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VIELÄ HETKI AIKAA TILATA
JÄSENKALENTERI JA
ELÄKELÄISJÄSENTEN VASAMA!
SÄHKÖLIITON SOPIMUSALAJÄSENTEN KALENTERI JA ELÄKELÄISJÄSENTEN VASAMA VUODEKSI 2021 OVAT JÄLLEEN
TILATTAVISSA 31.10. SAAKKA. TILAAMINEN HOITUU KÄTEVÄSTI TEKSTARILLA, KALENTERITILAUS MYÖS SÄHKÖISESTI.

ELÄKELÄISJÄSENEN VASAMA-TILAUS
• Kirjoita tekstiviestiin kirjain A ja jäsennumerosi.
Muista välilyönti kirjaimen ja numeron välissä.
Esimerkkiviesti: A 12345
• Lähetä tekstiviesti numeroon 040 480 0300.
Saat kuittauksen kiitosviestinä puhelimeesi.
• Mikäli jokin meni 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.

SOPIMUSALAJÄSENEN KALENTERITILAUS
• Kirjoita tekstiviestiin kirjain B ja jäsennumerosi.
Muista välilyönti kirjaimen ja numeron välissä.
Esimerkkiviesti: B 12345
• Lähetä tekstiviesti numeroon 040 480 0300.
Saat kuittauksen kiitosviestinä puhelimeesi.
• Mikäli jokin meni 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.

NÄIN TILAAT KALENTERIN SÄHKÖISESTI
• Kirjaudu jäsenen sähköiseen asiointiin joko
Sähköliiton nettisivujen etusivun www.sahkoliitto.fi kautta tai kirjoittamalla selaimeen
jasenpalvelu.sahkoliitto.fi. Jos et ole aiemmin
kirjautunut palveluun, löydät ohjeet sähköisen
asioinnin etusivulta.
• Klikkaa Tilaa kalenteri -painiketta. Painikkeen
alle tulee maininta Tilattu ja päivämäärä.
Tilaus on nyt voimassa.
JÄSENKALENTERI 2020

HUOM! x 2
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• Jäsenkalenteri on tarkoitettu vain sopimusalajäsenille, eivätkä oppilas- ja eläkeläisjäsenet voi tilata sitä.
• Eläkeläisjäsenet saavat Vasama-lehden maksutta, mutta heidän tulee tilata se vuodeksi kerrallaan.

SÄHKÖJOHTO

Jäsenet ovat puhuneet – vaalit on käyty
E
VASAMA 8/2020
Kannen kuvassa

dustajiston vaalit on käy-

ovat siis tehneet valtavan kovaa tu-

nalain uudistamisen hallitusohjel-

moittamalla, ettei se enää ole sopi-

ty, tulos vahvistettu ja 70 lii-

losta siirtohinnoittelun turvin ja pe-

maansa ja on nyt valmistelemassa

japuoli työehtosopimuksissa, vaan

ton päättäjää valittu. Kiitän kaik-

rustelleet hintojen korotuksia er-

sitä. Sähköyhtiöiden siirtohinnoitte-

sopimukset tehdään paikallises-

kia vaaleissa ehdokkaina olleita, ku-

heellisesti säävarman sähköverkon

luun pyritään rakentamaan parem-

ti yritysten ja henkilöstön välillä.

ten myös äänioikeuttaan käyttänei-

rakentamisella. Perustelu on men-

paa valvontamekanismia.

Tämä johti suoranaisiin ”riemunkil-

tä. Suuret onnittelut kaikille vali-

nyt läpi, koska kukaan ei ole asiaa

Toivotaan, että Ylen esiin nos-

jahduksiin” tahoilla, jotka haluavat

kyseenalaistanut ja yksittäisen asi-

tama epäkohta vaikuttaa valmiste-

heikentää suomalaisten työehtoja ja

akkaan on lähes mahdotonta selvit-

luun. Aiemmat tiedot valmistelus-

oikeuksia työelämässä.

tää asiaa.

ta eivät ole olleet kovin rohkaisevia;

tuiksi tulleille!
Sähköliiton yhteislistan ehdok-

Markus Soppela ja Pasi Sääskilahti

kaat saivat vaaleissa annetuista ää-

Kuva: Riitta Kallio

nistä 67 prosenttia ja Sähköliiton

Siirtohinnoittelua valvova Ener-

ministeriö ja sen virkamiehet ovat

metsäteollisuudessa työskentelevi-

Edunvalvonnantekijät 32 prosent-

giavirasto eli käytännössä asiakkai-

sivuuttaneet lähes täysin asiantun-

en sähköalan työntekijöiden edun-

Julkaisija:

tia. Hieman yli 28 prosentin ää-

den etuja valvoja viranomainen on

tijalausunnot, jotka nostivat esiin

valvonta- ja työehtosopimustoimin-

Sähköalojen ammattiliitto ry

nestysaktiivisuus jäi viime vaaleis-

mahdollistanut törkeän ylihinnoitte-

Ylenkin uutisoimat epäkohdat ja

nassa. Ratkaistaan neuvottelupro-

Elbranschernas

ta mutta oli toki selkeästi ay-vaalien

lun ja pimittänyt totuuden sähkön-

keinot niiden korjaamiseen. Suo-

sessit nykyisten sopimusten päätyt-

fackförbund rf.

keskitason yläpuolella.

kuluttajilta. 13 merkittävää siirto-

men hallituksella on nyt näytön

tyä miten hyvänsä, Sähköliitto tulee

Sähköliitolla on pitkät perinteet

yhtiötä on nostanut vuodesta 2015

paikka hoitaa tämä suuri epäkoh-

olemaan jäsentensä puolesta niis-

33101 Tampere

ta koko vaaliprosessi mukaan luki-

hintojaan keskimäärin 40 prosent-

ta kuntoon.

sä mukana. Toivonkin rakentavaa

Sähköpostiosoite:

en on kehittynyt entistä avoimem-

tia vedoten säävarman sähköverkon

vasamalehti@sahkoliitto.fi

maksi, läpinäkyvämmäksi ja demo-

aiheuttamiin kuluihin, joita on to-

SUOMEN SÄHKÖISIN

paikoilla vaikuttavien ammattiliitto-

etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi

kraattisemmaksi. Liiton jäsenet an-

dellisuudessa koitunut vain 4 pro-

AMMATTILIITTO JO 65 VUOTTA!

jen kesken. Se on meidän vahvuu-

Päätoimittaja: Sauli Väntti

toivat vaaleissa selkeän valtakirjan

senttia. Pukki siis asetettiin kaali-

Sähköliitto tulee 30. lokakuuta kun-

temme.

Vastaava toimittaja: Riitta Kallio

tämän myönteisen kehityksen jat-

maan vartijaksi, ja huonostihan sii-

nioitettavaan 65 vuoden ikään. Vuo-

Toimittaja: Minna Järvenpää

kamiseksi.

nä kävi: yhtiöt rikastuivat ja kansa-

siin mahtuu monenlaista jäsenistön

ti perusvahvuutemme. Nyt jos kos-

laiset köyhtyivät.

asioiden hoitamista. Alkuvuosina

kaan on tärkeää muistuttaa työkave-

liitto taisteli työehtosopimusoikeuk-

reita järjestäytymisen merkitykses-

Postiosoite: PL 747

Ulkoasu ja taitto: Jari Mattila

Liiton viime vuosien toimin-

Valittu edustajisto kokoontuu
27.–29. marraskuuta Tampereelle

Sähköverkkojen rakennus-, huol-

yhteistyötä metsäteollisuuden työ-

Järjestäytyminen on luonnollises-

Painopaikka:

valitsemaan liiton hallinnon ja joh-

to- ja kunnossapitotöistä huolehti-

sista työnantajien, työnantajaliitto-

tä. Vain ammattiliitto kykenee puo-

Sata-Pirkan Painotalo, Pori.

don seuraavalle nelivuotiskaudel-

vat urakointiyhtiöt ovat sen sijaan

jen ja jopa muiden ammattiliittojen

lustamaan työntekijöitä, ja ammat-

le. Toivotaan, että koronaepidemia

taloudeltaan päinvastaisessa tilan-

kanssa. Vähitellen työehtosopimuk-

tiliitto olemme me kaikki yhdessä.

Ilmoitushinnat tekstisivulla:

saadaan pidettyä kurissa, jotta ko-

teessa. Siirtoyhtiöt ovat kilpailut-

sia alkoi tulla ja jäsenistön palk-

Olemmehan Suomen sähköisin am-

Mustavalko

kous voidaan järjestää suunnitellus-

taneet urakointiyhtiöt vereslihalle,

ka- ja työehtojen taso rupesi oman

mattiliitto!

2,25 €/pmm

ti. Olemme varautuneet myös ha-

käytännössä kannattavuustason ra-

sopimustoiminnan myötä kehitty-

Neliväri-ilmoitukset

jauttamaan kokouksen useammal-

jalle ja jopa sen alapuolelle. Kon-

mään. Tällä hetkellä Sähköliiton

3,00 €/pmm

le paikkakunnalle, jos mahdolliset

kurssejakin on nähty, eikä syynä ole

solmimien työehtosopimusten taso

Työpaikkailmoitukset ja

kokoontumisrajoitukset estävät sen

ollut työn vaan työstä saadun vasti-

on SAK:laisten liittojen kärkikaartia.

ammattiosastot -50 %

järjestämisen vain yhdellä paikka-

neen eli rahan puute.

Mainostoimistoalennus -15 %

kunnalla eli Tampereella.

lun epäkohdat julkisuuteen jo ke-

horjuttamaan luottamusta suoma-

Ilmoitusmyynti:

SÄHKÖN SIIRTOHINNOITTELU

väällä 2019 ja vaati hinnoittelume-

laiseen sopimusyhteiskuntaan. Jär-

Ekamedia

NOUSI OTSIKOIHIN

kanismin läpinäkyvyyden lisäämistä

jestelmään, joka on tuonut hyvin-

Puhelin: 044 344 4414

Yle uutisoi 12. lokakuuta sähkön

sekä viranomaisten puuttumista yli-

vointia yhteiskuntamme jokaiselle

emmi.kallio@ekamedia.net

siirtohinnoittelun epäkohdista. Mo-

hinnoitteluun. Teimme asiasta esi-

tasolle, poistanut eriarvoisuutta ja

net siirtoyhtiöt ovat nostaneet siirto-

tyksen myös SAK:n edustajistolle,

antanut meille kaikille mahdollisuu-

Osastot toimivat -ilmoitukset:

hintoja moninkertaisesti sen, min-

jotta keskusjärjestö käyttäisi vaiku-

den löytää oma tiemme ja ansaita

www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/

kä ne ovat investoineet säävarman

tusvaltaansa asian korjaamiseksi.

työllämme säällinen elanto. Jouk-

SAULI VÄNTTI

ilmoita-tapahtumasta

sähköverkon rakentamiseen. Yhtiöt

Nykyhallitus otti sähkömarkki-

koon liittyi myös Metsäteollisuus il-

puheenjohtaja

Sähköliitto nosti siirtohinnoitte-

Valoisaa mieltä kaikille piristämään pimenevää syksyä!

Suomen Yrittäjät ja myös Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) pyrkivät

Lehden tilaushinta:
30 €/vsk kotimaa
40 €/vsk ulkomaat

SÄHKÖALOJEN
AMMATTILIITON
JÄSENLEHTI.
Perustettu 1957
Lehti ilmestyy
10 kertaa vuodessa.
Seuraava Vasama ilmestyy
19.11.2020
Aineistot 9.11. mennessä.

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

Sähköliiton hallinto saa uutta virtaa, kun marraskuussa kautensa aloittaa uusi edustajisto ja liitolle valitaan uusi hallitus. Vanha hallitus
kokoontui 15.10. ja sai vielä vahvistaakseen mm. käydyn liittovaalin vaalituloksen. Lisää vaaleista sivuilla 6-7. Vasemmalta hallituksen
jäsenet Teemu Anttila, Jarmo Fagernäs, Jarno Peuramäki, Jari Korpela, Janne Mäkinen (Markku Arvolan ja Ossi Aholan vara), istumassa
edessä keskellä Perttu Sarja, Esa Räsänen (Erkki Kirjavaisen vara) ja Pasi Parviainen, keskellä takana edustajiston vara-pj. Henry Träff,
Mika Junnila, pj. Sauli Väntti, Jorma Tiuraniemi, Tuula Putto, Raimo Härmä, vara-pj. Hannu Luukkonen ja edustajiston pj. Niilo Ojala.
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3

KUVA: RIITTA KALLIO

SIIRTOHINNAT NOUSIVAT
VIHDOIN TIKUNNOKKAAN
Y

le takasi 12. lokakuuta monen

että keskusjärjestö ryhtyisi vaikutta-

sään valvoa sähkönsiirron ylihinnoit-

senttia vuodenvaihteessa 2015–

ka on kilpailutettu vereslihalle. Ura-

päivän puheenaiheen julkaistes-

maan sen puolesta, että sähköverk-

telua, esityksessä perusteltiin.

2016, jolloin Energiaviraston uusi

kointiyhtiöiden liiketoiminnan kat-

neljän vuoden valvontajakso alkoi ja

teet ovat 0–2 prosentin luokkaa, kun

saan perusteellisen selvityksen siitä,

koyhtiöiden kohtuullisten voittojen

miksi sähkön siirtohinnat ovat nous-

ja sähkön siirtohinnoittelun valvon-

INVESTOINNEISTA VAIN

uusi valvontamalli otettiin käyttöön.

useimmat siirtoyhtiöt tekevät samal-

seet asiakkaita pöyristyttäneisiin

nasta tehdään läpinäkyvämpää.

4 PROSENTIN KOROTUS-

Yhtiöiden verkkoinvestoinnit aiheut-

la jättimäisiä voittoja perusteettomil-

MAHDOLLISUUS

tivat keskimäärin kuitenkin vain nel-

la siirtohintojen korotuksilla. Poikke-

korkeuksiin. Sähköliitto nosti koh-

Ylen selvitys osoitti, että jatku-

tuuttomat siirtohinnat esille puoli-

vasti kohonneet siirtohinnat johtuvat

Ylen selvitys todistaa, että energia-

jän prosentin korotusmahdollisuu-

us ovat pienet siirtoyhtiöt, joilla on

toista vuotta sitten ja vaati, että uu-

niitä valvovan Energiaviraston uudis-

yhtiöt käyttivät hyväkseen Energia-

den siirtohintoihin. Toimitusvarmuu-

paljon avojohtolinjoja keskijännite-

den eduskunnan on puututtava hin-

tuneesta valvontamallista. Samaan

viraston uuden valvontamallin salli-

teen tähtäävät investoinnit selittävät

verkossa, muistuttaa Sähköliiton pu-

noitteluun.

lopputulemaan päätyi myös Sähkö-

maa entistä korkeampaa tuottopro-

siis vain pienen osan viime vuosien

heenjohtaja Sauli Väntti.

liiton SAK:lle tekemä esitys.

senttia. Ne korottivat ensin hinto-

siirtohintojen korotuksista.

Sähkömarkkinalain uudistaminen
sisältyy nykyiseen hallitusohjelmaan,

– Mekanismi, jolla Energiavirasto

jaan ja maksattivat päälle vielä maa-

Ylen selvityksessä Tampereen yliopiston sähkövoimatekniikan profes-

ja sitä ollaan nyt valmistelemassa.

valvoo sähkön siirtohintoja, on seka-

kaapeloinnit ja muut tekemänsä

URAKOINTIYHTIÖT

sori Pertti Järventausta arvioi, että

Ylen uutiseen reagoi tuoreeltaan

va ja monimutkainen, eikä tavallinen

toimitusvarmuuteen tähtäävät inves-

HELISEMÄSSÄ

Energiavirasto painotti valvontamal-

esimerkiksi Kuluttajaliitto, joka heti

sähkönkuluttaja pysty sitä selvittä-

toinnit asiakkaillaan.

Sähköliitto muistuttaa, että kasvat-

liaan uudistaessaan lähinnä säh-

sen ilmestymispäivänä vaati, että

mään. Lisäksi on huomioitava hyvin

taessaan tuottojaan verkkoyhtiöt ku-

köverkkoyhtiöiden näkökulmaa ja

siirtoyhtiöiden kohtuuttomat voitot

monien sähköverkkoyhtiöiden erit-

hinnankorotukset perustuisivat sää-

ristavat urakointiyhtiöitä.

unohti niiden asiakkaat.

tulee palauttaa kuluttajille, joiden

täin hyvät taloudelliset tulokset ver-

varmaan verkkoon investoimisesta.

lompakosta ne on kerätty.

rattain pitkältä ajalta. Nykytilantees-

Sähköliitto myös teki SAK:n edustajistolle keväällä 2019 esityksen

Energiaviraston oletus oli, että

Julkisten valvontatietojen perus-

– Siirtoyhtiöt teettävät sähkön-

Keväällä 2019 Sähköliitto tote-

jakeluverkkojensa rakennus-, huol-

si esityksessään SAK:lle olevansa

sa on vähintäänkin epäselvää, onko

teella Yle selvitti, että yhtiöiden lii-

to- ja kunnossapitotyöt jäseniämme

huolissaan yhtiöiden asiakkaiden oi-

Energiavirasto onnistunut tehtäväs-

kevaihto nousi keskimäärin 38 pro-

työllistävillä urakointiyhtiöillä, jot-

keusturvasta. n

UUTISKIRJE TULOSSA
KUUKAUSITTAIN
O

lithan yksi niiden sähköliitto-

asiointipalveluun osoitteessa jasen-

laisten joukossa, jotka syyskuun

palvelu.sahkoliitto.fi.

puolivälissä saivat liiton ensimmäisen uutiskirjeen? Kirje lähetettiin

TOIMII MYÖS

kaikille jäsenille, joilla on sähköpos-

PALAUTEKANAVANA

tiosoite liiton jäsenrekisterissä. Va-

Kirjeen lopussa on linkki, jota klik-

sama-jäsenlehti, Sähköliitto.fi-netti-

kaamalla voit lähettää palautetta.

sivut sekä Facebook- ja Twitter-tilim-

Jos haluat, että sinuun otetaan yh-

me saivat näin uuden tiedotusvah-

teyttä, jätä yhteystietosi pyydettyihin

vistuksen.

kenttiin. Voit antaa palautetta myös

Jatkossa lähetämme uutiskirjeen
liiton ajankohtaisista aiheista noin
kerran kuussa.
Jos kuulet kaverilta uutiskirjeestä etkä ole itse sitä saanut, käythän
päivittämässä sähköpostiosoitteesi kirjautumalla jäsenen sähköiseen
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nimettömänä.
Jos et halua oman liittosi viimeisimpiä kuulumisia kuukausittain,
löydät Peruuta uutiskirje -painikkeen
kirjeen lopusta.
Tervetuloa lukemaan oman liittosi
uutiskirjettä! n

EHDOTA VUODEN
LUOTTAMUSHENKILÖÄ 2021!

S

ähköliiton Vuoden luottamushenkilö valitaan jälleen ensi kevää-

nä, ja nyt on aika esittää omaa ehdokasta. Ehdotuksen voi tehdä nettilomakkeella tai WhatsApp-viestillä tämän vuoden loppuun mennessä.
Nettilomakkeen löydät Sähköliiton
nettisivujen etusivulla olevasta Liiton
muut verkkopalvelut -alasvetovalikosta. Klikkaa sieltä Ehdota Vuoden luottamushenkilöä, niin pääset lomakkeelle. Muista myös perustella ehdotuksesi. Lomake kysyy muun muassa ehdokkaan aktiivisuudesta, yhteistoiminnasta työnantajan kanssa sekä
henkilöstä ihmisenä.
WhatsAppilla ehdotus tehdään joko
kirjoitettuna tai ääniviestinä tai vaikkapa videona. Tärkeintä on, että ehdokas ja perustelut käyvät selviksi.
Lähetä ehdotuksesi perusteluineen
numeroon puh. 050 470 7167.
FINAALI ON KOLMEN KAUPPA
Vuoden luottamushenkilön valinnalla
Sähköliitto haluaa tuoda esiin luottamushenkilön merkitystä kaikenkokoisissa työyhteisöissä. Ehdokkaasi voi
olla Sähköliittoon kuuluva pääluottamusmies, luottamusmies, työosaston

Sähköliitto Metsäteollisuus ry:n ilmoituksesta:

luottamusmies, yhdyshenkilö, työsuo-

SOPIMISEN TARVE EI OLE KADONNUT
L

okakuun alkajaisiksi Metsäteolli-

tason neuvotteluja on siis tiedossa

suus ry ilmoitti irtautuvansa työ-

melkoiset määrät.

ehtosopimustoiminnasta ja siirtävän-

– Työnantajajärjestön irtautumi-

Sähköliiton edustajat tapasivat

jeluvaltuutettu tai työsuojeluasiamies.
Edelliseksi Vuoden luottamushenkilöksi äänestettiin Paikallis-Sähkö
Oy:n pääluottamusmies Janne Heikkinen Kajaanista keväällä 2019. Häntä ehdottaneet kiittivät ehdokastaan

sesta huolimatta tulemme jatkossa-

Metsäteollisuus ry:n edustajia yh-

hyväksi ja luotettavaksi neuvottelijak-

kin hoitamaan jäsentemme edunval-

dessä järjestön muiden TES-osa-

si, aktiiviseksi, avoimeksi ja innokkaaksi.

sä neuvottelut työehdoista yritysta-

TESSIT VOIMASSA

vontaa metsäteollisuuden aloilla, to-

puolten kanssa heti vuorokausi ir-

solle. Ilmoituksesta seuraa, että me-

ENSI VUODEN LOPPUUN

teaa Sähköliiton puheenjohtaja Sau-

tautumisilmoituksen jälkeen. n

neillään olevan TES-kauden päätyt-

Sähköliittolaisia koskevat paperi- ja

li Väntti.

tyä alan yritykset ja työntekijät neu-

puumassateollisuuden sekä mekaa-

– Neuvottelutoiminnan ja sopi-

vottelisivat työehdoista keskenään,

nisen metsäteollisuuden työehtoso-

misen tarve eivät ole kadonneet mi-

denvaihteen jälkeen ja valitsee kol-

ilman työehtosopimuksen työnteki-

pimukset päättyvät ensi vuoden lo-

hinkään. Päinvastoin. Nyt ne vain

me jatkoon. Lopullisen valinnan te-

jöille takaamien vähimmäistyöehto-

pussa, ja ne sitovat osapuolia kau-

muuttavat muotoaan. Uskon tapah-

kevät Sähköliiton luottamushenkilö-

jen antamaa turvaa.

den loppuun saakka. Metsäteolli-

tuneen ohjaavan työntekijäliittoja

seminaarin osallistujat 23.–24. huhtikuuta.

Sähköliiton jäsenpalveluasiain johtokunta käsittelee määräajassa saapuneet ehdotukset nimettöminä vuo-

suus ry on todennut haluavansa hoi-

entistä tiiviimpään yhteistyöhön, jat-

senyritystä, joista melkein kolmas-

taa siirtymäkauden kunnialla ja

kaa Sähköliiton teollisuuden ja eri-

Vuoden luottamushenkilö 2021

osalla on useampia toimipaikkoja.

jatkavansa vuoropuhelua työntekijä-

tyisalojen työehtoasiantuntija Mik-

palkitaan 500 euron matkalahjakor-

Työehtosopimuksien päätyttyä yritys-

liittojen kanssa.

ko Korpinen.

tilla. n

Metsäteollisuus ry:llä on yli 70 jä-

LUOTTAMUSMIESVALINTOJA TEKEMÄÄN
T

ämän syksyn aikana työpaikoil-

Luottamusmiesvaaleissa valitaan

sa paikallisessa sopimisessa. Hän

la tulee jälleen valita luotta-

pääluottamusmiehet, luottamus-

on myös linkki liiton ja työntekijöi-

miehet ja varaluottamusmiehet seu-

den välillä.

musmiehet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Valinnoista pitää toimittaa luottamusmiesilmoitus työnantajan ja ammattiosaston ohella myös
Sähköliittoon, vaikka sama henkilö

1.
TYÖPAIKAN
TYÖHUONEKUNTA
JÄRJESTÄÄ
EHDOKASASETTELUN.

jatkaisikin yksimielisellä päätöksel-

2.
JOS EHDOKKAITA
ON VAIN YKSI,
HÄNET VOIDAAN
YKSIMIELISESTI
VALITA LUOTTAMUSMIEHEKSI.

3.
JOS EHDOKKAITA
ON USEAMPIA, VALITAAN
VAALITOIMIKUNTA
JÄRJESTÄMÄÄN
LUOTTAMUSMIESVAALIT.

raavaksi kaksivuotiskaudeksi Säh-

taan työntekijä- ja työnantajajärjes-

sia ja äänioikeutettuja ovat kunkin

töjen kesken. n

työpaikan työntekijät, jotka kuuluvat Sähköliiton ammattiosastoon.

varmistetaan, että liiton rekisteri py-

ROOLI LINKKINÄ

syy ajan tasalla ja luottamusmiehet

JA ÄÄNITORVENA

vitsemaansa tietoa liitosta.
Luottamusmiehen valitseminen
ja valinnan vahvistaminen tulee tehdä liiton luottamusmiesvaaliohjeiden
mukaisesti. Pääpiirteissään luot-

Tarvittavat lomakkeet ja luottamusmiesvaaliohjeet: www.sahkoliitto.fi >

lä tehtävässään ilman vaaleja. Tällä

saavat tehtävänsä hoitamisessa tar-

Luottamusmiesten asemasta sovi-

köliiton sopimusaloilla. Vaalikelpoi-

4.
VAALIT KÄYDÄÄN
LIITON OHJEIDEN
MUKAISESTI
JA VALINTA
VAHVISTETAAN
TYÖPAIKALLA.

5.
AMMATTIOSASTON
EDUSTAJA
VAHVISTAA
LUOTTAMUSMIESILMOITUKSEN
ALLEKIRJOITUKSELLAAN.

6.
TYÖNANTAJA ALLEKIRJOITTAA OSASTON
VAHVISTAMAN LUOTTAMUSMIESILMOITUKSEN,
JA LUOTTAMUSMIES
TOIMITTAA SEN
SÄHKÖLIITTOON.

Lomakkeet > Edunvalvonta

Luottamusmies on Sähköliiton ja
sen osastoihin kuuluvien työntekijöiden edustaja ja äänitorvi työpaikalla. Hän valvoo työehtosopimuksen ja muiden sopimusten noudattamista työpaikalla sekä edus-

tamusmiehen valitsemiseksi tulee

taa työntekijöitä yhteistoimintaneu-

noudattaa seuraavia ohjeita:

votteluissa ja työpaikkakohtaises-
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TÄSSÄ ON 27.–29.11.
KOKOONTUVA EDUSTAJISTO
S Ä H KÖ L I I TO N Y H T E I S L I S TA

21
ÄÄNTÄ
AALTONEN SAMULI
Tampere 005 | 056
Sähkösuomilammi Oy

51
ÄÄNTÄ
HEIKKINEN JANNE
Kajaani 005 | 040
Paikallis-Sähkö Oy

43
ÄÄNTÄ
KORPELA JARI
Hämeenlinna 013 | 018
SSAB Europe Oy

21
ÄÄNTÄ
MERKKINIEMI JUHANI
Oulu 002 | 177
GRK Rail Oy

30
ÄÄNTÄ
RÄSÄNEN ESA
Kuopio 005 | 036
Are Oy

32
ÄÄNTÄ
TUOMI TEEMU
Haarajoki 005 | 049
Are Oy
6 VA S A M A 8 / 2 0 2 0

21
ÄÄNTÄ
AHOLA OSSI
Tampere 002 | 011
Empower Tn Oy

18
ÄÄNTÄ
INKINEN MATTI
Parkano 002 | 056
Ikaalisten-Parkanon
Puhelin Oy

24
ÄÄNTÄ
KUUSELA MATTI
Oulu 005 | 001
Caverion Industria Oy

62
ÄÄNTÄ
MOURUJÄRVI MARKO
Raahe 013 | 094
SSAB Europe Oy

45
ÄÄNTÄ
SAARELAINEN HARRI
Riihimäki 013 | 013
Konecranes Finland Oy

27
ÄÄNTÄ
TUOMINEN ARTO
Kaarina 005 | 041
Caverion Suomi Oy

35
ÄÄNTÄ
ALATALO JUHA
Vantaa 005 | 049
Are Oy Vantaa

18
ÄÄNTÄ
JUNTUNEN ARI
Mäntyharju 002 | 184
Elvera Oy

31
ÄÄNTÄ
LAHTINEN SANTTU
Espoo 005 | 049
Consti Talotekniikka Oy

51
ÄÄNTÄ
OJALA SAMI
Raahe 013 | 094
SSAB Europe Oy

33
ÄÄNTÄ
SAMIOLA PETRI
Vihti 005 | 049
Saipu Oy

13
ÄÄNTÄ
TURKKI JARMO
Jämsä 005 | 028
–

24
ÄÄNTÄ
ANTTONEN JUSSI
Imatra 005 | 015
VVS-Sähkö Oy

13
ÄÄNTÄ
KANTANEN HANNU
Varkaus 011 | 024
Efora Oy

15
ÄÄNTÄ
LEMMETTY JARNO
Kuopio 005 | 036
Caverion Suomi Oy

36
ÄÄNTÄ
PASANEN PETRI
Tuusula 005 | 049
Caverion Suomi Oy

28
ÄÄNTÄ
SARASMÄKI JANI
Rauma 002| 035
Teollisuuden Voima Oyj

49
ÄÄNTÄ
VEHMAS SAMI
Nokia 013 | 155
Schindler Oy

28
ÄÄNTÄ
FAGERNÄS JARMO
Kokkola 005 | 067
Caverion Suomi Oy

39
ÄÄNTÄ
KERÄNEN JESSE
Rauma 005 | 147
Caverion Suomi Oy

19
ÄÄNTÄ
LINDSTEDT VILLE
Lohja 005 | 062
Caverion Suomi Oy

20
ÄÄNTÄ
PEURAMÄKI JARNO
Ylöjärvi 005 | 011
Sähkö-Äijät Pirkanmaa Oy

17
ÄÄNTÄ
SARJA PERTTU
Oulu 002 | 001
Laanilan Voima Oy

43
ÄÄNTÄ
VIBERG JUHA
Harjavalta 002 | 035
Teollisuuden Voima Oyj

16
ÄÄNTÄ
GRÖNSTRAND KAARLO
Askola 005 | 043
Jeti-Sähkö Oy

16
ÄÄNTÄ
KERÄNEN TAPIO
Laukaa 005 | 026
Are Oy

27
ÄÄNTÄ
LUUKINEN MATTI
Oulu 005 | 001
Are Oy Oulu

10
ÄÄNTÄ
PIETIKÄINEN MARKO
Kemi 005 | 114
Bilfinger Oy

60
ÄÄNTÄ
SUIKKANEN TIMO
Hyvinkää 013 | 013
Konecranes Finland Oy

26
ÄÄNTÄ
VILPPOLA MARKKU
Kaarina 005 | 041
Are Oy

17
ÄÄNTÄ
HEIKKA RISTO
Rovaniemi 002 | 172
Rovakaira Oy

22
ÄÄNTÄ
KONTIO JOUNI
Kouvola 011 | 074
UPM-Kymmene Oy

19
ÄÄNTÄ
MARTIKAINEN ALEKSI
Lappeenranta 005 | 022
Laatu-Sähkö Oy

21
ÄÄNTÄ
POUTANEN MARKO
Varkaus 013 | 024
Caverion Suomi Oy

17
ÄÄNTÄ
TIRKKONEN ARTO
Kuopio 002 | 106
Voimatel Oy

13
ÄÄNTÄ
VIRTANEN JARI
Heinola 011 | 080
Efora Oy

SÄHKÖLIITON JA SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN EDUSTAJISTON VAALIT KÄYTIIN SUHTEELLISTA
VAALITAPAA NOUDATTAEN 7.–30. SYYSKUUTA. MARRASKUUN LOPULLA ENSIMMÄISEEN
KOKOUKSEENSA KOKOONTUVAN EDUSTAJISTON VAHVUUS ON 70 JÄSENTÄ.
VALITUT OVAT TÄSSÄ VAALILIITTOJEN MUKAAN AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ.

31
ÄÄNTÄ
VUORINEN KARI
Helsinki 005 | 049
Laiho Group Oy

S Ä H KÖ L I I TO N E D U N VA LVO N N A N T E K I JÄT

24
ÄÄNTÄ
AALTO ASMO
Noormarkku
013 | 021 Luvata Pori Oyj

19
ÄÄNTÄ
KAIJANSINKKO PASI
Jyväskylä 021 | 188
Veikkaus Oy

89
ÄÄNTÄ
MÄKINEN ARTO
Kuusankoski 002 | 025
Fortum Loviisa

5
ÄÄNTÄ
VÄHÄ MIKKO
Simo 011 | 002
Efora Oy

34
ÄÄNTÄ
AIRAS TIMO
Lahti 005 | 059
LSK Electrics Oy

19
ÄÄNTÄ
KIUKAS TIMO
Kotka 013 | 020
Konecranes Finland Oy

13
ÄÄNTÄ
OSMALA JANNE
Vantaa 002 | 039
Datasilta Oy

25
ÄÄNTÄ
VÄYRYNEN TOMMI
Kajaani 002 | 040 Eltel
Networks Pohjoinen Oy

23
ÄÄNTÄ
ANTTILA TEEMU
Kurikka 002 | 073
Empower PN Oy

13
ÄÄNTÄ
KOSKELA JUHA
Seinäjoki 005 | 057
Kaunisto-Yhtiöt
Seinäjoki Oy

30
ÄÄNTÄ
PENNANEN MIKA
Helsinki 002 | 039
Eltel Networks Oy

32
ÄÄNTÄ
WALLENIUS TONY
Kemiö 005 | 041
Saipu Oy

49
ÄÄNTÄ
EKMAN JANI
Nousiainen 002 | 038
Turku Energia Oy

24
ÄÄNTÄ
LAPINLEHTO PASI
Hyvinkää 005 | 013
Are Oy

27
ÄÄNTÄ
SUVINEN JARI
Kuopio 005 | 036
Are Oy Kuopio

36
ÄÄNTÄ
WIROLA PEKKA
Kangasala 005 | 011
Are Oy

21
ÄÄNTÄ
HEIKKINEN MIIA
Espoo 005 | 049
Lehto Remontit Oy

24
ÄÄNTÄ
LIIMATAINEN SAMI
Kouvola 008 | 029
Puolustushallinnon
Rakennuslaitos

14
ÄÄNTÄ
TRÄFF HENRY
Keuruu 002 | 054
Keuruun Sähkö Oy

21
ÄÄNTÄ
YLI-SOMERO PETRI
Kangasala 005 | 011
Bravida Finland Oy

24
ÄÄNTÄ
HOLSTI MIKA
Imatra 002 | 015
Imatran Seudun
Sähkönsiirto Oy

26
ÄÄNTÄ
LÄSPÄ ARI
Kokkola 002 | 123
Voimatel Oy

30
ÄÄNTÄ
VÄISÄNEN ARI
Pori 005 | 035
Vertek Sähköpalvelu Oy

49
ÄÄNTÄ
YLÖNEN PASI
Rautalampi 002 | 106
Voimatel Oy

31
ÄÄNTÄ
HÄRMÄ RAIMO
Ulvila 005 | 021
Mekeltek Oy

26
ÄÄNTÄ
MIESKOSKI MARKKU
Rauma 013 | 035
Meyer Turku Oy

23
ÄÄNTÄ
WAHRMAN TUUKKA
Kouvola 002 | 025
Elvera Oy

PIENI VAALITILASTO
Äänestysprosentti (sähköisesti + postitse): 28,608 % (19,703 + 8,905)
Äänien kokonaismäärä (sähköisesti + postitse): 5 156 (3551 + 1605)
Äänien kokonaismäärä vaaliliitoittain:
Sähköliiton Yhteislista 3 459, Sähköliiton Edunvalvonnantekijät 1 697
Ääniharavat: Arto Mäkinen EIV02 89, Marko Mourujärvi TEOL05 62 ja Timo Suikkanen TEOL01 60
Ahkerimmat äänestäjävaalipiirit: TEOL05 41,239 %, EIV10 38,710 % ja EIV02 38,028 %
Vilkkain äänestyspäivä (sähköisesti): 9.9. ääniä annettiin 286
Vilkkain postiäänien skannauspäivä: 25.9. skannattiin 968 ääntä
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Turvavälit, kasvomaskit ja
istumakartta kokouksen
osanottajista tekivät edustajiston
kokouksesta mahdollisimman
turvallisen.

SYYSKUULLE SIIRTYNYT KEVÄTEDUSTAJISTO

VIIME VUOSI PAKETTIIN
POIKKEUSOLOISSA


TEKSTI JA KUVAT: MINNA JÄRVENPÄÄ

H

arvennetut istumapaikat, si-

taja Niilo Ojala ja varapuheenjohtaja

sään tullessa tarjolla käsidesiä

Henry Träff kokousväkeä.

post-it-laput, joista koottiin liiton oh-

JÄSENMÄÄRÄKEHITYS

jeistusten mukainen istumakartta sil-

ON VALOPILKKU

vaalit voidaan käydä sen kautta nel-

Tähän vuoteen ja pidemmälle katsot-

tä varalta, että myöhemmin esille tu-

Kevätkokous oli toinen laatuaan. Ke-

jän vuoden kuluttua, Väntti heitti.

tiin myös puheenjohtajan ajankoh-

lee sairaustapaus ja altistuneet tulee

väällä 2019 edustajisto kokoontui

löytää. Monitoreissa näkyvillä etäyh-

ensimmäistä kertaa kevätkokoukseen

nen saattoi esitellä edustajistolle ti-

pimista käsittelevä osio muuttui ko-

teydellä osallistuvien nimikirjaimet ja

paketoimaan edellisen vuoden asiat

linpäätöksen, joka kasvaneista ku-

kousta seuranneella viikolla entistä-

alkuun huhuilua, kuuluuko ääni ko-

niin, että syyskokous pääsi keskitty-

luista huolimatta päätyi ylijäämäisek-

kin ajankohtaisemmaksi, kun Met-

koustilasta myös kotoa käsin osallis-

mään vain seuraavaan vuoteen liitty-

si. Kulut kasvoivat loppuvuoden työ-

säteollisuus ry ilmoitti irtautuvansa

tuville.

viin asioihin.

taisteluiden johdosta vuoteen 2018

TES-toiminnasta.

odottaa suuria.

ja kasvomaskeja, pöydillä keltaiset

Tuskin koskaan on Sähköliiton

Isoimmat esityslistalla olleet asiat

säästynyt puoli miljoonaa euroa.

– Ehkä jopa seuraavat edustajiston

Talouspäällikkö Marketta Toikko-

VÄNTTI EHDOLLE
PUHEENJOHTAJAKSI

taiskatsauksessa. Sen paikallista so-

verrattuna. Jäsenmaksut eivät riitä

– Paikallisen sopimisen ulottami-

edustajiston kokous viety lävitse näin

olivat nytkin viime vuoden tilinpäätös

kattamaan kuluja, mutta sijoitustoi-

nen myös järjestäytymättömiin yrityk-

tiukoin turvatoimin kuin tämänvuo-

ja toimintakertomus.

minnalla tilanne pystyttiin tasapai-

siin mitätöisi nykyisen työehtosopi-

nottamaan niin, että tilinpäätöksen

muksiin perustuvan luottamusmies-

ylijäämä on yli 440 000 euroa.

järjestelmän ja ehkä koko työehto-

tinen kevätkokous, joka koronavirus-

Puheenjohtaja Sauli Väntti nos-

pandemian aiheuttamissa poikkeus-

ti toimintakertomuksen valopilkku-

oloissa siirrettiin toukokuulta syys-

ja esiin.

Sähköliiton jäsenmaksua pienen-

sopimusjärjestelmänkin, kun lakiin

– Jäsenmäärämme on laskenut

nettiin 1,45 prosentista 1,25 pro-

kirjattaisiin vain joitakin perustason

SAK:laisista liitoista suhteessa vähi-

senttiin tämän vuoden alusta edus-

reunaehtoja. Tällainen rinnakkai-

teeseen, kun Suomessakin tartun-

ten. Sopimusalajäsenten määrä al-

tajiston päätöksellä. Siitä huolimatta

nen sopimisjärjestelmä halutaan luo-

nat ovat taas lähteneet kasvamaan.

koi loppuvuodesta kasvaa, ja oppilas-

talouspäällikkö saattoi kertoa nyt me-

da työehtojen ja ay-liikkeen heikentä-

Meidän pitää mennä terveys edel-

jäsentenemme määrä lisääntyi perä-

neillään olevasta vuodesta, että ko-

miseksi, Sauli Väntti arvioi.

lä, evästivät edustajiston puheenjoh-

ti yli 2000:lla!

ronan johdosta toimintakuluista on

kuun loppuun.
– Meidän pitää sopeutua tilan-
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Viime vuonna lanseeratulta Sähköliitto-mobiilisovellukselta on lupa

Lääkkeeksi hän esitti ammattiliit-

MITALIKOLMIKKO TYÖSUOJELUSTA:

TUOTTAVAA
LIIKETOIMINTAA
K

olme miestä maskeissa, kol-

kaluston kunnosta ja lakisääteisis-

me työsuojeluvaltuutettua ja nyt

tä tarkastuksista. Tietojärjestelmät on

myös kolme mitalistia.
Tapaturmavakuutuskeskuksen työ-

valjastettu auttamaan työturvallisuustyössä. Kaiken lisäksi keskustelukult-

ympäristömitalitoimikunta on Sähkö-

tuuri on mennyt oikeaan suuntaan,

liiton hakemuksesta myöntänyt an-

listaa työsuojeluvaltuutettu ja verkos-

siomitalit työympäristön hyväksi teh-

toasentaja Merilehto, jonka nykyinen

dystä pitkäaikaisesta työstä Tapio

työnantaja on Omexom.

Merilehdolle Oulaisista, Vesa Rautsa-

– Olemme päässeet eroon ennen-

lalle Tarvasjoelta ja Tapani Ryypölle

aikaisista työkyvyttömyyseläkkeistä,

Turvallisuuden ammattilaisina Vesa Rautsala, Tapani Ryyppö ja Tapio Merilehto ottivat ansiomitalit ja onnittelut vastaan kasvomaskeissa edustajiston

Helsingistä. Mitalit luovutettiin saa-

kun työpaikalla on keskitytty kuntout-

kevätkokouksessa.

jilleen Sähköliiton edustajiston ke-

tamiseen ja ottamaan huomioon työ-

vätkokouksessa syyskuun lopussa.

kyvyn heikkeneminen, Amplit Oy:n

len puuttuminen, Ryyppö lisää lis-

nempi koettukin. Hän sai työturvalli-

ja kaikkia hyödyttävää liiketoimintaa.

työsuojeluvaltuutettuna toimiva säh-

taan rakennustyömailla havaitsemi-

suusasioissa kaikkein ikävimmän he-

Se ei ole erillinen työnteon osa vaan

köasentaja Ryyppö toteaa.

aan merkkejä.

rätyksen: isä kuoli työtapaturmassa

kuuluu kaikkien ammattitaitoon.

Paitsi työpaikkansa työsuojeluasioissa, kolmikko on muutenkin aktiivista sakkia. Kukin heistä kuuluu
Sähköliiton työympäristöasiain johtokuntaan, Merilehto ja Rautsala lisäksi Työturvallisuuskeskuksen sähköalojen työalatoimikuntaan.

Entä mitkä ovat työturvallisuuden
suurimmat uhkat?

– Yleensä työnantajan heikko taloustilanne valitettavasti näkyy, Meri-

pojan ollessa 16-vuotias.
– Tänä päivänä nuoremmat työn-

Tapio Merilehto kertoo työturvallisuustyön olevan kutsumustyötä. Hän-

lehto myöntää ja jatkaa: – Järjestäy-

tekijät ovat jo kasvaneet sellaiseen

kin aloitti työturvallisuuteen liittyvät

tymisasteen laskeminen on vakava

kulttuuriin, jossa on luonnollista

tehtävät jo 1990-luvun vaihteessa.

desta, laajemmin ajateltuna yrityk-

uhka myös turvallisuusasioissa. On-

käyttää esimerkiksi henkilökohtaisia

– Yksilötasolla piittaamattomuus
sekä omasta että toisten turvallisuu-

– Ensin työväline-, nostoapuväline-

set, joissa on heikko työturvallisuus-

neksi Sähköliitossa järjestäytymisas-

suojavälineitä. Asentajat myös ilmoit-

ja putoamissuojaintarkastajana, sit-

TYHJÄ KASSA UHKAA

kulttuuri. Viimeksi mainittujen kans-

te on kohtuullisella tasolla, mikä ei

tavat hanakammin vaaratilanteista,

ten hallinosturi- ja sähkölaitteistotar-

TYÖTURVALLISUUTTA

sa toimiessa on erityisiä haasteita,

ole itsestäänselvyys.

myös itselleen sattuneista, Ryyppö

kastajana. 2000-luvun alusta lähti-

Millaista edistystä työympäristössä

sanoo työntekijöiden työsuojeluval-

kehaisee nuorempaa sukupolvea.

en olen työskennellyt työsuojeluasia-

on mitalikolmikon silmin tapahtunut?
– Työvaatetuksessa ja henkilökohtaisissa suojaimissa on otettu suuria

Vesa Rautsalan mukaan työtur-

miehenä, varatyösuojeluvaltuutettu-

tuutettujen yhteyshenkilönä Caverion

BISNESTÄ, JOKA

Suomi Oy:ssä työskentelevä Rautsala.

HYÖDYTTÄÄ KAIKKIA

vallisuus kiinnostaa tekijöiden ohel-

na, pääluottamusmiehenä ja työsuo-

Tapani Ryyppö aloitti työsuojeluteh-

la myös tilaajia ja päätoteuttajia. Se

jeluvaltuutettuna.

kun on myös talouskysymys.

– Rahan vähyys, jolloin rakennus-

harppauksia kohti parempaa. Viran-

liike yrittää säästää työturvallisuudes-

tävissä jo 1980-luvulla. Vuosikym-

omaisten ja työntilaajien vaatimuk-

sa, välinpitämättömät vastaavat mes-

meniin mahtuu monta nähtyä vaka-

– Työympäristön kehittäminen on

sesta urakoitsijat yleensä huolehtivat

tarit tai työpäälliköt, yhteisen kie-

vaa työtapaturmaa ja muutama pie-

keskeinen osa tuottavaa työskentelyä

– Työpaikalla työsuojelun rooli on
tasan niin tärkeä kuin siihen käytetty
aika, Merilehto tiivistää. n

EDUSTAJISTON JULKILAUSUMA

POIKKEUSOLOISSA TYÖELÄMÄN
TOIMIJAT PUNNITAAN

K

oronavirusepidemian aiheut-

jaksoon, käsittelyajat ovat kas-

tamassa heikentyneessä ta-

sassa olleet vain muutamia päi-

loustilanteessa työmarkkinakes-

viä, toisin kuin esimerkiksi Ylei-

kusjärjestöt sopivat keväällä yh-

sessä työttömyyskassassa, joka

dessä väliaikaisista muutoksis-

on ilmoittanut käsittelyajakseen

ta työehtosopimuksiin. Työehto-

nyt noin 24 päivää. Pahimmillaan

sopimusosapuolten välisillä ns.

YTK:n käsittelyajat ovat kuitenkin

koronapöytäkirjoilla lyhennettiin

liikkuneet kuukausissa.

poikkeusolojen takia yhteistoimintojen yhteistyön tiivistämistä ja toiminnan sisäistä uudistamista nykyisen
toimintaympäristön mukaiseksi.
Katsauksen päätteeksi Väntti ilmoitti asettuvansa ehdolle Sähköliiton puheenjohtajaksi edustajistokaudeksi
2020–2024.
– Hämeenlinnan Sähkötyöntekijät ry
on pyytänyt minua asettumaan ehdolle. Tämä on merkittävä luottamuksenosoitus, ja ilmoitankin, että olen käytettävissä tähän tärkeään tehtävään.
Edustajiston puheenjohtaja Niilo Ojala päätti kokouksen toteamalla,
että hänen vuonna 1980 nuorisojaostossa Raahessa alkanut ammattiliittouransa on hyvä päättää tähän kokoukseen. Hän ei asettunut enää ehdolle
edustajiston vaaleissa.
– Pääseekö liitto sellaiseen tilanteeseen, että olisi vain yksi edustajisto ilman ryhmiä ja ryhmäkokouksia? Vaikka hyvinhän tämäkin on toiminut, hän

Reiluimmissa tapauksissa työn-

talain neuvottelu- ja lomautusil-

antajat ovat käyneet yhteistoi-

moitusaikoja.

mintaneuvottelut avoimin kortein

Paikan päälle Scandic Rosendahliin saapui 43 varsinaista edustajiston jäsentä ja kuusi

Nopeutetut neuvottelut ja lo-

työntekijöitä kuunnellen, ilman

varajäsentä. Kuusi osallistui etäyhteydellä. Hallituksen jäseniä Tampereelle saapui 12, ja

mautusilmoitukset ovat koskeneet

ennalta lukkoon lyötyjä päätök-

kaksi seurasi kokouksen kulkua etäyhteyden avulla. Liiton puheenjohtaja Sauli Väntti ilmoitti

myös meitä sähköliittolaisia. Par-

siä. Mutta on myös työnantajia,

asettuvansa ehdolle puheenjohtajaksi kaudelle 2020–2024.

haillaankin osa meistä on neuvot-

joille maailmanlaajuinen pande-

teluiden piirissä ja odottaa, sel-

mia on veruke käynnistää neuvot-

viääkö lomautuksella vai onko

telut, joiden lopputulos on jo pää-

edessä irtisanominen.

tetty. Heille on tärkeää pimittää

Palkansaajaliitot ja niiden jäsenet ovat osoittaneet mukautuvansa tilanteeseen, jota kukaan ei

suunnitelmansa työntekijöiltä viime metreille asti.
Paras signaali tulee työnanta-

olisi osannut ennustaa vielä vuo-

jilta, jotka lomautusten päätyttyä

si sitten.

jopa palkkaavat uusia työntekijöi-

Työttömyyskassojenkin muutosketteryys on punnittu: Sähkö-

tä. Tätäkin tapahtuu jo.
Mitä nämä poikkeusolot opetta-

alojen työttömyyskassa koulutti

vat meille työelämästä ja yhteis-

ja palkkasi ajoissa lisää henkilö-

kunnasta? Kestokykymme vahvis-

kuntaa käsittelemään ansiopäivä-

tuu, kun etsimme yhdessä avoi-

rahahakemuksien kasvavaa mää-

mesti parhaita ratkaisuja vaike-

rää. Vaikka tämän vuoden toisella

aan tilanteeseen. Hyvä oppi on

neljänneksellä hakemuksien mää-

sekin, että eritoten näinä aikoina

rä yli kaksinkertaistui verrattu-

on erittäin tärkeää suosia kotimai-

na viime vuoden vastaavaan ajan-

sia tuotteita ja palveluita. n

evästi. n
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JUKKA NUOTIO
TIIRAILEE TIPUSIA
-L

intuharrastus on hyvää vastapainoa työlle, tuumii Jukka Nuotio tähyillessään kaukoputkella lintutornista edessään aukeavaa porilaista merenrantamaisemaa.
Yyterin lietteistä rantaviivaa kansoittaa monisatapäinen rauhallisesti oleskeleva valkoposkihanhien parvi, seassa kipittää pienempiä kahlaajia ja muutamia lokkeja. Rauhallinen rantaelämä
vaihtuu hetkessä lintuparven hätäiseen
säksätykseen ja kiljahteluun, kun paikalle leijaa nälkäinen merikotka.
– Yyterin tienoo on Suomen ykköspaikka kahlaajien tarkkailuun, Jukka
Nuotio kiteyttää harrastuksensa lähtökohdan.
Olkiluodossa
asennustarkastajana
työskentelevä 55-vuotias Nuotio on kii-



TEKSTI JA KUVAT: RIITTA KALLIO
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Jukka Nuotion harjaantunut silmä erottaa rannan
lintulajit yhdellä silmäyksellä, mutta kaukoputkella
lintujen elämää pääsee seuraamaan läheltä.

karoinut lintuja seitsemänvuotiaasta
alkaen.
– Isä antoi ensimmäisen kiikarin ja
siitä lähtien olen näitä rantoja kolunnut. Aluksi ei ollut pitkospuureittejä eikä lintutorneja. Polkupyörällä tänne kelattiin kaupungista ja kahlailtiin liejuisia rantoja. Nyt harrastusta helpottavat
monet asiat. Kaupunki on kiitettävästi rakentanut luontopolkuja ja talkooporukat ovat niittäneet yhä taajemmiksi käyviä heinikoita, jotka johtuvat paisi maankohoamisesta myös rantojen rehevöitymisestä, Jukka Nuotio pohtii.
SYYSMUUTTAJIA RIITTÄÄ PITKÄLLE
Vaikka kevät on lintuharrastajien kultaaikaa, Suomessakin harrastus voi jatkua läpi vuoden.
– Lintujen syksyn massamuutonkin
jälkeen Yyterissä voi nähdä vielä monia
lajeja. Nuoret linnut muuttavat etelään
myöhemmin ja satunnaisia yksilöitä

– Kiukkuisen kanahaukkanuorukaisen rengastin kahlaajapyynnin yhteydessä Luvialla. Kynnet menee muuten vaivatta
hanskojen läpi, Jukka Nuotio sanoo.

”ISÄ ANTOI ENSIMMÄISEN KIIKARIN JA SIITÄ
LÄHTIEN OLEN NÄITÄ RANTOJA KOLUNNUT.”

eksyy näille rannoille hyvinkin myöhään syksyllä, Nuotio selittää ja kertoo,
että lintuharrastajien vuodenkiertoa
tahdittavat monet tapahtumat.
– Rengastuksia tehdään läpi vuoden,
mutta eniten tietysti kesäaikaan, jolloin myös yleensä pidetään monia asiaan liittyviä kursseja. Itse olen rengastanut tuhansia lintuja ja tenttinyt erinäisiä lupia, joita vaaditaan esimerkiksi rengastettavien lintujen verkkopyyntiä harrastavilta.
LINTUHARRASTUS
EI OLE VAIN BONGAUSTA
Jukka Nuotio muistuttaa, että hän on
lintuharrastaja eikä bongari, vaikka joskus harvinaisuuksien perässä on tullut
ajeltua Oulua ja itärajan Värtsilää myöden.
– Itse jaksoin kokeilla bongausta tosissaan vuoden päivät, mutta kun auton mittariin alkoi kertyä vuodessa yli
70 000 kilometriä, ymmärsin lopettaa ja
keskittyä ”paikallisiin tipusiin”. Niissäkin riittää havainnoitavaa, ja lintuasema Säpin saaressa on hyvä tukikohta
harrastukselle.
– Seuraavaksi paikallisille lintuharrastajille on vuorossa ”jouluralli”. Joulukuun ensimmäisen lauantain aikana Porin alueella tehdyt lintuhavainnot
ynnätään ja vertaillaan. Eniten havaintoja tehnyt saa ainakin mainetta ja kun-

niaa asiantuntijapiireissä. Alle 50 lajin
kanssa ei ole asiaa mitalisijoille, Nuotio
ennakoi.
ILMASTO JA LINTULAJIT MUUTTUVAT
Pitkän ja perusteellisen lintuharrastuksensa tuomalla asiantuntemuksella
Jukka Nuotio kuvailee, kuinka muuttuneet olosuhteet vaikuttavat lintulajien
esiintyvyyteen.
– Aiemmin yleiset lajit ovat lähes kadonneet ja toisaalta harvinaiset lajit
ovat käyneet melko tavallisiksi. Noita
valkoposkihanhiakaan ei reilu 10 vuotta sitten ollut vielä riesaksi asti, kun
ne vain lensivät Suomen yli pesimään
Huippuvuorille. Nyt osa jää pesimään
Suomeen. Aniharvinaista jalohaikaraa bongattiin aikanaan suurella hartaudella, mutta nykyään siihen törmää
tuon tuostakin.
Nuotio arvelee, että hänen havainnoistaan nykyään mielenkiintoisin on
kultasirkku, jota ei enää 2000-luvulla
ole Suomessa tavattu pesivänä. Sen sijaan aiemmin harvinainen viiksitimali
on melko tuttu näky Yyterinlahden ruovikoissa
– Minulla ei ole mitään suosikkilajeja, vaan seurailen eri lintuja vuodenaikojen mukaan. Esimerkiksi alkusyksystä näkee pähkinähakkeja, joita muulloin ei täällä näe.

Luvialla 14.8.2014 Jukka Nuotion kameran eteen osui viisi komeaa trombia, joista yksi lähestyi uhkaavasti mutta päätti
kuitenkin suunnata sivuun.

KERÄILYVIETTI VETÄÄ EDELLEEN
Jukka Nuotio tuumii, että monen lintuharrastajan ja varsinkin bongaajan pontimena harrastukselleen on alkukantainen keräilyvietti.
– Linnuista ja postimerkeistä olen
viime vuosina laajentanut matkailuun.
Nyt olen käynyt 50 eri maassa, ja korkeintaan pienen teatterikiikarin kanssa. Ja kun sielläkin jotain pitää kerätä,
olen panostanut eksoottisiin alkohol-

juomiin. Kokoelma alkaa olla mukavalla mallilla, Nuotio myhäilee.
Aiemmin työpaikkansa Mekeltekin
työsuojeluvaltuutettuna toiminut Nuotio kuvailee nykyään olevansa ammattiosastonsa rivijäsen, joka on ollut lähes
koko työikänsä ydinvoimaloilla töissä.
Olkiluoto kolmosen asennustarkastuksia hän on tehnyt TVO:lle viimeiset neljä vuotta.
– Hitaasti hyvää tulee, hän nauraa. 
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ELLAPIN ASENTAJAT
TUNTEVAT
LAPIN SÄHKÖT
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Voimakaksikko Pasi Sääskilahti ja Markus Soppela
käsittelevät tottuneesti jykeviä kaapelinpäitä,
joiden liikuttelu ja kytkennät oli hyvä saada
valmiiksi ennen syksyn ensimmäisiä pakkasia.

R

ovaniemen Korkalovaara tekee tänä syksynä oikean digiloikan, kun Ellapin asentajat tuovat asuinalueelle huippunopean tietoliikenneverkon ja parantavat lähiön
yhteyksiä myös uusien muuntajien ja
kaapelireittien myötä. Ruska-ajan lopuilla keskeisen kerrostaloalueen uutta muuntamoa ja kaapelikytkentöjä
viimeistelivät verkostoasentajat Pasi
Sääskilahti ja Markus Soppela.
Miehet paiskivat hommia pitkän kokemuksen tuomalla varmuudella ja vakuuttivat, ettei heidän työnsä ole häiriintynyt Aila-myrskynkään takia, Rovaniemen taajaman alueella kun suuri osa sähkölinjoista kulkee jo maakaapeleissa.
Työpari luonnehtii Korkalovaaran
keikkaansa heille tyypilliseksi saneeraustyökohteeksi, jossa tilaajana on
Napiirin Energia ja Vesi Oy. Rovaniemen seudulla työskentelevä parivaljakko tekee tilaustöitä useimmiten juuri NEVE:lle, mutta myös muille asiakkaille.
– Tilauksia tulee usein myös kaupungilta, sairaanhoitopiiriltä ja taloyhtiöiltä mutta myös yksityisiltä kiinteistönomistajilta, Sääskilahti sanoo.
MIELUISIA ULKOILMATÖITÄ
Ulkoilmatöissä viihtyville miehille työkohde on mieluinen.
– Mikäs tässä hyvän sään aikana on
tehdessä, kun vielä tarkenee hyvin ja
hommat luistavat, pian saapuvan talven hiihtokelejä odottavat reippaat
miehet tuumivat.
Sääskilahti ja Soppela arvelevat, että korona-kriisi ei juurikaan ole heidän
töihinsä vaikuttanut.
– Kyllä kaikkiin kohteisiin on päästy
ja on voitu kommunikoida normaalisti asiakkaiden kanssa. Mitään maskeja
ei ole tarvinnut ottaa käyttöön. Käsiä on
pesty vähän tavallista useammin.

sähkö-, tietoliikenne- ja verkostoasentajista työskentelee parikymmentä.

Maakaapeloinnin kytkentätyöt ovat Ellapin verkostoasentajille Markus Soppelalle ja Pasi Sääskilahdelle jo tuttua puuhaa.
Tarkistusmittaukset kuuluvat aina kuvaan.

Myös yhtiön uusi, keväällä käyttöön
otettu toimitalo saa asentajilta pisteitä.
– Nykyaikaiset, siistit ja asianmukaiset tilat helpottavat työntekoa ja työkeikoille varustautumista.
VUOROIN KÄRKIMIEHENÄ
– Tyypillisesti täälläkin maakaapelointi
tehdään aliurakkana ja me sitten kytketään, Markus Soppela kertoo.
Ellapin verkostoasentajat työskentelevät pääsääntöisesti pareina.
– Parityöskentely on tarkoituksenmukaista, kun esimerkiksi tehdään töitä painavien kaapelien kanssa mutta myös työturvallisuuden takia, Pasi
Sääskilahti selittää ja muistelee taannoista ”vähältä piti” -kompastumistilannetta, jossa rälläkkä lipesi lyhennettävistä kouruista ja viilsi häntä reiteen.
– Tilanne näytti pahalta ja soitin heti
ambulanssin, Soppela muistelee ja kiittää pelastushenkilökunnan rivakkaa
toimintaa.
Miehet kertovat, että työparin kumpikin jäsen toimii kärkimiehenä vuoro-

viikoin.
– Aivan uudet kaverit eivät toimi kärkimiehenä, mutta tällaisille kokeneille
ammattimiehille työtapa on luonteva.
ALUEENA LÄHES KOKO LAPPI
Ellapin asentajien työautoja näkee päivittäin liikenteessä koko pohjoisin Lappi mukaan lukien.
– Meillä on kolme työhönottopaikkaa. Rovaniemen lisäksi toimipisteet
ovat myös Kemijärvellä ja Ivalossa. Lapin pitkien välimatkojen takia onkin
hyvä, että työhönottopaikkoja on useita, Sääskilahti arvelee.
Monien työhönottopaikkojen taustalla on myös historiallisia syitä, sillä
Ellappi koostuu nykyään useammasta yhteen sulautuneesta yhtiöstä. Isoin
muutos yhtiössä tapahtui vuoden 2018
alussa, jolloin myös kunnallisista energiayhtiöistä tulleet asentajat siirtyivät
noudattamaan Sähköliiton solmimaa
energia-alan työehtosopimusta.
Tällä hetkellä Ellapissa työskentelee
yli 60 työntekijää. Rovaniemellä yhtiön

MONIPUOLISIA
SÄHKÖTÖITÄ
Ellappi on sähköurakointiyhtiö, joka
palvelee asiakkaitaan monipuolisesti Pohjois-, Keski- ja Itä-Lapissa. Yhtiö mainostaa olevansa kokonaispalveluita tarjoava ratkaisutoimittaja, jonka
palveluihin kuuluvat sähköverkkojen
rakentaminen, huolto ja ylläpito sekä
sähköautomaatio- ja tietoliikennetyöt.
Asentajien töihin kuuluu myös katu- ja
ulkovalaistuksia, aurinkopaneeli- ja sisäasennuksia.
Ellappi vakuutta, että yhtiössä työn
laatu ja tekijöiden pätevyys ovat korkealla tasolla, ja asiakkaita voidaan palvella kaikilla sähköurakoinnin osa-alueilla koko laajassa Lapissa.
– Palvelemme kattavasti energia- ja
vesiyhtiöitä, julkista sektoria, tietoliikenneverkkotoimijoita, teollisuutta, rakennuttajia sekä alihankkijoita, yhtiöstä tiedotetaan.
ELLAPPI YHDISTI LAPIN
SÄHKÖURAKOINNIN
Ellappi Oy perustettiin 1999, tällöin
Inergia Oy:n ja Utsjoen Sähköosuuskunnan puoliksi omistamana. Yhtiö
on perustamisestaan lähtien vastannut osakkaiden harjoittamasta sähköurakointitoiminnasta ja jakeluverkon
huollosta, kunnossapidosta sekä rakentamisesta.
Vuosi 2018 oli suurten muutosten ja
merkittävän kasvun vuosi, kun Inergia
Oy, Utsjoen Sähköosuuskunta, KoillisLapin Sähkö Oy ja Napapiirin Energia
ja Vesi Oy keskittivät sähköurakointiliiketoimintansa Ellappiin. Yhtiöt jatkavat Ellapin omistajina, ja Ellappi tuottaa palveluita omistajayhtiöidensä sähköverkkoihin. Liiketoimintajärjestely
toteutettiin vuoden 2018 alussa. 
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KORONA TYÖMAILLA JA SIITÄ AIHEUTUNEET
HAITAT OLIVAT OSASTO 049:N KIRJAN TALOLLA
PIDETYN, NOIN 40 OSALLISTUJAA KERÄNNEEN
TÄMÄNSYKSYISEN LUOTTAMUSHENKILÖSEMINAARIN
PÄÄLLIMMÄISENÄ PUHEENAIHEENA.

KUUKAUDE
N
KUVA

HELSINGIN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÖIDEN AMMATTIOSASTON LUOTTAMUSHENKILÖSEMINAARI 2020


TEKSTI: MARTTI LINDFORS



KUVAT: TAPANI RYYPPÖ

Kokouspaikaksi valittiin Kirja talon

muutamia peruuntumisia kokous-

teenimääräyksissä on kovasti eroja

jetta, pinta-alataan 480 neliömet-

oli varsinkin nuorille tärkeää verkos-

juhlasali, johon mahtuu 200 henki-

vieraissa.

työmailla, samoin siitä, kuka mak-

riä. Porukalla nostimme purjeet ja

toitumista muiden luottamushenki-

saa palkan karanteenin aikana.

lähdimme reissuun Helsingin saa-

löiden kanssa. Myöhemmin illalla

ristoon. Keli suosi meitä ja matka

rantauduimme saaren rantaan, jos-

lön kokoukset. Näin koronaviruksen

Muutamissa yrityksissä on ollut

Kokouksen jälkeen siirryttiin Hal-

vaatimat etäisyydet voitiin turva-

lomautuksia eteenkin tuntipuolella,

ta. Paikalle saapui nelisenkymmen-

mutta nyt miehet ovat pääsääntöi-

kolaiturille, jossa meitä odotti latva-

eteni joutuisasti. Illallinen nautittiin

sa saunoimme ja rohkeimmat myös

tä luottamushenkilöä. Kokousvii-

sesti palanneet töihin. Samoin ko-

purjekuunari m/aux Svanhild. Suo-

kannella, siellä luottamusmiehet ja

kävivät meressä uimassa. n

kolla työmailla oli flunssatartuntoja

ronan alkuvaiheen pula suojaväli-

men ainoassa purjehtivassa raaka-

työsuojeluvaltuutetut pääsivät kes-

ja yksi koronaepäily. Ne aiheuttivat

neistä ja käsidesistä on ohi. Karan-

purjelaivassa on kaikkiaan 14 pur-

kustelemaan toistensa kanssa, mikä
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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

SAITKO TIEDUSTELUN JÄSENMAKSUKATKOKSESTA?
Sähköliiton jäsenrekisteri lähettää

tehnyt perintäsopimusta työnanta-

loppuvuoden aikana kyselyitä jäse-

jasi kanssa.

sanalla. Jos kirjaudut palveluun en-

mättä. Silloin jäsenyytesi pysyy ajan

Saamassasi kyselyssä mainit-

simmäistä kertaa, noudata palvelun

tasalla.

tu jäsenmaksukatkoksen aika on jä-

etusivulta löytyvää ohjetta. Palvelun

aloittaminen.

Mikäli jäsenyytesi ei ole ajan ta-

nille, joilla on jäsenrekisterissä jä-

Jäsenmaksukatkos voi johtua

senmaksukatkoksia. Kysely voi tul-

myös siitä, että emme ole saaneet

senrekisterin tarkastelujakso, eli

löydät osoitteesta jäsenpalvelu.sah-

salla emmekä saa havaitsemaam-

la sähköpostitse, kirjeitse tai iPost-

sinulta jäsenmaksuvapautusilmoi-

maksusi saattaa puuttua sitä lyhy-

koliitto.fi.

me jäsenmaksukatkokseen selvitys-

palvelun kautta.

tusta tai tietoa eläkkeelle jäämises-

emmältä ajalta.

Asiointipalvelussa pääset myös

tä, sääntöjen mukaan sinut voidaan

täsi. Jäsenmaksuvapautukseen oi-

Jäsenmaksutietojesi tarkistami-

laskemaan ja maksamaan mahdol-

erottaa Sähköliiton ja Sähköalojen

työnantajasi on perinyt ay-jäsen-

keuttaa esimerkiksi opiskelu, Ke-

nen hoituu kätevimmin sähköisessä

liset puuttuvat jäsenmaksusi tai te-

työttömyyskassan jäsenyydestä.

maksun palkastasi tai olet itse mak-

lan tai vakuutusyhtiön korvaukselle

asiointipalvelussa, johon pääset kir-

kemään jäsenmaksuvapautusilmoi-

sanut jäsenmaksusi, mikäli et ole

jääminen tai ase/siviilipalveluksen

jautumaan jäsennumerollasi ja sala-

tuksen, mikäli se on jäänyt teke-

Jos saat kyselyn, tarkista, että

PIDÄ JÄSENYYTESI AJAN TASALLA –
MUISTA TARPEELLISET ILMOITUKSET
Tietoturvasyistä Sähköliiton jäsen-

päätös jäsenrekisteriin. Silloin sinut

rekisteri ei saa tietoa, jos Kela on

siirretään eläkeläisjäseneksi, eikä

maksanut sinulle työttömyys- tai

sinun tarvitse enää maksaa jäsen-

sairauspäivärahaa tai toimeentulo-

maksua, vaikka kävisitkin töissä.

tukea. Myöskään vakuutusyhtiöiden

Omat tietosi on helppo päivittää

maksamat suoritukset eivät tule re-

kirjautumalla sisään jäsenen säh-

kisterin tietoon, ei liioin se, jos olet

köiseen asiointipalveluun Sähkö-

ollut opiskelemassa, armeijassa tai

liitto.fin etusivulta tai kirjoittamal-

rauhanturvatehtävissä. Nämä tiedot

la selaimeen jasenpalvelu.sahkoliit-

pitää muistaa ilmoittaa itse, jotta

to.fi. Halutessasi voit ilmoittaa jä-

jäsenyytesi pysyy ajan tasalla ja jä-

senmaksuvapautusajoista ja pyytää

senmaksuvapautuksesi voidaan vie-

maksuviitteitä jäsenmaksun maksa-

dä jäsenyystietoihin.

miseksi myös sähköpostitse tai pu-

Jos olet saanut eläkepäätöksen,

helimitse: jasenrekisteri@sahkoliit-

muista ilmoittaa eläkkeellesiirtymis-

to.fi, puh. 03 252 0400 ma, ke ja

päiväsi ja lähettää saamasi eläke-

pe kello 9–15.

MUUTAMIA LOMAVIIKKOJA SEKÄ
KAARNIEMI-LOMIA VARATTAVISSA
Sähköliiton lomapaikkojen ensi vuo-

pääsee varaamaan vielä monenlai-

vain kolme jäi lopulta käyttämättä.

den varausjärjestelmä avautui lo-

sia lomia: varauksen voi tehdä päi-

Kaarniemessä puolestaan vieraili yli

kakuun alussa, ja lomaviikot liiton

väksi tai pariksi tai vaikkapa koko

1 700 kävijää, kun huoneistoissa,

osakkeissa varattiin heti vähiin. Täl-

viikoksi. Myös Kaarniemen kokous-

mökeissä ja vaunualueella lomail-

lä haavaa tarjolla on vain muutamia

tilassa on vielä mukavasti vapaita

leet sekä kokoustilan varanneet las-

lomaviikkoja Tahkolla, Vierumäellä,

ajankohtia. Tilaan mahtuu noin 30

ketaan yhteen.

Sotkamossa, Tampereen Kylpylässä

henkilöä.

ja Villa Andropoffissa Pärnussa.
Sähköliiton omaan lomapaikkaan
Muun muassa ase- tai siivilipalvelus oikeuttaa jäsenmaksuvapautukseen.

Kotkan Kaarniemeen sen sijaan

Lomavarauksiin pääset Sähköliit-

Lomaosakkeiden täyttöaste oli

to.fin etusivun Edut ja palvelut -osi-

viime vuonna likemmäs sata. Va-

osta. Varaus tulee voimaan hyväksy-

rattavissa olleista 48 lomaviikosta

tyn maksusuorituksen jälkeen.
VA S A M A 8 / 2 0 2 0
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SYYSRISTIKKO

Laadinta ja ulkoasu: Heikki Partala

KORUTON
PESUAINEITA ASEMA
ympätty

TIIVIITÄ

ALKUJA

nostaa
tumpelo
nivelestä

ENNEN
NÄHTY
ristin
sana
kookas

VLA- TASDIMIR SEJA

TYYNELLÄMERELLÄ

AVATA
TIETÄ

asentoja
-vaara
ennen
palvottu

PUNERRUS
nevanainen
lossi
menee
arveltuja

VOIMA
-PAINI

ALUSTOJA
kasvi
orava
ylös

SÄIKEITÄ

TAMMITYTTÖJÄ

NÄHDÄ

Helsinkiä

IKÄVIÄ
KUULLA

ALMILA

HARTIOILLE
AALTO
SEPITYSTÄ
PÄÄHINE

T

JUMALA

saalis
laskee
Elbeen

MURHEITA

a

ankka
pyyheverbi

kovia
autoja
T

Pöysti
pintatesti

vastaväite
Ikonen

AMPUVA

lääkkeitä
kankaisia

TYSON
leluja
tärppejä
raastavia

kypsymätön

OVELLE
RIPSIVÄRI

antaa
virtaa

ennen
hiki

MAKSUJA
VÄRI-

-1.

Osara
sukkia

Kaleva
pieniä
osia

STADIONPAIKKA

YLEISÖ-

maidosta

LISKO

Nooan
poika
tuohinauha

Wir- Samoan
tanen raha

sorsasuku

uurastaa

kiristäviä

teettämisiä

syövytys

Nimi
Osoite
Lähetä vastauksesi 9.11.2020 mennessä: SÄHKÖLIITTO, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere. Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.
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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

Esitys: SUOJAOSA 500 EUROSSA VUODEN LOPPUUN
Eduskunta on jatkanut työttömyys-

että osa-aika- ja keikkatyön ajalta

le myös, että liikkuvuusavustus-

turvan väliaikaisia muutoksia ko-

voi ansaita 500 euroa ennen kuin

ta koskevat muutokset olisivat voi-

ronaviruspandemian aiheuttaman

se alkaa vaikuttaa ansiopäivära-

massa tämän vuoden loppuun. Sil-

poikkeustilanteen takia vuoden lop-

haan. Lakimuutosehdotuksen mu-

loin avustusta voisi saada kokoaika-

puun asti. Nyt eduskunnalla on kä-

kaan suojaosa olisi voimassa vielä,

työhön yli kahden tunnin työmatkan

sittelyssä vielä työttömyysturvan

kun hakujakso alkaa viimeistään tä-

perusteella silloin, kun työsuhde al-

suojaosan pitäminen 500 eurossa

män vuoden viimeisenä päivänä 31.

kaa viimeistään 31. joulukuuta. 1.

loppuvuoden ajan. Lakimuutos on

joulukuuta. 1. tammikuuta lähti-

tammikuuta lähtien työmatkaedelly-

voimassa lokakuun loppuun, ja sille

en suojaosa olisi taas lakimuutosta

tys olisi jälleen kolme tuntia.

halutaan lisäaikaa.

edeltänyt 300 euroa.

Lakimuutos on tarkoittanut sitä,

Hallitus esittää eduskunnal-

ANNA PALAUTETTA
JÄSENTYYTYVÄISYYSKYSELYSSÄ

4 FAKTAA ANSIOTURVASTA
Valtio tai kassaan kuulumat-

on korkein pienimmissä tuloluokis-

oli 50–59-vuotiaat, seuraavaksi

tomat henkilöt eivät osallistu

sa ja laskee tulojen kasvaessa.

suurin 30–39-vuotiaat.

päivärahan ansiosidonnaisen

Tuhat euroa kuussa ansaitsevan
Kaksi kolmesta ansiopäivä-

osan rahoittamiseen lainkaan. Kas-

tulojen perusteella laskettu ansio-

saan kuulumattomien työttömyysva-

päiväraha on lähes 90 prosenttia

kuutusmaksulla rahoitetaan perus-,

palkasta, 3 000 euroa ansaitsevan

lessa vuodessa ja yli kolmannes on

ei ansioturvaa.

noin 60 prosenttia.

osa-aika- tai keikkatyössä.

rahan saajasta työllistyy puo-

Ansiopäivärahan suhde työt-

Viime vuonna ansiopäivära-

Lue lisäfaktat:

tömyyttä edeltävään palkkaan

han saajien suurin ikäryhmä

www.tyj.fi/faktaa-ansioturvasta

LOMAUTUS JA UUDELLEENLOMAUTUS – MITÄ EROA?
LOMAUTUS YHDEKSI

vät huomioidaan maksussa. Vähin-

tunnin työviikot kerryttävät uutta

TAI USEAMMAKSI VIIKOKSI

tään 18 tunnin työviikot kerryttä-

26 viikon työssäoloedellytystä.

• KUN SINUT lomautetaan ensim-

vät uutta 26 viikon työssäoloedel-

mäistä kertaa, saat lomautusviikoilta

lytystä.

täyttä ansiopäivärahaa, mutta et työ-

• KUN SINUT lomautetaan uudelleen, ansiopäivärahasi lasketaan te-

viikoilta. Töissäoloviikkosi kerryttävät

• KUN SINUT lomautetaan uudel-

kemiesi vähintään 18 tunnin työ-

Sähköalojen työttömyyskassa toteuttaa lokakuun lopulla jäsentyytyväi-

uutta 26 viikon työssäoloedellytystä.

leen, ansiopäivärahasi lasketaan

viikkojesi osittaisen palkan perus-

syyskyselyn. Tutkimusyritys Onway Oy lähettää viikolla 43 sähköposti-

• KUN SINUT lomautetaan uudel-

vähintään 18 tunnin työviikkoje-

teella.

kyselyn noin 2 500 kassan jäsenelle. Viestin lähettäjänä näkyy osoite

leen, ansiopäivärahasi lasketaan työ-

si osittaisen palkan perusteella. Jos

onway@onway.fi.

viikkojesi kokoaikaisen palkan pe-

uusi työssäoloehto ei täyty lomau-

Lähde: Työttömyyskassojen

rusteella.

tusten välissä, päiväraha makse-

Yhteisjärjestö TYJ

Kysymykset koskevat muun muassa kassan tiedottamista, hakemusten käsittelemistä, henkilökohtaisen palvelun laatua ja päätösten ymmärrettävyyttä.

taan saman suuruisena kuin aikaiLOMAUTUS YHDEKSI TAI

Vastaamalla sinulla on mahdollisuus vaikuttaa oman kassasi toiminnan kehittämiseen. Aikaa siihen kuluu muutama minuutti.

semmin.

USEAMMAKSI PÄIVÄKSI VIIKOSSA
• KUN SINUT lomautetaan kokonai-

LOMAUTUS ON PÄIVITTÄISEN

siksi päiviksi ja teet normaalityöai-

TYÖAJAN LYHENNYS

tekee niistä yhteenvedon niin, ettei yksittäisiä vastaajia pysty tunnis-

kaa muina päivinä, saat täyttä ansio-

• KUN SINUT lomautetaan en-

tamaan.

päivärahaa lomautuspäiviltä, mutta

simmäistä kertaa, saat ansio-

et työpäiviltä. Arkipyhät, joilta saat

päivärahaa sekä lomautus-

palkan, eivät ole lomautuspäiviä,

että työpäiviltä sinulle makse-

vaan ne tulee merkitä hakemukseen

tun palkan mukaan soviteltu-

arkipyhinä. Myös viikonlopun työpäi-

na päivärahana. Vähintään 18

Onway Oy käsittelee vastaukset nimettöminä ja luottamuksellisina ja

Vastausaikaa kyselyssä on 2. marraskuuta saakka, ja vastaajien kesken arvotaan S-ryhmän 80 euron lahjakortti.

Lomautettiinko
sinut uudelleen?
Mikäli edellises
tä lomautuksesta
si
ei ole kulunut 26
työssäoloviikko
a,
sinun tulee toim
ittaa palkkatodi
stus
lomautustesi vä
liseltä ajalta kass
aan.
Katso yleiset ha
kuohjeet lomau
tetuille:
www.sahkoliitto.
fi/tyottomyyskas
sa/
hakuohje-lomau
tetuille

JOS JOUDUT TYÖTTÖMÄKSI TAI LOMAUTETUKSI
Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhaki-

myös postitse osoitteeseen Sähkö-

työssäoloviikolta. Todistukses-

Mikäli sinulla on sivutoimista yritys-

tetaan vähintään 25 prosenttiin an-

jaksi täyttämällä sähköinen ilmoit-

alojen työttömyyskassa, PL 774,

sa pitää näkyä ennakonpidä-

toimintaa, liitä mukaan:

siopäivärahaa maksettaessa.

tautumislomake osoitteessa www.

33101 Tampere.

tyksen alainen tulo sekä sii-

Jäljennös viimeksi vahviste-

hen sisältyvä lomaraha ja kor-

tusta verotuksestasi.

te-palvelut.fi viimeistään ensimmäi-

Voit halutessasi tilata verottajalta muutosverokortin etuutta varten.

senä työttömyyspäivänäsi. Oikeutesi

TARKASTA HAKEMUKSESI

vaus.

työttömyysetuuksiin alkaa aikaisin-

JA SEN LIITTEET

Jäljennös irtisanomis- tai lo-

Mikäli olet ollut ennen työttömyyttä

tehdään silloin verokortin mukaises-

taan ilmoittautumispäivästä lukien.

Jotta hakemusten käsittely olisi

mautusilmoituksesta.

armeijassa tai opiskelemassa:

ti ilman prosentin

Opiskelutodistus tai

mahdollisimman nopeaa, täytä haNÄIN HAET

kemuksesi huolellisesti ja muista

ANSIOPÄIVÄRAHAA

tarkistaa se ja liitteet.

Lähetä hakemus ja liitteet työttömyyskassan sähköisessä asiointi-

LIITÄ HAKEMUKSEESI SEURAAVAT

palvelussa. Löydät sen osoitteesta

DOKUMENTIT:

www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa.

Palkkatodistus vähintään työt-

Voit lähettää hakemuksen ja liitteet

tömyyttä edeltäneeltä 26

Ansiopäivärahan ennakonpidätys

Jäljennös työsopimuksesta.

korottamista.

todistus armeijasta.

Mikäli saat eläkettä,

VEROTUS

liitä mukaan myös:

Työttömyyskassa saa verotiedot suo-

Jäljennös

raan verottajalta aina vuoden alus-

eläkepäätöksestä.

sa. Palkkaa varten annetun verokortin ennakonpidätysprosenttia koro-

VA S A M A 8 / 2 0 2 0
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TEKSTI: TUULA VUOLLE-SELKI

SODASTA
JÄLLEENRAKENNUKSEN
AIKAAN
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T

Alajärvellä monet itseoppineet

kön verkko oli vaurioitunut pommi-

asentajat tekivät sisärakennustöitä

tuksissa. Talvisodan aikana oli joka

senttia sähköistetty. Sodan syttyes-

sodan jälkeen. Osa oli oppinut pe-

tapauksessa pakko käyttää poltto-

sä Suomi jaettiin voima-alueisiin,

rusasiat sähköstä jo yhtiön perus-

öljyä, koska valtiovalta säännöste-

joiden päälliköillä oli valtuudet ryh-

tamisen alkuaikoina ennen sotia.

li sähköyhtiöiden tuottaman ener-

tyä toimiin, jotta energiaa saatiin

Asentajilla riitti töitä. He kiersivät

gian käyttöä. Talven kylmyydellä oli

elintärkeille aloille. Sähkötyömie-

taloissa lukemassa sähkömittareita

jotain hyötyä, sillä se säästi sähkö-

histä osa oli rintamalla, osa toimi

ja keräämässä sähkömaksuja. Lep-

verkkoa. Suojasäällä lumi olisi ke-

puolustuksellisesti tärkeissä siviili-

päkosken Sähkö hankki ensimmäi-

rääntynyt johtojen päälle ja katkais-

tehtävissä kotirintamalla.

sen kuorma-autonsa 1946. Vaik-

sut ne painollaan. Jatkosodan ai-

ka miehet liikkuivat autolla, kulje-

kana autot ja bensiini pakko-otet-

TÄRKEÄÄ TYÖTÄ KOKO

tettiin suurikokoiset tarvikkeet työ-

tiin puolustusvoimille. Vanajan säh-

KANSAKUNNAN HYVÄKSI

maalle hevoskyydillä. Sähkötöitä

kön miehet saivat käyttöönsä kolme

Sodan aikana vanhemmat asentajat

pyrittiin tekemään niin, ettei sähkö-

polkupyörää ja kaksi paria suksia.

huolehtivat voimalaitoksilla voiman-

katkoista aiheutuisi haittaa ihmisil-

Sodan jälkeen sähköalaa koette-

tuotannon jatkuvuudesta. Kokeneet

le. Helppoa se ei ollut. Maaseudulla

li muun muassa kuparin puute, sil-

puhelinmiehet huolehtivat puhelin-

piti huomioida lypsyajat ja suurten

lä sotakorvaukset nielivät kuparin.

yhteyksistä. Sotavuodet korostivat

sähkönkuluttajien kuten meijerien

Työtä tehtiin vaarallisissa olosuh-

sähkömiesten työn tärkeyttä koko

tarpeet. Alajärven sähkön asenta-

teissa ja kehnoilla välineillä. Tapa-

kansakunnan hyväksi.

ja kulki työmatkat linja-autolla, ul-

turmia ja kuolemantapauksia sattui:

alvisodan alkaessa oli maaseudun talouksista noin 50 pro-

Useimmat monttöörit palveli-

kojohtoasentaja taas polkupyörällä.

vat rintamalla, mutta osa miehis-

Työvälineet kulkivat mukana pyörän

Eilen

tä oli kotona omissa siviilitehtävis-

tavaratelineellä pahvilaatikossa. Ta-

sattui Suomenlinnan tela-

sään hoitamassa tärkeitä tuotannol-

vallista oli, että asennustyöt ruuh-

kalla ikävä tapaturma, joka

lisia toimia ja vartioimassa desant-

kautuivat syksyksi.

vaati parhaassa iässä ole-

ennen

puoltapäivää

van sähkötyömiehen hengen.

tien tihutöiden varalta sähkölinjoja. Esimerkiksi Kymenlaakson Säh-

TYÖTÄ TEHTIIN VAARALLISISSA

Sähköasentaja Oiva Lehtisen

kön johto oli anonut piiriesimiehil-

OLOSUHTEISSA JA KEHNOILLA

ollessa työskentelemässä te-

leen vapautusta asepalveluksesta.

VÄLINEILLÄ

lakan 10 metrin syvyisessä

Tarkoitus oli pitää toiminta tasaise-

Hämeenlinnassa sähkövirtaa kehi-

pumppukaivossa, putosi hän

na. Mitään uutta ei rakennettu eikä

tettiin talvisodan aikaan polttoöl-

toistaiseksi tuntemattomasta

jymoottoreilla, kun Hämeen Säh-

syystä kaivoon. Todennäköi-

tehty remonttitöitäkään. Miehiä vie-

Linjamies. (Tapaturmantorjunta N:o 106, suunnittelija Gerhard Nordström vuonna 1940, Vapriikki)

tiin kuitenkin rintamalle ja myös

sesti oli kuolema seurannut

tarvikkeet loppuivat. Piikkilangas-

välittömäsi. Vainajan päässä

ta vedettiin linjoja ja alumiinilan-

oli ruhjevammoja, jotka viit-

kaa käytettiin. Asemasodan aikana

taavat siihen. Näin ikävällä

moni sähkömies teki sähkö- ja pu-

tavalla työnsä ääressä kaatu-

helinjohtoja.

nut oli järjestynyt työläinen
ja syntynyt 1913. (Laatokka
25.4.1946)

SÄHKÖISTYMISKUUME JA
TARVIKEPULA PITI YHTIÖIDEN
VÄKEÄ LUJILLA SODAN JÄLKEEN

Säikähdyksellä pääsi puolestaan

Rauhan palattua sähköyhtiöt saivat

eräs Leppäkosken Sähkön asentaja,

taas riittävästi väkeä palvelukseen-

kun hän paaluun kiivettyään puto-

sa. Yhtiöt pyrkivät palkkaamaan

si ja jäi tolppakenkien varaan roik-

kaikki ne, jotka olivat sen palveluk-

kumaan pää alaspäin, ennen kuin

sesta lähteneet rintamalle. Tätä oli-

joku kyläläinen osui paikalle lähti-

vat myös valtio ja työnantajajärjes-

en heti hakemaan tikkaita. Kaikkein

töt yrityksiltä toivoneet. Myös koti-

epävarminta työ oli linjamiehillä.

konnuiltaan paenneet Karjalan eva-

Työ oli jaksottaista ja kun työtä oli,

kot kasvattivat osaltaan sähkön ky-

tehtiin ympäripyöreitä päiviä. Ei siis

syntää uusilla tiloillaan. Sähköistys-

ihme, että haavereita sattui. Pie-

kuume sotavuosien jälkeen piti yhtiöiden väkeä lujilla.

Sodan vaurioittaman Kivinimen kasarmialueen sähkölaitos on jälleen laitettu käyttökuntoon vuonna 1941.
(Kuvaaja sotilasvirkamies M. Persson, Sotamuseo)

nillä ruhjeilla selvittiin mm. Sonkajärvellä Savon Voima Oy:n työmaalla vuonna 1948, kun sähköpylväi-

SODAN JÄLKIEN KORJAAMISTA

tä pystyyn nostettaessa linja- ja työ-

Ongelmaksi koitui verkostojen huo-

miehiä jäi kaatuvan pylvään alle. n

nokuntoisuus sodan jäljiltä. Sotavuosina oli kertynyt paljon korjatta-

Lähteet:

vaa ja huollettavaa. Sähköjä yritet-

Hämäläinen, Reijo 2018, Virran väen vauhdikas

tiin etenkin maaseudulla vetää joka

vuosisata. Kymenlaakson Sähkö 1918-2018.

paikkaan, missä sähköä tarvittiin.

Porvoo.

Tarvikkeista kaikki vanha käytet-

Keskellä elämää 1999. Sähköä Hämeenlinnassa

tiin tarkkaan uudelleen. Sähkötyö-

sata vuotta. Hämeenlinnan Energia Oy.

miehet saivat ensimmäisinä vuosina

Kivipelto, Toivo 2015, Valoa ja voimaa.

usein vain liittimiä ja sidelankaa.

Alajärven sähköistämisen vaiheet. Vaasa.
Simola, Osmo 1982, Vuosisata sähköä
Suomessa. Suomen Sähkölaitosyhdistys r.y.

Viereinen sivu:

Vaahtera, Leena 2018, Vuosisata virtaa ja

Linnoitusosaston sähköverstaan korjauspa-

kasvua. Leppäkosken Sähkö Oy 1919-2019.

jassa käämitään autojen latausdynamoita.

Tampere.

Korjauspaja oli ainoa laatuaan koko

Vasara, Erkki 2007, Virtaa viisi vuosikymmentä.

Itä-Karjalassa. (Sotamuseo)

Sähköalojen ammattiliitto 1955-2005.

Miehiä työskentelemässä sähköverstaalla

Hämeenlinna.

sodan jälkeen 1946.

Laatokka 25.4.1946 ja Sisämaa-Laatokka

(Kuvaaja Matti Pietinen, Museovirasto)

Sähkölaitteiden tarkistamista vuonna 1943. (Kuvaaja Väinö Kannisto, Helsingin kaupunginmuseo)

27.7.1948.
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OSASTOT TOIMIVAT
LÄHETÄ OSASTOILMOITUS NETTILOMAKKEELLA!
Osastoaktiivit huomio! Osastot toimivat -ilmoituksia pääsee lähettämään
sähköisellä lomakkeella. Löydät lomakkeen osoitteesta
www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/ilmoita-tapahtumasta.
Valitse ensin lomakkeen alasvetovalikosta oma osastosi, kirjoita 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

Seuraava Vasama ilmestyy 19.11.2020.
Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan maanantaihin 9.11.2020 kello 15.00 mennessä.
Tällä välin päivitämme saapuneita ilmoituksia liiton kotisivuille.

12. Olavi Trygg 99 g, 13. Hannu

055 RIIHIMÄEN SÄHKÖALOJEN

077 SAVONLINNAN JA

Hämäläinen 88 g, 14. Lauri Pek-

AMMATTIOSASTO RY

LÄHIYMPÄRISTÖN SÄHKÖMIEHET

konen 80 g, 15. Reijo Uski ohi-

Valmisteleva kokous syyskokouk-

RY

uinteja. Naiset: 1. Maritta Pulli

selle Hyvinkäällä Ravintola Crafter-

Lokakuun kuukausikokous pi-

946 g, 2. Ulla Henelius 468 g, 3.

sissa la 7.11. klo 14 alkaen. Ko-

detään pe 23.10. klo 18 alkaen

Petra Helenius 327 g, 4. Tellervo

kouksessa saa tuoda esille osaston

Hotelli Seurahuoneen saunakabi-

Haapasalo-Koukku 72 g, 5. Tuu-

toimintaan ehdotuksia, jotka käsi-

netissa. Tarjoilun takia ennakkoil-

likki Trygg 51 g, 6. Katariina Trygg

tellään/päätetään syyskokoukses-

moittautuminen 8.10. mennessä

ohiuinteja, 7. Reetta Mustola syöt-

sa. – Hallitus

Markku Valjakalle puh. 050 326

tivastaava. Nuoret: 1. Saku Valto-

Sääntömääräinen kevät- ja syys-

6049. Tervetuloa! – Hallitus

nen 277 g, 2. Eikka Äijälä 229 g,

kokous pidetään ti 10.11.2020 klo

3. Leevi Alho 67 g, 4. Lenni Mus-

18 alkaen Ravintola Asema X:ssä

080 HEINOLAN SÄHKÖMIEHET

tola 66 g, 5. Nelli Trygg 36 g, 6.

Riihimäellä. Kokouksessa käsitel-

AMMATTIOSASTO 80 RY

Joona Mustola ohiuinteja.

lään sääntömääräiset asiat. Kaikki

Muistutuksena, että ammattiosas-

jäsenet innolla mukaan kehittä-

tolla on tänäkin vuonna huvipuis-

001 OULUN SÄHKÖTYÖNTEKIJÄIN

10. Lisätietoja tapahtumasta: www.

AMMATTIOSASTO N:O 1 RY

ammattiosasto015.fi Valtionhotelli

026 JYVÄSKYLÄN SÄHKÖALANTYÖN-

mään osaston toimintaa! Osasto

to- tai kulttuurietuus saatavilla.

on tapahtumajärjestäjä ja vastaa

TEKIJÄT RY

tarjoaa iltapalan. – Hallitus

Huvipuistosta korvataan 4 x 20 €

17.11.2020 klo 17 ammattiosas-

korona-ajan järjestelyistä.

Sääntömääräinen syyskokous ti

ton toimistolla, Rautatienkatu 16 D

Tervetuloa!

1.12.2020 klo 18.30 alkaen osas-

057 ETELÄ-POHJANMAAN SÄHKÖ-

voi toimittaa osoitteeseen henri.

ton toimistolla, Vapaudenkatu 79

ALANTYÖNTEKIJÄIN OSASTO RY

tornroos@gmail.com

018 HÄMEENLINNAN

A. Esillä sääntömääräiset ym. esil-

Sääntömääräinen syyskokous pe

SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY

le tulevat asiat. Tervetuloa! – Hal-

30.10.2020 klo 18 Sokos Hotel

Tervetuloa Eräs Teatteri -iltaan la

litus

Lakeudessa, Torikatu 2, 60100

082 VIIALAN SÄHKÖTYÖNTEKIJÄIN

Sääntömääräinen syyskokous ti

46, Oulu. Tervetuloa! – Hallitus
Ammattiosasto ei järjestä tänä
vuonna pikkujoulua vallitsevan koronatilanteen vuoksi.

tai kulttuurista 2 x 20 €. Kuitteja

Seinäjoki. Kokouksen jälkeen ruo-

AMMATTIOSASTO Ry

004 POHJOISEN ENERGIA- JA SÄHKÖ-

Hämeenlinna. Näytelmänä on Ai-

036 KUOPION SÄHKÖALAN-

kailu ja sauna. Syyskokous on

Sääntömääräinen syyskoko-

ALANTYÖNTEKIJÄT OS. 004 RY

vastus. Tilaisuus on avec. Ilmoit-

TYÖNTEKIJÄT RY

avoin kaikille jäsenille. Jos on ha-

us pe 13.11.2020 klo 17.30

tautuminen ja tiedustelut rauno.

Syyskokous la 21.11.2020 klo 17

lukkuutta osallistua osaston toi-

Akaan keilahallilla (Hallamäentie

16.30 Lappi Areenan VIP-aiti-

vuorinen@elisanet.fi tai 040 522

Hotelli Puijonsarvi, Kuopio. Kä-

mintaan, kannattaa tulla paikal-

3, 37800 Akaa). Ensin pidetään

ossa, Hiihtomajantie 6, 96400

3628. Ethän tee maksusuoritus-

sitellään sääntöjen osaston syys-

le. – Hallitus

syyskokous, jonka jälkeen keila-

Rovaniemi. Asialistalla ovat sään-

ta ennen kuin olet ilmoittautunut

kokoukselle määräämät asiat. Il-

tömääräiset asiat. Kokouksen jäl-

ja paikkasi on vahvistettu. Omavas-

moittautumalla ennakkoon osoit-

vuonna la 21.11. Kyrö Distilleryllä

uksen jälkeen ravintola Oskarissa.

tuu 10 €/hlö suoritettava Hämeen-

teeseen osasto036@gmail.com

Isossakyrössä illallisen, tislaamo-

Kokous voidaan perua riippuen

RoKi–Hermes klo 18.30. Sito-

linnan Sähkötyöntekijät ry:n tilille

tai puh. 050 544 0113 varmistat

kierroksen ja tastingin merkeissä.

koronatilanteesta. Tervetuloa!

vat ilmoittautumiset sekä tiedot

FI90 4260 0010 3690 53 viitteel-

osallistujille varatun ruokailun.

Mukaan mahtuu 50 nopeinta il-

erityisruokavalioista ja majoitustar-

lä 12030. Ilmoittautumiset ja mak-

Lämpimästi tervetuloa! – Hallitus

moittautunutta, ja tapahtumaan

094 RAAHEN SÄHKÖMIEHET RY

peesta 12.11. mennessä martti.

susuoritukset 22.11. mennessä.

voi ottaa myös avecin. Yhteiskul-

Syyskokous ti 10.11.2020 klo 19

Teatteriesityksen jälkeen jäämme

037 SATAKUNNAN ENERGIA-ALAN

jetus Seinäjoen matkakeskukselta

osaston toimitiloissa, Ratsukatu 5

739 2034. Otattehan huomioon,

viettämään iltaa kilpailujen ja ilta-

AMMATTILAISET RY

klo 16. Omavastuu jäseneltä 20 €

E, Raahe. Käsitellään sääntöjen

että osastomme joutuu maksamaan

palan kera. Veteraanijaosto toivot-

Sääntojen määräämä syyskoko-

ja avecilta 30 €. Ilmoittautumiset

syyskokoukselle määräämät asiat.

täyden ateriamaksun jokaisesta il-

taa kaikki jäsenet seuralaisineen

us pe 6.11.2020 klo 17 Miittin-

30.10. mennessä vain sähköpos-

Tervetuloa! – Hallitus

moittamatta jääneestä peruutuk-

lämpimästi tervetulleiksi! Paikkoja

ki-kokous- ja saunatilat, Pohjois-

tilla osoitteeseen ilmoittautumi-

sesta. Osallistumalla kokoukseen

rajoitetusti.

puisto 4, Pori. Käsitellään sääntö-

set057@gmail.com.

5.12. klo 17, Aulangontie 1 b,

Syyskokous pe 20.11.2020 klo

keen ruokailu ja jääkiekko-ottelu

myllykangas@gmail.com, puh. 040

Pikkujoulut vietämme tänä

usta. Ruokailumahdollisuus keila-

099 LOIMAAN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY

voit vaikuttaa osastomme toimin-

Jäsenistön sääntömääräinen

jen määräämät asiat. Ilmoita osal-

taan. Tervetuloa joukolla mukaan!

syyskokous osaston toimistolla ma

listumisestasi numeroon 044 701

058 JOENSUUN SÄHKÖALAN-

Syyskokous ke 2.12.2020 klo 18

7.12.2020 klo 18. Tervetuloa!

2375. Tervetuloa! – Hallitus

TYÖNTEKIJÄT RY

Ravintola Lankossa, Vesikosken-

Osaston syyskokous ti 17.11.2020

katu 13, Loimaa. Esillä sääntöjen

043 PORVOON SÄHKÖ-

klo 18.30 Teatteriravintolan Tor-

syyskokoukselle määräämät asiat.

TYÖNTEKIJÄT RY

nikabinetissa. Käsiteltävät asiat:

Tervetuloa! – Hallitus

011 TAMPEREEN SEUDUN
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY

Muistathan seurata myös osaston
sivuja www.sahko018.fi

Veteraanijaosto kokoontuu
ma 16.11. klo 14 osaston toimis-

021 PORIN SEUDUN SÄHKÖALAN-

Tulevat kokoukset v. 2020 torstai-

sääntömääräiset ja muut esille

tolla, Näsilinnankatu 33 b A. Por-

TYÖNTEKIJÄT RY

sin: 29.10. ja 26.11. syyskoko-

tulevat asiat. Kokouksen jälkeen

100 JÄRVENPÄÄN SÄHKÖALAN-

tin tunnusluku 3390.

Osaston syyskokous ke 18.11.2020

us. Huom! kokoukset alkavat klo

on tarjolla iltapalaa. Tervetuloa!

TYÖNTEKIJÄT RY

klo 18 Original Sokos Hotelli Vaa-

16.30. Tervetuloa! Osoite on Ra-

– Hallitus

Sääntömääräinen syyskokous

25.11.2020 klo 16.30 ammatti-

kunassa. Esillä sääntömääräi-

kennusliiton toimisto, Sibeliusbu-

osaston toimistolla, Näsilinnanka-

set asiat. Kahvitarjoilu! Tervetu-

levardi 36, Porvoo. – Hallitus

tu 33 b A 25, Tampere. Kakku- ja

loa! – Hallitus

Sääntömääräinen syyskokous ke

pe 20.11.2020 klo 18 Cantina
059 LAHDEN SÄHKÖALAN-

Zapatan kokoustiloissa (4. krs),

TYÖNTEKIJÄT RY

Mannilantie 44, Järvenpää. Koko-

046 HARJAVALLAN SÄHKÖALOJEN-

Sääntömääräinen syyskokous pe

uksen jälkeen ruokailu virvokkei-

022 LAPPEENRANNAN SEUDUN

TYÖNTEKIJÄT RY

30.10.2020 klo 18 Saunaklubilla,

neen. Osallistujien kesken arvo-

014 NOKIAN SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY

SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY

Sääntömääräinen kevät- ja syys-

Saimaankatu 8, 15140 Lahti. Ko-

taan 2 kpl viikonloppuja Kaarnie-

Sääntömääräinen syyskokous ma

Syyskokous ti 17.11.2020 klo 17

kokous to 5.11.2020 klo 18 alka-

kouksessa käsitellään sääntömää-

men mökissä vuonna 2021. Info:

9.11.2020 klo 18 Ravintola Pep-

(huom. aika!) Hotelli Lappeen ko-

en Kahvila Parkissa, Killankatu 2

räiset asiat, ja sen jälkeen on ruo-

045 632 8758/sihteeri.

perissä, Välikatu 18, Nokia. Esillä

koustiloissa. Sääntömääräiset ja

Harjavalta. Kokouksessa käsitel-

ka ja sauna. – Hallitus

sääntömääräiset ja muut esille tu-

muut esille tulevat asiat. Kokouk-

lään sääntömääräiset asiat. Ter-

sen jälkeen tarjoillaan illallinen.

vetuloa!

kahvitarjoilu. Tervetuloa!

levat asiat. Tervetuloa! – Hallitus

101 JOKILAAKSOJEN
065 IISALMEN SÄHKÖALAN-

SÄHKÖALOJEN OSASTO RY

TYÖNTEKIJÄT RY

Syyskokous pe 4.12.2020 klo

049 HELSINGIN SÄHKÖALAN-

Muista käyttää virkistysavustus

19 Ylivieskassa, Ravintola Myl-

vansuulla, tulokset: Miehet: 1. Es-

TYÖNTEKIJÄT RY

(max 37 €/jäsen)! Kuitit tapahtu-

lynranta/Birra, Kauppakatu 14.

ko Japola 2247 g, 2. Asko Pulli

Syyskokous Kirjan talolla

masta osoitteeseen hannuetuovi-

Asioina sääntömääräiset asiat ja

18 Valtionhotellissa. Ohjelma:

1500 g, 3. Ari Henelius 1342 g, 4.

pe 13.11.2020 klo 17. Osoite on

nen@gmail.com pdf-muodossa.

luottamusmiesvalintojen vahvista-

jouluinen menu, musiikista vas-

Matti Hämäläinen 1168 g, 5. Os-

Kirjatyöntekijänkatu 10 B, 00170

taa Jaska ja Mami -duo. Omavastuu

si Väkevä 1050 g, 6. Juha Toikka

Helsinki. Kokouksessa käsitellään

073 KURIKAN SÄHKÖALOJEN

maittava jouluateria seisovasta

10 €/jäsen ja 20 €/avec. Ilmoit-

965 g, 7. Antti Nikunen 582 g, 8.

sääntömääräiset asiat ja muut

OSASTO RY

pöydästä. Ulkopaikkakunnilta tu-

Hannu Viljanen 520 g, 9. Jaakko

esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.

Sääntömääräinen syyskokous Hotel

leville kuskeille kilometrikorva-

köpostiin osasto15@hotmail.com.

Pulli 396 g, 10. Asko Karppanen

Kaikki osaston jäsenet tervetu-

Kurikassa to 22.10.2020 klo 18.

us. Porukalla mukaan. Tervetu-

Tilinumero FI10 3131 1001 6560

388 g, 11. Eino Aaltonen 108 g,

loa! – Hallitus

– Hallitus

loa! – Hallitus

Koronavaraus! – Hallitus 2020
015 IMATRAN SÄHKÖALAN
AMMATTIOSASTO RY
Osaston pikkujoulut la 21.11. klo

tautumiset 30.10. mennessä säh-

20 V A S A M A 8 / 2 0 2 0

Mato-onkikilpailut 26.8. kana-

minen. Kokoukseen osallistujille

106 SAVON SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen syyskokous to
26.11.2020 klo 18 Kylpylähotelli

LUKIJAN ÄÄNI

Kunnonpaikassa, Jokiharjuntie 3,
Vuorela. Sääntömuutosasia ja henkilövalinnat. Kokousta ennen ruokailu. Tervetuloa! – Hallitus
108 NURMEKSEN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen syyskokous ma
9.11.2020 klo 16 PKS:n toimitalolla, Välitie 12, 75500 Nurmes. Pizzatarjoilu. Tervetuloa! – Hallitus
123 LÄNSI-SUOMEN TIETOLIIKENNEALAN AMMATTILAISET RY
Syyskokous Härmän kuntokeskuksessa pe 20.11.2020 klo 18.
Syyskokousasiat, ruokailu kokouksen päätyttyä. Salissa Tuure Kilpeläinen yhtyeineen. Tervetuloa!
128 EKENÄS EL-ARBETARE RF
Stadgeenligt höstmöte tis
3.11.2020 kl.18 på Motel Marine. Stadgeenliga ärenden. Välkommen! – Styrelsen
Sääntömääräinen syyskokous ti
3.11.2020 klo 18 Motel Marinessa. Sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! – Hallitus
136 HÄMEEN SÄHKÖMIEHET RY
Syyskokous ke 25.11.2020 klo 18
Akaan Leskirouvassa. Esillä syyskokousasiat, ruokailu.
140 KESKI-KARJALAN
SÄHKÖMIEHET RY
Sääntömääräinen syyskoko-

6 TUNNIN TYÖAIKA:
UTOPIAA VAI LUONNOLLINEN SEURAUS KEHITYKSESTÄ?
Sanna Marin esitti SDP:n
puoluekokouksessa vähittäistä
siirtymistä kuuden tunnin
päivittäiseen työaikaan.
Mielestäni tämä oli rohkea
avaus ja kannanotto työelämän
murrokseen, jota olemme
voineet jo pidempään seurata.
Olen usein miettinyt,
miksei päivittäinen työaika
seuraa yleistä kehitystä, jossa
robotisaatio, digitalisaatio
sekä kaikki muut nykytekniikan
mukanaan tuomat työtä
nopeuttavat ja helpottavat
innovaatiot ovat vähentäneet
suorittavan työn tarvetta.

lestäni asiattomasti perusteltua ja

suhtautumista: ”Meillä on SAK:ssa

ajan pituutta on pakko tarkastella

tahallisesti väärin ymmärrettyä. Esi-

tärkeämpiäkin asioita pohdittavana

kriittisesti, jotta tarjoamme myös

merkiksi Paula Risikko totesi, että

kuin tämä.” Mikä asia on tärkeämpi

tuleville työntekijäsukupolville mah-

”eivät sairaat lopeta sairastamista

kuin työhyvinvointi ja työttömyyden

dollisuuksia mielekkääseen työelä-

kuuden tunnin jälkeen”. Kai Myk-

vähentäminen? Kyllä SAK:ssa täytyy

mään.

känen puolestaan totesi, että ”kun

olla kykyä katsoa pidemmälle. Mie-

Toteutuessaan kuuden tunnin

muut tekevät kaikkensa työllisyyden

lestäni Elorannan kommentit edus-

päivittäinen työaika toisi helpotus-

lisäämiseksi, Sanna Marin haluaa

tavat täydellistä näköalattomuutta.

ta pienten lasten vanhemmille ja

vähentää työtä Suomesta”. Kyse ei

SAK:n pitäisi olla tukemassa eikä

saattaisi madaltaa kynnystä palata

kuitenkaan ole työn vähentämisestä

kampittamassa näin edistyksellistä

työelämään nopeammin vanhem-

vaan päinvastoin mahdollisuudesta

avausta. Ammattiyhdistysliikkeen

painvapaalta. Työssä jaksamisen

jakaa työtä useammalle. Yksittäisen

rooli on ollut ratkaiseva aiemmissa

lisääntyessä työurat voivat pidentyä

työpäivän pituuden lyhentäminen

työajan lyhentämistä koskevissa

myös loppupäästä.

mahdollistaisi uusien työtekijöiden

prosesseissa, esimerkiksi siirtymi-

palkkaamisen ja alentaisi julkisen

sessä kahdeksantuntiseen työpäi-

ja tulevaisuuteen luotaava. Nyt jär-

puolen kustannuksia. Sairaat eivät

vään ja viisipäiväiseen työviikkoon.

jestöiltä kaivataankin konkreettisia

Useissa tutkimuksissa on todettu,

Kokoomuksen ja EK:n kritiikki

lopeta sairastamistaan myöskään

Jälkimmäinen muutos tapahtui

Sanna Marinin avaus on rohkea

ideoita kuuden tunnin työpäivän

kahdeksan tunnin jälkeen, mutta

asteittain. Siirtymisestä sovittiin

eteenpäin viemiseksi. Kuuden tun-

kuuden tunnin työaika lisää hyvin-

vuosina 1963–1964. Vuonna 1965

nin työpäivä ei ole rakettitiedettä;

vointia ja sitä kautta myös työter-

keskusjärjestöt sopivat työajan ly-

tämä on asia, jonka edut poliittinen

veyttä.

hentämisestä, ja laki työajan muut-

oikeistokin tulee vielä aikanaan ym-

tamisesta astui voimaan 1.1.1966.

märtämään.
Lisääntyvä vapaa-aika tuo mu-

on tietenkin odotettavaa. Hehän

Työaikaa lyhennettiin eri aloilla

tehokas tapa lisätä työhyvinvointia

haluavat lisää paikallista sopimista,

asteittain vuodesta 1966 vuoteen

kanaan luovuutta, innovatiivisuutta

ja työn tuottavuutta. Esimerkiksi

nollatuntisopimuksia ja työajan pi-

1970, josta lähtien kaikki alkoivat

ja hyvinvointia. Nämä ovat juuri

Saksassa Porschen tehtaalla kuu-

dennystä vastikkeetta. Tämä nähtiin

tehdä viisipäiväistä työviikkoa.

niitä tekijöitä, joita tarvitsee Suo-

den tunnin päivistä on saatu po-

esimerkiksi siinä, kuinka koville otti

sitiivisia kokemuksia, ja niin työn-

luopuminen työajan 24 tunnin kiky-

muutokset työelämässä ovat val-

tekijät kuin työnantajat ovat olleet

pidennyksestä.

tavia, ja niiden tulevaisuuden

että kuuden tunnin työpäivä olisi

tyytyväisiä.
Sanna Marinin ehdotukseen
kohdistunut kritiikki on ollut mie-

Automatisaation aiheuttamat

mi, Eurooppa ja loppupeleissä koko
maailma.

vaikutuksia on vaikea ennakoida.

HANNU RAUMA

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elo-

Nykyisellä kehitystahdilla olemme

osastotoimitsija

rannan ylimielistä ja väheksyvää

tilanteessa, jossa päivittäisen työ-

Turun Seudun Sähkötyöntekijät ry

Sen sijaan on vaikea ymmärtää

us Kiteen kansanopistolla pe
20.11.2020 klo 19. Esillä kokousasiat. Tarjollaa ruokaa ja sauna.
Tervetuloa! – Hallitus
152 VIINIJÄRVEN SÄHKÖALOJEN
TYÖNTEKIJÄT RY
Syyskokous pe 20.11.2020 klo
18 Joensuun Teatteriravintolassa,
Rantakatu 20, 80100 Joensuu.
Syyskokousasiat ja sen jälkeen
ruokailu. Ilmoittautumiset ruokailua varten mikko.kervinen@enerke.fi.
155 HISSIMIEHET RY
Syyskokous la 21.11.2020 ravintola Harald, Helsinki. Hallitus
kokoontuu klo 14 ja yleiskokous
alkaa klo 16. Esillä sääntömääräiset asiat. Kokoukseen mahdollista
osallistua myös etänä. Tervetuloa!
178 SIILINJÄRVEN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen syyskokous la 7.11.2020 klo 17 alkaen
Vallanpitkätossun sauna- ja kokoustilassa, Keihäskatu 20, Kuopio.
Esillä sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen saunomista ja pitsat
päivälliseksi. Tervetuloa! – Hallitus
VA S A M A 8 / 2 0 2 0
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ELLEDNINGEN

MEDLEMMARNA HAR UTTRYCKT SIG – VALET HAR GENOMFÖRTS
R

epresentantskapsvalet har genomförts, resultatet bekräftats och förbundets 70 beslutsfattare valts. Jag tackar alla kandidater i
valet, så som alla som har använt sin
rösträtt. Stort grattis till alla som har
blivit valda!
Kandidater i Elektrikerförbundets
samlista fick 67 procent av rösterna i
valet och Elektrikerförbundets Intressebevakare fick 32 procent. Omröstningsaktiviteten på drygt 28 procent
blev mindre än i förra valet, men var
nog klart högre än genomsnittsnivån i
fackliga val.
Verksamheten i förbundet under de
senaste åren medräknat hela valprocessen har utvecklats öppnare, mer
genomskinlig och mer demokratisk än
förr. Förbundsmedlemmarna gav en
tydlig fullmakt till fortsättningen av
denna positiva utveckling.
Det nyvalda representantskapet
sammanträder 27.–29. november i
Tammerfors för att välja förbundets
administration och ledning till den
kommande fyraårsperioden. Låt oss
önska, att corona-epidemin inte sprider sig för mycket, så att vi kan hålla
mötet så som vi har planerat. Vi har
förberett oss även att utlokalisera mötet till flera orter, om eventuella mötesbegränsningar förhindrar oss att arrangera det på en ort dvs i

Tammerfors.
ELÖVERFÖRINGSPRISSÄTTNINGEN
SLOGS UPP I RUBRIKER
Yles nyheter berättade om missförhållandena i elöverföringsprissättningen
den 12 oktober. Flera elöverföringsbolag har höjt överföringspriserna mångdubbelt i jämförelse med vad som de
har investerat i utbyggandet av vädersäkert elnät. Bolagen har alltså
gått på väldigt stor vinst med hjälp av
överföringsprissättningen och felaktigt
motiverat prisförhöjningarna med utbyggnad av stormsäkert elnät. Motiveringen har godkänts, eftersom ingen har ifrågasatt den och en enskild
kund har nästan omöjligt att reda ut
saken.
Energimyndigheten som övervakar
elöverföringsprissättningen dvs myndigheten som övervakar kundernas intressen, har möjliggjort en grov överprissättning och dolt sanningen för elförbrukarna. 13 framträdande elöverföringsbolag har höjt sina priser i genomsnitt 40 procent sedan 2015
med hänvisning till kostnader orsakade av vädersäkert elnät, när kostnaderna i verkligheten är bara 4 procent. Bocken satts alltså till trädgårdsmästare, och det gick ju inte
bra: bolagen blev rikare och medborgarna fattigare.

Entreprenadbolag som sköter utbyggnads-, underhålls- och servicearbeten av elnät däremot har en helt
motsatt ekonomisk situation. Elöverföringsbolagen har konkurrensutsatt
entreprenadsbolagen i praktiken till
den yttersta gränsen eller till och med
under gränsen med sina lönsamhetsnivåer. Vi har sett konkurser, och orsaken till dem är inte brist på arbeten utan brist på ersättning för arbetet dvs. pengar.
Elektrikerförbundet tog fram missförhållandena till elöverföringsprissättningen i publiciteten redan våren
2019 och krävde att man borde öka
genomskinligheten på prissättningsmekanismen samt att myndigheterna
borde ingripa i överprissättningen. Vi
kom med ett förslag till FFC:s representantskap, så att centralorganisationen skulle använda sitt inflytande för
att rätta till saken.
Den nuvarande regeringen tog förnyandet av elmarknadslagen till sitt
regeringsprogram och håller nu på att
bereda det. Man strävar efter att bygga en bättre övervakningsmekanism
till överföringsprissättningen av Elbolag.
Vi önskar, att av Yle framlyfta missförhållandena påverkar beredningen. Tidigare uppgifter om beredningen har inte varit så uppmuntrande;

ministeriet och dess tjänstemän har
nästan helt avfärdat expertutlåtandena, som lyfte fram av Yle förmedlade nyheter om missförhållandena och
medlen för att rätta till dem. För Finlands regering gäller det nu att visa
vad de gör för detta stora missförhållande.
FINLANDS MEST ELEKTRISKA
FACKFÖRBUND REDAN 65 ÅR!
Elektrikerförbundet når den aktningsvärda åldern på 65 år den 30 oktober.
I åren ryms många slags skötande av
medlemmarnas saker. Under de första
åren kämpade förbundet för kollektivavtalsrättigheter mot arbetsgivarna,
arbetsgivarförbunden och till och med
mot andra fackförbund. Så småningom fick vi kollektivavtal, och nivån av
medlemmarnas löne- och arbetsvillkor
började utvecklas tack vare vår avtalsverksamhet. För tillfället står nivån av
Elektrikerförbundets kollektivavtal på
toppen bland FFC:s fackförbund.
Företagarna i Finland och även Finlands Näringsliv (EK) strävar efter att
få oss att vackla i vår tro på det finländska avtalssamhället. På ett system, som har fört med sig välfärd på
varje nivå i vårt samhälle, avskaffat
ojämställdhet och gett oss alla möjligheten att hitta vår egen väg och tjäna en anständig försörjning. I skaran

anslöt sig även Skogsindustrin som
meddelade, att de inte längre kommer att vara en avtalspart i kollektivavtalen, utan avtalet sluts lokalt mellan företag och personal. Detta ledde
till ett verkligt ”glädjetjut” på de håll
som vill försämra finländarnas arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet.
Elektrikerförbundet har långa traditioner i intressebevaknings- och kollektivavtalsverksamheten för elektriker inom skogsindustrin. Hur som
helst man löser förhandlingsprocesserna efter nuvarande avtal, kommer
Elektrikerförbundet att vara med i det
för sina medlemmar. Jag önskar konstruktivt samarbete med alla fackförbund som arbetar för arbetsplatserna inom skogsindustrin. Det är vår
styrka.
Naturligtvis är organiseringen vår
grundliga styrka. Nu eller aldrig är det
viktigt att påminna arbetskamraterna om betydelsen av organiseringen.
Bara fackförbund kan försvara arbetstagare, och alla vi tillsammans är ett
fackförbund. Vi är ju Finlands mest
elektriska fackförbund!
Jag önskar alla ljust sinne för att
uppigga den skymmande hösten!

SAULI VÄNTTI
ordförande

JYRKI VIHLMAN SAA VIRTAA LOMAMATKOILTA
Kuka olet ja mistä tulet?
– Olen Jyrki Vihlman ja tulen Länsi-Porista.
Mistä sinut tunnetaan?
– Mistä milloinkin, työelämässä luottamusmiestehtävistä.
50 vuottasi pähkinänkuoressa?
– Pakolliset koulut, armeija, duuni, perhe
ja pari taloa. Nykyään mennään tytärten aikuistumista seuraten sekä opintoja tukien.

Mistä saat virtaa?
– Vapaa-ajasta, lomista ja lomamatkoilta.
Mikä tekee sinut iloiseksi/onnelliseksi?
– Perheen hyvinvointi ja myös henkilökohtaiset onnistumiset.
Mikä ottaa päähän?
– Surkeat päättäjät, yleinen saamattomuus ja tietysti verotus!
Miten juhlit merkkipäivääsi?
– Perhepiirissä ja läheisten ystävien kera.

– Kuva on kolmen vuoden takaa Kreetalta , kuvassa minä Roosa ja Sanni, rouva ei ole ilmeisesti päässyt kuvaan.
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Mitä on suunnitelmissasi juhlan jälkeen?
– Peruuntuneen lomamatkan harmittelu,
töihin paluu, monet rapujuhlat, sienimetsä, kesämökin rakennusprojekti ja kalastamaankin olisi kiva ehtiä!
Terveisiä Vasaman lukijoille!
– Ei pidä sotamiehen kantaa upseerin
murheita! 

50 vuotta
5.7.2020

Sähköliiton jäsenille räätälöity työnhakusivusto tyotori.sahkoliitto.fi on jo aktiivisessa käytössä. Sähköliiton
ja Duunitorin yhteistyöstä
syntynyt sivusto kertoo heti,
että sähköammattilaisille on
kysyntää. Avoimia paikkoja
on haussa lähes 500.

Näpyttele tietokoneesi tai kännyk-

eri suodatusvalintojen kautta, esi-

käsi näytölle osoite tyotori.sahko-

merkiksi paikkakunnan tai am-

suton ja helppokäyttöinen palve-

Sähköliiton jäsenlehden Vasaman

liitto.fi ja saat ruudullesi kaikki

mattinimikkeen perusteella.

lu, jota voivat käyttää myös työssä

kautta 10 kertaa vuodessa.

Työtori on kaikille avoin, mak-

sähköalan avoimet työpaikat Suo-

taa tositekijät kattavammin vain

olevat. Työtorin kautta tieto avoi-

Parhaan tuloksen hyvää am-

messa. Sähköliitolle räätälöity ja

HAKUVAHTI

mista sähköalan paikoista välittyy

mattilaista etsivä työnantaja voi

kaikille avoin helppokäyttöinen

SEURAA PUOLESTASI

nopeasti ja tehokkaasti.

saada ilmoittamalla sekä sähköi-

työnhakupalvelu avautui vuosi sit-

Työtorin palvelu valikoi Duunitorin

ten. Palvelun toteuttaa Duunitori.

työpaikkatarjonnasta sähköalan

tekijät ja työnantajat entistä vai-

massa. Työpaikkailmoitukset jul-

Avoimet työpaikat -näkymä lis-

avoimet työpaikat. Voit myös ti-

vattomammin. Ilmoittaminen Työ-

kaistaan lehdessä puoleen hin-

taa työnhakijalle kaikki palvelus-

lata itsellesi hakuvahdin, joka lä-

torilla on myös työnantajalle mak-

taan. n

sa avoinna olevat sähköalojen työ-

hettää haluamasi työpaikat tarjol-

sutonta. Sähköalan ammattilai-

paikat. Hakija voi rajata hakuaan

le sähköpostiisi.

sia etsivä työn tarjoaja voi saavut-

Työtori yhdistää sähköalan työn-

sellä työnhakusivustolla että Vasa-

VOLTTiViSA
1. Mitä jalkapallojoukkuetta kutsutaan nimellä
The Red Devils?
a) Arsenal
b) Liverpool
c) Manchester United
2. Minä vuonna Netflix perustettiin?
a) 1997
b) 2000
c) 2011
3. Kuka maalasi Vatikaanissa sijaitsevan
Sikstuksen kappelin kuuluisan kattofreskon?
a) Michelangelo
b) Leonardo Da Vinci
c) Botticelli
4. Mitä Tim Berners-Lee kehitti vuonna 1990?
a) Spotifyn
b) World Wide Webin
c) Facebookin

7. Mikä on pianon yleisin kosketinmäärä?
a) 66
b) 88
c) 99
8. Mikä on maailman suurin (ei korkein)
vuoristo?
a) Himalaja
b) Appalakit
c) Andit
9. Mikä on Kanadan pääkaupunki?
a) Montreal
b) Toronto
c) Ottawa
10. Kuinka monta aikavyöhykettä Venäjällä on?
a) 5
b) 11
c) 17

5. Missä järjestettiin ensimmäiset modernin
ajan olympialaiset?
a) Ateenassa 1896
b) Pariisissa 1900
c) Saint Louisissa 1904

11. Kuka tv-kokki aloitti ruoanlaiton
kahdeksanvuotiaana vanhempiensa pubissa
”Cricketers”, Claveringissa, Essexissä?
a) Jamie Oliver
b) Gordon Ramsay
c) Anthony Bourdain

6. Mikä oli Disneyn ensimmäinen täysipitkä
animaatio elokuva?
a) Pinocchio
b) Lumikki ja seitsemän kääpiötä
c) Dumbo

12. Mikä oli gangsteri Al Caponen ammatti
hänen käyntikortinsa mukaan?
a) Energiaviraston johtaja
b) Käytettyjen huonekalujen myyjä
c) Sähkönsiirtoinsinööri

Käyntiosoite: Aleksanterinkatu 15, 33100 Tampere
Toimisto on avoinna arkisin kello 9.00–15.00.
Postiosoite: PL 747, 33101 TAMPERE
Faksi: 03 252 0210
Järjestämis- ja järjestötyö: puh. 03 252 0600
Työsuhde- ja työehtosopimusasiat:
puh. 03 252 0700, edunvalvonta@sahkoliitto.fi
Jäsenrekisteri ja jäsenpalvelut:
puh. 03 252 0400, jasenrekisteri@sahkoliitto.fi
Työnantajatilitykset:
puh. 03 252 0500, tyonantajatilitykset@sahkoliitto.fi
Asiakaspalvelusarjoihin perustuvat numerot
ovat avoinna arkisin kello 9.00–15.00,
jäsenrekisteri ma, ke, pe 9–15, ti, to suljettu.
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1. c) Manchester United • 2. a) 1997 • 3. a) Michelangelo • 4. b) World Wide Webin
5. a) Ateenassa 1896 • 6. b) Lumikki ja seitsemän kääpiötä, 1937 • 7. b) 88
8. c) Andit – pituus 7 000 km, korkein huippu 6 962 m)
9. c) Ottawa • 10. b) 11 • 11. a) Jamie Oliver • 12. b) Käytettyjen huonekalujen myyjä

Pitäis se kasko päivittää...
Turvan liikennevakuutus ja
Turvakaskohan oli
testivoittajia
Kuluttaja-lehdessä.

Loistavat kaskot ja bonukset –
etenkin ammattiliiton jäsenille
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Turvan kattavilla vakuutuksilla saat huolettomia kilometrejä.
Tarjoamme jatkuvan 10 % jäsenalennuksen kaikille suomalaisten
ammattiliittojen jäsenille. Kun vakuutat meillä kotisi ja
valitset yhden tai useamman muun vakuutuksen,
saat kaikista vakuutusmaksuista 10 % omistaja-alennuksen.
Alennukset eivät koske liikennevakuutusta.
Meiltä saat mutkatonta ja EPSI Rating
-asiakastyytyväisyystutkimuksenkin
mukaan alan parasta palvelua haluamallasi tavalla
puhelimitse, verkossa sekä ajanvarauksella.
Katso lisää turva.fi/sahkoliitto

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • turva.fi • 01019 5110
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F innparttialta
Käytä hyödyksi valttejamme:
edulliset hinnat
suuret varastomäärät
nopeat ja varmat toimitukset

!

Verkk o kau p p a w w w . f i n n p a r t t i a . f i
No u toh al l i J o u t n a ntie 76, 25500 P er niö
Puh

02 72 72 00,

myynti@finnparttia.fi

petri.koskinen@finnparttia.fi

