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Elä täysillä – Turva turvaa
Älä kadu elämätöntä elämää kiikkustuolissa. Kun rakkaat ihmiset ja asiat on vakuutettu, huolia ei tarvitse murehtia etukäteen. Ne tulevat, jos ovat tullakseen –
ja niistä selvitään yhdessä. Kun elämä kolhaisee, on hyvä olla Turvassa.

Korvaukset
sujuvasti –
rahat tilille
parhaimmillaan
jopa päivässä

Alennukset
liittojen
jäsenille
Suomen
tyytyväisimmät
asiakkaat
EPSI Rating
Asiakastyytyväisyystutkimus
2018

Liittokasko –
osta parasta
turvaa autollesi

Etuja myös
nuorille
TaskuTurvasovellus
aina mukanasi

Asioi kätevästi
verkossa
turva.fi
Henkikulta ja
Parikulta –
kun henkesi on
muillekin kallis

Suomalaista
turvaa

Tavataan
verkossa,
toimistolla tai
vaikka kotonasi

Ammattiliittosi jäsenenä tarjoamme sinulle nämä ja lukuisia muita etuja.
Tutustu osoitteessa

turva.fi/sahkoliitto
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • www.turva.fi • puh. 01019 5110
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SÄHKÖJOHTO

Työehtoshoppailu koettelee
myös ammattiliittojen välejä
VASAMA 8
Kannen kuvissa Kari Lämsä ja Essi Lundahl
Kuvat: Hannu Pakarinen ja Riitta Kallio

Julkaisija:
Sähköalojen ammattiliitto ry
Elbranschernas
fackförbund rf.
Postiosoite: PL 747
33101 Tampere
Sähköpostiosoite:
vasamalehti@sahkoliitto.fi
etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi
Päätoimittaja: Sauli Väntti
Vastaava toimittaja: Riitta Kallio
Toimittaja: Minna Järvenpää
Ulkoasu ja taitto: Jari Mattila

Y

ritysten erilaiset järjestelyt
henkilöstökulujen alentamisek-

sallivat.
Olemme SAK:laisessa liittoper-

kuus työllistyä näihin yrityksiin var-

kun työnantajaliitto kieltäytyi neu-

masti alenee. Jos työntekijällä on

vottelemasta uutta sopimusta. Säh-

si ovat saaneet ammattiliittojen jä-

heessä laatineet yhdessä sovitut

varaa valita työpaikkansa, ei työeh-

köasentajien erityistyöehdot sisäl-

senet varpailleen.

menettelytavat työehdoilla shop-

tojen halpuutusta edesauttavan jär-

lytettiin Teknologiateollisuuden ja

pailun kitkemiseksi. Niitä noudat-

jestön jäsenyritys ole ehkä ensim-

Teollisuusliiton väliseen työehto-

säädännössä ei ole kaikki kohdal-

tamalla pystymme turvaamaan liit-

mäinen vaihtoehto.

sopimukseen. Sähköliiton jäsenil-

laan, jos yritys voi vaihtaa alan

tojen jäsenten oikeudet ja työehto-

töissä sovellettavaksi toisen työ-

jen tason.

Suomalaisessa työelämän lain-

le neuvoteltiin valtakunnansovitteHÄNTÄ TAITAA

lijan johdolla sopimus, jolla heidän

HEILUTTAA KOIRAA

oikeutensa turvattiin työpaikoilla.

antajaliitosta toiseen tai siirtämäl-

SÄHKÖALAN AMMATTILAISTEN

Ainakaan kaikissa Teknologiateol-

Tämä sopimus päättyy lokakuun lo-

lä työntekijät toisen tessin piirissä

TYÖEHTOJEN TASO UHATTUNA

lisuuden jäsenyrityksissä ei oletet-

pussa, ja Teknologiateollisuus on

olevaan yritykseen. Tämä shoppailu

Minua henkilökohtaisesti ihmetyt-

tavasti ole ymmärretty, että tuotan-

haluton sopimaan asiaa Sähkölii-

tapahtuu nykyisen lainsäädännön

tää Teknologiateollisuus ry:n viha-

non jatkuvuuden kannalta keskei-

ton useista ratkaisuehdotuksista

hellässä huomassa.

mielinen suhtautuminen Sähkölii-

sissä tehtävissä toimivat Sähkölii-

huolimatta.

Toiminta johtaa pahimmillaan

ton työehtosopimuksiin. Työnanta-

ton jäsenet eivät ole työrauhan pii-

siihen, että työt siirtyvät täysin alaa

jajärjestö ei edusta sähköalan yri-

rissä, vaikka työnantajalla on vel-

dessa työskentelevien Sähkölii-

edustamattomien järjestöjen väli-

tyksiä, mutta tekee kaikkensa laa-

vollisuus noudattaa heihin samoja

ton jäsenten oikeuksista olivat vie-

sen, työntekijän kannalta heikom-

jentaakseen Teollisuusliiton kanssa

työehtoja kuin muihinkin työnteki-

lä tätä kirjoitusta laadittaessa kes-

pitasoisen työehtosopimuksen pii-

neuvottelemaansa, työntekijöiden

jöihin. Teknologiateollisuutta ei ole

ken. Jos asiasta on päästy sovin-

Palkansaajalehdet –
Löntagartidningar
PALE ry:n jäsen

riin.

kannalta heikompitasoista työehto-

vähääkään kiinnostanut saada Säh-

toon, pahoittelen kärjekästä ilmai-

sopimusta sähköalalle. Se ei mil-

köliiton jäseniä työrauhan piiriin.

sua. Jos taas sovintoon ei ole pää-

myös ammattiliittojen välejä; ha-

lään muotoa edistä eikä tue järjes-

Sähköliittolaisia sitoo ainoastaan

Noudatamme Julkisen sanan
neuvoston määrittelemää hyvää
journalistista tapaa.

luavathan kaikki ammattiliitot li-

tön edustamien vientiteollisuuden

työnantajan kanssa solmittu työso-

sätä jäsenmääräänsä. Jäsenmää-

yritysten tekemistä vaan aiheuttaa

pimus. Työrauhavelvoitteesta so-

rään tuijottaminen hautaa mones-

ainoastaan konflikteja ja muita on-

vitaan työehtosopimuksessa, jota

Painopaikka:
Sata-Pirkan Painotalo, Pori.

ti alleen ammattiliittojen perus-

gelmia.

Sähköliitolla ei enää teknologiate-

Ilmoitushinnat tekstisivulla:
Mustavalko
2,25 €/pmm
Neliväri-ilmoitukset
3,00 €/pmm
Työpaikkailmoitukset ja
ammattiosastot -50 %
Mainostoimistoalennus -15 %

nan. Asiasta on vaikea keskustella,

jaliiton jäsenyritykset haluavat ja

köliiton jäsentä työskentelee kes-

ja syyttävällä sormella osoitellaan

tarvitsevat myös tulevaisuudes-

keisissä sähköalan tehtävissä teol-

vain työnantajia samalla hiljaises-

sa päteviä sähköalan ammattilai-

lisuuden sopimusalan yrityksissä,

ti hyväksyen työntekijöiden työeh-

sia oman tuotantonsa käynnissä pi-

joista noin puolet on Teknologiate-

tojen heikentäminen. Tosiasia on

tämiseen. Työnantajaliiton toiminta

ollisuus ry:n jäsenyrityksiä.

kuitenkin, että yritysten työehdoil-

leimaa sen jäsenyritykset vahvasti

la shoppailu on mahdollista vain

sähköalan työehtojen halpuutuksen

teollisuuteen neuvotellun sähkö-

SAULI VÄNTTI

niin kauan kuin ammattiliitot sen

tukijoiksi. Näin ollen myös haluk-

alan työehtosopimuksensa 2017,

Sähköliiton puheenjohtaja

Shoppailu luonnollisesti hiertää

tehtävän eli jäsenten edunvalvon-

Uskon vahvasti, että työnanta-

lähetä osoitteeseen
www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/
osastot-toimivat
Lehden tilaushinta:
30 €/vsk kotimaa
40 €/vsk ulkomaat

SÄHKÖALOJEN
AMMATTILIITON
JÄSENLEHTI.
Perustettu 1957
Lehti ilmestyy
10 kertaa vuodessa.
Seuraava Vasama ilmestyy
21.11.2019
Aineistot 11.11. mennessä.

Kokkolan suurteollisuudessa Maintparnerilla työskentelevät sähköasentajat Markus Kalapudas ja Jarmo Lahnalampi eivät ole
niitä hiljaisimpia kavereita. Luottamustehtävissä toimivat miehet vakavoituvat välillä pohtiessaan Caverion-yrityskaupan seurauksia heidän työpaikallaan. Lisää sivuilla 14-15.

dytty, kirjoitan lisää.

Sähköliitto menetti teknologia-

Osastot toimivat -ilmoitukset:

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

Neuvottelut teknologiateollisuu-

ollisuudessa ole. Noin 2 000 Säh-

KUVA: RIITTA KALLIO

Ilmoitusmyynti:
Ekamedia
Puhelin: 044 344 4414
emmi.kallio@ekamedia.net

ehtosopimuksen siirtymällä työn-
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Johtokuntien historiallinen yhteiskokous:

Energia-, ICT- ja verkostoalan johtokunnan

Sähköalan työehtojen
halpuutus tuomittavaa
S

puheenjohtaja Mika Junnila, sähköistysja sähköasennusalan johtokunnan
puheenjohtaja Erkki Kirjavainen
sekä teollisuuden ja erityisalojen
johtokunnan puheenjohtaja Jari Korpela
toivat johtokuntansa keskustelemaan
teollisuuden tilanteesta ja mahdollisista
toimenpiteistä yhteiskokoukseen.
Johtokuntien yhteinen kokous on tiettävästi
ainoa laatuaan Sähköliiton historiassa.

ähköliiton kaikki kolme johto-

reella teollisuuden tilanteen tiimoil-

MISTÄ KAIKKI ALKOI?

suuden työpaikoilla valvovat yhteys-

kuntaa ovat yksimielisiä siitä,

ta. Teknologiateollisuuden sähköalan

jaliittona ajanut vahvasti ns. vihreän

Sähköliitto menetti teknologiateolli-

henkilöiksi muuttuneet Sähköliiton

että teollisuuden sopimusalalle on

työntekijöiden sovintokokonaisuus

kirjan eli teknologiateollisuuden työ-

suuden sähköalan työehtosopimuk-

entiset pääluottamusmiehet yhdessä

löydyttävä kestävä sopimusratkaisu,

on päättymässä tämän kuun lopussa.

ehtosopimuksen laajentumista säh-

sen eli ns. punaisen kirjan marras-

Teollisuusliiton pääluottamusmies-

joka turvaa Teknologiateollisuus ry:n

Asiasta ei ole vielä saavutettu ratkai-

köistys- ja sähköasennusalalla. Omi-

kuun alussa 2017, kun Teknologia-

ten kanssa. 

Teknologiateollisuus on työnanta-

jäsenyrityksissä työskentelevien Säh-

sua työnantajaliitto Teknologiateol-

en jäsenyritysten edunvalvonnas-

teollisuus ja Teollisuusliitto sopivat

köliiton jäsenten oikeudet. Johtokun-

lisuus ry:n ja työntekijäliitto Teolli-

ta tuskin on kysymys, sillä vain mi-

keskenään, että vihreään kirjaan si-

nat ovat valmiita tukemaan päätök-

suusliitto ry:n kanssa. Sähköliitto on

nimaalinen määrä sähköasennusalan

sällytetään sähköalan työntekijöi-

sillään teollisuudessa työskenteleviä

esittänyt useita ratkaisuvaihtoehtoja,

yrityksistä on Teknologiateollisuus

den työehdot. Samalla Teknologiate-

liiton jäseniä.

mutta työnantajaliitto on ollut halu-

ry:n jäseniä.

ollisuus ilmoitti, että se ei neuvotte-

Teollisuuden ja erityisalojen, säh-

ton sopimaan asiaa.

köistys- ja sähköasennusalan sekä

Johtokunnat katsovatkin, että

le Sähköliiton kanssa jatkoa yleissi-

VASAMAN MENNESSÄ

työnantajaliitto pyrkii toiminnallaan

tovalle teknologiateollisuuden säh-

PAINOON SÄHKÖLIITON,

energia-, ICT- ja verkostoalan johto-

TYÖEHTOSHOPPAILUN

heikentämään sekä Sähköliiton ase-

köalan työntekijöiden työehtosopi-

TEOLLISUUSLIITON JA

kunnat pitivät historiallisen yhteis-

MAKUA VIHREÄN KIRJAN

maa sähköalojen ammattilaisten työ-

mukselle, jolla oli yli 50-vuotinen

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN

kokouksensa viime viikolla Tampe-

LAAJENTUMISYRITYKSISSÄ

ehtojen sopijana että alan ammatti-

historia.

SEURAAVA TILANNETTA

Yhteiskokouksessaan Sähköliiton

laisten työehtoja. Vihreä kirja tarjo-

Valtakunnansovittelijan johdol-

KOSKEVA NEUVOTTELU

johtokunnat huomauttivat, että kun

aa sähköalan työhön huomattavas-

la asiassa päädyttiin kaksivuotiseen,

OLI VASTA EDESSÄ. SE

teollisuuteen on saatu neuvoteltua

ti heikompitasoiset työehdot kuin

nyt päättyvään Sähköliiton, Teknolo-

KÄYTIIN TIISTAINA 22.

ratkaisu, jolla Sähköliiton jäsenten

Sähköliiton neuvottelema sähköis-

giateollisuuden ja Teollisuusliiton so-

LOKAKUUTA. VIIMEISIMMÄT

asema ja edunvalvonta turvataan, on

tys- ja sähköasennusalan työehto-

pimuskokonaisuuteen, jolla Sähkölii-

TIEDOT AIHEESTA LÖYDÄT

keskityttävä rauhoittamaan suurem-

sopimus. Teknologiateollisuus tun-

ton jäsenten oikeudet turvattiin työ-

NETTISIVUILTAMME

paa kokonaisuutta, josta teollisuu-

tuu toiminnallaan tukevan työehto-

paikoilla. Sovintokokonaisuuden mu-

WWW.SAHKOLIITTO.FI

den tilanne on yksi ilmentymä.

shoppailua.

kaan sähköasentajien etuja teolli-



TEKSTI JA KUVA: MINNA JÄRVENPÄÄ
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Yli 500 työpaikkaa avoinna
sähköalan ammattilaisille
Sähköliiton jäsenille räätälöity työnhakusivusto avautui lokakuun
alussa. Sähköliiton ja Duunitorin yhteistyöstä syntynyt sivusto
tyotori.sahkoliitto.fi kertoo heti, että sähköammattilaisille on
kysyntää. Avoimia paikkoja on haussa nytkin reilusti yli 500.

N

äpyttele tietokoneesi tai kän-

haluamasi työpaikat tarjolle sähkö-

nykkäsi näytölle osoite tyotori.

postiisi.

sahkoliitto.fi ja saat ruudullesi kaik-

Työtori on kaikille avoin, mak-

ki sähköalan avoimet työpaikat Suo-

suton ja helppokäyttöinen palvelu,

messa.

jota voivat käyttää myös työssä ole-

Sähköliitolle räätälöity ja kaikil-

vat. Työtorin kautta tieto avoimista

le avoin helppokäyttöinen työnha-

sähköalan paikoista välittyy nopeas-

kupalvelu avautui lokakuun alussa.

ti ja tehokkaasti.

Palvelun toteuttaa Duunitori.
Avoimet työpaikat –näkymä lis-

Työtori yhdistää sähköalan työntekijät ja työnantajat entistä vaivat-

taa työnhakijalle kaikki palvelus-

tomammin. Ilmoittaminen Työtorilla

sa avoinna olevat sähköalojen työ-

on myös työnantajalle maksutonta.

paikat. Hakija voi rajata hakuaan eri

Sähköalan ammattilaisia etsivä työn

suodatusvalintojen kautta, esimer-

tarjoaja voi saavuttaa tositekijät kat-

kiksi paikkakunnan tai ammattini-

tavammin vain Sähköliiton jäsen-

mikkeen perusteella.

lehden Vasaman kautta 10 kertaa
vuodessa. Parhaan tuloksen hyvää

HAKUVAHTI SEURAA

ammattilaista etsivä työnantaja voi

PUOLESTASI

saada ilmoittamalla sekä sähköisel-

Työtorin palvelu valikoi Duunito-

lä työnhakusivustolla että Vasamas-

rin työpaikkatarjonnasta sähköalan

sa. Työpaikkailmoitukset julkaistaan

avoimet työpaikat. Voit myös tilata

lehdessä puoleen hintaan. 

itsellesi hakuvahdin, joka lähettää

Hanhikivi 1 -ydinvoimalan

päälaitteiston valmistus
alkoi Japanissa

G

E Steam Power on aloittanut

valmiina turbiini-generaattorin val-

14. lokakuuta 2019 Hanhiki-

mistusta varten.

vi 1 -ydinvoimalan turbiini-gene-

Pirkanmaan käräjäoikeus:

Hakusaarto on laillinen
työtaistelumuoto

raattorin valmistuksen generaatto-

TIETOJA PROJEKTISTA

rin roottorin taonnalla Japan Steel

Hanhikivi 1 -projektin tavoitteena

Worksin tehtaassa Muroranin kau-

on rakentaa 3+-sukupolven ydin-

pungissa Japanissa.

voimala, johon tulee moderni VVER

Hanhikivi 1 -ydinvoimalan päälaitteiston valmistus on aloitettu.
Turbiini-generaattori on yksi
ydinvoimalan pääkomponenteista.

1200 -reaktorilla toimiva voimalayksikkö kapasiteetiltaan 1200
megawattia.
Suomalaisyhtiö Fennovoima on

Sen valmistus aloitettiin 14. loka-

ydinvoimalahankkeen tilaaja ja tu-

kuuta 2019 generaattorin roottorin

levan voimalan omistaja sekä ope-

valuharkon sulatuksella, jonka jäl-

raattori. Joulukuussa 2013 solmi-

irkanmaan käräjäoikeus on hy-

koratkaisuun, jonka mukaan työtais-

on merkittävä asema muun muas-

keen 25. lokakuuta 2019 aloite-

tun ydinvoimalan suunnittelua, toi-

lännyt Pohjois-Suomen tekniik-

telutoimenpidettä voitaisiin pitää

sa yleissitovien työehtosopimusten

taan valuharkon taonta.

mitusta ja rakentamista koskevan

kapalvelu Oy:n turvaamistoimihake-

oikeudenvastaisena myös, jos sen

määräysten valvonnassa.

muksen, jonka mukaan Sähköliitto

toteuttamistapa, päämäärä tai seu-

Sähköliitto julisti Pohjois-Suo-

velvoitettaisiin sakon uhalla lopetta-

raamukset katsottaisiin oikeuden tai

maan yritystä koskeva hakusaarto.

P

Käräjäoikeus toteaa 4. lokakuuta antamassaan päätöksessä, että
hakusaarto on laillinen työtaistelu-

Hanhikivi 1 -ydinvoimalan lai-

sopimuksen (EPC) mukaisesti hank-

tostoimittaja RAOS Project ja Als-

keen laitostoimittajana toimii val-

men tekniikkapalvelu Oy:n saartoon

tom Power Systems, joka toimii

tionyhtiö Rosatomiin kuuluvan Ru-

hyvän tavan vastaisiksi tai kohtuut-

turvatakseen yhtiön sähkötyönteki-

osana GE Steam Poweria, allekir-

satom Energy Internationalin tytär-

tomiksi. Hakusaarrossa ei ollut kyse

jöille liiton neuvotteleman sähköis-

joittivat sopimuksen vuonna 2016.

yhtiö RAOS Project Oy.

tällaisesta tilanteesta.

tys- ja sähköasennusalan työehto-

Sopimuksen mukaisesti GE Steam

sopimuksen mukaiset työehdot. Yh-

Power toimittaa Suomeen Arebel-

dun, valmiin ja toimivan laitoksen

Pohjois-Suomen tekniikkapalvelu

Venäläisosapuoli vastaa lisensoi-

muoto ja että työtaistelutoimenpide

Oy perusteli turvaamishakemustaan

tiön työehtorikkomukset on todettu

le höyryturbiinin, generaattorin

toimittamisesta ”avaimet käteen”

voidaan kieltää lähinnä silloin, kun

muun muassa sillä, että Sähköliiton

merkittäviksi taloudellisesti ja muil-

sekä muun yleisen laitteiston

-periaatteella.

sen käyttämistä on rajoitettu lain-

hallituksen 5. kesäkuuta julistama

ta vaikutuksiltaan. Muun muassa

ydinvoimalan turbiinisaareket-

säädännössä. Käräjäoikeus linjasi,

hakusaarto haittaa sen toimintaa.

tuntipalkoissa sekä ylityö- ja mat-

ta varten.

että työtaisteluoikeudet ovat jouk-

Yhtiö esitti lisäksi, ettei Sähköliitol-

kakorvauksissa on todettu korjatta-

koluonteisia painostustoimia lakien

la ole toimivaltaa valvoa yleissitovan

vaa. Monia muitakin puutteita on il-

ma Oy:n, RAOS Project Oy:n ja GE

Hanhikivenniemelle. Tällä hetkellä

puitteissa.

työehtosopimuksen noudattamista.

mennyt. 

Syyskuussa 2019 Fennovoi-

Hanhikivi 1 -ydinvoimala rakennetaan Pohjois-Pohjanmaalle Pyhäjoen kunnan alueella sijaitsevalle

Steam Powerin yhteistyössä tehty

projekti on luvitusvaiheessa ja ydin-

Käräjäoikeus viittaa päätökses-

Viimeksi mainittuun asiaan käräjä-

tarkastus vahvisti, että tarvittavat

voimala-alueella tehdään valmiste-

sään korkeimman oikeuden ennak-

oikeus totesi, että ammattiliitoilla

valmistelut on tehty ja kaikki on

levia töitä. 
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Pasi Lapinlehto arveli edustavansa pääluottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna ruohonjuuritason
asiantuntemusta nuorten paneelissa.

Nuorisopaneelissa ideoitua

TYÖELÄMÄN
PELISÄÄNNÖT OPPIAINEEKSI!


TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ

K



KUVAT: MINNA JÄRVENPÄÄ JA HELINÄ KUUSELA/SAK

ouluttava, koukuttava, kotouttava kuunteleva, puhuttava…
Tällaisia laatusanoja ihmiset lähettivät Tulevaisuus tänään -tapahtuman nettisivujen kautta ajatuksinaan
uuden ajan ammattiliitosta. Omia laatusanojaan pääsivät miettimään myös
tapahtuman Ammattiliitto. 3.0 -paneelin osallistujat, joista yksi oli Sähköliiton edustajiston jäsen Pasi Lapinlehto,
työpaikkansa pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu.
– Ystävällinen, hän heitti oman ehdotuksensa.
– Joustavampi, uudistuskykyinen,
osallistava, luetteli Keskustanuorten
puheenjohtaja Suvi Mäkeläinen.
– Nykyinen ay-liike on ehkä vähän hidas ja riskitön. Tulevaisuuden liike voisi olla riskejä ottava ja läpinäkyvämpi,
pohti Demarinuorten järjestöaktiivi Silja Nurmi.
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MITÄ SAAN, JOS ANNAN
AIKAANI TÄLLEKIN?
Nuorista koostuva paneeli visioi puheenjohtajansa, SAK:n järjestöasiantuntija Jussi Kukkolan johdolla myös,
mitä teemoja uuden ay-liikkeen tulisi
ottaa esille.
– Pidin itse siitä, että esimerkiksi nyt
ay-liike otti kantaa ajan hengen mukaisesti ilmastolakkoon. Koulutus olisi
yksi teema, jota uusi ay-liike voisi nostaa enemmän, Pasi Lapinlehto kommentoi
– Ja ylipäätään ay-liike saisi ottaa nopeasti kantaa ajankohtaisiin aiheisiin,
Silja Nurmi lisäsi.
Paneeli kaipasi lisää nuoria liittojen kasvoiksi ja pohti keinoja sitouttaa
heitä toimintaan.
– Ongelma ei ole vain ay-liikkeessä vaan kaikissa kansalaisliikkeissä.
Nuori kysyy, mitä saan itselleni, jos

osallistun tähän kaiken muun osallistumisen lisäksi, Suvi Mäkeläinen totesi.
– Nuori tulee nuoren luo. Liittojen
kasvot ovat keski-ikäisiä, komppasi
Silja Nurmi.
– Jäsenten tulisi edustaa liittoa kasvoillaan. Liike eivät ole vain sen johtajat, vaan koko iso porukka, tarkensi Tuomas Suihkonen, Vasemmistonuorten edustaja.
LIITTO ON TYÖPAIKOILLA,
EI TOIMISTOLLA
Onko nykyisenlaiselle luottamusmiesjärjestelmälle tarvetta tulevaisuudessa? Kahdessakin luottamustehtävässä
toimiva Pasi Lapinlehto pitää järjestelmää tarpeellisena mutta korostaa myös
yksilön vastuuta.
– Työntekijän tulee tietysti itsekin
tietää oikeutensa. Työelämän pelisään-

nöt pitäisi oikeastaan nostaa oppiaineeksi kouluihin. Omanakin opiskeluaikanani vain liiton työmarkkinatiedotustilaisuudet jakoivat tietoa aiheesta,
hän vastasi kysymykseen.
Panelistit saivat tunnin paneelin lopuksi lähettää terveisiä liittojohtajille.
– Kuunnelkaa nuoria, niin varmistatte ay-liikkeen tulevaisuuden, evästi Suvi Mäkeläinen.
– Ottakaa rohkeammin kantaa. Esimerkiksi kahdeksan tunnin työpäivä
saatiin aikaan rohkeiden kannanottojen ansiosta, Tuomas Suihkonen kehotti.
– Haastakaa rohkeammin työnantajia
ja poliittisia päättäjiä, esitti Silja Nurmi.
– Liittohan ei ole tuolla jossain, vaan
se on nimenomaan työpaikoilla. Muistakaa pitää yhteyttä myös niihin pienimpiin työpaikkoihin, oli Pasi Lapinlehdon sanoma. 

LIITTOPOMOMME
LAINASSA
Kolmannen Tulevaisuus tänään -tapahtuman uusi osio
oli Lainaa liittopomoa, johon mukaan lähti Sähköliiton Sauli Väntin lisäksi seitEnsimmäisenä Sauli Vänttiä nappasi hihasta helsinkiläinen Jukka Kuosmanen, joka kysyi Sähköliiton jäsenkalenterista. Sopimusalajäsenten kalenterin tilausaikaa on vielä vähän jäljellä.

semän muuta ay-johtajaa.

Helsingin osasto 049:n Kari Vuorinen ja Martti Lindfors kävivät liittopomonsa pakeilla kahteen ottee-

Kävijät saivat varata etu-

seen. Kysyttävää oli muun muassa jäsenmaksusta ja SAK:laisten työttömyyskassojen tulevaisuudes-

käteen tai paikan päällä vii-

ta. – Kentällä kukaan ei ole pitänyt jäsenmaksua kalliina, Vuorinen totesi. Lindfors toi julki huolensa

siminuuttisen haluamansa

kassamaksun kasvamisesta, mikäli esillä ollut ajatus kassojen yhdistämisestä toteutuu.

ay-pomon pakeilla. Osio kesti tunnin, ja sen päätteeksi
kukin sai tuoda esille yhden
ajatuksen, joka viisiminuuttisissa keskusteluissa nousi esille.
– Sähköalan koulutuksen
taso on pidettävä niin hyvänä, että alalle valmistuu jatkossakin oikeita ammattilaisia, Sauli Väntti summasi päällimmäiseksi jääneen
keskustelun.

Sari Rautiainen kutsui Sauli Väntin tämän vanhoille kotikonnuille Mikkeliin SAK:n paikallisjärjestön kokoukseen. Myös lii-

Tilaisuuden juontanut viestintäyrittäjä Jan Erola tahtoi tietää Sauli Väntiltä enemmän muun muassa liiton tekemistä tut-

ton kanta amisreformista kiinnosti Rautiaista. Väntti kertoi Sähköliiton ottaneen kantaa reformiin yhdessä työnantajaliitto

kintapyynnöistä, jotka koskivat perusteettoman hätätyön teettämistä liiton julistaman ylityökiellon aikana.

STUL ry:n kanssa.

TULEVAISUUS
TÄNÄÄN
• SAK:n kaikille avoin keskustelutapahtuma, joka järjestettiin nyt kolmatta kertaa. Pilottitapahtuma oli vuonna 2017.
• Tapahtuman idea on kutsua keskustelijoiksi eri alojen asiantuntijoita ja katsoa keskusteluissa tulevaisuuteen.
• Tämän vuoden tapahtumassa 5. lokakuuta puhumassa ja keskustelemassa
olivat muun muassa toimittaja ja tietokirjailija Helena Petäistö, Aalto-yliopiston hyvinvoinnin psykologian dosentti Frank Martela, Tampereen pormestari
Lauri Lyly ja tulevaisuudentutkija Roope Mokka.
• Tapahtumapäivän keskusteluaiheet
sivusivat muun muassa työn kuormittavuutta, työtaisteluiden tulevaisuutta
sekä työpaikkojen ja työvoiman tasaisempaa jakautumista.
Jussi Kukkola kysyi, Suvi Mäkeläinen, Pasi Lapinlehto, Tuomas Suihkonen ja Silja Nurmi visioivat tulevaisuuden ay-liikettä.
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TAKKin Tuplatalo-oppimisympäristö on tullut Tommille ja Sannille tutuksi nyt vuoden kestäneiden opintojen aikana. Vielä on edessä toinen koso-jakso, ja valmistuminen häämöttää maaliskuussa.

Aikuisena sähköalan oppiin

TIIVIS PUOLENTOISTA
VUODEN RUTISTUS
N

eljä kilometriä. Se on matka
Sanni Kovasen ja Tommi Raamin kotiovien välillä. Lyhyestä välimatkasta huolimatta nämä ylöjärveläisnuoret eivät tunteneet toisiaan
ennen lokakuuta 2018. Silloin heistä
tuli opiskelukavereita Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa, jossa heidän
on määrä suorittaa sähkö- ja automaatioalan perustutkinto ja valmistua ensi
maaliskuussa.



TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ



KUVAT: MINNA JÄRVENPÄÄ JA TIMO JUNTUNEN
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Aikuisopiskelijoiden
elämäntilanteet ja taustat poikkeavat toisistaan
enemmän kuin peruskoulusta ammattikouluun jatkaneiden. Tänäkin aamuna Tommi on ajellut rauhassa kotoaan
omia aikataulujaan noudattaen oppilaitokseen. Sanni puolestaan on herännyt
kellonsoittoon viideltä ja vienyt 4-vuotiaan tyttärensä päiväkotiin ennen opiskelupäivän alkamista.
Tommin polku TAKKiin on ollut hivenen suoraviivaisempi: peruskoulun
jälkeen hän valmistui elektroniikkaasentajaksi. Menneisiin vuosiin mahtuu niin alan töitä kuin rakennushommia, armeijaa ja jakeluauton kuljettajan
töitäkin. Sähköala ja kaikenlaiset korjaushommat ovat kiinnostaneet aina.
– Olisin voinut saada korvattua osan

opinnoista mutta halusin päivittää tietoni ja osaamiseni ihan perusteista lähtien. Aika hyvin olin kartalla heti alkuunsa, ja kaikki samaan aikaan aloittaneet halusivat tietysti olla kavereitani, hän nauraa.
Sanni ehti opiskella kokiksi ja työskennellä alalla seitsemän vuotta.
– Pienen lapsen kanssa kokin työvuorot eivät oikein sovi. Kävin uraohjauksessa täällä TAKKissa, ja ajatus sähköalasta alkoi itää, hän kertoo.
AIKA JA KIINNOSTUS
RIITTÄVÄT TYÖPAIKOILLA
OHJAAMISEEN
Haastatteluhetkellä Sanni ja Tommi
opiskelukavereineen olivat kuuden
kuukauden teoriaopintojensa loppu-

suoralla ja valmistautumassa seuraavalla viikolla alkavaan koso- eli koulutussopimusjaksoon yrityksissä.
Kumpikin oli menossa samaan työpaikkaan kuin ensimmäisellä harjoittelujaksollakin.
– TAKKissa on hyvät puitteet harjoitella kaikkea, ja uudisrakennuksilla tulee paljon toistoa, josta oppii parhaiten,
Sanni ennustaa.
– Tällä toisella jaksolla aion imuroida
mahdollisimman paljon tietoa ja osaamista, Tommi suunnittelee.
Molempien kokemus ensimmäiseltä
koso-jaksolta oli, että työpaikoilla riittää aikaa ja kiinnostusta ohjata oppilaita.
– Yhdessä tehtiin silloinkin hommia
pienessä porukassa, ja apu ja neuvot

TAKKin sähkökentällä käyvät sähköverkkoasennuksia harjoittelemassa myös täydennyskoulutettavat, eivät pelkästään oppilaitoksen opiskelijat.

OPISKELUA AUTENTTISISSA
OLOISSA
T

ampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa sähköasennusalaa opiskelevat pääsevät harjoittelemaan asennuksia työmaan kaltaisissa oloissa Tuplatalo-nimisessä oppimisym-

päristössä. Sähköasennushalliin on rakennettu ”talo”, josta toinen puolikas on runkovaiheessa ja toinen pinnoiltaan viimeistelty. Ensiksi mainitussa opiskelijat treenaavat muun
muassa putkittamista sekä asennusrasioiden ja lattialämmityksen asentamista. Valmiimmalla puolella voi harjoitella kalustamista, kuten pistorasioiden, kiukaiden ja valaisimien
asentamista, sekä tärkeitä käyttöönottoon ja mittauksiin liittyviä työvaiheita.
Tuplatalossa työskentely on kuin oikealla työmaalla, kun opiskelijat tekevät töitä ryhmässä ja tekeillä on monta kohdetta samaan aikaan.
TAKKin alueella sijaitsee myös sähköverkkotöiden opiskelemiseen tarkoitettu kattava
sähkökenttä, jota hyödyntävät eri oppilaitosten lisäksi myös yritykset omissa koulutuksissaan. Työskentelystä tekee autenttisen se, että kentällä on oikeat jännitteet.

Kiinteistöautomaatioon liittyvien töiden opiskeleminen onnistuu oppimisympäristössä, jonka toteutumiseen ovat vaikutta-

VIELÄ RIITTÄÄ KOULUTUKSIA SYKSYLLE

neet monet yritykset.

TAKK on yksi Suomen aikuiskoulutusta tarjoavista oppilaitoksista, jossa voi opiskella oppisopimus-, työvoima- tai henkilöstökoulutuksessa sekä omaehtoisesti. Oppilaitoksessa
on mahdollista suorittaa mm. perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä erilaisia
korttikoulutuksia.
Aikuiskoulutuksen opiskelijat valitaan tavallisimmin sähköisen hakemuksen ja haastat-

”KUN TOIN KOTIIN HUONON KESKIARVON, ISÄ
TOTESI, ETTÄ OMAA ELÄMÄÄSI VAIN PILAAT, JOS
TÄTÄ JATKAT. OPISKELU ALKOI KIINNOSTAA IHAN
TOISELLA TAVALLA JO SEITSEMÄNNELLÄ TAI KAHDEKSANNELLA LUOKALLA PERUSKOULUSSA.”

olivat viimeistään viereisessä huoneessa työmaalla, Tommi sanoo.

ISÄN MOTIVAATIOPUHE
YHÄ KORVISSA
Motivaation puutteesta ei tätä kaksikkoa voi syyttää. Tommille parhaan motivaatiopuheen piti oma isä jo peruskouluaikoina.
– Kun toin kotiin huonon keskiarvon,
isä totesi, että omaa elämääsi vain pilaat, jos tätä jatkat. Opiskelu alkoi kiinnostaa ihan toisella tavalla jo seitsemännellä tai kahdeksannella luokalla
peruskoulussa, hän muistelee.
Sanni muistelee olleensa peruskoulussa hyvää kahdeksikon keskitasoa.
Lukio ei sitten enää motivoinut samalla

tapaa, koska hän valitsi sen enemmän
muiden suosituksesta kuin omasta halustaan.
– Tykkään sähköalasta, ja silloin sitä
opiskelee mielellään. Sovin mielestäni
alalle, koska olen sosiaalinen, rauhallinen, ahkera ja hyvä työkaveri, hän tuumaa.
”KERTAAKAAN EN OLE
KELLOON KATSONUT”
Maaliskuu ja valmistuminen on käsillä
nopeammin kuin arvaisikaan. Mitä sen
jälkeen? Vakituinen työpaikka on tavoitteissa päällimmäisenä. Se saattaisi
avautua jopa koso-paikan kautta.
– Tampereen seudulla alalla on sen
verran pienet piirit, että työnantajat tuntevat toisensa. Tyytyväinen ko-

telun perusteella, joskus myös testein.
Tänä syksynä sähköalalla alkaa vielä muun muassa jännitetyö- ja sähkötyöturvallisuus
SFS6002 -koulutuksia sekä TUKESin sähköturvallisuustutkintoon valmentavaa koulutuksia. Lisäksi ohjelmassa on energia-alan (sähköverkon) ammatti- ja erikoisammattitutkintoon johtavaa oppisopimuskoulutusta ja sähköasemien kunnossapitäjille suunnattua koulutusta. Kaikki alkavat koulutukset löytyvät osoitteesta www.takk.fi.
Sähköalan aikuiskoulutusta tarjoavat TAKKin ohella esimerkiksi Axxell, Amiedu, Omnia ja Hyria. 

so-työnantaja voi suositella työntekijää eteenpäin, jos itsellä ei ole juuri sillä hetkellä töitä tarjolla, Tommi arvioi.
Kaksikko on tyytyväinen valitsemansa alan palkkatasoon. Se on hyvä plussa mutta ei syy hakeutua sähköammattilaiseksi.
– Kyllä tärkeintä on päästä tekemään
sitä, mistä tykkää. Kertaakaan en ole
katsonut kelloon, toisin kuin kokin
hommissa, Sanni vertailee.
LIIKEIDEA MIELESSÄ
Sanni ja Tommi pitävät alan työllisyyttä suhdanteista riippuvaisena: se kulkee käsi kädessä rakennusalan työllisyyden kanssa.
– Uudisrakentaminen on viime vuodet ollut lennossa, mutta nyt näkyvissä

on hiipumisen merkkejä, Sanni on havainnut.
– Teollisuudessa on hyviä työpaikkoja varmistamassa, etteivät hihnat pysähdy, Tommi näkee.
Sanni ennustaa työllistyvänsä uudisrakennuksille, Tommin ajatus on jossain vaiheessa perustaa oma yritys.
– Mielessä on liikeidea, jota ei alalta
löydy, hän paljastaa.
Missä Sanni ja Tommi arvelisivat olevansa nyt, jos eivät olisi päässeet opiskelemaan sähköalaa?
– Varmaan olisin joka tapauksessa koulussa, koska halusin kuitenkin
vaihtaa alaa. Mutta olen tosi tyytyväinen, että olen juuri täällä, Sanni kertoo.
– Varmaan olisin tutulla töissä teollisuudessa, Tommi uumoilee. 
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TURVALLISTA TYÖNTEKOA RAKENNUKSILLA


TEKSTI JA KUVAT: TONY WALLENIUS

Kirjoittaja on Saipu/Sähkö Turku Oy:n luottamusmies, osasto 041:n sihteeri, liiton edustajiston ja Jäsenpalveluasiain johtokunnan jäsen. Kirjoitus perustuu Kiljavan Kuukauden kurssin kurssijulkaisun artikkeliin.

laistus 6a. Järjestys ja jätehuolto 6b. Pölyi-

Työturvallisuuslain tavoitteena on
parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työtekijöiden työkyvyn
turvaamiseksi. Tarkoitus on torjua työtapaturmia, ammattitauteja
ja muita työstä ja työympäristöstä
johtuvia työtekijöiden ruumiillisen
ja henkisen terveyden haittoja.

syys.
– Pohjala Rakennus edellyttää yhteistyökumppaneiltaan tilaajavastuun piiriin kuulumista. Tilaajavastuu.fi verkkopalvelusta näkee,
onko yrityksen kaikki lakisääteiset velvollisuudet suoritettu, kuten esimerkiksi työterveyshuolto, Niemelä selittää.
ON VAIN KAKSI VAIHTOEHTOA,
OIKEA JA VÄÄRÄ

000-luvun aikana työsuojelulain keskei-

2

TR-mittarin kalibrointi on mittauksen tär-

nen lainsäädäntö on uudistettu. Tavoit-

keä toimenpide, jolla pyritään siihen, että kai-

teena on kielto- ja käskynormien sijaan antaa

killa toimijoilla olisi samanlaiset mittauskri-

työpaikoille vastuuta työturvallisuuden toteut-

teerit. Oman yrityksen sisällä ja myös eri ra-

tamisesta, jolloin viranomaisvalvonta ja yksi-

kennusyritysten kesken pitäisi olla yhtenevät

tyiskohtainen sääntely ovat pienemmässä roo-

menetelmät mittausta suorittavien kesken.
Aluetyösuojeluvaltuutettu Markku Rinta-

lissa.

la on Rakennusliike NCC:n TR-mittarin kalib-

Työturvallisuuslain katsotaan rakentuvan
turvallisuusjohtamisen ajatukselle. Muutos nä-

roija.

kyy työturvallisuuden hallinnan aikaisempaa

– Tärkeää tässä on, että mittaaja on koulu-

selkeämpänä kytkemisenä työantajan velvol-

tettu tehtävään ja sen myötä ajan tasalla kai-

lisuudeksi, jatkuvan työympäristön ja työolo-

kista uusista säännöksistä ja ohjeista. Olen-

suhteiden arvioinnin sekä kehittämisen koros-

naista on, että samasta mittauskohteesta voi-

tumisena.

vat eri mittaajat saada hyvinkin erilaisia tulok-

Turvallisuusjohtamisessa olennaista on toi-

sia. Kalibroinnissa pitää saada yhteneväiset

mintajärjestelmien, vastuiden ja velvollisuuk-

menetelmät kaikille toimijoille, toteaa Rintala.

sien määrittäminen sekä riittävien resurssien

– Työntekoa ja tulosta voidaan kehittää, kun

varaaminen tavoitteiden saavuttamiseksi. Or-

TR-mittauksien tulokset eri viikoilta ja eri työ-

ganisaatioiden on tärkeää ottaa huomioon vas-

mailta kerätään yhteen analysoitavaksi. Siinä

tuiden kohdentuminen, sillä entistä enemmän

voi ottaa huomioon alueelliset erot tai vuoden-

käytetään alihankkijoita ja toimitaan yhteisel-

aikojen aiheuttamat vaihtelut. Voidaan erotel-

lä työpaikalla.

la eri rakennustyylit ja tavat.

YHTEINEN TYÖPAIKKA

TURVATAAN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖKYKY

TUO VELVOLLISUUKSIA

JA YRITYKSEN HÄIRIÖTÖN TUOTANTO

Yhteisellä työpaikalla tarkoitetaan tilannet-

Urakkakohteissa yleensä aliurakoitsijana toi-

ta, jossa samalla työpaikalla työskentelee eri

miva talotekniikka-alan yritys Saipu Oy:n työ-

työnantajien palveluksessa olevia työntekijöitä

suojelupäällikkö Tuukka Mutasen tehtävänkuva

tai itsenäisiä työnsuorittajia ja jossa yksi työn-

on hivenen toisenlainen. Toimipisteitä on kol-

antaja käyttää pääasiallista määräysvaltaa.

messa kaupungissa ja jokaisessa on työsuoje-

Määräysvaltaa käyttävän työnantajan on

luvaltuutettu valittuna toimialoittain.

työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen

– Heidän kanssaan ja muiden työsuojelu-

varmistettava, että työpaikalla muiden työn-

toimikunnan henkilöiden kanssa pyritään ke-

antajien työtekijät ovat saaneet tarpeelliset

hittämään työsuojelun toimintaa ja ohjeistuk-

tiedot ja ohjeet työn turvallisuuteen liittyvis-

sia työsuojelutoimikunnan kokouksissa. Laa-

tä seikoista.

ditaan toimintasuunnitelmat työsuojeluun ja

Yhteisellä rakennustyömaalla on työturvallisuuslaissa lisävelvollisuuksia koskien henkilötunnistetta ja luetteloa rakennustyömailla työskentelevistä. Suunnitelmissa on tämän
velvollisuuden laajeneminen tulevaisuudessa
myös muihin teollisuuden toimialoihin.
JOKAINEN TYÖNTEKIJÄ VASTAA

käsitellään kaikki tapaturmat sekä vaaratilanAsunto-osakeyhtiö Kakolan Keidas nousee aivan entisen vankilan viereen. Nykyisin Kakolan maisemahuoneistot ovat haluttuja kohteita Turun asuntomarkkinoilla. Kiireisimpänä aikana rakennuksella hääri kolme sähköasentajaa työharjoittelija
vahvistuksenaan.

teet niiden ehkäisemiseksi, kertoo Mutanen.
Rakennustyö on tunnetusti riskialtis työtapaturmille. Ollaan paljon ulkosalla töissä sään
armoilla. Talvella haittaa pimeys, kylmyys,

maan työsuojelupäällikkö ja vastaava mestari

tenä asiakohtana työturvallisuus, Niemelä to-

Niklas Niemelä.

teaa.

sade, pöly melu. Korkeallakin ollaan välillä.
– Jokaisesta työtapaturmasta tehdään tapahtumaselvitys millä pyritään selvittämään

Perehdytyksessä käydään läpi työmaan tur-

ITSE OMASTA TURVALLISESTA

vallisuus- ja henkilönsuojaussäännöt, siisteys

TR MITTAA TYÖTURVALLISUUTTA

toimenpiteet vastaavan tapahtuman ehkäise-

TYÖSKENTELYSTÄÄN

ja järjestys sekä työhön opastus. Pakollisia pe-

TR-mittari on työturvallisuuden havainnoin-

miseksi jatkossa ja tilastoidaan sekä tiedo-

Turussa kerrostaloa rakentavan Pohjola Ra-

rushenkilösuojaimia rakennuksilla ovat suoja-

timenetelmä, joka on yleisesti rakennusalal-

tetaan siitä intraan. Samoin toimitaan myös

kennus Oy:n työmaan keskivahvuus on noin

kypärä leukahihnalla, heijastava varoitusvaa-

la käytössä eli tiedot ovat vertailtavissa maan-

vaaratilanneselvityksen kanssa, Mutanen jat-

30 henkilöä. Pohjola Rakennus vastaa projek-

tetus, suojalasit ja turvajalkineet. Lisäksi on

laajuisesti eri työmaitten kesken. Havainnointi

kaa.

tin johdosta ja työ toteutetaan aliurakoinnil-

erilaisten työtehtävien vaatimia lisäsuojaimia.

voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla.

Työsuojelupäällikön pitää tuntea työpaikan

la ja henkilöstövuokrausyritysten kautta. Tämä

Perehdytyksen merkitys korostuu nuorilla ja

1. Havainnoidaan koko työmaa: kunnossa

olosuhteet ja olla perehtynyt työsuojelua kos-

tuo haasteen työturvallisuudelle.

uusilla työntekijöillä. Siihen on myös varattava

korjattavaa – menetelmällä arvioinnin kohtei-

kevaan lainsäädäntöön. Lisäksi tulee huoleh-

riittävästi aikaa.

na olevista asioista.

tia yhteistoiminnan järjestämisestä ja olla yh-

– Aamulla kello 7.15 alkaa perehdytys jokaiselle uudelle työntekijälle. He esittävät

– Viikoittaisen TR-mittauksen tekevät työn-

2. Ruutujako-havainnointi: selkeä alue, jon-

teyksissä eri viranomaisten kanssa.
– Vastaan, että Saipu Oy:n työsuojeluelimet

henkilökortin ja työturvallisuuskortin sekä

johtajat torstaisin. Mittaajaa vaihdetaan joka

ka voi havainnoida kerrallaan, esimerkiksi

muut mahdolliset kortit työtehtävistä riippuen.

kerta, koska toinen henkilö huomaa eri asi-

huoneisto, huone, käytävä, portaikko.

Katsomme myös, että omat henkilösuojaimet

at. TR-tason pyrimme pitämään yli 90 prosen-

ovat riittävät täällä työskentelyyn. Jokainen

tin. Tason jäädessä tämän alle teemme uuden

Talorakennusmittarissa on kuusi erillistä koh-

kevissa kysymyksissä sekä edustaa ja ylläpitää

saa myös työmaakortin, josta ilmenee työmaan

TR-mittauksen alkuviikosta, jolloin on korjat-

detta, joita tarkastellaan: 1. Työskentely 2.

työnantajaa työsuojelun yhteistoiminnassa.

nimi, osoite ja kohteen avainhenkilöt sekä työ-

tu edellisen mittauksen puutteet. Viikkopala-

Telineet, tikkaat ja kulkusillat 3. Koneet ja

Työmailla osallistun TR-mittauksiin ja työtur-

maalla käytettävä suojavarustus, kertoo työ-

vereissa ja urakoitsijapalavereissa on aina yh-

välineet 4. Putoamissuojaus 5. Sähköt ja va-

vallisuuspalavereihin, Mutanen toteaa. 
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toimivat. Lisäksi yritän avustaa työantajaa ja
esimiehiä sekä valtuutettuja työsuojelua kos-

EN
KUUKAUAD
KUV

Tämänsyksyinen kaupunkiruska on ollut näyttävin vuosiin. Lokakuinen Keskustori Tampereella innosti jopa pormestari Lauri Lylyn, Sähköliiton kunniapuheenjohtajan
tarttumaan kännykkäkameraansa ja twiittaamaan värikkään työhuonenäkymänsä muillekin ihailtavaksi.

KÄRKIMIES

PALKKATUELLA TEHDÄÄN TÄRKEÄÄ TYÖTÄ
– TUEN VAIKUTTAVUUTTA KEHITETTÄVÄ
En olisi vielä vuosi sitten usko-

kuntasektorille ja kolmannelle

SAK, muut työmarkkinajärjestöt

jän roolissa palkkatuen avittama-

teiskunnalle, mutta annettu tuki

nut, mikä on tämän syksyn hitti-

sektorille palkkatuki sen sijaan

ja valtiovalta jatkavat työskente-

na. Muuten monet näistä työnte-

vähentää sen tarvetta muualla.

sana: palkkatuki. Nopeasti se on

ei ole kovin vaikuttava avoimille

lyä tämän kirjauksen saamiseksi

kijöistä saisivat työttömyysturvaa

Vaikeimmin työllistyvien ase-

noussut virastojen kaavakkeis-

työmarkkinoille työllistymisen ja

käytäntöön palkkatuki ja etuudet

ja mahdollisesti muita sosiaalie-

maa ei varmasti Suomessakaan

ta suurimpien medioiden otsikoi-

työttömyysriskin kannalta. Täs-

-työryhmässä.

tuuksia, mukaan lukien toimeen-

paranneta ilman panostusta. On

hin. Tuoreimpia artikkeleita on

sä yhteydessä on toki huomatta-

tulotukea.

järkevää investoida siihen, että

valtiosihteeri Martti Hetemäen

va, että kunnille ja kolmannel-

tyminen palkkatuetun työn jäl-

haastattelu Helsingin Sanomis-

le sektorille palkkatuettuun työ-

keen on keskeinen tavoite, mut-

sa, jossa hän puolustaa palkka-

hön ohjautuvat työnhakijat ovat

ta myös itse palkkatuettu työ on

tukea. Hyvä niin.

usein keskimäärin kauempana

tärkeää.

Avoimille työmarkkinoille siir-

•••

mahdollisimman moni työhaluinen pääsee työhön. Selvitysten
mukaan työttömyyden pitkittymi-

Ruotsissa taidetaan ajatella tä-

nen vähentää työllistymisen to-

hän suuntaan esimerkiksi osatyö-

dennäköisyyttä ja lisää monia

Kirjoitin alkuvuodesta, että

työn löytämisestä avoimilta työ-

palkkatuettu työ on hyvin kan-

markkinoilta kuin yrityksiin palk-

tekevät tarpeellista työtä yritys-

kykyisten työntekijöiden suhteen.

muita ongelma. Ja kun ihminen

nustava palvelu työllistymiseensä

katuella rekrytoidut. Siksi palk-

ten lisäksi myös kunnissa ja kol-

Vates-säätiön kehittämispäällik-

pääsee työhön, meidän kannat-

tukea tarvitsevalle työttömälle,

katuen vaikuttavuutta pitää ke-

mannella sektorilla. Esimerkik-

kö Jukka Lindberg kirjoittaa Työl-

taa arvostaa sitä tehtyä työtä.

koska se on oikeaa työtä.

hittää – erityisesti kolmannella

si kolmannella sektorilla Punai-

lisyyskysymys-kirjassa (2018),

sektorilla.

sen Ristin Kontissa tai Pääkau-

että Ruotsissa yhteiskunnan ak-

punkiseudun kierrätyskeskuk-

tiiviselle roolille työmarkkinoil-

sessa työskennellään joka päi-

la on pyritty löytämään malli esi-

vä kiertotalouden eteen. Vanha

merkiksi Samhall AB:n avulla.

Palkkatuki yrityksiin on myös
yksi vaikuttavimpia työvoimapalveluita työllistymisen kannal-

•••

ta. Palkkatuen vaikuttavuudes-

Palkkatukityösuhteessa olevat

ta tehdyn Asplundin ym. tutki-

Budjettiriihessä hallitus päät-

tavara vaihtaa omistajaa sen si-

Se on valtion omistama yritys,

muksen mukaan: ”yrityksiin koh-

ti suuntaviivoista: nykyinen kol-

jaan, että aina tarvitsisi tuottaa

joka työllistää osatyökykyisiä.

distuva palkkatuki nostaa tuella

mannen sektorin palkkatuki uu-

uutta. Työntekijä voi kokea työ-

Lindbergin mukaan yksi Samhal-

työllistyneiden ansiotuloja, lisää

distetaan vahvemmin avoimil-

suhteen hyvin merkittäväksi.

lin menestyksen tekijöistä on se,

heidän työkuukausiaan ja vähen-

le työmarkkinoille polkua luovak-

On kannatettavaa, että esi-

että se on osittaisesta voimak-

tää heidän työttömyysriskiään tu-

si, kun siihen kytketään enem-

merkiksi työttömyyden pitkitty-

kaastakin kritiikistä huolimat-

ALLI TIENSUU

kijakson päättymisen jälkeen”.

män yksilöllistä tukea, työkyvyn

essä työnhakija pääsee osallis-

ta arvostettu osa ruotsalaista ta-

SAK:n työvoimapoliittinen

kartoitusta ja muita palveluita.

tumaan yhteiskuntaan työnteki-

louselämää. Samhall maksaa yh-

asiantuntija

Saman tutkimuksen mukaan
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TEKSTI: ANSSI SALMINEN



KUVAT: TONI HEIKKILÄ

LAHTI UUSI SÄBÄKULTANSA
Lahden joukkueen ahkera pelitapa tuotti tulosta. Isäntäjoukkueella on nyt kaksi kiinnitystä palkintopokaaliin.

I

Oulu eteni totutun helposti finaa-

säntäkaupunki Lahti oli ykkö-

laa ja Lahtea vastaan. Rauma oli to-

nen Sähköliiton ammattiosasto-

della lähellä pelata tasapelin isän-

liin, vaikka runkosarjassa Lahti voitti

nä olivat Antero Natunen (1 + 1) ja

jen välisessä salibandyturnauk-

täjoukkuetta vastaan, mutta Lahden

sen ja Raumaa vastaan tuli tasape-

Oskari Vaanola (1 + 0). Marko Pou-

si hallin avausmaalillaan alkupuo-

jäähyllä. Varkauden maalintekijöi-

häviön takia.
Oulu Aleksi Ruonakangas hiljen-

sessa 21. syyskuuta Lahden Ener-

Jani Koskinen onnistui roiskaise-

li. Oulun tehomiehiä runkosarjassa

tanen saalisti yhden syöttöpisteen

liskolla. Maaliin ei merkattu syöttä-

giahallissa. Lahden Sähköalantyön-

maan voittomaalin vain 26 sekun-

olivat Aleksi Ruonakangas (8 + 2),

Antero Natusen tekemään maaliin.

jää. Lahden ahkera pelitapa tuotti

tekijät ry 059 otti näin toisen kiin-

tia ennen ottelun loppua. Rauman

Sampo Nevala (4 + 3) ja Janne Mä-

Kouvolan kahdesta maalista vasta-

ottelun toisella puoliskolla viimein

nityksen vakuutusyhtiö Turvan lah-

tehokkaimmat pelaajat olivat Tom-

kelä (2 + 4).

sivat Henri Kiviranta (1+1) ja Ras-

tulosta, kun Lahden kapteeni Matti

joittamaan palkintopokaaliin.

mi Mieskoski (3 + 9), Juuso Huru-

Hallitseva mestari Lahti eteni

mus Nironen (1+0). Petri Veskonie-

Parikka syötti ja Jani Vahtera laukoi

nen (8 + 3) ja Ekku Hannukainen

helposti finaaliin ja pelasi ainoana

mi sai syöttöpisteen Kivirannan te-

tasoitusmaalin. Kumpikaan ei saa-

(3 + 2).

joukkueena jäähyttömän turnauk-

kemään maaliin.

nut enempiä maalipaikkoja varsinai-

Pokaalin saa lopulta omakseen
se Sähköliiton ammattiosasto, joka
voittaa turnauksen kolmesti. Kak-

Kouvolan Sähkötyöntekijäin osas-

sen. Joukkueen tärkein yksittäinen

Rangaistuslaukauskilpailussa

sella peliajalla. Viiden minuutin jat-

si kiinnitystä on nyt Lahden lisäk-

to ry 029 sai turnaukseen lisävoi-

pelaaja oli Jani Vahtera, joka teki

Varkauden Antero Natunen vippa-

si Raahella, joka tänä vuonna joutui

mia naapuriosasto Kuusankosken

joka pelissä vähintään yhden maalin

si pallon Kouvolan maalivahdin Pet-

harmittavan pelaajapulan takia jät-

Sähkömiehet ry 074:ltä. Joukkue

ja keräsi runkosarjassa tehot 6 + 1.

ri Mentulan yli, mutta se pomppi

ti sai aloituksen keskialueella. Mat-

tämään turnauksen väliin. Turnaus

oli ennen viimeistä runkosarjapeli-

Muut tehomiehet olivat Jussi Jokela

maalin ohi. Kouvolan Henri Kiviran-

ti Parikka syötti Lahden omalle Mö-

on järjestetty viisi kertaa.

ään neljännellä sijalla yhdellä voi-

(1 + 3) ja Jarmo Leman (2 + 1).

ta puolestaan laukoi pallon maaliin

rölle, Tuukka Leppäselle, jonka lau-

Runkosarjan parhaan pelaajan tit-

koajalle mentiin tilanteesta 1–1.
Jatkoajan puolivälin jälkeen Lah-

ohi Varkauden maalivahti Ari Koso-

kaus kimpoili pelaajien välistä suo-

TIUKKOJEN TAISTOJEN

la häviöllä. Viimeisessä pelissä vas-

telistä kisasivat Rauman Mieskoski

sen. Petri Mentula torjui Varkauden

raan Oulun maaliin pelikellon py-

RUNKOSARJA

taan tuli Lahti, jonka kanssa Kou-

ja Oulun Ruonakangas. Ensiksi mai-

Oskari Vaanolan yrityksen. Kouvo-

sähtyessä aikaan 2:12. Lahti voitti

Porvoon Sähkötyöntekijät ry 043:n

vola pelasi tasapelin 1–1 ja eteni

nittu joutui jännittämään viimeisen

lan Teemu Puhakan veto meni usei-

toista kertaa peräkkäin kultaa. Vaik-

osa oli jäädä hieman tylysti turna-

pronssipeliin. Kouvolan tehokkaim-

runkosarjapelin ajan, meneekö jäl-

ta metrejä maalista ohi. Mentula

ka Oulun huikea mitaliputki sai jat-

uksen viimeiseksi. Isäntäjoukkue

mat pelaajat runkosarjassa olivat

kimmäinen pisteissä ohi. Runkosar-

torjui Varkauden viimeisen ampu-

koa, pelaajat olivat pettyneitä ho-

Lahti, Varkaus, Oulu ja Rauma ku-

Teemu Puhakka (3 + 2) ja Sami

jan viimeisessä pelissä Ruonakan-

jan Tuomas Neuvosen vedon kädel-

peasijaansa. Oulu on pelannut kai-

kistivat sen; Kouvolaa vastaan tuli

Partti (3 + 1).

gas teki yhden maalin, mikä ei riit-

lään. Koska Kouvolan Henri Kiviran-

kissa Lahdessa järjestetyissä turna-

tänyt pistepörssin voittoon, vaan hän

tolla, yhdellä tasapelillä ja kahdel-

tasapeli 3–3. Porvoon tehokkaim-

Varkauden Sähköalantyöntyönte-

nan oli ainut onnistuja, Kouvola vei

uksissa finaalissa, saldona yksi kul-

mat pelaajat olivat Tom Lindberg

kijäin Ammattiosasto ry 024 kulutti

jäi tehoihin 8 + 2. Turnauksen par-

pronssia 3–2 paransi sijoitustaan

ta ja kolme hopeaa.

(maalit 4 + syötöt 0) ja Tatu Kla-

runkosarjassa 10 minuuttia jäähy-

haana palkittiin siis Mieskoski 12 (3

viimevuotisesta yhdellä sijalla.

ver (2 + 2).

penkkiä, eikä joukkueella ollut ko-

+ 9) pisteellä.

Lahden joukkue oli väsynyt mutta
onnellinen voitostaan. Voittajajouk-

LAHDEN ”MÖRKÖ”

kueessa pelasivat Jarkko Hellsten,

ry 035 pelasi ensimmäisessä tur-

eteni runkosarjan kolmannelta sijal-

RATKAISUJA VARSINAISEN

AVAINASEMASSA

Ilkka Jokela, Jussi Jokela, Jani Kos-

nauksessaan hienosti viidennek-

ta pronssipeliin. Varkauden kolme

PELIAJAN JÄLKEEN

Finaalipelissä taistelivat Lahti ja

kinen, Timo Kousa (MV), Jarmo Le-

si. Viidestä pelistään Rauma saa-

tehokkainta pelaajaa runkosarjas-

Varkauden ja Kouvolan pronssiotte-

Oulu, joka oli runkosarjan esitysten

man, Tuukka Leppänen, Harri Luo-

vutti voiton Porvoosta, pelasi kaksi

sa olivat Marko Poutanen (3 + 1),

lu ei ratkennut varsinaisella peliajal-

perusteella ennakkosuosikki ja

ma, Esa Nikkanen (MV), Matti Pa-

loistavaa tasapeliä Varkautta ja Ou-

Oskari Vaanola (3 + 0) ja Tuomas

la, vaikka ensiksi mainittu antoi ta-

jolla oli kenties kovemmat menes-

rikka (C), Timo Raiski, Jani Vahtera

lua vastaan ja kaksi häviötä Kouvo-

Neuvonen (2 + 1).

soitusta kahdella kahden minuutin

tyspaineet viime vuoden finaali-

ja Mika Vainionpää. 

Rauman Sähköalantyöntekijät
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vimpia maalitykkejä. Silti joukkue

Oulun joukkueella on vahva finaalikokemus: se on pelannut loppukamppailussa neljästi. Saldona on ollut yksi kulta ja kolme hopeaa.

12 pistettä tekaissut Rauman Tommi Mieskoski palkittiin turnauksen parhaana pelaajana.

Kouvolan joukkue paransi sijoitustaan yhdellä viimevuotiseen verrattuna ja nousi pronssille.

Lahden Tuukka Leppänen lopetti jatkoajan jännityksen tekemällään maalilla.

Varkauden joukkue taisteli pronssista rangaislaukauskilpailuun saakka mutta jäi lopulta neljänneksi.

RUNKOSARJAN SARJATAULUKKO
Joukkue Voitot Tasapelit
Lahti
4
1
Oulu
3
1
Varkaus
2
1
Kouvola
1
2
Rauma
1
2
Porvoo
0
1

Tappiot
0
1
2
2
2
4

Pisteet
9
7
5
4
4
1

Tehdyt
14
17
12
12
16
10

Päästetyt
7
10
10
18
16
20

Maaliero
7
7
2
-6
0
-10

Jäähyminuutit
0
11
10
4
4
4

TURNAUS NUMEROINA
• 17 PELIÄ
• 6 JOUKKUETTA
• 63 PELAAJAA
• 89 TEHTYÄ MAALIA
• 343 PELATTUA MINUUTTIA
• 37 JÄÄHYLLÄ ISTUTTUA
MINUUTTIA

MITALIPELIT: LAHTI–OULU 2–1 JA, VARKAUS–KOUVOLA 2–3 RL
VA S A M A 8 / 2 0 1 9
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TEKSTI JA KUVA: RIITTA KALLIO

Suurteollisuuden
sähkökunnossapito
ennakoi ajoissa
-V

issiin me on korjattu kaikki
liian hyvin, Kokkolan Maintpartnerin pääluottamusmies
Jarmo Lahnalampi lohkaisee, kun työsuojelun varavaltuutettu Markus Kalapudas toteaa, että yhä vähemmän
KIP:in (Kokkola Industrial Parkin) alueen sähkökunnossapidosta on varsinaista viankorjausta ja entistä enemmän ennakoivaa huoltoa.
Ainakin toistaiseksi Maintpartnerin
haalareissa kunnossapitotöissä liikkuvat 14 sähköasentajaa ovat odottavalla
mielellä.
– Parin kuukauden päästä haalareiden väri saattaa jo olla toinen, jos Kilpailuvirasto hyväksyy Caverionin kaupan, miehet toteavat tyynesti.
He ennakoivat, että kauppa ei toteu14 V A S A M A 8 / 2 0 1 9

tuessaan luultavasti paljoakaan vaikuttaisi heidän töihinsä Kokkolan suurteollisuusalueen 15:ssä kemian alaan liittyvässä yrityksessä, jotka säännöllisesti käyttävät ”Maintin” sähkökunnossapitopalveluita.
MITEN KÄY
TYÖEHTOSOPIMUKSELLE?
Nykyisin Maintpartnerin palkkalistoilla oleviin sähkö- ja automaatioasentajiin noudatetaan Sähköliiton neuvottelemaa huolto- ja kunnossapitoalan työehtosopimusta.
– Tämä tes on pitkälti räätälöity juuri teollisuuden kunnossapitopalveluita
tuottavien firmojen tarpeita vastaavaksi. Sopimuksesta on karsittu ylimääräiset rönsyt pois, eikä se kohtuullista pek-

kaspäiväkertymää lukuun ottamatta ole
kovin työntekijäystävällinen verrattuna esimerkiksi sähköistysalan tessiin.
Vaikkapa urakkatöiden tekeminen olisi aika hankalaa tällä sopimuksella, Jarmo Lahnalampi pohtii, mutta ei lähde
veikkaamaan, millaisella tessillä vastaisuudessa töitä tehdään.
Markus Kalapudas selittää, että sähkökunnossapito työskentelee normaalisti yhdessä vuorossa aamuseitsemästä
puoli neljään iltapäivällä. Kuusi miestä on mukana päivystysringissä, jonka
jäsenille osuu viikon mittainen varallaolo määrävälein kellonaikaan katsomatta.
– Tuotannon menetyksiä ei saa tulla vikojen takia. Asentajille on eduksi,
että laitokset ovat tuttuja ja koneista ja

niiden sähkövioista on karttunut kokemusta. Harmittavasti työntekijöissä on
ollut aika suuri vaihtuvuus viime vuosina, Kalapudas tuumii.
”RANNASSA TÖISSÄ”
Erityisesti rehutehtaan sähkökunnossapitoon syventynyt Jarmo Lahnalampi
on kerännyt työvuosia Kokkolan suurteollisuuden sähkökunnossapidosta jo
lähes 18 vuotta.
– Tykkään haasteista, ja niitähän täällä ”rannalla töissä” ollessa on riittänyt,
Lahnalampi muotoilee paikalliseen tapaan.
Aktiivinen luottamusmies on myös
Kokkolan ammattiosastossa taloudenhoitajana ja mökki-isäntänä osaston
omistamassa Honkaluodossa. Vapaa-

– Suurteollisuuden sähkökunnossapidossa ei ole
sijaa kokeiluille. Pitää tietää, Markus Kalapudas ja
Jarmo Lahnalampi (oikealla) vakuuttavat.
Kippi-kuppilan antimet saavat tunnustusta
raskaan työn tekijöiltä. Keskiviikon ”mättöpäivä”
vetää hymyyn jopa kriittisen luottamusmiehenkin.

aikanaan mies ilmoittaa eniten harrastavansa kuljetuspalvelujen tarjoamista
perheen kolmelle koululaiselle.
– Aiemmin vapaa-ajalla tuli pyöräiltyäkin, mutta nykyään riittävät kävelylenkit vaimon kanssa, kun työaikana suurella tehdasalueella saa fillaroida ihan tarpeeksi työkohteelta toiselle.
Kalapudaskin on viihtynyt ”rannassa” jo neljättä vuotta. Herkästi hymyilevä automaatioasentaja nauttii monipuolisesta työstään ja työsuojeluaktiivina antaa tunnustusta työnantajan työturvallisuussatsauksille ja työmaaruokalan mainiolle ruoalle. Mutta yhdestä
asiasta hän on luottamusmiehen kanssa samaa mieltä: Vastuullisesta työstä
pitäisi maksaa työntekijöille kilpailukykyistä palkkaa! 

CAVERIONIN JA MAINTPARTNERIN
YRITYSKAUPPA KILPAILUVAIKUTUSSYYNISSÄ
C
averion Oyj on suomalainen pörssiyhtiö, joka suunnittelee, to-

markkinaoikeudelle jopa kaupan kieltoa kokonaan. Viranomaisten

teuttaa ja ylläpitää kiinteistötekniikkaa sekä teollisuuden palve-

alustavien selvitysten perusteella yrityskaupan osapuolten yhteenlas-

luita 12 maassa Pohjois- ja Keski-Euroopassa. Nyt Caverion on os-

ketut markkinaosuudet saattavat nousta huomattavasti esitettyjä ar-

tamassa teollisuuden kunnossapitoon ja palvelutuotantoon keskit-

vioita korkeammiksi. Viraston mukaan etenkin teollisuuden kunnos-

tynyttä Maintpartner Group Oy:tä, lukuun ottamatta sen tytäryhtiö-

sapitopalveluiden kokonaisulkoistuksissa markkinaosuudet nousevat

tä Ruotsissa. Kaupan toteuduttua Teollisuuden ratkaisut –divisioo-

varsin korkeiksi.

nan liikevaihto olisi noin 320 miljoonaa euroa ja se työllistäisi noin
3100 henkeä.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto on aloittanut jatkokäsittelyn tässä yrityskaupassa. Nyt tutkitaan, estääkö yrityskauppa olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.
KKV voi jatkokäsittelyssä määrätä ehtoja kaupalle tai esittää

KKV toteaa tiedotteessaan, että keskittymän kohtaama kilpailu on
viraston alustavien tietojen mukaan tietyillä paikkakunnilla hyvin vähäistä.
Ensimmäisen vaiheen selvityksissään virasto on kuullut kilpailijoita, asiakkaita ja tavarantoimittajia laajoin lausunto- ja selvityspyynnöin. 
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SUOMEN SUURIMMAN TUULIVOIMAPUISTON
RAKENTAMINEN ALKAA PIIPARINMÄELLÄ

JOKAINEN Y
MYLL
TÄLLAINEN TÖINEEN
HJA
MAKSAA PO VIITISEN
Ä
VÄHINTÄ N EUROA.
MILJOONAA

S

uomen suurimman tuulivoimapuiston rakentaminen on aloitettu Piiparinmäellä, Pyhännän
ja Kajaanin alueella. Tuulivoimahankkeen rakennustyöt työllistävät suoraan ja välillisesti yli 500 henkilötyövuoden verran.
Piiparinmäen tuulivoimapuisto rakennetaan vuosina 2019–2021 ilman
valtion tukea, ja se alkaa tuottaa sähköä jo vuonna 2020. Teknologiayhtiö
Google on sitoutunut ostamaan noin
60 prosenttia tuulivoimapuiston tuotannosta Haminan datakeskuksensa
tarpeisiin.
Ilmatar Energy vastaa tuulivoimapuiston rakentamisesta, Ilmatar Service puolestaan puiston teknisistä ja
kaupallisista toiminnoista. Hankkeen
rahoittaa Glennmont Partners, yksi Euroopan suurimmista puhtaaseen



TEKSTI JA KUVA: RIITTA KALLIO
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energiaan keskittyvistä rahastoyhtiöistä.
– Googlen Haminan datakeskuksen
kaltaiset energiaintensiiviset investoinnit hakeutuvat yhä enemmän kustannustehokkaimman energiamuodon
eli uudella tuulivoimalla tuotetun sähkön perään. Piiparinmäen hankkeella on merkittävät vaikutukset Kainuun
alueen talouteen: tuulivoimapuisto luo
rakennusvaiheessa satoja työpaikkoja, takaa kunnille ja valtiolle merkittäviä kiinteistövero- ja vuokratuloja seuraavien vuosikymmenten ajan sekä tuo
investointeja infrarakentamiseen ja yli
40 tuulivoimalaa pysyvästi Suomeen,
iloitsee Kalle Pykälä, Ilmatar Windpowerin hallituksen puheenjohtaja ja toinen perustaja.
TUULIPUISTO NOUSEE
VALTION MAILLE
Kokonaisuudessaan Piiparinmäen tuulivoimapuisto tuottaa energiaa Suomen

sähköverkkoon 211 MW nimellisteholla.
– Valtion maille rakennettava, Metsähallituksen valmistelema tuulivoimapuisto tuottaa valmistuttuaan Suomen
sähköverkkoon yli 700 GWh puhdasta sähköä vuosittain. Se on sähköntuotantokapasiteetiltaan lähes kaksi kertaa suurempi kuin tämän hetken suurin puisto. Piiparinmäen vuosituotanto
riittäisi kattamaan jokaisen Suomessa
olevan yksiön sähkönkulutuksen, Pykälä havainnollistaa.
Ilmatar osti Piiparinmäen hankeoikeudet Metsähallitukselta kesäkuussa
2018.
– Uusiutuvan energian tuotantomahdollisuuksien lisääminen on osa Metsähallituksen ilmasto-ohjelmaa. Olemme
olleet hankekehittämässä yli kymmentä prosenttia vuoden 2019 alkuun mennessä Suomeen asennetusta tuulivoimakapasiteetista, Metsähallituksen va
pääjohtaja Tuomas Hallenberg kertoo.

KAJAVE OY
RAKENTAA SÄHKÖVERKON
Kajave Oy (entinen Loiste Sähköverkko
Oy) investoi hankkeeseen rakentamalla tuulipuistoon sähköverkkoliittymän.
Yhtiö työllistää Kainuussa suoraan ja
välillisesti yli sata henkeä ja investoi tänä vuonna sähköverkkoonsa yhteensä
21,9 miljoonaa euroa. Investoinnit kohdentuvat pääosin jakeluverkkoon.
– Toimitusvarma sähköverkko on
oleellinen tekijä alueemme elinvoimaisuuden takaajana. Olemme tähän mennessä maakaapeloineet käytännössä
kaikki taajama-alueet eli noin 70 prosenttia kaikesta sähkönsiirrostamme.
Tulemme lähivuosina kasvattamaan
kaapeloidun verkon osuutta edelleen,
Kajaven toimitusjohtaja Heikki Juntunen sanoo.
– Verkkoon tekemämme investoinnit tuovat työtä ja houkuttelevat tänne
myös uudenlaista liiketoimintaa, kuten
datakeskuksia ja tuulipuistoja. 

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

&

MUISTA TÄYTTÄÄ UUSI
LIITTYMISILMOITUS/PERINTÄSOPIMUS AINA, KUN VAIHDAT
TYÖPAIKKAA RIIPPUMATTA SIITÄ,
MAKSATKO JÄSENMAKSUN
ITSE VAI TILITTÄÄKÖ
TYÖNANTAJA SEN.

Jos sait tällaisen tekstiviestin, vastaa
viimeistään 31. lokakuuta.

OPPILASJÄSEN,
VASTAATHAN
TEKSTARIKYSELYYN
PAPERI-VASAMAN
TILAUKSESTA
Hei oppilasjäsen, olet saanut viikolla 41 tekstaritiedustelun, haluatko saada Vasama-lehden maksutta paperisena ensi vuonna. Muistathan vastata tekstariin 31. lokakuuta mennessä, mikäli haluat lehden. Tiedustelu on lähetetty numerosta 050 69 379 kaikille
oppilasjäsenillemme, joiden puhelinnumero on jäsenrekisterissämme.
Mikäli haluat lehden postilaatikkoosi, vastaa viestiin K ja jäsennumerosi. Esimerkkiviesti on
siis muotoa K 12345, jossa numerosarja on jäsenkortistasi löytyvä jäsennumerosi. Viestin lähetettyäsi saat vastausviestin, että tilaus on kunnossa. Jos et halua paperilehteä, sinun ei tarvitse vastata viestiin.
Viestiin vastaaminen maksaa
normaalin tekstiviestin hinnan liittymäsopimuksesi mukaisesti.
Tekstarikampanjalla pyrimme
siihen, ettemme tuota turhaa paperia keräykseen kuskattavaksi.
Paperilehti säilyy Sähköliiton maksuttomana jäsenetuna. Vasama on
kuitenkin luettavissa myös nettisivuillamme.
Lue Vasama digilehtenä tai pdf:nä:

&

www.sahkoliitto.fi/vasama

LOMAVARAUSJÄRJESTELMÄ ON AUKI!
Sähköliittolaisten vuoden 2020 lo-

jä perhehuoneistoa ja kaksi saunal-

rituksen jälkeen varaus tulee voi-

mien varausjärjestelmä on avau-

lista hirsimökkiä. Liiton viikko-osak-

maan ja varaaja saa sähköpostiinsa

tunut. Nettisivuiltamme löytyväs-

keet sijaitsevat Saariselällä, Sallas-

tai puhelimeensa vahvistuksen. Jos

tä järjestelmästä varaat viikon jos-

sa, Tahkolla, Tampereella, Vieru-

maksutapahtuma epäonnistuu, va-

sakin liiton seitsemällä paikkakun-

mäellä, Vuokatissa ja Virossa lähel-

raus ei ole voimassa.

nalla sijaitsevasta lomaosakkeesta

lä Pärnua.

tai haluamasi mittaisen loman liiton

Varausjärjestelmässä nopein saa

Tutustu lomavaihtoehtoihin

omassa lomapaikassa Kotkan Kaar-

kohteen itselleen maksamalla vara-

ja varaa omasi:

niemessä.

uksen verkkopankissa tai luottokort-

www.sahkoliitto.fi > Edut ja palvelut

timaksuna. Hyväksytyn maksusuo-

> Omat lomapaikat, joissa viihtyy

Kaarniemessä valittavana on nel-

KAARNIEMEN HIRSIMÖKEISSÄ LOMATUNNELMA ON TAATTU.
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TYÖTTÖMYYSKASSA

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

Uusi toiminto käyttöön

TYÖTTÖMYYSTURVAAN
KAAVAILLAAN TASOKOROTUSTA

VIESTI KÄSITTELIJÖIDEN KANSSA TIETOTURVALLISESTI

Ansiopäivärahaan on tulossa ko-

Ansiopäivärahan korotuksen

rotus, mikäli eduskunta hyväk-

määrä riippuu osittain työttömän

syy hallituksen esityksen perus-

työnhakijan palkasta. Enemmis-

turvaetuuksien tasokorotukses-

tölle ansiopäivärahan saajista

ta. Ansiopäivärahan suuruutta

olisi luvassa noin 11 euron kuu-

säätelee peruspäivärahan mää-

kausikorotus.

rä, joten tasokorotus tietäisi silloin myös ansiopäivärahan korotusta.
Hallituksen esityksessä perusosan korotuksen suuruus olisi
noin 20 euroa kuukaudessa,
ja se ja tulisi voimaan
vuodenvaihteessa.

varmennekortilla. Löydät viestintä-

Sähköalojen työttömyyskassan säh-

Viestintätoiminnon kautta lä-

köinen asiointi on laajentunut uu-

hetettyihin kysymyksiin vastataan

della viestintätoiminnolla. Se tar-

mahdollisimman nopeasti, viimeis-

koittaa, että voit lähettää vieste-

tään viiden työpäivän kuluessa vies-

ten kassan jäseniä vuorokauden

jä työttömyyskassan käsittelijöille ja

tin saapumisesta.

kaikkina aikoina maksuttomasti.

vastaanottaa heiltä viestejä tietotur-

Sähköiseen asiointiin kirjautumi-

toiminnon sisään kirjauduttuasi.
Sähköinen asiointi palvelee muu-

Kassan puhelinpalvelu numerossa

vallisessa ympäristössä. Sähköpos-

nen vaatii vahvaa tunnistautumista.

03 252 0300 on avoinna maanan-

titse kassa vastaa vain virkataho-

Siksi kirjautuminen tapahtuu Suo-

taina ja keskiviikkona kello 9–15 ja

jen lähettämiin yleisluontoisiin ky-

mi.fi-palvelun kautta joko pankki-

perjantaina kello 9–12.

symyksiin.

tunnuksilla, mobiilivarmenteella tai
Peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen tulossa oleva 20 euron korotus tietäisi
ansiopäivärahan saajalle noin 11 euron kuukausikorotusta.

MITEN TYÖTTÖMYYSTURVA ON MUUTTUMASSA?
1. Aktiivimallin leikkuri on poistu-

tä parantavia toimia, kuten palkka-

myyskassojen hoidettaviksi aiotaan

massa

tuen uudistamista sekä nuorille ja

selvittää. Tarkoituksena on selkeyt-

osatyökykyisille tarjottuja palveluita.

tää työttömyysturva- ja vuorottelu-

Aktiivimallin kumoamisen on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden
alusta.
2. Tukku uudistuksia ja uusia palveluja tulossa

3. ”Työttömyysputken” ikäraja on
nousemassa
Vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneiden työttömyysturvan lisäpäi-

vapaajärjestelmien toimeenpanoa ja
lisätä TE-toimistojen mahdollisuutta keskittyä työttömille tarjottaviin
palveluihin.
5. Korotus peruspäivärahaan ja

Karenssijärjestelmän kohtuullis-

väoikeuden alaikärajaa ollaan nos-

taminen, työttömän nopeampi pää-

tamassa 62 vuoteen. Nyt ansiopäi-

sy palveluihin ja omaehtoisen opis-

värahaa voidaan maksaa 65 ikävuo-

Peruspäivärahaan ja työmarkki-

kelun mahdollisuuksien parantami-

teen saakka 1950–1957 syntyneil-

natukeen ehdotetaan tehtäväksi 20

nen tähtäävät työttömyysjaksojen ly-

le tietyin lisäehdoin.

euron korotus. Ansiopäivärahan ko-

hentymiseen.
Hallitus aikoo myös käynnistää
työllisyyspalvelujen alueelliset kuntakokeilut ja selvittää näin työllistymis-

4. Tehtäviä siirtymässä TE-toimistoilta maksajille

HARJOITATKO MAA- TAI
METSÄTALOUTTA TAI OLETKO
SIVUTOIMINEN YRITTÄJÄ?
MUISTA LÄHETTÄÄ TYÖTTÖMYYSKASSALLE KOPIO
VUODEN 2018 VEROTUSPÄÄTÖKSESTÄSI ERITTELYOSINEEN VIIMEISTÄÄN MARRASKUUN HAKEMUKSESI
LIITTEENÄ.

työmarkkinatukeen

rotuksen määrä riippuu osittain

NÄIN KASSA VOI TARKISTAA YRITYSTOIMINNAN
MAHDOLLISEN VAIKUTUKSEN ANSIOPÄIVÄRAHAAN.

työttömän työnhakijan palkasta.

TE-toimistojen työttömyysturvatehtävien siirtoa Kelan ja työttö-

Lue lisää: www.tyj.fi/ajankohtaista

JOS JOUDUT TYÖTTÖMÄKSI TAI LOMAUTETUKSI
Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhaki-

teet myös postitse osoitteeseen Säh-

hintään työttömyyttä edeltä-

Mikäli sinulla on sivutoimista yritys-

taan vähintään 25 prosenttiin ansio-

jaksi täyttämällä sähköinen ilmoit-

köalojen työttömyyskassa, PL 774,

neeltä 26 työssäoloviikolta.

toimintaa, liitä mukaan:

päivärahaa maksettaessa.

tautumislomake osoitteessa www.te-

33101 Tampere.

Todistuksessa pitää näkyä ennakonpidätyksen alainen tulo

palvelut.fi viimeistään ensimmäise-

X

Jäljennös viimeksi vahvistetusta verotuksestasi.

Voit halutessasi tilata verottajalta muutosverokortin etuutta varten.

nä työttömyyspäivänäsi. Oikeutesi

TARKASTA HAKEMUKSESI

sekä siihen sisältyvä lomaraha

työttömyysetuuksiin alkaa aikaisin-

JA SEN LIITTEET

ja -korvaus.

Mikäli olet ollut ennen työttömyyttä

tehdään silloin verokortin mukaises-

taan ilmoittautumispäivästä lukien.

Jotta hakemusten käsittely olisi

X

Jäljennös irtisanomis- tai lo-

armeijassa tai opiskelemassa:

ti ilman prosentin korottamista.

X

Jäljennös työsopimuksesta.

mahdollisimman nopeaa, täytä haNÄIN HAET

kemuksesi huolellisesti ja muista

ANSIOPÄIVÄRAHAA

tarkistaa se ja liitteet.

Lähetä hakemus ja liitteet työttö-

mautusilmoituksesta.

Ansiopäivärahan ennakonpidätys

X

Opiskelutodistus tai
todistus armeijasta.

LIITÄ HAKEMUKSEESI

Mikäli saat eläkettä,

Työttömyyskassa saa verotiedot suo-

palvelussa. Löydät sen osoittees-

SEURAAVAT DOKUMENTIT:

liitä mukaan myös:

raan verottajalta aina vuoden alus-

sa. Voit lähettää hakemuksen ja liit-
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X

Palkanlaskijan tai työnantajan tekemä palkkatodistus vä-

X

muutosverokortin kassaan, sitä ei
tarvita enää hakemuksesi liitteeksi.

VEROTUS

myyskassan sähköisessä asiointita www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskas-

Jos verottaja lähettää sähköisen

Jäljennös

sa. Palkkaa varten annetun verokor-

eläkepäätöksestä.

tin ennakonpidätysprosenttia korote-

KURSSIT
AMMATTIOSASTOT YHDESSÄ
30.11.–1.12.2019, Sokos Hotel Ilves, Tampere
TULE VIETTÄMÄÄN OSASTOAKTIIVIEN YHTEISIÄ PIKKUJOULUJA AMMATTIOSASTOT
YHDESSÄ -TAPAHTUMAAN TAMPEREELLE!
Tapahtuma on suunnattu kaikille ammattiosastojen toimihenkilöille, sekä muille asiasta
kiinnostuneille. Tapahtumassa pohdimme yhdessä, miten innostamme jäseniämme mukaan
toimintaan ja aktivoimme jäsenhankintaa. Perehdymme myös ammattiosastojen resursointiin. Tapahtuma alkaa lauantaina aamupäivällä ja päättyy sunnuntaina iltapäivällä. Lauan-



LUKIJAN ÄÄNI

TYÖEHTOSHOPPAILU TUOMITTAVA
JULKISELLAKIN SEKTORILLA
Turun seudulla on käyty keskustelua Arke-

Avoimen kilpailun kannalta epätasaisen

an työntekijöiden tulevaisuudesta uuden

tilanteen korjaamiseen lienee vain kaksi

yrityksen toimintaympäristössä, jossa työn-

mahdollisuutta:

taina illalla järjestetään pikkujouluohjelmaa.

tekijät kokevat joutuvansa ”jyrän alle”.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 15.11. mennessä tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai

Työntekijän palkasta aiheutuvaan kustan-

pimuksen taso samaksi kunnallisen työeh-

nuseroon avoimessa kilpailussa on olemas-

tosopimuksen kanssa.

050 409 8469. Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen (2hh), itse ohjelman,
ohjelmaan merkityt ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy. Matkakulut korvataan
julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km.

sa syy, joka aiheutuu heihin sovellettavasta
työehtosopimuksesta.

Sähköliitto on toteuttamassa jälleen jäsenristeilyn huhtikuun lopulla 2020. Risteily

2. Jos muuta keinoa kunnan omistamassa yrityksessä ei löydetä, muuttaa työehto-

Työntekijän työnteon ehdot määrittävä

sopimuksesta aiheutuva yksikkökustannus

työehtosopimus tehdään meillä Suomessa

työntekijästä saman tasoiseksi kuin yksityi-

”pääosin samoja tai samankaltaisia” töi-

sen puolen työehtosopimuksessa on.

tä tekeville työntekijöille. Sopimus koskee

OSASTOT, HUOMIOIKAA
JÄSENRISTEILY
SYYSKOKOUKSISSANNE

1. Nostaa yksityisen sektorin työehtoso-

On mielenkiintoista nähdä, miten tasa-

kaikkia alalla toimivia yrityksiä. Yksityiset

arvo työelämässä tämänkaltaisessa tilan-

yritykset ovat tällä tavoin järjestäytyneet.

teessa toteutuu. Miten poliitikot sitä to-

Tässä tilanteessa eri yritysten työnteki-

teuttavat? Poliitikoilla on vastuu kuntien

jästä aiheutuvat kustannukset ovat yhtä
suuret. Samoin ovat työntekijän palkka, lomat ja muut mahdolliset korvaukset.
Työehtosopimuksesta aiheutuvaa kilpai-

taloudesta.
Itse en näe mitään oikeutusta sille, että
työnantajan erilaisuus, onko se yksityinen tai julkinen, on perusteena työehto-

luetua ei yritysten välillä ole. Ei ole mah-

jen erilaisuudelle. Tämän kaltainen raja-

dollisuutta eikä tarvetta ”työehtoshoppai-

us on työntekijän tasa-arvoisen kohtelun

luun”. Alan yritysten työehtojen ideana on

vastainen.

samasta työstä sama palkka.
Poikkeuksen tähän tapaan rajata työeh-

En ymmärrä työehtojen tasa-arvoistamista ”työehtosopimusshoppailuna” sel-

Helsinki–Tallinna–Helsinki tehdään, mikäli marraskuun puolivälissä kokoontuva liiton

tosopimus työntekijän tekemän työn perus-

laisessa tilanteessa, jossa työ, jota työnte-

edustajisto näyttää sille vihreää valoa.

teella määräytyväksi tekee julkinen sektori.

kijät tekevät, on samanlaista. Valtakunnal-

Sen työehtosopimukset määräytyvät työn-

lisella työehtosopimuksella määräytyvän

antajan perusteella.

palkan tai loman erilaisuuden vaatimus ei

Viime risteilyjen tapaan risteilylle lähtijät vastaavat itse kustannuksista ja liitto tarjoaa ohjelman ja illallisen. Useat ammattiosastot ovat aiemmin tukeneet jäsentensä
osallistumista risteilylle, ja osastojen kannattaakin ottaa risteily huomioon syyskokouksissaan, kun toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta päätetään.
ALUSTAVAT TIEDOT JÄSENRISTEILYSTÄ:
• Jäsenristeily tehdään Silja Europalla Helsingistä Tallinnaan ja takaisin 25.–26.4.
• Varausmahdollisuus avautuu ensin sopimusalajäsenille. Oppilas- ja eläkeläisjäsenet
pääsevät tekemään varauksia myöhemmin.
• Tarjolla on A–C-luokkien hyttejä, joiden hyttikohtainen hinta liikkuu 65 ja 115 euron
välillä. Yhteen hyttiin mahtuu yleensä 1–4 henkilöä, B2-hyttiluokassa 1–2 henkilöä.
• Jäsenet hoitavat varauksen ja maksamisen itse sähköliittolaisille avautuvassa sähköisessä järjestelmässä.
• Sähköliitto tarjoaa risteilyn ohjelman ja lähtöillan illallisen. Paluupäivänä laivassa on
mahdollisuus syödä aamiaista ja lounasta omalla kustannuksella.

Työnantajista ehdottomasti suurin on

voi perustua siihen, että työnantaja on eri-

kunnat, jotka ovat aiemmassa käytännös-

lainen, joko julkinen, kunta tai avoimes-

sä teettäneet kaikki työt omilla työnteki-

sa kilpailussa toimiva yksityinen yritys. Me

jöillään. Ulkopuoliset yritykset ovat olleet

kansalaiset olemme itse vastuussa molem-

tekemässä lähinnä vain projektiluontoisia

mista. Sitä toteutamme edustajiemme, po-

tehtäviä.

liitikkojen avulla.

Nyt myös palveluita kunnille tarjoavat

Näen tässä poliitikoille mielenkiintoisen

yritykset pakottavat kunnat vertaamaan

haasteen. Miten olla toimissaan ja mielipi-

omana työnä tehtävän työn hintaa yksityis-

teissään tasapuolinen ja oikeudenmukai-

ten yritysten tarjoamaan hintaan. Painetta

nen molempien yritysten työntekijöitä koh-

kustannusten hallintaan tuo myös kuntien

taan? Miten tehdä ratkaisut?

voimakkaasti heikkenevä talous.

Erityistä harkintaa ja tasapuolisuut-

Jos jo työehtosopimuksen määräyksis-

ta odotan niiltä poliitikoilta, jotka koke-

TIEDOTAMME RISTEILYN TOTEUTUMISESTA LISÄÄ EDUSTAJISTON

tä aiheutuu kunnassa tehtävästä työstä yk-

vat edustavansa työväestöä. Työväestönä

KOKOUKSEN JÄLKEEN NETTISIVUILLAMME JA 21. MARRASKUUTA

sityistä yritystä suurempi yksikkökustan-

näen kaikki työntekijät työnantajasta riip-

ILMESTYVÄSSÄ VASAMA-LEHDESSÄ.

nus, on edessä vaikeasti ratkaistava ongel-

pumatta.

ma. Avoimessa hintakilpailussa tarvitta-

Itse olen ollut pääluottamusmiehenä

va kilpailukyky on saavutettava laskemal-

mukana Imatran Voima Oy:n muutoksessa

la yrityksen muita kuluja. Tämä on usein

mukavasta valtionyhtiöstä ketteräksi pörs-

osoittautunut vaikeaksi, joskus jopa mah-

siyhtiöksi nimeltä Fortum. Muutos oli raju

dottomaksi.

ja nopea. Se alkoi 30 vuotta sitten ja kesti

Mika Maaskola toteaa kirjoituksessaan

vain 10 vuotta. Aikana, jolloin markkinata-

(TS 2.10.) kunnallisen työehtosopimuk-

lous vasta teki tuloaan Suomen työmarkki-

sen olevan yksityistä alaa koskevaa sopi-

noille. Me selvisimme siitä.

musta kalliimpi. ”Toimitusjohtajan mu-

Sittemmin olin työssä Sähköliitossa

kaan työehtosopimuksen vaihto vaikuttaa

Energia-alan työehtoasiamiehenä. Juuri

lähinnä lomaoikeuteen, mutta todellisuu-

silloin, kun ”sähköbisnes” tuli voimalai-

dessa siihen sisältyy paljon muuta! Vuosi-

toksille ja verkkoihin. Teimme muutoksia

lomaoikeuksien vähenemisen ja lomarahan

työntekijöiden ehtoihin katsomalla eteen-

pienenemisen ohella palkka laskee ja työ-

päin, ei taaksemme. Ajatuksena tiivistetys-

aikakorvauksia menetetään, sairaslomaeh-

ti ”se, mitä ei voi estää, pitää hoitaa”. Sel-

dot heikkenevät jne. Tässä on vain osa hei-

viydyimme siitäkin.

kennyksistä.”
Johannes Yrttiaho toteaa saman kirjoi-

MARKKU VUOTI

tuksessaan: ”Työntekijöiden palkat, lomat

työehtoasiamies, eläkkeellä

ja eläkkeet menevät leikkuriin” (TS 3.10.).

Naantali
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OSASTOT TOIMIVAT

Seuraava Vasama ilmestyy 21.11.2019.
Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan maanantaihin 11.11.2019 kello 15.00 mennessä.
Tällä välin päivitämme saapuneita ilmoituksia liiton kotisivuille.

ko Jaakkola 7, 3. Janne Toivonen 5,

lua -konsertissa ke 18.12. klo 19

LÄHETÄ OSASTOILMOITUS NETTILOMAKKEELLA!

4. Timo Anttila 5, 5. Jukka Hakala

Hämeenlinnan Elenia-Areenalla. Ti-

4, 6. Lauri Välimaa 1, 7. Vesa Mäke-

laisuus on avec. Jäsenten omavas-

halahdessa la 30.11. Matkan hin-

Osastoaktiivit huomio! Osastot toimivat -ilmoituksia pääsee lähettämään

lä 1, 8. Risto Toivola 1, 9. Marko Jär-

tuu 10 €, avec maksaa täyden hin-

ta 50 €/ osallistuja. Hintaan sisältyy

vinen 0. Kilpailun isoimman kalan

nan 49,90 €. Ilmoittautumisen jäl-

kuljetus, majoitus, kylpylä, jouluate-

onki Janne Toivonen.

keen saat omavastuun maksuohjeet.

ria ja iltaohjelma. Sitovat ilmoittau-

Mukaan mahtuu 30 nopeinta. Ilmoit-

tumiset 3.11. mennessä Veli-Matil-

011 TAMPEREEN SEUDUN

tautumiset ja omavastuut hoidetta-

le puh. 040 511 3527. Paikkoja ra-

SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY

va 30.11. mennessä. Liput toimite-

joitetusti, joten varaa omasi ajoissa.

Tervetuloa osaston syyskokoukseen

taan osallistujille postitse. Ilmoittau-

– Hallitus

ke 27.11.2019 klo 16.30 osaston

du pikkujouluihin 30.11. mennessä

toimitiloihin Näsilinnankatu 33 b A

osoitteessa www.sahko018.fi.

sähköisellä lomakkeella. Löydät lomakkeen osoitteesta
www.sahkoliitto.fi/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.
Päivitämme saapuneet ilmoitukset nettisivujemme Osastot toimivat
-osioon ja julkaisemme ne Vasama-lehdessä. Osastoilmoitukset ovat nettisivuilla osoitteessa www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/osastot-toimivat

001 OULUN SÄHKÖTYÖNTEKIJÄIN

8000 1201 1901 97. – Hallitus

AMMATTIOSASTO N:O 1 RY
Sääntömääräinen syyskokous ke

003 MUHOKSEN

20.11.2019 klo 17 osaston toimis-

SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY

tolla. Asialistalla sääntömääräiset

Sääntömääräinen syyskokous Lep-

asiat. Tervetuloa! – Hallitus

piniemessä, sosiaalirakennus pe

Ammattiosaston pikkujoulu Lap-

13.12.2019 alkaen klo 17. Käsitel-

land Hotelissa la 23.11. klo 18. Oh-

lään sääntömääräiset asiat. Kokouk-

jelmassa elävää musiikkia ja tanssia.

sen jälkeen ruokailu. Tervetuloa!

Ilmoittautumisohjeet tulevat jäsenis-

– Hallitus

tölle marraskuun alussa tekstiviestillä ja osaston nettisivulle www.osas-

004 POHJOISEN ENERGIA- JA SÄHKÖ-

to001.fi. – Hallitus

ALANTYÖNTEKIJÄT OS. 004 RY

Eläkeläisjaoston kokoukset vuon-

Syyskokous to 5.12.2019 klo 17 Ho-

na 2019 pidetään joka kuukauden

telli Pohjanhovissa. Kokouksen jäl-

toisena tiistaina klo 12 osaston toi-

keen pikkujouluateria. Ilmoittautu-

mistolla, Rautatienkatu 16 D 46,

minen Martti Myllykankaalle puh.

Oulu.

040 739 2034. Tervetuloa mukaan!

002 VEITSILUODON SÄHKÖ-

005 LOUNAIS-HÄMEEN SÄHKÖ-

JA AUTOMAATIOTYÖNTEKIJÄT RY

TYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY

Toivotamme kaikki lämpimästi terve-

Syyskokous la 23.11.2019 klo 12

tulleiksi ammattiosaston pikkujou-

Forssan järjestöjentalolla, Kuhalan-

luihin la 7.12. klo 18 Ravintola Me-

katu 17. Käsitellään sääntömääräiset

rihoviin. Illan ohjelmassa on perin-

asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu ra-

teinen pikkujoulumenu. Omavastuu

vintola Martinassa. Tervetuloa!

10 €/henkilö. Avecit ovat tervetullei-

– Hallitus

ta. Ilmoittautumiset 1.12. mennes-

Forssan Linikkalanlammilla 14.9.

sä Sami Martimolle puh. 040 514

pidettyjen onkikilpailujen tulokset: 1.

4272. Maksut osaston tilille FI15

Heikki Rajaveräjä 20 kalaa, 2. Jark-

25. Kahvitarjoilua.
Veteraanijaosto kokoontuu

Osaston loma-asunto Jämsän

lu. Tervetuloa! – Hallitus
Osaston pikkujoulut hotelli Rau-

029 KOUVOLAN SÄHKÖTYÖNTEKIJÄIN
OSASTO RY

Himoksella varattavissa vuodel-

Syyskokous pe 22.11.2019 klo 18

ma 18.11. klo 14 osaston toimis-

le 2020: viikot 5, 15, 27, 37 ja 47

Somerosaunalla osoitteessa Some-

tolla, Näsilinnankatu 33 b A. Portin

käytettävissämme. Lomaviikon hinta

rotie 3, 45200 Kouvola. Kokoukses-

tunnusluku on 3390.

on 200 €. Varausohjeet ja -säännöt

sa käsitellään sääntöjen 7§ mukai-

luettavissa osaston sivuilla.

set asiat ja sääntömuutokset. Kokous

013 HYVINKÄÄN SÄHKÖALAN-

Osasto uudistaa sivujaan! Käy tu-

on kaikille jäsenille avoin. Kokouk-

TYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY

tustumassa www.sähkö018.fi. Myös

sen jälkeen ruokailu. Tarjoilun järjes-

Syyskokous to 21.11.2019 klo

vanhat sivut www.hameenlinnansah-

tämiseksi ruokailuun osallistuvia pyy-

17 ravintola Harlekiinissa, Kauppa-

kotyontekijat.fi toimivat yhä.

detään ilmoittautumaan 15.11. men-

tori 1, Hyvinkää. Kokouksessa käsi-

nessä osaston nettisivuilla (kouvo-

tellään sääntömääräiset asiat yms.

021 PORIN SEUDUN

lansahkotyontekijat.sahkoliitto.fi) tai

Osasto tarjoaa päivällisen. Tervetu-

SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY

sähköpostilla kouvolansahkotyonte-

loa!

Syyskokous ke 20.11.2019 klo 18

kijat@gmail.com. Hallitus toivottaa

Original Sokos Hotel Vaakunassa.

kaikki jäsenet tervetulleeksi!

014 NOKIAN SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY

Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvi-

Sääntömääräinen syyskokous

tarjoilu. Tervetuloa! – Hallitus

032 PUDASJÄRVEN
SÄHKÖALOJENAMMATTIOSASTO RY

ma 25.11.2019 klo 18 Pepper Bar
& Restaurant -ravintolassa, Välikatu

022 LAPPEENRANNAN SEUDUN

Syyskokous la 16.11.2019 klo 18 al-

18, Nokia. Kokouksessa käsitellään

SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY

kaen Carunan tiloissa os. Sähkötie 2.

sääntöjen määräämät asiat. Tervetu-

Syyskokous ke 27.11.2019 klo 17

Osaston pikkujouluruokailu la

loa! – Hallitus

(huom! aika) Hotelli Lappeen koko-

30.11. Hotelli Kurenkoskessa klo

ustiloissa. Sääntömääräiset ja muut

19.30. Sitovat ilmoittautumiset

016 HAMINAN SÄHKÖOSASTO RY

esille tulevat asiat. Kokouksen jäl-

15.11. mennessä tekstiviestillä nu-

Syyskokous to 14.11.2019 klo 18

keen tarjoillaan illallinen.

meroon 0400280 127. Tervetuloa!

Kumppanuustalo Hilmassa, Kadet-

– Toimikunta

tikoulunkatu 3. Hallitus kokoontuu

024 VARKAUDEN SÄHKÖALAN-

jo klo 17.30. Esillä sääntömääräiset

TYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY

036 KUOPION

asiat. Tervetuloa! – Hallitus

Sääntömääräinen syyskokous ravinto-

SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY

la Rossossa ma 18.11.2019 klo 18.

Syyskokous la 30.11.2019 klo 16

018 HÄMEENLINNAN

Kokouksessa käsitellään sääntöjen

Hotelli Puijonsarvessa Kuopiossa. Kä-

SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY

sille määräämät sekä muut mahdolli-

sitellään sääntöjen osaston syyskoko-

Osaston pikkujoulut Raskasta jou-

set asiat. Kokouksen jälkeen ruokai-

ukselle määräämät asiat. Ilmoittaudu kokoukseen puh. 044 553 9871/
Ilpo 15.11 mennessä; näin varmistat
myös ruokailun Frans & Sophiessa.
Lämpimästi tervetuloa! – Hallitus
038 NAANTALIN
VOIMALAITOSTYÖNTEKIJÄT RY
Syyskokous ke 6.11.2019 klo 18 alkaen Naantalissa ravintola Trapissa.
Aiheina sääntömääräiset sekä muut
esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu. Jäsenet tervetuloa!
– Hallitus
039 TIETOLIIKENNE- JA
INFORMAATIOTEKNIIKKA OS. 039
Syyskokous pe 29.11.2019 klo
17.30 alkaen Hotel Arthurin auditoriossa, Vuorikatu 19, 00100 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään ja päätetään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen osasto tarjoaa ruokailun pöytiin
tarjoiltuna hotellin tiloissa. Ilmoittautumiset 15.11. mennessä sähköpostilla syyskokous039@gmail.com, että
saamme tehtyä illallisvaraukset hotellille oikeilla määrillä. Poikkeustapauksessa ilmoitus sihteeri Kirsi Halmeelle puh. 050 326 9035. Tervetuloa kokoukseen!
041 TURUN SEUDUN
SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen syyskokous to
12.12.2019 klo 17 Turun Virastotalon auditoriossa, Itsenäisyydenaukio
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2, 20800 Turku. Sähköliitosta paikal-

tee Tallinnasta klo 19.30 ja on pe-

Cantina Zapatan kokoustilat, Man-

Syyskokous pe 8.11.2019 Sanni’s

Deltagaravgiften är 20 €/person, be-

la varapuheenjohtaja Hannu Luukko-

rillä Helsingissä klo 21.30. Aikatau-

nilantie 44, Järvenpää. Käsitellään

kök -tiloissa. Osoite on Solkullavägen

talas i samband med anmälan till av-

nen. Esillä sääntömääräiset asiat, tar-

lu ja muu ohjelma tarkentuvat myö-

sääntöjen määräämät asiat. Kokouk-

65, 68600 Pietarsaari. Ohjelma: klo

delningens konto FI51 5672 7420

jolla iltapalaa. Tervetuloa mukaan!

hemmin! Majoittuminen Estonia Me-

sen jälkeen ruokailu. Info 040 732

18 kokous, tämän jälkeen sauna ja

0088 32. Bindande anmälan per

– Hallitus

dical Spa -kylpylähotellissa, Sää-

2019 sihteeri P. Fomin.

ruokailu. Ilmoittautumiset viimeistään

textmeddelande före den 8.11. till

1.11. puh 050 560 0297 tai 050

Markku Kristo tel. 040 352 3285,

se 7, 80010 Pärnu. Omavastuu 130
043 PORVOON SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY

€/henkilö. Ilmoittautuminen ja mak-

101 YLIVIESKAN

390 1480. Saunaan meneviä pyyde-

meddela samtidigt om ni föredrar fisk

Syyskauden tulevat kokoukset tors-

su (käteinen) osaston toimistolle päi-

SÄHKÖALAN OSASTO RY

tään tuomaan omat pyyhkeet.

- eller kötträtt. Välkomna! – Styrelsen

taisin klo 18: 24.10., 21.11. sääntö-

vystysaikana 11.11. mennessä. Lisä-

Syyskokous pe 13.12.2019 klo 19

määräinen syyskokous. Paikkana Rak-

tietoja osaston toimistolta päivystys-

Hotelli-ravintola Lounatuuli, Tulolan-

140 KESKI-KARJALAN

dagen den 5.12.2019 kl.18. Plats;

san toimisto, Sibeliusbulevardi 36,

aikana puh. 0440 510 859 tai Pert-

tie 12, Ylivieska. Kokouksessa käsi-

SÄHKÖMIEHET RY

avdelningens utrymmen i fackför-

Porvoo. Kaikki osaston jäsenet terve-

ti Simolalta 040 722 8621. Seuraa

tellään sääntömääräiset asiat sekä

Sääntömääräinen syyskokous pe

bundscentralen Hovrättsesplanaden

tuloa! Lisää toiminnasta tulevassa jä-

myös osaston nettisivuja viisysi.sah-

osaston sääntömuutos ja nimenmuu-

22.11.2019 klo 19 Kiteellä kansan-

18. Ingång från innergården. På mö-

senkirjeessä. – Hallitus

koliitto.fi

tos. Osasto tarjoaa jouluruokailun

opistolla. Esillä kokousasiat. Tarjolla

tet avhandlas stadgeenliga ärenden.

osallistujille. Tervetuloa!

ruokaa ja sauna. Tervetuloa! – Hallitus

Kaffe med dopp under möte och ef-

Avdelningens höstmöte hålls tors-

046 HARJAVALLAN

060 MIKKELIN

SÄHKÖALOJENTYÖNTEKIJÄT RY

SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY

105 VIHDIN

144 VARKAUDEN SEUDUN

Sääntömääräinen syyskokous ma

Syksyn perinteinen saunailta pe

SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY

ASENNUSSÄHKÖMIEHET RY

177 KISKOLIIKENTEEN SÄHKÖ-,

4.11.2019 klo 18 osaston toimiti-

15.11. klo 17 alkaen Linnasaunalla,

Sääntömääräinen syyskokous pe

Syyskokous pe 8.11.2019 klo 18 al-

TIETOLIIKENNE- JA TURVALAITE-

loissa Pirtillä, Keskustie 2, Harjaval-

Linnankatu 5. Tarjolla syötävää ja juo-

22.11.2019 klo 18 Nummelan kei-

kaen ravintola Rossossa. Ruokai-

AMMATTILAISET RY

ta. Käsitellään sääntöjen määräämät

tavaa. Tervetuloa!

lahallin kokoustilassa. Käsitellään

lu. Tervetuloa!

Syyskokous la 23.11.2019 klo 10.20

asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa vaikut-

teråt kvällsbit. Välkomna! – Styrelsen

sääntöjen määräämät ja muut asiat.

Osaston pikkujoulut pe 15.11. klo

Silja M/S Baltic Princessillä. Laiva

067 KOKKOLAN SEUDUN

Kokouksen jälkeen perinteiset keila-

19 alkaen ravintola Kaks Ruusus-

lähtee Turun satamasta pe 22.11. klo

SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY

kilpailut noin klo 19.30, ruokailu vir-

sa. Jäsenet ovat tervetulleita puoli-

20.15, ja paluu on la 23.11. klo

049 HELSINGIN

Syyskokous ke 13.11.2019 Sokos

vokkeineen ja myös saunomismah-

soineen!

19.15. Osaston jäsenille matka on il-

SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY

Hotel Kaarlessa klo 19. Esillä sään-

dollisuus. Tervetuloa! – Hallitus

Syyskokous to 7.11.2019 klo 17 Ki-

tömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen

naporin palvelukeskuksen auditorios-

ruokailu ilmoittautuneille. Ilmoittau-

sa, Kinaporinkatu 7–9, 00500 Hel-

tamaan!

mainen. Matka sisältää 2 hengen hy154 POGOSTAN

tin B-luokassa, aamiaisen, lounaan

106 SAVON

SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY

ja kokouskahvin. Yhden hengen hyt-

tuminen 5.11. mennessä sähköpos-

SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY

Osaston ylimääräinen kokous pidetään

ti on mahdollista saada 20 € hin-

sinki, käynti sisäpihan kautta. Ko-

tilla sihteeri67@gmail.com tai teksti-

Sääntömääräinen syyskokous to

ke 30.10. klo 18 alkaen PKS-toimis-

taan. Ilmoittautumismaksuna peri-

kousta ennen kokoonnutaan osaston

viestillä Jarkko Kolppaselle puh. 050

21.11.2019 klo 18 Kylpylähotel-

tolla, Pajatie 6, 82900 Ilomantsi. Ko-

tään 20 €, kuten aiemminkin. Se pa-

toimistolle Hämeentie 58–60 C 57,

549 8875.

li Kunnonpaikassa, Jokiharjuntie 3,

kouksen aiheena on osaston purkami-

lautetaan kuponkeina satamassa il-

Vuorela. Sääntömääräisten asioiden

nen ja siihen liittyvät asiat. Tervetu-

moittautumisen yhteydessä. Puolison

loa! – Hallitus

matkan hinta on 60 €, ja se sisältää

jossa kahvitarjoilu. Sieltä siirrytään pi-

Pikkujoulu jäsenille puolisoineen la

han poikki kokouspaikalle. Kokouk-

30.11. Sokos Hotel Kaarlessa klo 19

lisäksi sääntömuutosasia. Kokouksen

sessa käsitellään sääntöjen 7§ mu-

(Jouluinen paistinpöytä). Ilmoittautu-

aluksi ruokailu. Tervetuloa! – Hallitus

kaiset sekä muut esille tulevat asiat.

minen tapahtuu maksamalla 15 €/hlö

Pikkujoulu 22.–23.11. Hotel-

Kaikki jäsenet tervetuloa!

osaston tilille FI03 5162 0020 1477

055 RIIHIMÄEN SÄHKÖALOJEN

hytin, aamiaisen ja lounaan. Eläke155 HISSIMIEHET RY

läiset ovat myös tervetulleita kokouk-

li Rauhalahdessa Kuopiossa. Paket-

Sääntömääräinen syyskokous la

seen. Ilmoittautumiset sähköpostilla

68 viitenumerolla 1067. Viimeinen il-

tiin kuuluu kylpylän ja kuntosalin va-

23.11.2019 Pasilan saunatiloissa.

osaston toimitsijalle jukka.parviai-

moittautumispäivä 14.11. Tervetuloa!

paa käyttö, ruokailu runsaasta buf-

Hallitus kokoontuu klo 13 ja yleisko-

nen50@gmail.com. Kerro ilmoittau-

fet-pöydästä, sisäänpääsy iltaravin-

kous klo 16. Esillä sääntömääräiset

tumisen yhteydessä henkilöiden ni-

AMMATTIOSASTO RY
Sääntömääräinen syyskokous

073 KURIKAN SÄHKÖALOJEN

tolaan (esiintyy Popeda) ja majoitus

asiat. Kokouksessa päätetään osas-

met ja syntymäajat, mahdolliset hytti-

ti 12.11.2019 klo 18 alkaen Ravin-

OSASTO RY

kahden hengen huoneessa aamiaisen

ton vuoden 2020 virkistysmatkan koh-

kaveritoiveet sekä mahdollinen yhden

tola Asema X:ssä Riihimäellä. Koko-

Sääntömääräinen syyskokous Hotel

kera. Hinta jäsenelle 30 €. Ilmoittau-

de, ennakkoilmoittautumiset matkal-

hengen hytin toive. Ennakkomaksu

uksessa käsitellään mm. sääntömää-

Kurikassa to 14.11.2019 klo 18. Ko-

tumiset Eero Vehkaperälle eero.veh-

le yleiskokouksen yhteydessä. Terve-

osaston tilille FI54 4309 2220 1416

räiset asiat ja osaston toiminnan jat-

kouksen jälkeen ruokailu. – Hallitus

kapera@outlook.com tai puh. 044

tuloa!

63 ja viestikenttään nimet, joita mak-

kaminen. Kokouksessa mahdollisuus

Pikkujouluruokailu jäsenille ja ave-

7237318.

su koskee.
161 ENERGIA-ALAN TYÖNTEKIJÄT RY

vaikuttaa osaston toimintaan jatkossa,

ceille Lakeus Matador Seinäjoella la

joten kaikki jäsenet aktiivisesti paikal-

30.11. Illan viihdyttäjä on bilebän-

114 TORNION SEUDUN

Tervetuloa osaston sääntömääräiseen

178 SIILINJÄRVEN

le. Osasto tarjoaa läsnäolijoille iltapa-

di Groovaus. Lähtö Kurikan torilta klo

SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT

syyskokoukseen pe 15.11.2019 klo

SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY

lan. – Hallitus

18 linja-autolla. Sitovat ilmoittau-

Syyskokous 13.11.2019 klo 18 Mus-

18 saunakabinetti Breikkiin (Laurin-

Sääntömääräinen syyskokous la

tumiset 4.11. mennessä puh. 0400

taparran Päämajassa.

katu 57, 08100 Lohja). Kokouksessa

9.11.2019 klo 16 alkaen Sekto-

sääntöjen määräämät sekä muut esille

rin Saunassa, Puijonkatu 23, 70100

120 VANHANKAUPUNGIN

tulevat asiat. Kokouksen jälkeen ruo-

Kuopio. Ennen kokousta ruokailu ra-

SÄHKÖMIEHET RY

kaa sekä sauna. Ilmoittaudu mukaan

vintola Introssa alkaen kello 15. Tervetuloa! – Hallitus

057 ETELÄ-POHJANMAAN SÄHKÖALAN-

642 060. Avec-maksu 20 €. – Hal-

TYÖNTEKIJÄIN OSASTO RY

litus

Sääntömääräinen syyskokous hotelli Lakeudessa pe 1.11.2019 klo 18.

082 VIIALAN SÄHKÖTYÖNTEKIJÄIN

Sääntömääräinen syyskokous

www.osasto161.fi tai Harri Korpi puh.

Kokouksen jälkeen ruokailu ja sauna.

AMMATTIOSASTO RY

pe 13.12.2019 klo 18.30 M/S Sil-

040 485 4025. – Hallitus
184 JÄRVI-SAVON

Syyskokous pe 8.11.2019 klo

ja Europalla. Ilmoittautumiset Päi-

058 JOENSUUN

18 Akaan Keilahallilla (Hallamäen-

ville 7.11. mennessä puh. 050 453

166 VAASAN SÄHKÖMIEHET RY

SÄHKÖALOJENTYÖNTEKIJÄT RY

SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY

tie 3, 37800 Akaa). Ensin pidetään

0407. Silja Europa lähtee Tallinnaan

Kutsumme sinut ja seuralaisesi viet-

Sääntömääräinen syyskokous pe

Syyskokous ti 19.11.2019 klo 18.30

kokous ja sen jälkeen keilataan. Ter-

13.12. klo 18.30 ja palaa takaisin

tämään ammattiosaston pikkujoulua

29.11.2019 klo 18 Original Sokos

Teatteriravintolassa, Tornikabinet-

vetuloa!

Helsinkiin 14.12. klo 16.00.

la 23.11. klo 18 ravintola Strampe-

Hotel Vaakunassa, Mikkelissä. Käsi-

niin, Rantakatu 6. Osallistumismak-

tellään sääntöjen määräämät ja ajan-

ti. Käsiteltävänä sääntömääräiset ja
muut esille tulevat asiat. Kokouk-

094 RAAHEN SÄHKÖMIEHET RY

123 LÄNSI-SUOMEN TIETOLIIKENNE-

su 20 €/henkilö maksetaan ilmoittau-

kohtaiset asiat. Luottamusmies- ja

sen jälkeen tarjolla iltapalaa. Tervetu-

Syyskokous pe 8.11.2019 klo 19

ALAN AMMATTILAISET RY

tumisen yhteydessä osaston tilille VOP

työsuojeluhenkilövalinnat. Aloitamme

loa! – Hallitus

osaston toimitiloissa, Ratsukatu 5 E,

Syyskokous Härmän Kylpyläs-

FI51 5672 7420 0088 32. Ilmoita

yhteisellä ruokailulla. Tervetuloa kaik-

Raahe. Käsitellään sääntöjen syysko-

sä pe 22.11.2019 klo 18.30. Syys-

samalla pääruokavalinta liha/kala. Si-

ki jäsenet! Ruokailuun osallistuvat, il-

059 LAHDEN

koukselle määräämät asiat. Kokouk-

kokousasiat ja ruokailu. Tervetuloa!

tovat ilmoittautumiset tekstiviestillä

moittautukaa sihteerille 19.11. men-

SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY

sen jälkeen osallistujille ruokailu. Ter-

– Hallitus

8.11. mennessä Markku Kristolle puh.

nessä sähköpostilla kari.halinen@el-

Sääntömääräinen syyskokous pe

vetuloa! – Hallitus

040 352 3285. Tervetuloa! – Hallitus

vera.fi. – Hallitus

128 EKENÄS EL-ARBETARE RF

22.11.2019 klo 18 alkaen. Käsitel-

Sääntömääräinen syyskoko-

lään sääntömääräiset asiat. Paikka

099 LOIMAAN

Stadgeenligt höstmöte tis

us to 5.12.2019 klo 18 osaston toi-

185 SATAKUNNAN PUHELIN

Saunaklubi, Saimaankatu 8, Lahti.

SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY

29.10.2019 kl.18 på Motel Marine.

mitilassa Ay-keskuksessa, Hovioikeu-

JA TIETOLIIKENNE TYÖNTEKIJÄT RY

Kokouksen jälkeen ruokailu ja vapaa-

Syyskokous ke 6.11.2019 klo 18 Ra-

Stadgeenliga ärenden. Välkommen!

denpuistikko 18, sisäpiha. Kokoukses-

Sääntömääräinen syyskokous to

ta seurustelua saunomisen merkeissä.

vintola Lankossa, Vesikoskenkatu 13,

– Styrelsen.

sa käsitellään sääntömääräiset asiat.

14.11.2019 klo 17 Ravintola Ama-

Saunaan oma pyyhe mukaan. Kaikki

Loimaa. Esillä sääntöjen syyskokouk-

Kahvitarjoilu ja kokouksen jälkeen il-

dossa, Keskusaukio 2, Pori. Asialis-

osaston jäsenet tervetuloa! – Hallitus

selle määräämät asiat. Tervetuloa!

29.10.2019 klo 18 Motel Marines-

tapala. Tervetuloa! – Hallitus

talla syyskokousasiat ja keskustelua

– Hallitus

sa. Sääntömääräiset asiat. Tervetu-

Osaston syysretki pe–su 6.–
8.12. Pärnuun Viroon. 6.12. lai-

Sääntömääräinen syyskokous ti

loa! – Hallitus

ammattiosastomme toiminnan jatkos166 VASA ELARBETARE RF

ta. Kokouksen yhteydessä nautimme

Vi kallar dig med sällskap att fira av-

kahvit suolaisen palan kanssa. Terve-

va (Megastar) lähtee Helsingistä klo

100 JÄRVENPÄÄN

10.30 ja on perillä Tallinnassa klo

SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY

132 PIETARSAAREN SÄHKÖTYÖVÄEN

delningens julfest på restaurang

tuloa keskustelemaan yhteisistä asi-

12.30. 8.12. laiva (Megastar) läh-

Syyskokous pe 15.11.2019 klo 18

AMMATTIOSASTO

Strampen lördagen den 23.11. kl. 18.

oista! – Hallitus
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Kunnat edistämään työllisyyttä
ja ehkäisemään työttömyyttä

VOLTTiViSA

E

nsi keväästä lähtien kunnat saavat ha-

ki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttö-

lutessaan aktiivisen roolin työllisyyspal-

mänä tai työvoimapalveluissa hanke-alueiden

veluiden järjestäjänä. Hallituksen käynnistä-

TE-toimistoissa. TE-toimistot tulevat ilmoitta-

män työllisyyskokeilujen tavoitteena on edis-

maan kohderyhmään kuuluville työnhakijoille

tää nykyistä tehokkaammin työttömien työn-

siitä, että kotikunta vastaa jatkossa kokeilun

hakijoiden työllistymistä ja koulutukseen oh-

ajan TE-palveluiden tarjoamisesta heille.
Uusia työllistämisen keinoja haetaan myös

jautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaa-

muunlaisilla yhteistyömalleilla, joissa on kun-

van työvoiman saatavuuteen.
Kuntakokeilut eivät ole uusi asia, vaan ne

tien ja valtionhallinnon lisäksi myös kolman-

jatkavat ja laajentavat vuoden 2018 lopussa

nen sektorin toimijoita ja yksityisiä palvelun-

päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen

tuottajia. Yhtenä esimerkkinä tästä on marras-

toimintamallia. Keväällä käynnistettäviä ko-

kuussa käynnistyvä Helsinki-palvelukokeilu,

keiluja varten säädetään erillinen kokeilulaki.

jossa Helsingin kaupunki, Invalidiliitto sekä

Haku kokeiluihin avattiin kunnille 8.10. ja se

Uudenmaan ELY-keskus ja TE-toimisto toteut-

päättyy 19.11.

tavat yhteisen palvelukokeilun, joka on suun-

Aiempien kokeilujen tulokset ovat vaihdel-

nattu helsinkiläisille yli 30-vuotiaille työttö-

leet, riippuen kuntien käytettävissä olevis-

mille. Työ ja -elinkeinohallinnolle kokeilu tar-

ta resursseista, mukaan valitusta asiakasryh-

joaa mahdollisuuden hankkia Helsingin kau-

mästä sekä työttömien määrästä. Jotkut kun-

pungin ja Invalidiliiton avulla työllistymiseen

nat ovat kuitenkin kokeneet ongelmalliseksi

tähtäävää monialaista ostopalveluohjausta,

sen, etteivät ne voi riittävästi vaikuttaa niiden

kuten työ- ja toimintakykyselvityksiä.
Kokeiluja ei tietenkään järjestetä pelkän

työttömien palvelujen järjestämiseen, joiden
työttömyyden aikaisesta työmarkkinatues-

kokeilunhalun tai säästöjen vuoksi, vaan nii-

ta ne maksavat osan. Mukaan tulevien kunti-

den tavoitteena on parantaa erityisesti pidem-

en odotetaankin tuovan omia panostuksia pal-

pään työttömänä olleiden ja heikossa työmark-

velutason nostamiseksi ja palveluiden kehit-

kina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoil-

tämiseksi.

le. Tarkoituksena on siis kehittää työnhakijoil-

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos

le tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja

oma kotikunta osallistuu kokeiluun, se vas-

palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä

taa keväästä 2020 alkaen TE-palveluiden tar-

paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden

joamisesta seuraaville asiakasryhmille: työt-

yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen es-

tömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhaki-

teet sekä osaamisen kehittämistarpeet. 

2. Tuntematon sotilas: Mihin Honkajoki toivoi pääsevänsä sodan jälkeen?
a) kotiin
b) Ruotsiin
c) isoon taloon sonniksi
3. Pulp Finction -elokuva: Kuka naisnäyttelijä tanssii leffassa mieleenpainuvasti John Travoltan kanssa?
a) Kim Basinger
b) Uma Thruman
c) Olivia Newton-John

7. Minkä pelin kanadalaiset Scott
Abbott ja Chris Haney keksivät vuonna
1981?
a) Trivial Pursuitin
b) Aliaksen
c) Kimblen
8. Käteisrahana euro tuli käyttöön
Suomessa vuonna
a) 1995
b) 2000
c) 2002
9. Kuinka monta tähteä EU:n
lipussa on?
a) 12
b) 52
c) 25

4. Vuonna 2016 kuollut Georgios
Kyriacos Panayiotou tunnetaan paremmin aivan toisella nimellä. Millä?
a) George Michael
b) Prince
c) David Bowie

10. Minä vuonna ensimmäinen Suomessa valmistettu kännykkä valmistui
Salossa?
a) 1980
b) 1986
c) 1990

5. 60-vuotiaan Neumanin oikea
nimi on
a) Petri Nygård
b) Petri Tiili
c) Pertti Nieminen

11. Kieltolaki Suomessa kumottiin
kansanäänestyksellä vuonna 1931.
Sen kumoamista kannatti
a) yli 70 prosenttia äänestäjistä
b) 52 prosenttia äänestäjistä
c) yli 90 prosenttia äänestäjistä

6. Kenen muotisuunnittelijan ja mallin
vaatemallisto tuli vuonna 2017 myyntiin Lidl-ketjun liikkeisiin?
a) Teri Niitti
b) Heidi Klum
c) Giorgio Armani

12. Mikä seuraavista on kreivi
Per Brahen perustama kaupunki?
a) Kajaani
b) Oulu
c) Raahe

Oikea rivi: 1. a 2. c 3. b 4. a 5. c 6. b 7. a 8. c 9. a 10. b 11. a 12. b

jat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan sekä alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaik-

1. Mikä on elokuvateattereissa katsotuin suomalainen elokuva
a) Tuntematon sotilas (Edwin Laine)
b) Tuntematon sotilas (Aki Louhimies)
c) Kulkurin Valssi (Toivo Särkkä)

JARMO UKKONEN / Uudenmaan TE-toimisto

RISTIKON RATKAISU
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Postiosoite: PL 747, 33101 TAMPERE
Faksi: 03 252 0210
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Syysristikon oikein ratkaisseiden kesken arvotun palkinnon voitti Tuovi Pärssinen Noormarkusta.
Onnittelut voittajalle!

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

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.

Hae tuetuille Hyvinvointikursseille
pht.fi

PYSYVÄÄN MUUTOKSEEN -HYVINVOINTIKURSSIT AIKUISILLE
3+2+2 vrk
Työikäisille aikuisille elämäntapamuutoksen, hyvinvoinnin ja työssä
jaksamisen tueksi.
Omavastuu 25 € / vrk, työttömät -50 %
1. ASKEL -HYVINVOINTIJAKSOT LAPSIPERHEILLE
4 vrk
Lajikokeiluja, liikunnallisia elämyksiä, yhdessäoloa ja kannustusta
perheen terveellisiin elintapoihin.
Omavastuu aikuisilta 100 €, työttömät -50 %,
lapset 6-16v. 60 €, alle 6-vuotiaat 0 €

LISÄTUKEA SÄHKÖLIITON JÄSENILLE:

Haemme Espooseen Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen

SÄHKÖASENTAJIA
vastaamaan biojätteen käsittelytoiminnassa laitostemme sähkö
laitteiden käyttö, huolto ja kunnossapitotoimista. Huolehdit
prosessityöstä ja prosessien kehittämisestä sekä optimoinnista.
Tarjoamme sinulle vakituisen työpaikan, mahdollisuuden kehittyä
ammatillisesti ja työskennellä merkittävässä ympäristöalan organi
saatiossa yhteiskunnallisesti tärkeiden tehtävien parissa.

SAK:n lomajärjestö SAL-lomat myöntää lisätukea PHT:n kursseille:
•

Jos osallistut Pysyvään muutokseen -kurssin kaikille kolmelle lähijaksolle,
SAL-lomat korvaa 50 €
•
Jos perheenne osallistuu 1. askel -perhejaksolle, SAL-lomat korvaa
25 € / yli 6-vuotias osallistuja
Kysy lisää: asiakaspalvelu@pht.fi

Katso lisätietoja: hsy.fi/tyopaikat
Helsingin seudun ympäristöpalvelut tuottaa vesihuollon ja jätehuollon palveluja
sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä.

VASAMA 2017 No 8_VASAMA 2015 No 8 17.8.2017 14:23 Sivu 1

ä hkötarvikkeet

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

!

Ve r k k o kau p p a w w w . f i n n p a r t t i a . f i
N o uto h al l i Joutnan t i e 76, 25500 Perni ö
P uh

02 72 72 00,

myynti@finnparttia.fi

petri.koskinen@finnparttia.fi
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SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI | KESÄKUU 5 | 2018

SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI | HUHTIKUU 4 | 2019

Kesän paras lomavinkki:

LAIVASÄHKÖTÖISSÄ
ELÄÄ KISÄLLIMEININKI

PERHEEN TAI KAVERIEN
KANSSA AULANGON
VOLTTIPÄIVILLE!

SÄHKÖLIITON SOPIMUSALAJÄSENTEN KALENTERI JA ELÄKELÄISJÄSENTEN
VASAMA OVAT TILATTAVISSA VIELÄ VIIKON AJAN TEKSTARILLA.
TILAUSKANAVA SULKEUTUU LOKAKUUN LOPUSSA.

8

2

1,7%
1,7 % PALKANKOROTUS TOI
SOVUN SÄHKÖISTYSALALLE

12

6

4

JORMA PYLKKÖ VAIHTOI MAKEAN
TYÖPAIKAN PIHAHOMMIIN

TOMMI REINIKKA JA MUUT
TAITAJA2018-FINAALISSA

1
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SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI | HELMIKUU 1 | 2018
8

12

SÄHKÖLIITTO TEKI
20 RIKOSILMOITUSTA

16

TAMPERE TIIVISTYY JA
KURKOTTAA KORKEALLE

SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI

MONI KASSA PÄÄLTÄ
KAUNIS, OMA PARAS
VA S A M A 4 / 2 0 1 9

SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI | HUHTIKUU 3 | 2018

VÄT
VOLTTIPÄI A
AULANGOLL
17.–19.8.
katso sivu
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| TAMMIKUU 1 | 2019

1

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.

Elveran pääluottamusmies:

TYÖMURHEET UNOHTUVAT VERKOILLA

14

7

4&8

9

4

14

6

LAKKO HILJENSI SÄHKÖISTYSKOHTEITA,
17.5. VALMIUS UUTEEN TYÖTAISTELUUN

4

AAPELI TOI
LISÄTÖITÄ SADOILLE
VERKOSTOASENTAJILLE

SÄHKÖOSASTO VARMISTAA,
ETTÄ OLVILLA RIITTÄÄ VIRTAA

AMISREFORMI PUHUTTI
SEMINAARIVÄKEÄ

VA S A M A 3 / 2 0 1 8
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SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI | MARRASKUU 9 | 2018

TO
EDUSTAJAIS
KOOLLA
LA
TAMPEREEL018
16.–17.11.2
SIVUT 3–7

SOPIMUSALAJÄSENEN
KALENTERITILAUS

NIILO OJALA
NOUSI
EDUSTAJISTON
JOHTOON
7

8

NUOREN KÄRKIMIEHEN
NÄYTÖN PAIKKA TURUSSA
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AAPELI TOI
LISÄTÖITÄ SADOILLE
VERKOSTOASENTAJILLE

10

10

21

SUUKOPUA SAARROISTA,
LIITTO OIKOO KÄSITYKSIÄ
VA S A M A 1 / 2 0 1 9

1

SÄHKÖLIITTOLAISET TÄYSILLÄ MUKANA SAK:N MIELENILMAISUSSA:

6

6

4

TES-NEUVOTTELUT TAKKUAVAT,
YLITYÖKIELLOT VOIMASSA

HUOM! x 4

JÄSENK

ALENTE

• Jäsenkalenteri on tarkoitettu vain
sopimusalajäsenille, eivätkä oppilasja eläkeläisjäsenet voi tilata sitä.
• Eläkeläisjäsenet saavat Vasamalehden maksutta, mutta heidän tulee
tehdä tilaus erikseen.
SÄHKÄRIN JOULUVAPAA
• Oppilasjäsenille on lähetetty IRROTTAA
erillinenARJESTA
kysely maksuttoman Vasama-lehden
tilaamisesta.
• Sopimusalajäsenet saavat
Vasaman automaattisesti.

RI 2019

6

UUSI SELVITYS KERTOO:
SÄHKÖNSIIRTO KALLISTUU EDELLEEN

1
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11

EDULLISEMMAT MATKAT
JA MUUT PALKITSEVAT JÄSENEDUT

24

KURSSIKEVÄT TULEE TAAS,
LÖYDÄ OMASI!
VA S A M A 1 0 / 2 0 1 8
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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.”

4

LAIVASÄHKÖTÖISSÄ
ELÄÄ KISÄLLIMEININKI

AIKA VAIKUTTAA!

EDUSKUNTAVAALIT 2019

6

VOIMATELIN ASENTAJAT
KEIKALLA POHJOIS-KARJALASSA

8

Loma, lakko vai sulku?

12

24 V A S A M A 8 / 2 0 1 9
8

12

JOKAINEN SEN TIETÄÄ:
TYÖTOVERI ON TÄRKEÄ!

8

16

SÄHKÖLIITTO TEKI
20 RIKOSILMOITUSTA

VOLTTIPÄIVÄT ROKKAA TYÖVÄEN
MUSIIKKITAPAHTUMAN KAINALOSSA
VA S A M A 3 / 2 0 1 9

1

12

TAMPERE TIIVISTYY JA
KURKOTTAA KORKEALLE

4

16

SAK:N ELORANTA: AY-LIIKE KOKOAA
VOIMANSA LAKIESITYSTÄ VASTAAN

MONI KASSA PÄÄLTÄ
KAUNIS, OMA PARAS
VA S A M A 4 / 2 0 1 9

4

1

5

SÄHKÖLIITTO PERÄÄ LIDLIN
TILAAJANVASTUUTA

VA S A M A 8 / 2 0 1 8

ON
SÄHKÖLIIT TO
EDUSTAJIS
2019

12

ASENNUSALAN TES-OSAPUOLET
YHÄ TÖRMÄYSKURSSILLA
1

HUOLTOJOUKOISSA
ON TUNNELMAA
12

6

18

6

LUT:IN PROFESSORI JARMO PARTANEN
TUTKII SÄHKÖMARKKINOITAKIN

JARMO TIIRO ORGANISOI KAKSTAHTIA

VUODEN
LUOTTAMUSMIEHEN
VIISI VINKKIÄ

NYT NAPPAA!

5

TYÖMAAVALVONTA PORIN SEUDULLA:
TYÖMAASOPIMUKSET HAKUSALLA

1

VA S A M A 2 / 2 0 1 8

SUUKOPUA SAARROISTA,
LIITTO OIKOO KÄSITYKSIÄ
VA S A M A 1 / 2 0 1 9

KOVAN URAKKAMIEHEN
PEHMEÄT PÖRRÖISET LEMMIKIT

INFOT TTK:N PYLVÄSTYÖSKENTELYN
KOULUTUSMATERIAALEISTA

SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI | JOULUKUU 10 | 2018

21

TEEMANA TERVEYS: LIIKUNTAA JA
LÖHÖILYÄ SOPIVASSA SUHTEESSA

12

8

4

4

KÄRÄJÄOIKEUS: VOITTO SÄHKÖLIITOLLE
JA OLKILUODON ALIPALKATUILLE

1

VA S A M A 1 / 2 0 1 8

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.

12

MIKÄ MÄTTÄÄ
MAAKAAPELOINNISSA?

LIITTOPUHEENJOHTAJA SAULI VÄNTTI:
”ÄÄNESTÄ OIKEUKSIESI PUOLESTA!”

KÄRÄJÄOIKEUS: VOITTO SÄHKÖLIITOLLE
JA OLKILUODON ALIPALKATUILLE

TEEMANA TERVEYS: LIIKUNTAA JA
LÖHÖILYÄ SOPIVASSA SUHTEESSA

TYÖTERVEYSLAITOKSEN KIRSI AHOLA:
TYÖTOVERIEN TUKI ON TÄRKEÄÄ!

TUKES SEN TIETÄÄ: SÄHKÖTÖISSÄ
SATTUU JA TAPAHTUU…

SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI | MAALISKUU 2 | 2018

6

4

10

6

AKTIIVIMALLI SAI KYLMÄÄ KYYTIÄ
SAK:N LIITTOJEN TAPAAMISESSA

SÄHKÖ-KARHUN KEROLA HOITAA
VIRKISTYSHOTELLIIN VIRTAA

VOLTTIPÄIVÄT 17.–19.8. AULANGOLLA,
VIELÄ EHTII MUKAAN!
VA S A M A 4 / 2 0 1 8

4

PJ. VÄNTTI: HALLITUKSEN PALAUTETTAVA SOPIMISEN KULTTUURI!
1

8

KESÄDUUNARI –
TIEDÄ OIKEUTESI!

16

6

HYÖDYNNÄ LIITON
LOMAPAIKAT

EDUSKUNTAVAALIT LÄHESTYVÄT,
PARI SÄHKÄRIÄKIN EHDOKKAANA
VA S A M A 5 / 2 0 1 9

1

8

SÄHKÖ- JA VERKOSTOMESSUT
ESITTELI UUTTA TEKNIIKKAA

20

MIKSI PAPPA PYÖRTYI?
TSEKKAA UUSIN JOHTOHAHMO
VA S A M A 2 / 2 0 1 9

1

1

