piätä jottae.

Entä miten tiivistäisit liiton muiden päätök-
sentekoelimien tehtävät?

– Edustajisto käyttää liiton suurinta päätäntä-
valtaa, ja sen jäsenillä on suuri vastuu. Hallitus 
esittää, ja edustajisto päättää.

– Johtokunnat edustavat oman toimialansa jäse-
niä. Johtokuntien asiantuntemus on todella tärkeä, 
jotta pystymme turvaamaan jäsenille jatkossakin 
tyydyttävät työehtosopimukset. Työympäristöasi-
ain johtokunta tuo esille työturvallisuuteen liit-
tyviä parannuksia ja huomioita, kuten muutama 
vuosi sitten vanhat Bergmanin ”peltipikiputket”. 
Joitakin päiviä aiemmin olin itse katkonut, taitel-
lut ja kantanut niitä jätelavalle unohtaen, että pur-
kutyö olisi kuulunut tehdä asbestityönä…

Miksi hallitustyö on tärkeää?
– Sähköliitossa toimiminen on mielestäni tär-

keää riippumatta siitä, mitä ja missä teet. Ilman 
toimivia ammattiosastoja ja niiden jäseniä ei olisi 
liittoakaan. Hallitustyössä on tärkeää olla esit-

tämässä ratkaisuja ja päättämässä niistä, pyrkiä 
ennakoimaan.

Millaiset vaikutusmahdollisuudet liiton toi-
mintaan koet itselläsi olevan?

– Aktiivijäsenenä olen perillä kentän tapahtu-
mista, jäsenten, osastojen, jäsenhankinnan ja mui-
den kuulumisista. Olen saanut kehittyä ja tutus-
tua sähköliittolaisiin niin ammattiosastossa kuin 
liitossakin. Mielestäni minulla on hyvät mahdolli-
suudet vaikuttaa liiton toimintaan, jopa oman työ-
paikkani kautta.

Millaisia positiivisia asioita hallitus on 
päässyt toteuttamaan tällä kaudella?

– Ykköseksi nostaisin viime vuonna käynnisty-
neen osasto- ja aluetoiminnan uudistushankkeen 
kahdella pilottialueella. Tärkeä on myös käytäntö, 
että edustajiston kokoukset ajoitetaan vastedes 
arkipäiviin, ja kokeilu, jossa edunvalvontaan kes-
kittyvät koulutukset pyritään tiivistämään yksi-
päiväisiksi. 

Mikä käsitelty asia on ollut erityisen vai-
kea?

– Hallitus käsittelee usein asioita, jotka johtuvat 
lainsäädännön muutoksista: esimerkiksi yhdis-
tyslain muutokset vaikuttavat sääntömuutok-
siin. Asiantunteva valmistelu helpottaa vaikeiden 
kokonaisuuksien käsittelyä.
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Esa Räsänen 

Mitä hallituksen jäsenyys on antanut si-
nulle? 

– Se on avannut liiton toimintaa aivan uudella 
tavalla, tuonut asian ytimeen ja tutustuttanut 
uusiin ihmisiin. Lupsakkoo porukkoo näättää olo-
van kaekki. Olemalla mukana liiton sekä oman 
ammattiosaston toiminnassa olen saanut naut-
tia hyvistä työehtosopimuksista ja antanut myös 
oman osani Sähköliitolle isolla sydämellä. 

Mitä etuja on Teams-kokouksilla, entä pai-
kan päällä pidettävillä kokouksilla? 

– Teamsin etuja ovat järjestämisen nopeus ja 
kustannussäästöt. Pahimpina korona-aikoina 
Teamsissa pidetyt hallituksen kokoukset eivät pal-

jonkaan poikenneet lähikokouksista: esityslistat 
tulivat etukäteen perehtymistä varten, valmistau-
tuminen, virta päälle, kokous alkaa, puheenvuo-
ropyyntö virtuaalista kättä nostamalla, kokous 
päättyy, virta pois.

– Aikaa säästyi, kun matkustaminen jäi pois. 
Kuopiosta tulee Tampereelle matkaa 300 kilo-
metriä ja aikaa kuluu kahdeksan tuntia edestakai-
sin taukoineen. Matkalla päässä ehtii pyörähtää 
monenlaisia ajatuksia. 

– Lähikokouksia puoltavat inhimilliset perus-
teet: katsotaan puhujaa silmiin, ja taukojutut voi-
vat synnyttää  uusia ideoita. 

Millä tavoin ns. rivijäsenet voisivat parhai-
ten saada ideoitaan käsiteltäväksi liiton pää-
töksenteossa?

– Ideat ovat uudistuksien välttämätön voima-
vara. Pienetkin ideat kannattaa esittää luottamus-
miehelle, työhuonekunnalle tai oman ammatti-
osaston edustajalle. Osastolla on velvollisuus ottaa 
asia esille kokouksessaan: sen sääntöjen mukai-
nen tehtävä on tehdä tes-esityksiä ja parantaa 
muutoinkin jäsenten työelämää. Esimerkiksi alle 
kymmenen hengen työporukan ideasta tessiin 
saatiin parannus ulkopaikkakunnalla toteutetta-
vaan koulutukseen osallistumiseen. n

”Kuten meillä Savossa 
sanotaan: Kaekenlaesta 
rätinkii tulloo ettee, vua 
otapa tuosta sitte selevee   
ja piätä jottae.”

– Männää vuan etteenpäen, vua ee voohoteta eli mennään yhdessä eteenpäin tulevaisuuteen, ilman hätiköityjä päätöksiä, 
Esa Räsänen tiivistää.

LIITOSSA TOIMIMINEN

Seinäjokelainen Marko Haapanen kuuluu 
sekä liiton edustajistoon että jäsenpalvelu-
asiain johtokuntaan.

Miten päädyit edustajiston jäseneksi?
– Muutama ammattiyhdistysaktiivi kyseli mi-

nua ehdokkaaksi vuoden 2020 edustajiston vaalei-
hin. Annoin suostumukseni vasta viime metreillä, 
koska perheeseemme oli tuolloin syntymässä esi-
koinen. Mietin, miten pystyisin sovittamaan ay-
toiminnan uuteen arkeemme. Päätökseeni vai-
kutti se, että halusin päästä vaikuttamaan sähkö-
liittolaisten yhteisiin asioihin.

– En tullut suoraan valituksi edustajistoon vaan 
nousin sinne varapaikalta edustajiston ensimmäi-
sessä kokouksessa marraskuussa 2020. Samassa 
kokouksessa minut valittiin jäsenpalveluasiain 
johtokunnan jäseneksi.

Oletko aiemmin ollut mukana Sähköliiton 
päätöksenteossa?

– Nousin varapaikalta edustajistoon myös toissa 
kaudella, ja sitten oli yksi kausi taukoa. Äänimää-
räni perusteella pääsin vaalituloksissa varapai-
koille, mutta kutsu päätöksentekoelimiin tuli niin 
loppumetreillä, etten pystynyt järjestämään työ-
kuvioitani vaadittavaan malliin. 

Millainen kunnia on tulla valituksi edusta-
jistoon?

– Arvostan minua äänestäneitä ja tukeneita. On 
kunnia, että minuun on luotettu niin, että olen 
saanut mahdollisuuden ajaa ja valvoa sähköliitto-
laisten yhteisiä etuja.

Tiivistä edustajiston tehtävät muutamaan 
virkkeeseen!

– Edustajisto käyttää liiton ylintä päätäntä-
valtaa. Äänestäjät valitsevat sinne osaavia ihmi-
siä viemään liiton asioita eteenpäin. Edustajiston 
jäsenten tehtävä on asettaa raamit, joiden pohjalta 
liiton hallitus voi ryhtyä edistämään asioita. Edus-
tajisto linjaa liiton tavoitteet ja hyväksyy hallituk-
sen esitykset. Edustajiston jäsenillä on myös tär-
keä tehtävä tuoda jäsenkunnan ääni ja tavoitteet 
kuuluville. 

JÄSEN, 
KUULLUKSI 
TULEMINEN ON 
HELPOMPAA 
KUIN USKOT



14  VASAMA

Entä miten tiivistäisit liiton muiden päätök-
sentekoelimien tehtävät?

– Hallitus toimii edustajiston asettamien raa-
mien mukaan ja hoitaa toimintasuunnitelman 
mukaisia tehtäviä. Se johtaa ja valvoo liiton toi-
mintaa sekä valmistelee päätettävät asiat edusta-
jistolle.

– Johtokuntien tehtävä on kehittää, ohjata ja val-
voa omaa toimialaansa. Ne voivat myös tehdä esi-
tyksiä hallitukselle ja sitä kautta edustajistolle. 
Johtokunnat voivat myös tehdä tavoite-esityksiä 
työehtosopimuksiin.

Miksi edustajistotyö on tärkeää?
– Jäsenien valitsemina edustajina me pääsemme 

yhdessä kehittämään ja valvomaan liiton toimin-
taa sekä yhteisiä etuja.

Millaiset vaikutusmahdollisuudet liiton toi-
mintaan koet itselläsi olevan?

– Koen, että  oman alan osaamiseni ja koke-
mukseni ansiosta voin tuoda hyviä näkökulmia ja 
ymmärrystä siitä, mihin asioihin tulee vaikuttaa. 
Tätä kautta saan mielestäni ääneni kuulumaan lii-
ton toiminnassa.

Millaisia positiivisia asioita edustajisto on 
päässyt toteuttamaan tällä kaudella?

– Päällimmäisenä mieleen tulee vuoden takainen  
päätöksemme alentaa jäsenmaksu tasan yhteen 
prosenttiin veronalaisesta tulosta. Aikaisemmin 
maksu oli 1,25 prosenttia.

Mikä käsitelty asia on ollut erityisen vai-
kea?

– Liittoa ja ammattiosastoja koskevat sääntö-
muutokset. Hallitus perusti niitä valmistelemaan 
tämän vuoden alussa sääntötyöryhmän, joka piti 
katsauksen muutoksista edustajiston kevätkoko-
uksessa toukokuussa. Patentti- ja rekisterihalli-
tuksesta sittemmin tulleiden kommenttien ja kor-
jauskehotusten mukaan muokatut sääntömuu-

tokset esiteltiin meille uudelleen syyskokouksessa 
marraskuussa.

Mitä edustajiston jäsenyys on antanut 
sinulle?

– Olen saanut tutustua erilaisiin ihmisiin, joi-
den yhteinen nimittäjä on sähköalalla työskente-
leminen. Olen päässyt vaikuttamaan sähköalan 
ammattilaisia koskeviin yhteisiin asioihin ja tuo-
nut oman alueeni sähköliittolaisten äänen kuulu-
viin liiton toiminnassa. 

Mitä etuja on Teams-kokouksilla, entä pai-
kan päällä pidettävillä kokouksilla?

– Edustajisto on kokoontunut aina paikan päällä, 
tai kokous on järjestetty hybridinä, jolloin haluk-
kailla on ollut mahdollisuus osallistua myös etäyh-
teydellä.

LIITOSSA TOIMIMINEN

Marko Haapanen kehottaa jäseniä ottamaan suoraankin yhteyttä liiton hallituksen ja edustajiston jäseniin. 
Niin helppoa on saada äänensä kuuluviin.

– Olen osallistunut pariin jäsenpalveluasiain 
johtokunnan Teams-kokoukseen mutta pidän pai-
kan päällä osallistumista parempana. Tärkeim-
mät kahvipöytäkeskustelut jäävät Teamsissa pois 
kokousohjelmasta, ja kotona voi olla keskitty-
miseen vaikuttavia häiriötekijöitä. Kun kokous 
pidetään paikan päällä, osanottajat keskustelevat 
enemmän ja perusteellisemmin.

Millä tavoin ns. rivijäsenet voisivat parhai-
ten saada ideoitaan käsiteltäväksi liiton pää-
töksenteossa?

– Oman asiansa voi tuoda esille omassa ammat-
tiosastossaan tai ottaa suoraan yhteyttä Sähkölii-
ton hallituksen ja edustajiston jäseniin. Varmasti 
kaikki jäsenet eivät vielä ole ymmärtäneet, kuinka 
helppoa liitossa on saada äänensä kuulluksi. n

”Koen, että oman alan 
osaamiseni ja kokemukseni 
ansiosta voin tuoda hyviä 
näkökulmia ja ymmärrystä 
siitä, mihin asioihin tulee 
vaikuttaa.” 



VASAMA  15

Vasama ilmestyy ensi vuonna neljästi

Ota myös sähköiset kanavamme haltuun
Sähköliiton jäsenlehti Vasama ilmes-
tyy vuonna 2023 neljä kertaa: alku-
vuodesta, ennen lomakautta, alkusyk-
systä ja vuoden päättäjäisiksi ennen 
joulua. Tarkat päivät päivitetään netti-
sivujemme Vasama-osioon heti niiden 
varmistuttua ja ilmoitetaan joulukuus-
sa ilmestyvässä tämän vuoden viimei-
sessä Vasamassa.

Kuukausittain hyödyllistä jäsentie-
toa saat tutussa uutiskirjeessämme, 
joka lähetetään koko jäsenistölle säh-
köpostiin. Luottamushenkilöt ja osas-
toaktiivit saavat lisäksi tuttuun tapaan 
omat uutiskirjeensä. Tarkistathan siis, 
että sähköpostiosoitteesi on ajan ta-
salla jäsenrekisterissämme!

Kun otat seurantaan nettisivumme 

ja sosiaalisen median kanavamme, 
pysyt aina vain paremmin ajan tasalla 
oman liittosi asioista. 

Sähköliitto.fi, 
Facebook.com/Sahkoliitto, 
Instagram.com/Sahkoliitto, 
Twitter.com/Sahkoliitto, 
Youtube.com > Sähköliitto

Sähköliiton suosittelukampanja jatkuu myös ensi vuonna, siis jo kahdek-
satta vuotta!

Kun suosittelet liiton jäsenyyttä työkaverillesi, sinut palkitaan jokaises-
ta liittyneestä sopimusalajäsenestä S-ryhmän 30 euron lahjakortilla. Var-
mista siis, että uusi jäsen täyttää liitty-
mislomakkeen kohdat, jotka koskevat 
jäsenyyden suosittelijaa.

Nettisivujemme Suosittele Sähkö-
liittoa -osiossa on paitsi ohjeita, myös 
linkki sähköiseen liittymislomak-
keeseen, joka on hyvä täyttää 
yhdessä liittyvän työkaverin 
kanssa.

Uusi jäsen saa pienen ter-
vetuliaislahjan sekä tietys-
ti sopimusalajäsenen edut, ku-
ten asiantuntevan edunvalvon-
nan.

Sähköliitto.fi > Liity Jäseneksi >  
Suosittele Sähköliittoa

Värväyskampanjamme jatkuu
Kahdeksas vuosi käyntiin

Sähköliiton ammattiosastoilla on tätä 
nykyä mahdollisuus lähettää jäsenil-
leen tekstiviestejä sähköisen asiointi-
palvelumme kautta. Siksi on yhä tär-
keämpää, että yhteystietosi ovat ajan 
tasalla jäsenrekisterissämme.

Jotta et jäisi ulos osastosi tekstivies-
tilistalta, tarkista jäsenrekisterissäm-
me olevat yhteystietosi ja päivitä ne 
tarvittaessa. Se onnistuu joko kirjautu-

malla sähköiseen asiointipalveluun tai 
Sähköliitto-mobiilisovelluksessa. Jos 
et ole vielä ladannut sovellusta puhe-
limeesi, tee se AppStoressa tai Play-
kaupassa. 

jasenpalvelu.sahkoliitto.fi
Sähköliitto.fi > Edut ja palvelut > 
Mobiilisovellus

JÄSENINFO
TIEDOTAMME TÄLLÄ 

PALSTALLA JÄSENYYTEESI 
LIITTYVISTÄ TÄRKEISTÄ 

ASIOISTA

Sähköliiton oman lomapaikan Kotkan 
Kaarniemen sähkösaunassa löylytte-
leminen maksaa ensi vuonna 5 euroa 
tunnin saunavuorolta. Maksu peritään 
kattamaan kohonneesta sähkön hin-
nasta koituvia kustannuksia.

Sähkösauna on nyt omana alakoh-

tanaan Kaarniemen varausjärjestel-
mässä, jossa voit valita, montako ker-
taa aiot sitä käyttää oleilusi aikana, ja 
maksaa sen etukäteen. Saunavuoro 
tulee kuitenkin varata perillä Kaarnie-
messä erilliseen varauskirjaan. 

Jos et ole maksanut saunamak-

sua etukäteen mutta haluat käyttää 
saunaa perille Kaarniemeen päästy-
äsi, tee varaus normaalisti varauskir-
jaan. Laskutamme saunamaksut jäl-
kikäteen.

Ensi vuoden varausjärjestelmä ja 
Kaarniemen uusi hinnasto löytyvät 

nettisivuiltamme.

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

Kaarniemen sähkösauna maksulliseksi

Osastosi voi tiedottaa nyt myös tekstiviestein
Onko puhelinnumerosi ajan tasalla? 
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SEKASORRON SUITSIJA

Olen…
… 31-vuotias iloinen ja toimelias 

Kangasalla asuva savolaenen. Pää-
vastuuni on toimia sähköistys- ja 
sähköasennusalan sekä energia-ict-
verkostoalan assistenttina. Lisäksi 
olen mukana liiton tapahtumien jär-
jestelyissä ja kansainvälisessä toi-
minnassa.

Assistentin työ näkyy…
… viimeistään siinä, että kaikki 

tietävät, mitä, milloin ja missä 
tapahtuu. Tämä on sellaista ”näky-
mätöntä” työtä asioiden sujuvuu-
den eteen. Me varmistamme työpa-
noksellamme, että muut suoriutu-
vat työssään ja asiat etenevät aika-
tauluissaan. 

Työssäni tärkeintä on…
… olla läsnä, hyödyntää viestintä-, 

yhteistyö- ja sosiaalisia taitoja. 
Tulokkaana arvostan selkeitä toi-
meksiantoja, ennakointia ja uuden 
oppimista konkareilta. Iso kiitos jo 
nyt kaikille minua perehdyttäneille!

Haluaisin sanoa sähköalan am-
mattilaisille, että…

… teette tärkeää työtä ja osaami-
senne on ihmeteltävän laajaa. Vaa-
likaa ammattitaitoanne ja osallis-
tukaa aktiivisesti liiton toimintaan. 
Edessämme on ajat, jolloin yhteis-
työn tärkeys korostuu.

Ottakaa myös oppilasjäsenet 
mukaan kehittämään parempaa 
työelämää. On mahtavaa, että heitä 
on liitossa paljon. Heissä on tulevai-
suus.

Ammattiliitto on…
… meidän kaikkien yhteinen asia 

ja yhtä vahva kuin sen jäsenet. On 
tärkeää, että kaikilla on yhteinen 
visio ja tavoitteet.

Itselläni on vahva ammattiyhdis-
tystausta: olen ollut vuosia aktii-
vinen Palvelualojen ammattiliitto 

PAMissa, istunut eri puheenjohta-
jistoissa ja aina painottanut yhteis-
työtä ja nuorten aktivointia. On tär-
keää jalkauttaa toimintasuunnitel-
mat ja strategiat ammattiosastoihin 
ja jäsenkuntaan ja sitoutua viemään 
asioitamme yhdessä eteenpäin. 
Valitkaa siis työpaikoillenne luotta-
mushenkilöt, niin voimme yhdessä 
edistää asioita muuttuvassa työelä-
mässä.

Työehtosopimus on…
… työkalu ja turva työelämässä, 

kohta myös ehkä harvinaisuus, kun 
työpaikkakohtaiset sopimukset ovat 
yleistymässä. Luottamusmiestaus-
tani takia tessit ovat olleet minulle 
tärkeitä: niiden ansiosta on ole-
massa yhteiset raamit ja minimit, 
joilla edetä työantajapuolen kanssa. 

Työ on ihmiselle…
… elinehto, joka tuo taloudellista 

turvallisuuden tunnetta, mutta toi-
voakseni myös paikka, jossa viih-
tyä ja kehittää itseään. Työmme ja 
ammattiylpeytemme määrittelee 
meitä, ja on tärkeää saada työstään 
kiitosta ja onnistumisen tunteita. 

Työelämä on muuttunut minun 
aikanani…

… paljon. Osaamisvaatimukset 
kasvavat koko ajan, ja yhdellä pal-
kalla saisi mieluusti tehdä kolmen 
ihmisen työt. Esimerkiksi asiakas-
palvelun arvostus ei lämmitä mieltä 
eikä lompakkoakaan. Työyhteisöt 
muuttuvat, etätyö muuttaa arkea, 
eivätkä kahvitauot työkavereiden 
kanssa ole enää itsestäänselvyys.

Automaatio on sekä pelastaja että 
vihollinen, joka pahimmillaan vie 
työpaikat. Kulut kasvavat, ansiot 
eivät, mikä aiheuttaa huolta tulevai-
suudesta.

Onneksi työhyvinvointiin kiin-
nitetään entistä enemmän huomi-

ota. Nähtäväksi jää, kuinka puheet 
muuttuvat käytännöiksi, joilla 
tekijät pidetään motivoituneina, 
osaavina ja terveinä työelämässä. 
Monella alalla alkaa olla pula osaa-
jista.

Työmarkkinoiden tulevaisuus 
on…

… iso kysymysmerkki. Sen takia 
on tärkeää tiivistää rivejä, enna-
koida ja valmistautua tulevaan. 
Jokainen jäsen on tärkeä, ja vain 
yhdessä saamme äänemme kuulu-
viin. 

Vapaa-ajallani…
… harrastan agilityä koirani Jaden 

kanssa, kuuntelen äänikirjoja, puu-
hastelen kasvihuoneessa tai sisus-
tan taloamme. Olemme aktiivinen 

perhe, ja viikonloppuisin on iha-
naa lähteä vaikka laavulle syömään 
ja keittämään pannukahvit. Kolmi-
vuotias poikammekin oppii näin 
kunnioittamaan luontoa ja liikku-
maan maastossa.

Aviomieheni on saanut minut 
innostumaan sähköfillaroinnista, 
ja vietimmekin juuri viikon Ylläk-
sellä tuntureilla pyöräillen.

Kotipaikkakunnallani paras-
ta on…

… luonto. Asumme aivan Kanga-
salan Harjun kupeessa, josta pää-
see koiran kanssa suoraan metsä-
poluille. Alue on niin rauhallinen, 
että lapset saavat pyöräillä rau-
hassa kotikadulla ja leikkiä keske-
nään. n

Sanna Sipinen aloitti Sähköliiton hallinnon 
assistenttina lokakuun alussa. Ilman hänen ja neljän 
muun assistentin työpanosta hämmennyksen ja 
sekasorron ainekset voisivat olla kasassa: oikeaa 
tietoa ja oikeita ihmisiä olisi väärään aikaan väärässä 
paikassa, ja aikataulut laahaisivat.

Polka, Honeoye, Sonata, Malwina, Rumba, Salsa, Bounty vai 
Korona?

– Kokeilin menneenä kesänä kasvattaa ajankohtaan sopivasti Koro-
naa, mutta se ei maistunut hyvältä. Johtuiko lajikkeesta vai kasvatta-
jasta… Täytyy sanoa tylsästi, että lemppareitani ovat Polka ja Bounty. 
Söin lapsena niin paljon mansikoita, että nykyään popsin mieluum-
min mustikoita. Minulla kasvaakin niitä iso penkillinen.

* Savolaesena juuriltaan Sanna on asunut myös mansikkapitäjä Suonen-
joella. Pakko siis kysyä hänen suosikkimansikkalajikkeensa.

n TEKSTI JA KUVA: MINNA JÄRVENPÄÄ

BONUSKYSYMYS:
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Tällä palstalla kerromme tositapauksista, joissa liitto on auttanut jäsentä työelämän hankalissa tilanteissa.PIDÄMME PUOLIASI

Työnantaja irtisanoi lähes vuoden 
palveluksessaan olleen sähkö-
asentajan tuotannollisilla ja talou-

dellisilla perusteilla. Tämän jälkeen työn-
antaja luovutti yhden liiketoimintansa 
toiselle yhtiölle. Työntekijä oli työsken-
nellyt juuri luovutetun liiketoiminnan alu-
eella.

Liiketoiminnan luovutuksen saajayhti-
ölle syntyi tilanteessa takaisinottovelvoi-
te. Työsopimuslain mukaan työnantajan 
tulee tarjota tuotannollisilla ja taloudel-
lisilla perusteilla irtisanomalleen työnte-
kijälle, joka on ilmoittautunut työttömäk-
si työnhakijaksi, työtä neljän tai kuuden 
kuukauden kuluessa irtisanomisesta. Ta-

kaisinottovelvollisuuden kesto vaihtelee 
työsuhteen keston mukaan: alle 12 vuot-
ta jatkuneessa työsuhteessa se on neljä 
kuukautta, muuten puoli vuotta. Takai- 
sinottovelvollisuus koskee myös liik-
keenluovutuksen saajaa, kun luovutta-
ja on irtisanonut työntekijän työsopimuk-
sen päättymään ennen luovutushetkeä.

Liikkeenluovutuksen saaja ei nou-
dattanut takaisinottovelvollisuutta vaan 
palkkasi uutta työvoimaa samoihin teh-
täviin.

Asia päättyi käräjäoikeuden vahvista-
maan sovintoon, jonka mukaan liikkeen-
luovutuksen saaja maksoi työntekijälle 
vahingonkorvausta 12 500 euroa. n

Työnantaja ei noudattanut takaisinottovelvoitetta 

TYÖTEKIJÄLLE 
12 500 EURON KORVAUKSET

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • turva.fi • 01019 5110

Hei  
Sähköliiton jäsen,  

nyt saat kotivakuu- 
tuksen verkosta

-25 %

Jos se on kullan kallis,   
se kannattaa vakuuttaa

Kotona sattuu ja tapahtuu. Onneksi siihen on helppoa varautua.  
Nyt saat Sähköliiton jäsenenä verkkokaupasta 25 % alennuksen 

Turvan uudesta kotivakuutuksesta ensimmäiseksi vuodeksi 
kampanjakoodilla SAHKO2022.  

Etu koskee Turvan uusia kotivakuutusasiakkaita ja tarjous  
on voimassa 31.12.2022 asti.  

Kampanja-alennuksen päätyttyäkään hinta ei päätä huimaa,  
sillä Sähköliiton jäsenenä saat jatkuvan 10 % jäsenalennuksen.

Katso lisää ja hyödynnä etusi  
turva.fi/sahkoliitto
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KUKA 
SANOI MITÄ?

Kokoamme tälle palstalle nasevia 
puheenvuoroja eri kanavista. 

Käyntiosoite: 
Aleksanterinkatu 15, 33100 Tampere

Postiosoite: 
PL 747, 33101 TAMPERE

Faksi: 03 252 0210

Järjestämis- ja järjestötyö: 
puh. 03 252 0600 

Työsuhde- ja työehtosopimusasiat: 
puh. 03 252 0700, 

edunvalvonta@sahkoliitto.fi

Jäsenrekisteri ja jäsenpalvelut: 
puh. 03 252 0400, 

jasenrekisteri@sahkoliitto.fi

Työnantajatilitykset: 
puh. 03 252 0500, 

tyonantajatilitykset@sahkoliitto.fi

Asiakaspalvelusarjoihin perustuvat numerot 
ovat avoinna arkisin kello 9.00–15.00, 

jäsenrekisteri ma, ke, pe 9–15, ti, to suljettu.

uutta virtaa
tampereelta

ota yhteyttä
Koulutuspäällikkö   
Jari Hietanen  
puh. 044 7906 540  
jari.hietanen@takk.fi

Opiskele työn ohessa  
oppisopimuksella!
• Energia-alan ammattitutkinto,  

sähköverkkoasentaja

• Energia-alan erikoisammatti- 
tutkinto, sähköverkkomestari

• Sähkö- ja automaatioalan  
ammattitutkinto ja  
erikoisammattitutkinto

• Sähköverkkoasennukset 
-osatutkinto

Lisätiedot: takk.fi/sahko

#osaajiatöihin  |  Tampereen Aikuiskoulutuskeskus  |  www.takk.fi  

”Kriisitilanteessa kaikki keinot tulisi 
käyttää hyväksi. […] Miksi ei puhuta 
enemmän altaiden pikaisista raken-
tamistarpeista säätövoimaksi niille 
sadoille ja kohta sadoille tuhansille 
aurinkopaneeleille sekä nykyään jo 
oikeisiin paikkoihin sijoitetuille tuuli-
voimaloille?”
MIKKO RAHKOLA yleisönosasto-
kirjoituksessaan Vuotoksen ja Sierilän 
altaiden rakentamisesta Lapin 
Kansassa 19.10. 

”Energiavirasto selvitti suurten energi-
ankäyttäjien mahdollisuuksia sähkön 
kulutusjoustoon: viidesosalla kyselyyn 
vastanneista on suunnitelma kulutus-
jouston lisäämiseksi ja 40 prosentilla 
suunnitelman teko on meneillään tai 
alkamassa.”
ENERGIAVIRASTO Twitterissä 27.10.

”Tähän asti olemme PAMissa pitä-
neet itsestään selvänä, että sovitus-
ta pidetään kiinni ja Kaupan liiton 
sanaan voi luottaa. Nyt tilanne 
muuttui. Kaupan liiton yksipuoli-
nen ilmoitus osoittaa ylimielisyyttä 
neuvotteluja ja sitä kautta kaupan 
alan työntekijöitä kohtaan.”
ANNIKA RÖNNI-SÄLLINEN, 
PAMin puheenjohtaja Kaupan liiton 
kieltäydyttyä neuvottelemasta 
kaupan palkoista Pam.fissä 8.11.

”Tällainen yhteistoiminnan harjoittelu on ensiarvoisen tärkeää, jotta 
sähkökatkot ja niiden korjaaminen sekä sähkönkäytön rajoitukset suju-
vat tositilanteessa niin hyvin kuin mahdollista. Näin kaikki osapuolet 
tietävät, miten toimia, keneen olla yhteydessä ja miten asiasta kannattaa 
viestiä.”
PETRI NIEMINEN, Huoltovarmuuskeskuksen voimajärjestelmä-
asiamies RESPA 22 -harjoituksesta Varmuudenvuoksi.fissä 18.10.
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Sähköalojen työttömyyskassan puhelinpalvelu ma ja ke klo 9–15, pe klo 9–12 puh. 03 252 0300, 
asiakaspalvelu vain ajanvarauksella. Sähköliitto.fi > Työttömyyskassa

työttömyyskassa

SÄHKÖALOJEN työttömyyskassa su-
lautuu Työttömyyskassa Aariaan 
1.1.2023. Sulautuminen ei edellytä si-
nulta mitään toimenpiteitä. Kerryttä-
määsi työttömyysturvaan tai ansiopäi-
värahasi maksatukseen ei tule muu-
toksia sulautumisen vuoksi.

Tässä perustietoa uudesta kassas-
tasi:
● Työttömyyskassa Aaria aloitti toimin-

tansa 1.1.2021, kun Julkis- ja yksi-
tyisalojen työttömyyskassa JYTK 
ja Työttömyyskassa Statia sulau-
tuivat JATTK-työttömyyskassaan. 

● Työttömyyskassa Aarian jäseneksi 
voivat liittyä kaikki työ- ja virkasuh-
teessa olevat palkansaajat.

● Sulautumisen jälkeen Aariaan kuu-
luu jo noin 112 000 jäsentä eri am-
mattialoilta.

SÄHKÖALOJEN työttömyyskassan henkilökunta palvelee sinua 
tulevaisuudessakin Työttömyyskassa Aariassa. Henkilökunta kuvattiin kassan 
viimeisen edustajiston kokouksen yhteydessä syyskuun lopulla. Edessä 
työttömyysturvan erityisasiantuntija Niina Lindholm ja työttömyysturva-
asiantuntija Niina Viitasaari, keskellä työttömyysturvan erityisasiantuntija Sari 
Kuusisto, kassanjohtaja Tarja Ojala ja ryhmävastaava Mirva Virtanen, takana 
työttömyysturva-asiantuntijat Jana Aaviste ja Suna Korkmaz. Kuvasta puuttuu 
työttömyysturva-asiantuntija Tuula Forsman.

7 faktaa Työttömyyskassa Aariasta

TYÖTTÖMYYSKASSA AARIA    
Elimäenkatu 5 
00510 Helsinki 
asiakaspalvelu@aariakassa.fi    
www.aariakassa.fi   
Puhelinpalvelu 020 7655 900 
ma klo 9–12, ti 12–14, ke 9–12 ja to 9–12  

● Aarialla on 26 ammattiliittoa jäsen-
liittoina.

● Aaria huolehtii ansioturvastasi. Se 
maksaa jäsenilleen ansiopäivärahaa 
työttömyyden ja lomautuksen pe-
rusteella, vuorottelukorvausta vuo-
rotteluvapaan ajalta sekä liikkuvuus-
avustusta ja 1.1.2023 alkaen muutos-
turvarahaa. Aaria haluaa tehdä tä-
män tärkeän työn laadukkaasti, te-

hokkaasti ja palvellen – tekeehän 
se työtään jäseniään varten.

● Kassassa on noin 50 työntekijää, ja 
toimisto sijaitsee Vallilassa Helsin-
gissä.

● Sosiaalisesta mediasta löydät 
    Aarian Facebookista, 

Instagramista, Twitteristä ja          
LinkedInistä. Tervetuloa seuraa-
maan Aariaa!  
Kanavista saat tietoa:
• Aarian palveluista
• työttömyysturvaan liittyvistä laki-

muutoksista
• Aarian maksamista etuuksista ja 

niiden hakemisesta
• ajankohtaisista työttömyysturvaan 

ja työttömyyskassoihin liittyvis-
tä asioista

Ansiopäivärahaan tulee 
vuoden alussa indeksikorotus
KANSANELÄKEINDEKSIN korottaminen ensi 
vuoden alussa vaikuttaa myös saamaasi an-
siopäivärahaan. Indeksin 4,2 prosentin koro-
tus tarkoittaa korotusta ansiopäivärahan las-
kemisessa käytettyyn peruspäivärahaan. 1. 
tammikuuta peruspäiväraha nousee 35,72 
eurosta 37,21 euroon päivässä.

Jos olet esimerkiksi ansainnut Työlli-
syysrahaston arvioiden mukaista keski-
määräistä 2 621 kuukausipalkkaa, ansio-
päivärahasi nousisi ensi vuonna 0,82 eu-
roa päivässä ja 17,52 euroa kuukau-
dessa.

Peruspäivärahaan vaikuttava 
kansaneläkeindeksi tarkistetaan 
vuosittain, tänä vuonna poik-
keuksellisesti myös elokuun 
alussa. Indeksi seuraa Ti-
lastokeskuksen laskemaa 
elinkustannusindeksiä. 

Myös työttömyyse-
tuuksien lapsikoro-
tukset nousevat 
indeksikorotuk-

sen myötä 4,2 prosent-
tia. Lisäksi hallitus esittää 

lapsikorotukseen väliaikais-
ta 20 prosentin korotusta ensi 

vuodeksi, mutta asia on vielä kesken. 
Toteutuessaan väliaikainen korotus 

nostaisi lapsikorotusta yhdestä lapses-
ta 5,61 eurosta 7,01 euroon päivässä, kah-
desta 8,23 eurosta 10,29 euroon ja useam-
masta lapsesta 10,61 eurosta 13.26 euroon.

Lue lisää: Tyj.fi
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n TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ

Selfie
JUTTUSARJAMME TUTUSTUTTAA 

TUOREISIIN JÄSENIIMME

Porvoolaisella Samuli Ehnillä 
on työmaalla paljon muutakin 
tuttua kuin sähkötyöt; hän on 
aikaisemmin suorittanut myös 

ilmastointiasentajan tutkinnon ja 
rakennusalan perustutkinnon.

Sähköalan osaaminen on vienyt 
hänet kouluttajaksi maanpuolustus-
harrastuksensa parissa. Sähkövoi-
majärjestelmäkoulutuksissa opitaan 
valmiudet käyttää Puolustusvoimien 
sähkövoimajärjestelmiä turvalli-
sesti.

SÄHKÖLIITON JÄSENYYDESTÄ
”Pitkän ja polveilevan työhistori-
ani aikana olen ollut aktiivinen am-
mattiliiton jäsen: toimin Ilmailualan 
Unionin hallituksessa ja ammatti-
osastoni sihteerinä. Kun vaihdoin 
sähköalalle, oli luontevaa liittyä Säh-
köliiton jäseneksi.

Tiesin Sähköliiton olevan vahva 
toimija, joka ajaa ja valvoo jäsenkun-
tansa etuja. Arvostan sitä ja jäsenen 
mahdollisuutta saada neuvontaa ja 
maksutonta oikeusapua. Tämä oman 
alan lehtikin on mukavaa luettavaa.

Toivottavasti kaikki työkaverini 
ovat jo liiton jäseniä! Jos eivät, niin 
suosittelisin työelämän ongelmissa 
tarjottavan avun, työttömyyskas-
san palvelujen, etujen ja alennuksien 
sekä vanhan kunnon solidaarisuu-
den takia. 

Työntekijöiden järjestäytyminen 
on ainoa tapa kasvattaa vastavoimaa, 
kun työnantajapuoli ajaa omia asioi-
taan ja etujaan. Korkea järjestäyty-
misaste antaa lihaksia neuvottelu-
pöytiin asiassa kuin asiassa.” 

TYÖELÄMÄSTÄ, 
SÄHKÖALASTA JA SÄHKÖSTÄ
”Paitsi työ-, myös opiskeluhistori-
ani on polveileva. Muinaisessa nuo-
ruudessani suoritin ilmastointiasen-
tajan tutkinnon. Valmistuin lama-ai-
kaan, ja työt loppuivat ennen kuin 
ehtivät edes alkaa. Luulin työsken-

RAKSALTA VIIKONLOPUKSI 
VARUSKUNTAAN

televäni eläkkeelle saakka Helsinki-
Vantaan lentoasemalla, mutta yt-
arpajaisissa päätettiin toisin. Suo-
ritin sitten rakennusalan perus-
tutkinnon, mutta se ei tuntunut 
omimmalta.

Sekaannuin sähköön ja aloitin 
opiskelut ajatellen, että tehtävä-
kenttä on tarkka ja rajattu. Oikeasti-
han se ei pitänyt paikkaansa: ala on 
todella laaja ja monipuolinen, eikä 
kaikkea voi valmistuttuaan osata. 
Joka päivä oppii uutta tai kertaal-
leen unohtamaansa. Varjopuolia on 
vaikea löytää. Kun noudattaa hy-
vää asennustapaa, ohjeita, standar-
deja, lainsäädäntöä ja maalaisjärkeä, 
välttyy tapaturmilta ja pääsee kotiin 
yhtä terveenä, ellei terveempänä, 
kuin töihin tuli.

Olen löytänyt vaivattomasti töitä 
ja saanut tehdä monipuolisesti kaik-
kea: uudis- ja saneerauskohteita, 

linjasaneerauksia, keskuksien ka-
saamista… Vuokratyö on sopinut 
minulle, mutta nyt tavoitteeni on 
siirtyä eteenpäin. Uskon, että töitä 
riittää.

Alamme on tärkeä, koska ilman 
sähköä ja sen osaajia ei olisi nyky-
aikaista yhteiskuntaa eikä tulevai-
suutta. Nykyisessä epävarmassa 
maailmantilanteessa puhutaan säh-
könjakelun rajoittamisesta. Jokaisen 
kannattaa ennalta varautua, vaikka 
toivottavasti rajoituksiin ei tarvitse 
turvautua. Hyvä varavoimakone ei 
ole huono sijoitus. Yhden  lomamat-
kan hinnalla saa mielenrauhaa pit-
käksi aikaa. Omaa kulutustaan voi 
myös leikata. Me suomalaiset pär-
jäämme aina, kiitos sisumme.” 

MINUSTA ITSESTÄNI
”Kysytään sitten minulta itseltäni tai 
keneltä tahansa kaveriltani, kaik-

kien kuvaus on sama: Samuli on hel-
posti lähestyttävä ja mukava kaveri, 
jolta ei huumori ihan heti lopu.

Harrastan maanpuolustustoimin-
taa, ja minuun voikin törmätä vii-
konloppuisin Parolannummella tai 
Santahaminassa. Olen toiminut kou-
luttajana, varajohtajana ja johtajana 
Maanpuolustuskoulutus MPK:n jär-
jestämillä sähkövoimajärjestelmä-
kursseilla. Kahdesti vuodessa tuo-
maroin sotilaspartiokilpailuja Viros- 
sa: kesäisin Admiral Pitka Recon 
Challengea ja talvisin Utria Dessan-
tia. 

Muutenkin harrastan enimmäk-
seen ulkoilmassa: ulkoilen Porvoon 
keskustassa ja Porvoonjoen rannassa 
ja liityin juuri Suomen Metsästäjälii-
ton jäseneksi. Paras palautumiskei-
noni onkin iltalenkki koiran kanssa 
ja hyggeily kotona, kesällä mökillä 
Isnäsissä.” n

RAKSALTA VIIKONLOPUKSI 
VARUSKUNTAAN
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WILLIAM ISAKSSON
1. Liityin jäseneksi Henkka 
Lindemanin ja Stefan 
Wendtin pitämän koulutie-
dotuksen yhteydessä vuosi 
sitten. Liittyminen tuntui 
aika itsestään selvältä. En 
tiennyt juuri mitään am-
mattiliitoista, vaikka sa-
nan olin kuullut. Nyt tie-
dän vähän enemmän. 

2. Sähköliitto on tuki ja 
turva, jos sattuu jäämään 
työttömäksi. Työmarkki-
noilla on nyt aika vaikeat 
ajat, kun koronan takia paik-
koja on vähemmän. Nyt on eri-
tyisen tärkeää, että on joku, johon 
voi luottaa. Eniten odotan liitolta 
turvallisuutta. On myös tärkeää, että 
palkka on työehtosopimuksen mu-
kainen. 

1. Jag anslöt mig på skolinfot när 
Henkka Lindeman och Stefan 
Wendt presenterade facket på an-
dra klassen. Det kändes ganska själv-
klart att ansluta sig. Innan skolinfot 
visste jag inte just något om facken. 
Lite mer vetskap har man väl nu. 

2. Förbundet är väl som en grund 
eller bas ifall man råkar bli av med 
jobbet. Nu är det ganska svåra tider 
när det gäller jobb. Det har funnits 
mindre arbetsplatser pga corona. 
Just sådana här tider är det bra att 
ha något man kan lita på. Trygghet 
är vad jag mest förväntar mig av för-
bundet. Det är också viktigt att få 
den lön man ska få enligt kollektiv-
avtalet. 

ELIAS JANSSON
1. Kuulosti, että liittymisestä voi olla 
hyötyä työelämässä. Jäsenenä tietää, 

että palkka on oikealla tasolla. On 
myös helpompi saada apua sitä tarvi-
tessaan. Tiesin etukäteen vain, että 
Ahvenanmaalla toimii useampi am-
mattiliitto. Myös vanhempani ovat 
oman ammattiliittonsa jäseniä. 

2. Tärkeintä on, että saa apua, kun 
sitä tarvitsee. Odotan myös koulu-
tuksia. Ammattiosastoani en tunne 
vielä kovin hyvin. 

1. Det lät som en bra sak att ha med 
sig i arbetslivet. Du vet att du får rätt 
lön och det är lättare att få tag på 
hjälp. Jag visste inte så mycket om 
Elektrikerförbundet här på Åland 

men jag visste att det finns en massa 
fackföreningar. Mina föräldrar är 
också med i dem. 

2. Att ha en möjlighet att söka hjälp 
då man behöver det. Jag förväntar 
mig att få utbildning inom vad som 
pågår i facket. Jag känner inte så bra 
till lokala fackavdelningen ännu. 

MAJA CARLSSON
1. Koulutiedotuksessa kaikki kuu-
losti tosi hyvältä. Olin kuullut aikuis-
ten puhuvan ammattiliitoista niin 
hyvää kuin pahaa mutta en tiennyt, 
mistä niissä on kyse. Sähköliitosta en 
tiennyt ennen koulutiedotusta. 

2. Liiton merkitys korostuu, kun 
pääsee työelämään: tietää enem-
män oikeuksistaan, työajoista, ja 
palkasta ja tietää saavansa sen, 
mikä itselle kuuluu. En vielä 

tunne meidän osastoamme eri-
tyisen hyvin. 

1. Det var väl skolinfot. 
Det lät så bra. Man har väl 
hört både bra och dåligt om 
fackförbunden av vuxna 
men inte så mycket vad 
det handlar om. Jag hade 
inte hört om Elektriker-
förbundet innan skolin-
fot. 
2. Det är jättebra när 

man börjar jobba att veta 
vad man har för rättighe-
ter, arbetstider, löner och 

sådant. Det är viktigt att veta 
att man faktiskt får det man 

ska få. Jag känner inte ännu till 
lokala fackavdelningen så bra. 

JILL SÖDERBERG
1. Koulutiedotuksessa jäsenyys 
kuulosti hyödylliseltä. En tiennyt 
ammattiliitoista, etenkään Sähkö-
liitosta, paljoakaan ennen koulu-
tiedotusta. 

2. On hyvä olla tuki ja turva, jos 
jotain sattuu. On hyvä, että voi 
kääntyä sellaisten ihmisten puo-
leen, jotka ymmärtävät, mistä alan 
töissä puhutaan. 

1. På skolinfot hörde jag vad med-
lemskapet innebär. Det lät som nå-
got värt att gå med i. Jag kände mig 
inte tvingad till att gå med i facket. 
Jag visste inte jättemycket om fack-
förbunden innan skolinfot, speci-
ellt inte om Elektrikerförbundet. 

2. Det är väl att ha en stadig 
grund ifall det skulle hända något. 
Det är viktigt att kunna vända sig 
till människor som förstår vad man 
pratar om.  n

Elevmedlemmarna på Åland berättar:

DÄRFÖR ÄR 
JAG MEDLEM

NÄITÄ KYSYIMME:
1. Mikä sai sinut liittymään Sähköliiton jäseneksi?

2. Mitä odotat liitoltasi ja ammattiosastoltasi?

Ahvenanmaan oppilasjäsenet kertovat:

TÄMÄN TAKIA OLEN 
SÄHKÖLIITTOLAINEN

VI FRÅGADE:
1. Vad fick dig att bli medlem i Elektrikerförbundet?

2. Vad förväntar du dig av förbundet och er lokala fackavdelning?

n TEKSTI/TEXT: HENRI LINDEMAN 
JA/OCH MINNA JÄRVENPÄÄ
n KUVA/FOTO: HENRI LINDEMAN

WILLIAM ISAKSSONELIAS JANSSONMAJA CARLSSONJILL SÖDERBERG
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osastot toimivat Seuraava Vasama ilmestyy 23.12.  Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan 12.12. kello 15 mennessä. 

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

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

011 TAMPEREEN SEUDUN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen syyskokous ke 
30.11.22 klo 16.30 ammattiosaston 
toimitiloissa, Näsilinnankatu 33b A 
25. Tarjolla pientä purtavaa ja kak-
kukahvit, Tervetuloa!

014 NOKIAN 
SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen syyskokous ke 
14.12.2022 klo 18 ravintola Peppe-
rissä. Esillä sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa! – Hallitus

015 IMATRAN SÄHKÖALAN 
AMMATTIOSASTO RY
Sääntömääräinen syyskokous ja 
pikkujoulut Imatran kylpylässä la 
3.12.2022 klo 18 alkaen. Pikkujou-
lukutsu ja -ohjelma sekä ilmoittau-
tumisohjeet: www.ammattiosas-
to015.fi. Ilmoittautumiset pikku-
jouluihin 30.11 mennessä. Tervetu-
loa! – Hallitus

016 HAMINAN 
SÄHKÖOSASTO RY
Sääntömääräinen syyskokous to 
15.12.2022 klo 18, hallitus jo 17.30 
Kumppanuustalo Hilmassa, Ka-
dettikoulunkatu 3, 49400 Hami-
na. Tervetuloa! – Hallitus

020 KOTKAN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN 
AMMATTIOSASTO RY
Sääntömääräinen syyskokous ma 
28.11.2022 klo 19 osaston toimis-
tossa, Vesivallinaukio 5 A (2. krs), 
48600 Kotka. Kokouksessa käsi-
tellään sääntömääräiset ja mah-
dolliset muut esille tulevat asiat. 
Tervetuloa!

024 VARKAUDEN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN 
AMMATTIOSASTO RY
Osaston pikkujoulut Kylpylähotel-

li Rauhalahdessa 10.–11.12. Hin-
taan 25 €/hlö sisältyy majoitus 1 
vrk, joulupöytä, tanssilippu, aami-
ainen, kylpylä ja kuntosali. HUOM! 
Oma kyyti Rauhalahteen ja takai-
sin. Sitovat ilmoittautumiset 30.11. 
mennessä osaston taloudenhoita-
jalle petterimurtomaki@gmail.com 
puh 044 245 3012 (koti) tai 050 
472 3812 (työ). Paikkoja on rajoite-
tusti, joten varaa omasi ajoissa.

026 JYVÄSKYLÄN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen syyskokous ti 
13.12.2022 klo 18.30 alkaen osas-
ton toimistolla, Vapaudenkatu 79 
A (käynti Vapaudenkadun puo-
lelta). Esillä sääntömääräiset ym. 
esille tulevat asiat. Tervetuloa! 
– Hallitus

032 PUDASJÄRVEN 
SÄHKÖALOJENAMMATTI-
OSASTO RY
Sääntömääräinen syyskokous la 
10.12.2022 klo 16 Hotelli Isosyöt-
teessä. Keskustellaan osaston tu-
levaisuudesta. Kokouksen jälkeen 
ruokailu klo 18 (avec 20 €). Myös 
mahdollisuus yöpymiseen. Sitovat 
ilmoittautumiset heti tekstiviestillä 
puh. 0400 280 127. – Hallitus

036 KUOPION 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen syyskokous la 
26.11.2022 alkaen klo 17 Kylpylä-
hotelli Kunnonpaikassa, Jokihar-
juntie 3, Vuorela. Käsitellään sään-
töjen määräämät asiat. Tervetu-
loa! – Hallitus

041 TURUN SEUDUN 
SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen syyskokous to 
15.12.2022 klo 17 Turun Virasto-
talon Niinistö-salissa, Itsenäisyy-
denaukio 2, 20800 Turku. Esil-

lä sääntömääräiset asiat. Paikal-
la liiton edustaja. Kokouksen jäl-
keen on tarjolla jouluateria, jota 
varten tarvitsemme sitovat ilmoit-
tautumiset 7.12. mennessä sähkö-
postiin osastotoimitsija@sahko41.
fi, tai puh. 0400 480 854.

055 RIIHIMÄEN 
SÄHKÖALOJEN 
AMMATTIOSASTO RY
Sääntömääräinen syyskokous pe 
9.12.2022 klo 18 Ravintola Havun 
kokoustiloissa (Seurahuone). Ko-
kouksessa valitaan vuoden 2023 
hallitus ja käsitellään muut sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen jäl-
keen siirrymme ruokailemaan ra-
vintolan puolelle. – Hallitus

056 IKAALISTENSEUDUN 
SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY
Syyskokous pe 2.12.2022 klo 18 
Jämin lomahotellilla, Jämintie 
659, 38800 Jämijärvi. Käsiteltä-
vänä sääntömääräiset sekä muut 
esille tulevat asiat, mm. ensi ke-
sän matka Ahvenanmaalle. Koko-
uksen jälkeen sauna ja ruokailu.

060 MIKKELIN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen syyskokous pe 
9.12.2022 klo 18 alkaen Hotel-
li Scandicissa, Mikonkatu 9. Ko-
kouksen jälkeen nautitaan pik-
kujouluillallinen. Tervetuloa! – 
Hallitus

065 IISALMEN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen syyskokous la 
17.12.2022 klo 18 Kiuruvedellä 
Ravintola Peltohovissa. Esityslis-
talla on äänestys osasto- ja alue-
toiminnan uudelleenorganisoin-
tihankkeesta. Kokouksen jälkeen 
pikkujouluruokailu jäsenille + 
aveceille, ja ilta jatkuu Arttu Wis-
karin keikan tahdissa. Omavas-
tuu 15 €/hlö osaston tilille FI06 
5068 0620 2442 75. Ilmoittautu-
minen 9.12. mennessä puh. 040 
411 7100/Jarkko.

069 NUUSKAKAIRAN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT 
AMMATTIOSASTO 069 RY
Syyskokous pe 9.12.2022 klo 16 
osoitteessa Myllytie 1, 95700 Pel-
lo. Kokouksessa käydään läpi 
sääntömääräiset ym. esille tule-
vat asiat. Tervetuloa!

073 KURIKAN 
SÄHKÖALOJEN OSASTO RY
Osasto tarjoaa jäsenilleen + avec 
(avec 20 € omavastuu) jouluillalli-
sen Kurikan Lakkitehtaalla Pantti-
lassa la 17.12. klo 17. Lisätiedot ku-
rikanlakkitehdas.fi. Sitovat ilmoit-
tautumiset 1.12. mennessä puh. 
050 400 7354. – Hallitus

077 SAVONLINNAN JA 
LÄHIYMPÄRISTÖN 
SÄHKÖMIEHET RY OS. 077
Syyskokous pe 16.12.2022 klo 18 
Pietari Kylliäisessä. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen jälkeen ruokailu. Ilmoittautu-
miset viimeistään 2.12. Taavi Ko-
sonen puh. 050 593 2296 tai 
Markku Valjakka 050 326 6049. 
Tervetuloa!

085 SALON SEUDUN 
HEIKKO- JA 
VAHVAVIRTAOSASTO RY
Osasto tarjoaa ruokailun (max 35 
€) maksaville sopimusalojen jä-
senille ja eläkeläisille 21.11.–12.12. 
ravintola Antoniossa, Kauppa-
keskus Plaza, Vilhonkatu 8, Salo. 
Ruokailu kuitataan kassalla jäsen-
kortilla ja allekirjoituksella.  
– Hallitus

101 JOKILAAKSOJEN 
SÄHKÖALOJEN OSASTO RY
Sääntömääräinen syyskokous pe 
9.12.2022 klo 18 Myllyranta/Bar5, 
Kauppakatu 14, Ylivieska. Sääntö-
määräiset asiat sekä mahdolliset 
luottamusmies/työsuojeluvaltuu-
tettujen valinnat. Kokouksen osal-
listujille jouluruokailu. Tervetuloa! 
– Hallitus

104 SAARIJÄRVEN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Syyskokous la 17.12.2022 klo 13 
Ravintola Takkatuvassa Pihtipu-
taalla. Esillä sääntömääräiset asi-
at. Ruokailu.

105 VIHDIN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen syyskokous 
Nummelan keilahallin kokousti-
loissa pe 25.11 2022 klo 18. Esil-
lä sääntöjen määräämät ja muut 
ajankohtaiset asiat. Kokouksen 
jälkeen perinteiset keilakilpailut 
noin klo 19.30 ja sitten ruokailu. 
Myös saunomismahdollisuus! Ter-
vetuloa! – Hallitus

136 HÄMEEN
SÄHKÖMIEHET RY
Osaston syyskokous ke 
14.12.2022 klo 18 ravintola Leski-
rouvassa. Esillä syyskokousasiat. 
Ruokailu.

140 KESKI-KARJALAN 
SÄHKÖMIEHET RY
Sääntömääräinen syyskokous pe 
9.12.2022 klo 19 alkaen Kiteen 
kansanopistolla. Tervetuloa!

144 VARKAUDEN SEUDUN 
ASENNUSSÄHKÖMIEHET RY
Osaston pikkujoulut la 26.11. 
klo 17 Ravintola Kaks Ruusussa. 
Puolisot mukaan. Tervetuloa!

Sääntömääräinen syyskokous 
pe 9.12.2022 klo 19 Ravintola 
Rossossa. Kokouksen jälkeen 
ruokailu. Tervetuloa!

155 HISSIMIEHET RY
Syyskokous la 3.12.2022 Original 
Sokos Hotel Vantaan saunakabi-
netissa. Hallitus kokoontuu kello 
13, ja yleiskokous alkaa kello 16. 
Esillä sääntömääräiset asiat. Ter-
vetuloa!

166 VAASAN 
SÄHKÖMIEHET RY
Sääntömääräinen syyskokous pe 
9.12.2022 klo 18 osaston toimiti-
lassa, Hovioikeudenpuistikko 18 
sisäpiha. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen jälkeen illallinen. Tervetuloa! 
– Hallitus

Avdelningens stadgeenliga 
höstmöte fredagen den 9.12.2022 
kl. 18 i avdelningens utrymmen 
på Hovrättsesplanaden 18, inner-
gården. På mötet avhandlas ären-
den enligt stadgan. Middag efter 
mötet. Välkomna! – Styrelsen

178 SIILINJÄRVEN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen syyskokous ja 
pikkujoulut pe 16.12.2022 alka-
en klo 17 Puijo Peakin Kuusikko-
kabinetissa, Puijontie 135, 70300 
Kuopio. Käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat ja päätetään 
osaston purkamisesta. Ilmoittau-
tumiset 9.12. mennessä sihteerille 
puh. 040 707 8796 tai samu353@
hotmail.com tarjoilun mitoituksen 
vuoksi. Tilassa myös saunomis-
mahdollisuus
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Järjestelyistä vastaa 
TURUN SEUDUN SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY
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VOLTTIPÄIVÄT 
TURUSSA 4.–6.8.2023

keskuspaikkana RADISSON BLU MARINA PALACE HOTEL, 
Linnankatu 2, Turku

Ilmoittautumisaika 2.1.–31.5. 
Tarkemmat tiedot ja ohjelma tulossa myöhemmin.

HUOM! 

Sähköliiton 7. ammattiosastojen välinen

SALIBANDYTURNAUSSALIBANDYTURNAUS
29.4.2023 Järvenpäässä

Osastot, varatkaa päivä kalenteriin ja aloittakaa treenit!
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: aallonjanne@gmail.com 

Tiedotamme paikasta ja aikataulusta myöhemmin.

Sähköliiton 7. ammattiosastojen välinen

SALIBANDYTURNAUSSALIBANDYTURNAUS
29.4.2023 Järvenpäässä

Järjestelyistä vastaa JÄRVENPÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
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S3
Sievi MGuard Roller -jalkineiden suunnittelun lähtö-
kohtana on ollut kehittää mukavat jalkineet, jotka 
antavat käyttäjälle lisäsuojaa kaikissa käyttö-
olosuhteissa. MGuard Roller -jalkineissa on 
jalkineeseen integroitu Metashield®-jalka-
pöydänsuoja, joka suojaa käyttäjää myös 
jalkapöydän päälle tippuvilta esineiltä.
MGuard RollerW -talviturvakengissä on 
lämpimän vuoren lisäksi 90-prosenttisesti 
kierrätysmateriaaleista valmistettu Prima-
Loft®-lämmöneriste. Vettähylkivä, hengittä-
vä ja erittäin kevyt PrimaLoft®-lämmöneriste 
pitää jalkasi lämpiminä ja kuivina kaikissa 
olosuhteissa. Koko kantaosan kattava 
FlexEnergy®-joustoelementti sitoo syntyvää lii-
ke-energiaa ja yli 55% energiasta palautuu askelluk-
seen. Sievi TractionPro®-pohja varmistaa maksimaali-
sen pidon ja käyttömukavuutta lisää lämmin Alu-pohjallinen, 
BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi sekä XL-lesti.

Lisää turvallisuutta 
Sievi MGuard Roller -jalkineilla

MGuard RollerW XL+ S3 HRO  Koot 39-48s i e v i . c o m

Metashield® suojaa 
jalkapöydän päälle 
tippuvilta esineiltä.



SEURAAVASSA VASAMASSA
JÄSENEDUT

URAKKALASKENTA NYT VERKKOKOULUTUKSENA
Sähköistys- ja sähköasennusalalla työskentelevä jäsenemme, jos olet jo suorittanut 
perustiedot antavan Urakkatyömääräykset-koulutuksen, tämä koulutus on juuri sinulle!

Urakkalaskennan osaajaksi omaan tahtiin vaikka kotisohvalta käsin? On se mahdollista!

UUSI KURSSIMME

OPIT:
• hallitsemaan urakkakohteen laskennan perusteet 

työehtosopimuksen urakkatyömääräysten ja urak-
kahinnoittelua koskevien taulukoiden mukaan

• ymmärtämään työehtosopimuksen kokonaisurak-
kaperiaatteen

ILMOITTAUDU HETI:
Sähköliitto-mobiilisovelluksessa,
Sähköliitto.fi > Koulutukset & tapahtumat 
tai
Koulutusasiantuntija TARJA TOPPARI 
puh. 050 409 8469 tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi


