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MAARIT MATTILA, talous- ja henkilöstöpäällikkö | ekonomi- och personalchef

TALOUSNÄKYMISTÄ HUOLIMATTA SATSAAMME KEHITYSTYÖHÖN

I SLUTET av året brukar vi dra oss 
till minnes alla utmaningar vi haft 
under de tolv senaste månaderna, 
ljusglimtarna inte att förglömma. 
Av förklarliga skäl kan vi säga att 
året varit fullt av svårigheter, återi-
gen. Men skillnaden är att svårighe-
ternas storleksgrad nu varit världs-
omfattande och till sin natur varit 
så exceptionella att vi inte kunnat 
förutse eller förbereda oss på dem 
för ett år sedan. 

Utan att överdriva kan vi konsta-
tera att Rysslands attack på Ukraina 
har påverkat vardagen i hela värl-
den. Elpriset har stigit i höjden, och 
även tillgången kan vara i vågskålen 
i vinter.  Vi finländare måste allt-
jämt ängslas över när Olkiluotos 
tredje kärnreaktor kan sättas in i 
full produktion. Mycket är beroen-
de av det. 

Priset inte bara på el utan även 
på allt annat har stigit.  Vi får inte 
längre det samma för vår lön som 
exempelvis för ett år sedan.  Lön-
tagarnas köpkraft har sjunkit ef-

tersom priserna stiger snabbare än 
inkomstnivån. Optionsårets löneav-
görande väntas förbättra köpkraften. 

UTVECKLINGSÅRET 
KRÄVER EKONOMISKA 
SATSNINGAR.
I det osäkra ekonomiska läget be-
handlade och bekräftade Elektri-
kerförbundets representation nästa 
års verksamhetsplan, budget och 
medlemsavgift på sitt höstmöte den 
10–11 november. Man har på allt sätt 
försökt förbereda sig inför dystra 
ekonomiska utsikter och framtida 
utmaningar så noggrant som möjligt, 
även om framtiden är ännu svårare 
att förutse än tidigare.

Elektrikerförbundets medlemsav-
gift är den samma som i år: medlems-
avgiften år 2023 är alltjämt 1 procent 
av den skattepliktiga inkomsten.  Den 
största ändringen i medlemsavgif-
tens struktur är att den nu omfattar 
medlemskap i Arbetslöshetskassan 
Aaria, som Elektrikerförbundets 
a-kassa fusioneras med i årsskiftet. 

Ändringen kräver inga åtgärder av 
medlemmarna.

Förbundets budget för nästa år 
kommer att uppvisa ett underskott. 
Det beror på att 2023 är ett starkt ut-
vecklingsår för Elektrikerförbundet. 
Budgeten har beaktat verksamhets-
strategins kritiska framgångsfakto-
rer, så som en reform av kommunika-
tionen och utbildningsverksamheten. 
Vardera kräver ekonomiska sats-
ningar.

ARBETSLIVET ÄR 
ETT VIKTIGT VALTEMA
I den fastställda verksamhetsplanen 
och budgeten har vårens riksdagsval 
även beaktats. Liksom i alla andra 
val, stödjer vi våra medlemmar som 
ställer upp som kandidater. I början 
av året specificerar vi villkoren för 
stödet och hur det kan sökas.

Förbundets uppgift som represen-
tant för elbranschens yrkesfolk är 
att försvara jämställdhet i arbetslivet 
och arbetstagarnas ställning. Vi öns-
kar att den nya riksdagen ska arbeta 

för ordentliga arbetsvillkor för ar-
betstagarna och en jämlik ställning 
där arbetsvillkoren tillämpas.

BLICKAR MOT FRAMTIDEN
Trots de osäkra ekonomiska utsik-
terna behövs utvecklingsåtgärderna 
för att vi ska kunna bemöta framti-
da utmaningar och driva våra med-
lemmars intressen.

Av samma skäl behövs även för-
bundets och avdelningens stadge-
ändringar, som godkänts av höstre-
presentationen, ett nära   samarbete 
mellan förbundet och avdelningar-
na samt ökad organiseringsnivå.

Nu när julen står för dörren och 
året går mot sitt slut, gör det gott att 
stanna upp ett tag tillsammans med 
nära och kära, njuta av samvaron, 
koppla av och rikta blickarna mot 
det nya året.

Jag önskar alla Elektrikerförbun-
dets medlemmar med familjer en 
Fridfull Jul och ett Framgångsrikt 
Nytt År 2023!

TROTS DE EKONOMISKA UTSIKTERNA SATSAR VI PÅ UTVECKLING

VUODEN lopussa on tullut tavaksi 
kerrata menneisiin kahteentoista 
kuukauteen sisältyneitä haasteita, 
valopilkkuja unohtamatta. Syystä 
voidaan sanoa, että päättyvä vuosi 
on ollut haasteiden täyttämä, jälleen 
kerran. Nyt haasteiden mittakaava 
vain on ollut jopa maailmanlaajuinen 
ja luonne niin poikkeuksellinen, ettei 
niitä olisi osannut ennustaa eikä 
niihin varautua vuosi sitten.

Ei ole liioittelua todeta, että Venä-
jän hyökkäys Ukrainaan on vaikutta-
nut koko maailman arkeen. Sähkön 
hinta on noussut pilviin, ja myös sen 
riittävyys saattaa olla vaakalaudalla 
tänä talvena. Me suomalaiset jou-
dumme yhä jännittämään, milloin 
Olkiluodon ydinvoimalan kolmosre-
aktori pääsee täyteen tuotantovauh-
tiin. Siitä riippuu paljon. 

Ei vain sähkön vaan kaiken muun-
kin hinta on noussut. Palkalla ei enää 
saa sitä samaa, mitä vaikkapa vuosi 
sitten. Palkansaajien ostovoima on 
laskenut, koska hinnat nousevat 
nopeammin kuin ansiotaso. Optio-

vuoden palkkaratkaisuilta odotetaan 
parannuksia ostovoimaan. 

KEHITTÄMISEN VUOSI 
VAATII EUROMÄÄRÄISIÄ 
SATSAUKSIA
Epävarmassa taloustilanteessa 
Sähköliiton edustajisto käsitteli ja 
vahvisti syyskokouksessaan 10.–11. 
marraskuuta liiton ensi vuoden toi-
mintasuunnitelman, talousarvion 
ja jäsenmaksun suuruuden. Niissä 
on pyritty varautumaan synkkiin 
talousennusteisiin ja tulevaisuuden 
haasteisiin niin huolellisesti kuin on 
mahdollista, vaikka tulevaa on entis-
tä vaikeampaa ennustaa.

Sähköliitto jatkaa tämänvuotisella 
jäsenmaksutasolla: vuonna 2023 
jäsenmaksu on yhä 1 prosentti jäse-
nen veronalaisesta tulosta. Suurin 
muutos jäsenmaksun rakenteessa on 
se, että siihen sisältyy jäsenyys Työt-
tömyyskassa Aariassa, johon Säh-
köalojen työttömyyskassa sulautuu 
vuodenvaihteessa. Muutos ei vaadi 
jäseniltä toimenpiteitä.

Liiton ensi vuoden talousarvio 
tulee olemaan alijäämäinen. Se joh-
tuu siitä, että vuosi 2023 on vahva 
kehittämisen vuosi Sähköliitossa. 
Talousarviossa on otettu huomioon 
toimintastrategian kriittiset me-
nestystekijät, kuten viestinnän ja 
koulutustoiminnan uudistaminen. 
Kumpikin vaatii euromääräisiä pa-
nostuksia.

TYÖELÄMÄ ON 
TÄRKEÄ VAALITEEMA
Vahvistetussa toimintasuunnitel-
massa ja talousarviossa on huomioitu 
myös kevään 2023 eduskuntavaalit. 
Kuten kaikissa muissakin vaaleissa, 
haluamme tukea ehdokkaina olevia 
jäseniämme. Tiedotamme alkuvuon-
na tarkemmin tuen saamisen ehdois-
ta ja siitä, miten sitä tulee hakea.

Sähköalojen ammattilaisia edusta-
vana ammattiliittona tehtävämme on 
puolustaa tasa-arvoista työelämää ja 
työntekijän asemaa. Haluamme tule-
van eduskunnan toimivan sen hyväk-
si, että palkansaajilla on kunnolliset 

työehdot ja tasavertainen asema siel-
lä, missä työehdoista sovitaan.

KATSE TULEVAISUUTEEN
Epävarmoista talousnäkymistä 
huolimatta talousarvioon sisältyviä 
toiminnan kehittämistoimenpiteitä 
tarvitaan, jotta olemme vahvempia 
vastaamaan tulevaisuuden haastei-
siin ja tekemään työtämme jäseniem-
me eduksi.

Samasta syystä tarvitaan myös 
syysedustajiston hyväksymiä liiton 
ja osaston sääntömuutoksia, vahvaa 
yhteistyötä liiton ja osastojen välillä 
sekä järjestäytymisasteen nostamis-
ta.

Tässä kohtaa, kun joulu on ovella ja 
vuosi lopuillaan, on hyvä pikkuhiljaa 
hiljentyä hetkeksi läheisten ja ystä-
vien kanssa, nauttia yhdessäolosta, 
rentoutua ja suunnata katseet tule-
vaan vuoteen.

Toivotan Sähköliiton jäsenille per-
heineen hyvää ja rauhallista joulua 
sekä turvallista ja menestyksekästä 
vuotta 2023! n
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SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON 
JÄSENLEHTI
Perustettu 1957. 
Lehti ilmestyy 8 kertaa vuodessa, 
vuonna 2023 neljä kertaa.
Seuraava Vasama ilmestyy 27.1.2023
Aineistot 16.1.2023 mennessä.

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

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

NETTOPAINOS: 
20 000

ILMESTYMINEN: 
8 kertaa vuodessa, 
ensi vuonna 4 kertaa vuodessa

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

PAINOPINTA-ALA: 
250 x 310 mm

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

MEDIAKORTTI 
Sähköliitto.fi/vasama

TÄSSÄ
LEHDESSÄ

KANNEN KUVA: HENRI LINDEMAN
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SAK:LAISET LIITOT YHTEISTYÖHÖN 
NEUVOTTELUJEN EDISTÄMISEKSI
Koordinaatio, koordinaatio, koordinaatio. Se on ollut 
haasteemme neuvottelupöydissä. Nyt otamme askelia 
kohti sitä.

TOIVON, ETTÄ…
Seitsemän ajankohtaista henkilöä kertoi, mitä he toivo-
vat joululta ja ensi vuodelta. Bongaa toivojien joukosta 
ensi vuoden alussa aloittava uusi Sähköliiton työntekijä 
sekä seuraavan Volttipäivä-kaupungin pormestari!

PIDÄMME PUOLIASI
Kun työnantaja kieltäytyi maksamasta komennustyönte-
kijöille päivärahaa näiden osallistuttua lailliseen työnsei-
saukseen, kyseessä oli ammattiyhdistystoimintaan osal-
listumisen perusteella tapahtuva syrjintä. Yritys joutui 
maksamaan päivärahat työtuomioistuimen päätöksellä.

9–14 TEEMANA LIITOSSA TOIMIMINEN

ETUSI TYÖELÄMÄSSÄ
Tänä vuonna jaoimme jäsenyyteesi kuuluvat palvelut 
työelämään kuuluviin ja muihin. Työelämän edut alkavat 
koulutuksella ja päättyvät sähköistys- ja sähköasennus-
alan urakkalaskentaohjelma ASPAan.

MUUT JÄSENETUSI
Muut kuin työelämään liittyvät jäsenetusi takaavat 
sinulle laadukkaampaa vapaa-aikaa esimerkiksi matkail-
lessasi.

KURSSIT 2023
Työehtosopimus tutuksi -kurssista Tampereella Urakka-
töiden laskemiseen Vantaalla. Näiden väliin mahtuu tällä 
erää tiedossa oleva ensi vuoden koulutustarjontamme 
helmikuusta lokakuuhun. Suunnittele vuoden kalenterisi 
näiden mukaan!

KOULUTUSOHJESÄÄNTÖ
Ohjesääntöön on tullut aivan pieniä täsmennyksiä. 
Matkakulut korvataan vain ay-koulutuksiin, ulkopuolelle 
jäävät liiton työllisyys- ja urapalveluihin liittyvät koulu-
tukset.

JÄSENINFO
Oletko jo odottanut Vasama-lehden ensi vuoden ilmes-
tymisaikataulua? Tältä sivulta sen löydät! Vuodenvaih-
teessa jäsenrekisterimme puhelinpalvelun uusi aikataulu 
astuu voimaan: nyt palvelua saa perjantaita lukuun 
ottamatta joka arkipäivä.

Strömbergin nimi 
ja logo on tuttu 
aika monelle 
suomalaiselle ja 
varsinkin sähköalojen 
ammattilaisille. 
Kerromme sivuilla 
16–17, missä kaikessa 
Gottfrid-nimen 
saanut muhoslainen 
oli uranuurtaja. 
Kuva: Kansallinen 
audiovisuaalinen 
instituutti

SÄHKÖN OSAAJA AIKAANSA EDELLÄ
Gottfrid Strömberg rakensi ensimmäisen sähköge-
neraattorinsa koulupoikana, toimi Suomen ensim-
mäisenä sähkötekniikan opettajana, jolta tulevat 
professorit saivat oppinsa, ja kunnostautui myös 
reiluna työnantajana, joka huolehti työntekijöidensä 
palkanmaksusta poikkeuksellisella antaumuksella.

KUKA SANOI MITÄ?
Löysimme nasevia lausuntoja Twitteristä, netti-
sivuilta ja lehdistä sekä kuuntelimme Marttaliiton 
podcastia. Kannanottojen aiheena tällä kertaa ovat 
syksyn kestoaihe sähköpula, mutta myös neuvot-
telukierros ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan 
tulevaisuus.

TYÖTTÖMYYSKASSA
Sähköalojen työttömyyskassan sulautuminen 
Työttömyyskassa Aariaan alkaa olla niin lähellä, 
että kummankin kassan järjestelmässä on noin 
viikon mittainen käyttökatko 23. joulukuuta alkaen. 
Katkon päätyttyä kaikki asiointi tapahtuu Aarian 
järjestelmässä.

KURSSIT
Sähköliiton ensi vuoden koulutukset alkavat to-
den teolla helmikuussa, mutta ilmoittautua pitää 
viimeistään tammikuussa. Aivan uutta on luot-
tamusmiesten starttikurssi, joka on juuri sinulle, 
tuore luottamusmies, ja sinulle, joka et ole koskaan 
osallistunut luottamusmiehille suunnatulle kurssille 
luottamustehtävästäsi huolimatta.

OSASTOT TOIMIVAT
Osastot toimivat -palsta ei tällä kertaa ole pituudel-
la pilattu, mutta ison uutisen se sisältää. Huhtikuun 
säbäturnauksen yksityiskohdat alkavat hahmottua, 
ja varhaisille ilmoittautujille on luvassa early bird 
-hinta. Johtohahmo nauttii vuoden päätteeksi 
kynttiläillallista.

VOLTTIPÄIVÄT 4.–6.8.2023 TURUSSA
Tämän lehden ilmestyessä enää 32 viikkoa Volt-
tipäiviin! Nyt alkaa olla aika suunnitella, miten 
majoitut Turussa. Tarjolla on kaksi hotellia ja yksi 
nostalginen laiva. Katso myös ensimmäiset tärpit 
ohjelmasta: höyrylaiva Ukko-Pekka nappaa säh-
köliittolaiset kyytiin perjantaina, ja iltajuhla alkaa 
lauantaina kello 18.30.
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Palkansaajapuolen koordinaatio-
ta eli yhteistoimintaa on perään-

kuulutettu menneillä työehtosopimus-
kierroksilla samalla, kun on todettu, 
että työnantajapuoli tuntuu sen löytä-
neen jo aikoja sitten. Nyt työntekijä-
puoli ottaa ensi askeliaan kohti koor-
dinaatiota.

Keskusjärjestö SAK:n jäsenlii-
tot päättivät hallituksen kokoukses-
sa 12. joulukuuta tiivistää yhteistyö-
tään TES-neuvottelukierroksella. Pää-
töksen taustalla on neuvottelusuma, 
joka näyttää seisovan niin kauan kuin 
teknologiateollisuuden neuvottelu-
pöydässä ei löydy sopua. Työnantaja-
puoli odottaa kyseisen pöydän toimi-
van kierroksen päänavaajana.

– Työnantajaliitot ovat luovutta-
neet valtansa Teknologiateollisuuden 
työnantajat ry:lle, sillä käytännössä 
ne ovat kieltäytyneet neuvottelemas-
ta omista työehtosopimuksistaan en-
nen kuin teknologiateollisuuden rat-
kaisu on syntynyt, SAK:n puheenjoh-
taja Jarkko Eloranta toteaa.

Koska muiden alojen työehto- ja 

erityisesti palkkapolitiikka on työnan-
tajapuolen toimien vuoksi riippuvai-
nen teknologia-alan sopimuksen tu-
loksesta, SAK ja sen jäsenliitot ovat 
päättäneet syventää yhteistoimintaan-
sa. Tämä tarkoittaa tarvittaessa järjes-
töllistä yhteistyötä neuvottelutulosten 
aikaansaamiseksi. Keinovalikoimaa 
varaudutaan käyttämään laajasti liitto-
jen omien sääntöjen ja hallintojen lin-
jausten puitteissa.

HAUSSA SAKSAN RATKAISUUN 
VERTAUTUVA TULOS
– Jäsenten ostovoiman turvaamiseksi 
yhteistyötä on tiivistettävä kaikilla so-
pimusaloilla. Koordinaation käytännön 
toimista päättävät ammattiliittojen hal-
linnot, mutta tavoitteena on laaja yh-
teistyö, jolla saadaan jäsenille Saksas-
sa saavutettuun teollisuuden palkka-
ratkaisuun vertautuva tulos, Eloran-
ta linjaa.

Hän viittaa Saksan suurimman am-
mattiliiton IG Metallin neuvottelemaan 
työehtosopimukseen, joka korottaa 
palkkoja ensi vuonna 5,2 ja seuraava-

na vuonna 3,3 prosenttia sekä antaa 
3 000 kertaerän. 

Keskeiset kilpailijamaat ovat talou-
tensa puolesta pitkälti samassa tilan-
teessa kuin Suomi. Saman kokoluo-
kan ostovoimapudotuksia on koet-
tu viimeksi 1970-luvulla. Vaikka talou-
dessa on paljon epävarmuutta, meillä 
työllisyys on kuitenkin hyvällä tasolla 
ja yritysten taseet monin paikoin hy-
vässä kunnossa, joten palkanmaksu-
varaa ja -kykyä on olemassa.

Eloranta muistuttaa, että vaikka juu-
ri työnantajat halusivat luopua kes-
kitetystä sopimisesta, niiden koordi-
naatio on ollut jokaisella neuvottelu-
kierroksella vahvaa. Teollisuusliiton 
ja Teknologiateollisuuden työnanta-
jat ry:n avaus on muodostunut ylei-
seksi linjaksi, mistä työnantajat eivät 
ole suostuneet joustamaan ainakaan 
ylöspäin.

KIKY-MAKSUJEN TASAAMINEN 
VÄHENTÄISI KOROTUSPAINEITA
Palkansaajapuoli on viime vuosia tun-
tuvampien palkankorotusten ohella ja 

rinnalla esittänyt myös niin sanottujen 
kiky-maksujen siirtoa takaisin työn-
antajille. Kyseessä on kaikilta yrityk-
siltä ja palkansaajilta perittävien työt-
tömyysvakuutusmaksujen, työeläke-
maksujen ja sosiaaliturvamaksujen 
taakanjaosta, joka on vuonna 2016 
solmitusta kilpailukykysopimuksesta 
lähtien tuonut joka vuosi pari miljardia 
euroa tulonsiirtoa työntekijöiltä työn-
antajille.

– Eiköhän nyt olisi aika tukea mo-
nista lisämenoista kärsivää palkan-
saajaa? Kiky-maksujen tasaaminen 
vähentäisi myös palkankorotuspainei-
ta, Jarkko Eloranta muistuttaa.

Useilla SAK:laisilla aloilla työehtoso-
pimusneuvottelut ovat joko käynnisty-
neet tai käynnistyvät vuodenvaihtees-
sa, niin myös Sähköliitossa.  n

Tiedotamme omasta 
neuvottelutilanteestamme: 
Sahkoliitto.fi/ajankohtaista
SAK.laisten liittojen päivittyvä 
neuvottelutilanne: Sak.fi/neuvottelut

SAK:N LIITOT YHTEISTYÖHÖN 
NEUVOTTELUJEN EDISTÄMISEKSI

Kainuun Sähkötyöntekijäin Am-
mattiosasto ry:n puheenjohtaja 

Emma Hyvönen palkittiin Duunari-sti-
pendillä SAK:n edustajiston kokouk-
sessa marraskuun lopulla. 

750 euron Duunari-stipendin kri-
teereissä painotetaan ammattiylpeyt-
tä, oman alan arvostuksen nostamis-
ta, aktiivista liittojäsenyyttä, yhteis-
kunnallista aktiivisuutta ja järjestäyty-

misen edistämistä. Emman palkitse-
misen perusteissa korostetaan hänen 
työtään tasa-arvon ja Sähköliiton jä-
senhankinnan hyväksi sekä omaa esi-
merkkiään ansiokkaasta työskentele-
misestä miesvaltaisella alalla ja luotta-
musmiehenä toimimisesta.

Kiitospuheessaan Emma koros-
ti sähköliittolaisia yhdistävää tekijää: 
rakkautta omaa ammattia kohtaan. 

– Ammattiylpeytemme tekee meis-
tä pienen mutta voimakkaan liiton. 
Tarvitaan kaikkia, jotka haluavat olla 
mukana varmistamassa, ettei työelä-
män muutoksia toteuteta työntekijöi-
den kustannuksella. Minä haluan olla 
yksi heistä. Tulevaisuuden duunarit 
ansaitsevat turvallisen, terveellisen ja 
tasa-arvoisen työelämän.

Ehdotuksia Duunari-stipendin saa-

jaksi oli mahdollisuus esittää syys-
kuun ajan. SAK palkitsi tänä vuon-
na ensimmäistä kertaa kaksi nuorta 
osaajaa stipendillä aikaisemman yh-
den sijaan.

Lue seuraavalta aukeamalta, mitä 
Emma toivoo ensi vuodelta. n

Sähköliittolaiselle Emmalle SAK:n Duunari-stipendi!
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Maaliskuun alussa voimaan tu-
lee uudistuksia työriitojen sovit-

telusta annettuun lakiin. Sovittelija voi 
ottaa asian sovitteluun toisen osapuo-
len tai molempien osapuolten pyyn-
nöstä, vaikkei työtaistelu-uhkaa vielä 
varsinaisesti olisi. 

Työriitojen sovittelu uudistuu maaliskuussa, 
vapaaehtoisuus mukaan keinovalikoimaan

Tällainen vapaaehtoinen sovitte-
lu vaatisi kuitenkin kaikkien osapuol-
ten suostumusta. Sovittelijan harkin-
taan jäisi silti sovittelun aloittaminen 
ja päättäminen.

Uudistuksessa edellytetään työrii-
dan osapuolilta myös entistä perus-

teellisempaa valmistautumista sovitte-
luun. Niiden tulee toimittaa ”kohtuulli-
sessa määräajassa” kirjallinen selvitys 
riidasta ja omista vaatimuksistaan en-
nen sovittelun aloittamista. 

Eduskunta hyväksyi lain uudistuk-
set joulukuun alussa. n

Kuten sähköliittolaiselle sopii, hei-
nolalainen Jari Virtanen kiinnit-

ti puheenvuorossaan SAK:n edustajis-
tossa huomion ajankohtaisiin energia-
kysymyksiin. Hän nosti esille Sähkölii-
tonkin ajamat verohelpotukset ja sää-
tövoiman sekä sähkön hintakaton.

Virtanen kiitti maan hallitusta säh-
kön korkeaa hintaa kompensoivis-
ta helpotuksista: arvonlisäveron alen-
nuksesta ja verovähennyksestä. Toki 
hänestä arvonlisävero olisi voinut olla 
10 prosentin sijasta 5:kin, ja veroker-
tymä pysyisi silti kohtuullisena. Moit-

teet saivat ne, jotka poikkeuksellises-
sa maailman tilanteessa haluavat jät-
tää kuluttajat nuolemaan näppejään.

– Caruna on ilmoittanut aikovansa 
nostaa siirtohintojaan. On hallituksen 
perusajatuksen vastaista siirtää ku-
luttajille suunnattu veroale osinkoina 
omistajien taskuun.

Hän muistutti, ettei energian val-
mistamisen hinta ole kallistunut, vain 
futuurien hinnat ovat nousseet. Siksi 
Energiavirastolta on lupa odottaa ku-
luttajille kohtuullista sähkön hintakat-
toa. Virasto on määrittelemässä kulut-

tajille myytävän sähkön kohtuuhintaa.
– Toivottavasti katto perustuu ku-

luttajien todellisuuteen eikä vain yhti-
öiden näkemyksiin omista kustannuk-
sistaan.

VESIVOIMAN KESTÄVÄ LISÄÄMINEN 
TAKAA TARPEEKSI SÄÄTÖVOIMAA
Säätövoiman riittävyyden takaamisek-
si Virtanen esitti, että energiamuoto-
jen kesken on säilytettävä tasapaino. 
Kun lisätään tuuli- ja aurinkovoimaa, 
rinnalla tulisi huolehtia säätövoimasta 
niiden päivien varalta, kun tuuli ei pu-

halla eikä aurinko paista.
– Nopeiden kulutushuippujen ta-

saamiseen ollaan kehittämässä muun 
muassa kontteihin pakattuja konden-
saattoripaketteja, mutta pitkäaikai-
seen varastointiin niistä ei ole. Ve-
sivoiman tuotannon turvaaminen ja 
kestävä lisääminen ovat oleellinen 
osa ratkaisua, jolla riittävä säätövoi-
ma taataan.

Kaksipäiväinen SAK:n edustajiston 
kokous pidettiin marraskuun lopulla 
Helsingissä. Jari Virtanen on Sähkölii-
ton edustaja edustajistossa. n

Jari Virtanen SAK:n edustajistossa:
Siirtoyhtiöt pyrkivät omimaan sähkön veroalen hyödyt

P arkanolainen Sähkösuomilammi 
Oy palkittiin Vuoden 2022 säh-

köurakoitsijana marraskuun loppu-
puolen Sähköurakoitsijapäivillä. Per-
heyrityksen ovat vuonna 1981 perus-
taneet kolme veljestä: Martti, Erkki ja 
Harri Suomilammi. Nykyinen toimi-

tusjohtaja on Sami Suomilammi, Er-
kin poika.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL 
ry nimeää vuosittain jäsenistöstään 
sähköurakoitsijan, jonka toiminta ja 
tulokset ovat hyvä esikuva koko alal-
le. Valitsijaraati arvostaa urakoitsijan 

liiketoiminnan kannattavuutta, vas-
tuullista toimintatapaa, hyvää mainet-
ta ja aktiivista osallistumista liiton toi-
mintaan.

Sähkösuomilammin nousujohtei-
sessa kehityksessä on ollut välissä ta-
saisempia vuosia, mutta se ei ole teh-

Kiitospuhetta pitämässä 
toimitusjohtaja Sami 
Suomilammi, vieressään 
hallituksen puheenjohtaja 
Harri Suomilammi, 
sähköasentaja Henri 
Suomilammi, sähköasentaja 
Vesa Niemenmaa ja 
sähkötöiden johtaja Harri 
Grönfors. Tunnustuksen 
luovutti STUL:n hallituksen 
puheenjohtaja Jarmo Töyräs.

Vuoden sähköurakoitsijana palkittiin Sähkösuomilammi
nyt yhtään negatiivista tilinpäätöstä yli 
40-vuotisen historian aikana. 

Pääomistajien Sami ja Harri Suomi-
lammin kanssa yrityksessä työskente-
lee noin 35 asentajaa sekä muutama 
toimihenkilö.

ISO 9001 JUURI PÄIVITETTY
Yrityksessä on käytössä ISO 9001 

-laatujärjestelmä, mitä voi pitää pien-
yritysvaltaisella sähköurakointialalla 
poikkeuksena.

– Juuri äskettäin päivitimme ISO 
9001 -standardin, kun uusimme TU- 
eli Turvaurakoitsijasertifikaatin. TT- eli 
Talotekniikkasertifikaatti on työn alla. 
PI-paloilmoitinluvat hankimme myös 
äskettäin, Harri Suomilammi luettelee.

Sami Suomilammi sanoo, että tule-
vaisuuden ennustaminen on hanka-
laa, koska kysymysmerkkejä aiheutta-
vat sota, pandemiat, tavarapulan kes-
to ja mahdollinen taantuma. 

Hän näkee talotekniikka-alan toimi-
joille kuitenkin runsaasti liiketoiminta-
mahdollisuuksia. Sähköautoilun yleis-
tyessä tarvitaan lisää latausasemia, ja 
yksi merkittävä tulevaisuuden osa-
alue ovat aurinkosähköjärjestelmät. n
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”TOIVOISIN tapaavani mahdollisimman monta Sähköliiton aktiivia vuonna 
2023, mutta siinä asiassa tarvitsen joulupukilta pientä tiedotuksellista apua. 
Tiedän, että pukki vierailee aattona kaikkien Sähköliiton jäsenten kotona, joten 
mikäli siitä ei ole liikaa vaivaa, voisiko pukki mainita, että kaikki koulutusasiois-
ta kiinnostuneet jäsenet voivat lähestyä minua ajatuksineen ja ideoineen heti 
tulevan vuoden alusta. Yhteistyöllä teemme loistavan koulutusvuoden 2023!”
TOMI JUNTUNEN
Sähköliiton koulutusvastaava 1.1.2023 alkaen

”HYVÄ joulupukki, toivon ensinnäkin, että tuot mukanasi valon ja toivon. Elämme synkkiä aikoja ja epä-
varmuus leimaa tulevaisuutta. Tarvitsemme nyt uskoa parempaan tulevaisuuteen, rakentavaa vuoropu-
helua sekä kansojen että päättäjien ja kansalaisten välille.

Työnantajien ja työntekijöiden pitäisi löytää yhteinen polku eteenpäin. Toivottavasti voit sytyttää lyhty-
jä pimeässä tuiskussa tarpovalle neuvottelujoukolle. Bulevardilla toivon tapaavani työmarkkinatoimijoita 
ihan muuten vain miettimässä työelämän kehittämistä toiveikkaan tulevaisuusvuoropuhelun hengessä.

Koska elämme kovia aikoja ja tiedämme, että lahjojenkin kanssa pitää olla maltillinen, pukki voisi an-
taa viisaita ajatuksia ja yhteistyön aihioita, jotta jaksaisimme yhdessä tarpoa läpi tämän hankalan ajan. 
Voimia myös pukille, pukin muorille ja kaikille ahkerille tontuille vuoden kiireisimpänä ajankohtana!”
ANU SAJAVAARA
valtakunnansovittelija

”TOIVEENI vuoden 2022 lopulle näin luottamus-
miesvaalivuotena on, että kaikki tiedot kaikista 
luottamusmiesvalinnoista saapuvat ajoissa peril-
le Sähköliittoon. Silloin tehtävään valitut pääse-
vät heti sellaisille liiton postituslistoille, joilla jae-
taan tehtävän hoitamisen kannalta tärkeää tietoa. 
Toivon tietenkin myös sitä, että luottamusmiesten 
määrä lähtee kovaan kasvuun.

Nyt kun koronatilanne on rauhoittunut, yksi toi-
veeni koskee toista maailmanlaajuista asiaa: Ve-
näjän hyökkäyssota Ukrainassa saisi loppua.”
JANI EKMAN
Sähköliiton alueasiantuntija, Varsinais-Suomi

ENÄÄ MITÄTÖN MÄÄRÄ PÄIVIÄ JOULUUN, JA VUODENVAIHDEKIN ON KOHTA KÄSILLÄ. 

KYSYIMME MUUTAMALTA SÄHKÖLIITTOLAISELTA JA MUILTA TUTUILTA, 

MITÄ HE TOIVOVAT JOULUKSI JA ENSI VUODEKSI.

                 

                                                        

n KOONNUT: MINNA JÄRVENPÄÄ

Toivon, että…Toivon, että…
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”MINUN joulutoiveeni on, että huolimatta maailman epävarmuudesta ja kriiseis-
tä jokaisella on mahdollisuus ajatella, että tulevaisuudessa odottaa jotain hyvää ja 
tavoittelemisen arvoista. Että on toivoa. Että huonoja aikoja seuraa aina uusia, hy-
viä aikoja. 

Meidän päättäjien lähivuosien tärkein tehtävä on kantaa vastuuta kestävästä tu-
levaisuudesta ja yhteisen tulevaisuususkon rakentamisesta. 

Kestävän tulevaisuuden rakentamisessa energiajärjestelmän uudistaminen ja 
vihreä siirtymä ovat aivan avainasemassa. Se, että olemme Suomessa jo ryhtyneet 
toimeen, auttaa meitä tu-
levan talven sähkön riit-
tävyyden varmistamas-
sa. Meillä on myös kan-
sakuntana kykyä ja vah-
vuutta varautua ja selvi-
tä kaikenlaisista haas-
teista. Uskon, että 
selviämme myös tästä 
talvesta. Ja vaikka olisi 
hetkellisesti hyvin han-
kalaakin, meidän pitää 
vain kestää. Meidän tu-
lee puolustaa Ukrainaa 
ja ukrainalaisia niin 
kauan kuin tarvitaan.”
Minna Arve 
ensi kesän 
Volttipäivä-kaupungin 
Turun pormestari

”ENSIMMÄINEN toiveeni 
on, että Sähköliiton am-
mattiosastoissa ja työ-
huonekunnissa päästäi-
siin rauhoittumaan jou-
luun kaiken kiireen kes-
keltä. Jatkamme sitten 
akut ladattuina hyvin al-
kanutta yhteistä mat-
kaa osasto- ja aluetoi-
minnan uudelleenorgani-
sointihankkeessa vuon-
na 2023!

Toinen toiveeni on, että 
hanketta päästäisiin laa-
jentamaan koko maan 
kattavaksi. Yhteistä teke-
mistä riittää joka puolella, ja 
jo tässä vaiheessa voi todeta, että työ hankkeen pilottialueilla on ollut hyväksi 
Sähköliitolle ja alueen ammattiosastoille.”
JANNE HEIKKINEN
Sähköliiton alueasiantuntija, Keski-Suomi/Savo-Karjala

”TOIVON energiaturvallista vuotta 2023 Suomeen ja muualle Eurooppaan, eri-
tyisesti Ukrainaan. Energiapula on tehnyt selväksi toimitusvarman ja kohtuuhin-
taisen sähkön merkityksen hyvinvoinnille ja häiriöttömälle arjelle. Teemme töi-
tä sen eteen, että vesivoimalaitoksiemme kokonaiskäytettävyys säilyy erinomai-
sella tasolla. 

Vesivoiman osuus Suomessa tuotetusta sähköstä on noin viidennes ja uusiu-
tuvilla tuotetusta sähköstä noin puolet. Lisäksi vesivoima kattaa valtaosan säätö-
tarpeesta eri markkinoilla. Säätövoiman tarpeellisuus korostuu entisestään tule-
vaisuudessa, kun sääriippuvaisten energiamuotojen käyttö lisääntyy. Vesivoiman 
toimintaedellytyksiä on vahvistettava, jotta tuotamme sähköjärjestelmän toimin-
nan kannalta välttämätöntä joustoa myös tulevaisuudessa. 

Ilmastonmuutoksen torjuminen on yksi tehokkaimpia keinoja pysäyttää luon-
non monimuotoisuuden köyhtyminen. Puhdas, toimitusvarma ja kohtuuhintainen 
vesisähkö on osa ratkaisua. Kevään eduskuntavaaleihin toivon uudenlaista ajat-
telua vesivoimatuotannon ja ympäristötavoitteiden yhteensovittamiseksi. Tarvit-
semme tasapainoista sääntelyä sekä kansallisella että EU-tasolla.”
TUOMAS TIMONEN
toimitusjohtaja, Kemijoki Oy 

”TOIVOISIN kaikille sydämeen rauhaa ja rakkautta, aktiivista yhdessä tekemis-
tä ja yhteisistä asioista huolehtimista. Toivoisin ammattiliittojen arvostuksen 
nousevan nuorten keskuudessa niin, että he tulisivat rohkeasti mukaan anta-
maan oman äänensä ja tekemään Sähköliitosta sellaisen, joka säilyttää neuvot-
teluasemansa ja pystyy vastaamaan tulevaisuuden muutoksiin. Me kaikki an-
saitsemme ja vaadimme turvallisen, terveellisen ja tasa-arvoisen työelämän, 
mutta sitä ei saada vain pyytämällä. 

Henkilökohtaiseen elämääni en toivo mitään niin paljon kuin terveyttä per-
heellemme – ja villasukat.”
EMMA HYVÖNEN
sähköliittolainen, SAK:n tämän vuoden toisen Duunari-stipendin saaja
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Olemme tänäkin vuonna lahjoittaneet joulutervehdysvarat 
Hyvä Joulumieli -keräykseen. Keräyksen tuotolla hankitaan 
ruokalahjakortteja kotimaan vähävaraisille lapsiperheille.
Keräyksen järjestävät Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja
Suomen Punainen Risti yhdessä Ylen kanssa.

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

Yrityksen komennustöissä olleet 
työntekijät osallistuivat päivän 
kestävään lailliseen lakkoon, josta 

oli siis tehty asianmukainen ennakkoil-
moitus. Yritys ei maksanut heille päivära-
hoja vedoten siihen, että he olivat olleet 
poissa töistä vapaapäivää edeltäneen 
työpäivän. Yritys perusteli toimintaansa 
sillä, etttä työntekijöihin sovellettavan 
työehtosopimuksen matkustusmääräys-
ten mukaan päivärahaa ei tässä tapauk-
sessa suoriteta.  

Sähköliitto katsoi, että työnanta-
jan tulkinta on yhdenvertaisuuslaissa 
kiellettyä ammattiyhdistystoimintaan 
osallistumisen perusteella tapahtuvaa 

syrjintää. Työehtosopimuksen määräyk-
sissä mainituilla luvattomilla poissaoloilla 
tarkoitettiin vain niitä tilanteita, jolloin 
työntekijällä ei ole hyväksyttävää perus-
tetta olla poissa töistä.

Työtuomioistuin asettui Sähköliiton 
tulkinnan kannalle ja katsoi, että va-
paapäivältä maksettu päiväraha kattaa 
komennuspaikkakunnalla oleskelusta 
syntyviä kuluja. Niitä syntyi myös lak-
koon osallistuneille. Yrityksen katsottiin 
rankaisevan työntekijöitä siitä, että he 
olivat osallistuneet lailliseen työtaiste-
luun.

Yritys tuomittiin maksamaan päivära-
hat komennustyöntekijöille. n

Lakkoon osallistuminen ei ollut luvaton poissaolo

KOMENNUSTYÖNTEKIJÄT 
SAIVAT PÄIVÄRAHANSA

Lämmintä joulua 
  ja valoisaa vuotta 2023!



JÄSENPALVELUT JA -EDUT 2023

Sähköliittolaisena työ- ja vapaa-aikasi on turvallisempaa ja 
laadukkaampaa, kiitos jäsenyyteesi sisältyvien kattavien jä-
senpalvelujen ja -etujen. 

Tässä kattaus jäseneduistasi, jatkuvasti päivittyvän lista-
uksen löydät nettisivuiltamme.

Osion päättää koulutuspaketti, joka listaa vuoden 2023 
koulutukset. Merkitse jo nyt kalenteriisi kiinnostavimmat ja 

muista käydä ilmoittautumassa nettisivujemme Koulutukset 
& tapahtumat -osiossa. Hakulomakkeen löydät aina kunkin 
koulutuksen omalta sivulta.

Koulutuskäytännöistä voit lukea lisää jäsenetuosion lo-
pussa olevasta Sähköliiton koulutusohjesäännöstä. 

Sahkoliitto.fi/edut-ja-palvelut • Sahkoliitto.fi > Koulutukset 
& tapahtumat

* Kysyimme Facebookissa ja Instagramissa jäseniltämme, mitä ovat teidän mielestänne Sähköliiton parhaat jäsenedut. 
Julkaisemme saamiamme vastauksia vastaajien etunimillä.

Kaarniemen 
lomapaikka! 

Koko perheen 
suosikkijäsen-

etu <3
PASI

Kalenteri, 
jonka unohdan 

aina tilata 
ajoissa.
Markku

Vasama 
jo vuodesta 

1980… 
Siitä en luovu.

Tapsa

Asianajajan 
puhelinpalvelu,
 joka palvelee 

muissa kuin 
työehto-

sopimusasioissa.
Miia

Työehto-
sopimusten 
neuvottelu.

Niko
Kalenteri. 

Jani

Kalenteri.
Timo

Edulliset mökit.
Hennimari

TES. 
Oskari

Työehto-
sopimukset.

Sami
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A
ANSIOMERKIT
Ammattiosastosi voi hakea sinulle toiminta- tai 
suuransiomerkkiä tunnustuksena toiminnastasi 
osastossasi ja Sähköliitossa. Merkin myöntää Säh-
köliiton hallitus vahvistettuja ansiomerkkisään-
nöstöjä noudattaen. 

Sähköliiton kultaisen ansiomerkin saajaa esittää 
liiton hallitus, joka myös myöntää sen. Nämä an-
siomerkit jaetaan aina uuden edustajiston ensim-
mäisessä kokouksessa.

Ansiomerkkihakemus: Sahkoliitto.fi/lomakkeet

ASIANAJOTOIMISTO
KASANEN & VUORINEN
Yksityiselämään liittyvissä oikeudellisissa asiois-

JÄSENEDUT

ETUSI TYÖELÄMÄSSÄ
Sähköliittolainen, olemme tukenasi 
työelämässä varmistamassa, että 
oikeuksistasi ja työturvallisuudestasi 
pidetään huolta. Yhden prosentin 
jäsenmaksulla saat sellaista turvaa ja 
tukea, jota ei voi euroilla mitata. 

K
KOULUTUS
Sähköliitto järjestää itse koulutusta ja tukee osal-
listumistasi myös muiden tahojen järjestämään 
koulutukseen. Opiskelu työn ohessa parantaa am-
matillista pätevyyttäsi, lisää motivaatiotasi ay-
toimintaan ja antaa uutta virtaa arkeesi.

Kursseilla on myös mukava vaihtaa kuulumisia 
muiden osanottajien kanssa. 

Vuoden 2023 koulutustarjonta on koottu näi-
den jäsenetusivujen loppupuolelle, ja tarkemmat 
tiedot vuoden ensimmäisistä kursseista löydät si-
vuilta 20–21.

Sahkoliitto.fi > Koulutukset & tapahtumat

L
LAINOPILLINEN NEUVONTA 
JA OIKEUSAPU
Sähköliiton asiantuntijat neuvottelevat vuosittain 
noin sata työelämän erimielisyystapausta, joista 
osa päätyy oikeuteen. 

Asiantuntijamme antavat sinulle maksutonta 
lainopillista neuvontaa puhelimitse ja kasvok-
kain.

Sähköliittolaisena sinulla on myös mahdolli-
suus saada oikeusapua työsuhdeasioiden työ-
paikka- ja tuomioistuinkäsittelyyn. Oikeusavun 
myöntää liiton hallitus, ja se kattaa myös oikeu-
denkäyntikulut, jos sinut mahdollisesti hävityssä 
asiassa velvoitetaan maksamaan työnantajallesi. 

Soita työsuhde- ja työehtosopimusasioissa puh. 03 
252 0700 (ma–pe klo 9–15) tai meilaa edunvalvonta@
sahkoliitto.fi

Asiointi toimistoissamme: varaa aika etukäteen soit-
tamalla 023 252 0700 tai meilaamalla tavoittelemal-
lesi asiantuntijalle etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi

LUOTTAMUSHENKILÖT 
Työpaikan Sähköliittoon järjestäytyneet työnteki-
jät valitsevat keskuudestaan luottamusmiehet ja 
työsuojeluvaltuutetut kahden vuoden välein. He 
toimivat tiedonvälittäjinä ja neuvottelijoina työn-
tekijöiden ja työnantajan välillä.

T
TYÖEHDOT
Sähköliitto vaikuttaa paitsi työpaikkojen arjessa 
ja työehtosopimusneuvotteluissa, myös työnte-
kijöiden olojen parantamiseen liittyvässä yhteis-
kunnallisessa päätöksenteossa.

Ammattiliittojen ansiosta suomalaisessa työ-
elämässä tunnetaan esimerkiksi sellaiset asiat 
kuin vuosiloma, irtisanomissuoja, lomaraha, 
äitiys- ja vanhempainvapaa sekä sairausajan 
palkka. Ne tuntuvat itsestäänselvyyksiltä, mutta 
niitä ei ehkä olisi ilman ammattiliittoja.

TYÖEHTOSOPIMUKSET
Työehtosopimuksessa on sovittu työnantajapuo-
len kanssa työsuhteessasi noudatettavista vä-
himmäisehdoista. Niitä ei voi alittaa, ylittää kyl-
läkin. Liittoon järjestäytyneenä turvaat näiden 
vähimmäisehtojen jatkuvuuden.

Sähköliitto solmii kaikkiaan 9 valtakunnallista 
työehtosopimusta ja lisäksi useita yrityskohtai-
sia työehtosopimuksia.

Sahkoliitto.fi/tyoehtosopimukset

TYÖSUOJELU
Sähköliitto valvoo jäsentensä etuja myös työtur-
vallisuuteen liittyvissä asioissa. Työsuojelutoi-
minnan tavoitteena on rakentaa työympäristö, 
jossa terveytesi ei vaarannu: turvallinen työym-
päristö, terveet työntekijät, fyysisten ja psyyk-
kisten riskien tunnistaminen, ennakoiminen 
ja hallitseminen, hyvä työilmapiiri, hyvinvoiva 
työyhteisö, yrityksen kokonaisvaltainen kehittä-
minen sekä tuotannon häiriöttömyys ja korkea 
laatutaso.

Sahkoliitto.fi > Pidämme puoliasi > Työsuojelu

TYÖTAISTELUKASSA
Olet oikeutettu työtaisteluavustukseen, jos liiton 
hyväksymä työtaistelu koskee sinua. Avustuksen 
määrän päättää liiton hallitus tapauskohtaisesti. 
Avustuksen määrästä riippuu, onko se verotonta 
vai verollista.

Tavallisesti avustuksen maksaminen alkaa 
kahdeksannesta lakkopäivästä, mutta hallitus 
voi myös päättää esimerkiksi niin, että se alkaa 
ensimmäisestä päivästä.

Avustusta saadaksesi sinun tulee noudattaa 
liiton hallituksen tai oman ammattiosastosi työ-
taistelua koskevia ohjeita. 

TYÖTORI
Työtori on sinulle ja muille sähköalan ammat-
tilaisille räätälöity työpaikkasivusto, jossa voit 
etsiä avoimia työpaikkoja ammattinimikkeen, 
paikkakunnan tai vaikka yrityksen nimen pe-
rusteella. Lisäksi voit käyttää Hakuvahti-toimin-
toa, joka lähettää sinulle sähköpostitse tiedon 
uusista työpaikoista haluamaasi tahtiin. 

Työtorin ohella sinun kannattaa seurata myös 
Työpaikat sähköalan ammattilaisille -nimistä  

Facebook-ryhmää.

Tyotori.sahkoliitto.fi.

TYÖTTÖMYYSKASSA AARIA
Sähköliiton jäsenmaksuun sisältyy Työttömyys-
kassa Aarian jäsenmaksu. Sähköalojen työttö-
myyskassa sulautuu Aariaan vuoden alussa. Aaria 
maksaa jäsenilleen ansiopäivärahaa työttömyy-
den ja lomautuksen perusteella, vuorottelukor-
vausta vuorotteluvapaan ajalta sekä liikkuvuus-
avustusta ja vuoden alusta alkaen muutosturva-
rahaa.

Aariaan kuuluu sulautumisen jälkeen noin  
112 000 jäsentä eri ammattialoilta.

Aariakassa.fi

U
URAKKALASKENTAOHJELMA ASPA
ASPA-urakkalaskentaohjelma on tarkoitettu säh-
köistys- ja sähköasennusalalla työskenteleville jä-
senillemme. Ohjelman avulla voit suorittaa yk-
sikköhinnoitellun urakan, asuntotuotannon ja 
niin sanotun könttäurakan laskennan sekä ura-
kan jaon.

Ohjelman asennus- ja käyttöohjeet löytyvät 
Sähköliiton nettisivuilta.

Voit itsekin hankkia ASPA-lisenssin 80 euron 
hintaan, mutta varmista ensin, hankkiiko am-
mattiosastosi sen omille sopimusalajäsenilleen.

Sahkoliitto.fi > Edut ja palvelut > Sähköiset palve-
lut jäsenille

MUUT JÄSENETUSI
Sähköliittolaisena ulottuvillasi on 
myös monenlaisia vapaa-ajallasi ja 
osastotoiminnassa hyödynnettäviä 
jäsenetuja.
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sasi voit kääntyä yhteistyökumppanimme Asian-
ajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy:n puoleen 
soittamalla numeroon 040 809 9900. Puhelinneu-
vonta on maksutonta, ja se palvelee maanantaista 
perjantaihin kello 9–15.

Maksuton neuvonta ei koske asiakirjojen tutki-
mista ja laatimista. Heinäkuussa palvelu on kesä-
tauolla.

E
ECKERÖ LINE
Sähköliiton jäsenenä matkustat Eckerö Linen Hel-
sinki–Tallinna-reitillä 20 prosenttia edullisem-
min. Laivayhtiö myöntää SAK:laisten liittojen jäse-
nille alennuksen henkilölippujen risteily- ja reitti-
matkojen päivittäisestä verkkokauppahinnasta sa-
malla varausnumerolla matkustaville vähintään 
kymmenen hengen ryhmille. Kesäsesongin aikana 
alennus on kymmenen prosenttia.

Alennuksen saat ostamalla lippusi Eckerö Linen 
verkkokaupasta ja käyttämällä varausvaiheessa 
tuotekoodia. Helmikuun loppuun saakka koodi on 
JARJ22. Uuden koodin löydät alla olevasta verkko-
kaupan osoitteesta maaliskuussa.

Varaudu esittämään jäsenkorttisi lunastaessasi 
lippuja. 

Eckeroline.fi/sak 

F
F-SECURE
Sähköliiton jäsenenä saat F-Securen Safe-tuot-
teista 20–40 euron alennuksen suojataksesi tieto-
koneesi, tablettisi ja älypuhelimesi internetin vaa-
roilta. Safe-tuotteita voit ostaa ja asentaa F-Secu-
ren kampanjasivun kautta. Alennetut hinnat saat 
käyttöösi klikkaamalla ensin Osta nyt -painiketta 
ja syöttämällä sen jälkeen tilaussivulla olevaan 
kenttään kampanjakoodin, jonka voit pyytää Säh-
köliitosta tai ammattiosastostasi.

campaigns.f-secure.com/safe/corporate/fi_fi

G
GREEN STAR -HOTELLIT
GreenStar-hotellit Joensuussa, Jyväskylässä, Lah-
dessa ja Vaasassa tarjoavat Sähköliiton jäsenille 
majoitusta erikoishintaan 1–3 hengen huoneissa. 
Edun saat tehdessäsi varauksen hotellien varaus-
järjestelmässä ja käyttämällä koodia SAK. Huone 
maksetaan paikan päällä, joten varaudu esittä-
mään jäsenkorttisi.

Aamiainen ei sisälly etuhintaan, mutta voit va-
rata sen huonevarausta tehdessäsi tai ostaa pai-
kan päällä. Etukäteen varattu aamiainen on euron 
edullisempi kuin paikan päällä ostettu.

Etuhintaisia huoneita ei ole tarjolla erikoista-
pahtumien aikana.

Tee varaus: Greenstar.fi (muista koodi SAK)

H
HOSTELLIT
Sähköliiton jäsenenä saat Suomen Hostellijär-
jestön yli 40 hostellissa 10 prosentin alennuksen 
normaalista majoitushinnasta. Kansainvälisellä 
hostellikortilla käytössäsi ovat Hostelling Interna-
tional -verkoston noin 3 500 hostellia 90 maassa, 
joissa saat vähintään 10 prosentin alennuksen.

Vuoden kansainvälinen hostellikortti maksaa 
sinulle 15 euroa (norm. 20 euroa) ja kahden vuo-
den 30 euroa (norm. 40 euroa). Kortin voit os-
taa verkkokaupasta ja kaikista Suomen HI-hostel-
leista.

Verkkokauppa: Hihostels.fi

I
IKAALINEN SPA
Ikaalinen Spa tarjoaa sähköliittolaisille jäsenetu-
alennuksen majoituksesta Ikaalinen Spa- ja Spa 
Loft -hotelleissa sekä AuroraHut-igluissa. Sähkö-
liittolaisen alennus on 15 prosenttia normaalista 
majoitushinnasta torstaista lauantaihin ja 20 pro-
senttia sunnuntaista keskiviikkoon.

Jäsenetualennuksen saat tekemällä varauksen 
Ikaalinen Span nettisivuilla ja käyttämällä alen-
nuskoodia SAHKO. Verkkokauppa laskee auto-
mattisesti alennuksen varaukselle. Huoneen hin-
taan sisältyy myös aamiainen, pysäköinti sekä 
kylpylän ja kuntosalin käyttö. Tutustu majoitus-
vaihtoehtoihin verkkosivuilla.

Ikaalinenspa.fi

J
JÄSENKALENTERI
Sähköliiton sopimusalajäsenenä saat vuosittain 
taskukalenterin tilaamalla sen syksyllä sähköisen 
tilauskanavan kautta tai tekstarilla. Kalenterista 
löydät selkeää perustietoa liitosta, työttömyyskas-
sasta ja osastoista.

Onko sinulla asiaa liittoon tai vaikkapa jolle-
kin hallinnon jäsenelle? Tärkeät yhteystiedot ovat 
myös kalenterissa.

K
KALEVA 
Henkivakuutus turvaa perheesi taloushuolilta, jos 
sinulle sattuisi pahin. Sähköliiton jäsenenä voit 
hankkia henkivakuutuksen joko vain itsellesi tai 
vieläkin edullisempana pariturvana itsellesi ja 
puolisollesi. Pariturvassa riittää, että toinen va-
kuutetuista on Sähköliiton jäsen.  

Hyödynnä jäsenetu ja laajenna perheesi vakuu-
tusturvaa! Etua jo hyödyntäneet jäsenet säästä-
vät keskimäärin noin 300 euroa vuodessa. Lasket 
henkivakuutuksesi hinnan näppärästi netissä. 

Vakuutuksen myöntäjäyhtiö on yhteistyökump-
panimme Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, 
jonka asiakas- ja korvauspalvelusta vastaa If Va-

hinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike. 

Kalevavakuutus.fi

L
LEHTIETU
Sähköliiton jäsenenä saat työväenlehtien vuositi-
lauksista lehtiedun, yhden per tilaaja.

25 euron etu koskee Demokraatti- ja Kansan 
Uutiset -lehtiä, 15 euron etu muita palkansaaja-
lehtiä. Ilmoita tilausta tehdessäsi, että olet Sähkö-
liiton jäsen. Lehti vähentää tilauslaskustasi lehtie-
dun ja laskuttaa sen suoraan Sähköliitolta.

LOMAPAIKAT
Sähköliiton jäsenenä lomailet haluamasi ajan lii-
ton omassa lomapaikassa Kotkan Kaarniemessä 
tai viikon liiton lomaosakkeissa Saariselällä, Sal-
lassa, Tahkolla, Tampereella, Vierumäellä tai Vuo-
katissa.

Varausjärjestelmään pääset liiton nettisivuilta. 
Nopein varaaja saa varattua kohteen itselleen 
maksamalla varauksen verkkopankissa tai luotto-
korttimaksuna varaamisen yhteydessä.

Sahkoliitto.fi > Omat lomapaikat, joissa viihtyy

M
MERKKIPÄIVÄLAHJAKORTTI 
Sähköliiton jäsenenä saat 50 vuotta täyttäessäsi 
merkkipäivälahjakortin. Korttien toimitus tapah-
tuu suunnilleen merkkipäiväkuukauden puolivä-
lissä, eli osa saa lahjakorttinsa hieman etu- ja osa 
jälkikäteen.

N
NORDIC CHOICE HOTELS
Nordic Choice Hotels -ketjulla on Suomessa kaksi 
Clarion-hotellia ja lisäksi hotelleja Ruotsissa, Nor-
jassa, Tanskassa ja Baltian maissa. SAK:n jäsenlii-
ton jäsenenä saat 15 prosentin alennuksen päivän 
hinnasta. 

Majoitus maksetaan hotellissa. Varaukset voi 
perua ilman kuluja klo 16 saakka saapumispäi-
vänä. WiFi ja aamiainen sisältyvät huonehintaan.

Nordicchoicehotels.fi/sak

S
SAL-LOMAT
Sähköliitto on Suomen Ammattiliittojen Lomajär-
jestö SAL ry:n jäsen. SAL tukee osallistumista Pal-
kansaajien hyvinvointi ja terveys ry:n 1.askel-jak-
soille.

Sal-lomat.fi 

SOKOS HOTELLIT
SAK:laisen liiton jäsenenä saat Sokos Hotellien 
tarjoamia kausittain vaihtuvia vapaa-ajanmajoi-
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tustarjouksia. Suomessa käytössäsi on yli 50 ho-
tellia 28 paikkakunnalla. Virossa Tallinnassa voit 
majoittua Sokos Hotel Virussa ja Pietarissa Origi-
nal Sokos Hotel Olympia Gardenissa, Solo Sokos 
Hotel Vasilievskyssä tai Solo Sokos Hotel Palace 
Bridgessä.

Hintaetu on voimassa vain netin kautta teh-
dyissä ja ennakkoon maksetuissa varauksissa. 
Muista näyttää jäsenkorttisi vastaanotossa sisään 
kirjautuessasi.

Sokoshotels.fi/fi/tarjoukset/tarjous/tarjoukset-liitto-
jen-jasenille

ST1
Pohjoismainen energiayhtiö St1 myöntää sähköliit-
tolaisille tankkausalennusta yli 400 St1- ja Shell-
asemalla (ei ShellExpress-asemilla) Suomessa. 
Alennus vaihtelee ajankohdan ja aseman mukaan 
mutta on aina vähintään 0,5 senttiä litralta. Myös 
lämmitysöljytilauksista saat alennusta 0,5 sent-
tiä litralta ja pääset lisäksi nauttimaan HelmiSim-
pukoiden kuukausittain vaihtuvista herkullisista 
eduista.

Jos olet suht uusi sähköliittolainen, etu on jä-
senkortillasi. Tunnistat sen St1:n, Shellin ja Hel-
miSimpukan logoista. Jos sinulla on vanha jäsen-
kortti, saat edun käyttöösi tilaamalla St1 Kätei-
salennuskortin. 

Tankkausalennuksen saat, kun käytät korttia 
kortinlukijassa ennen maksukorttia. Lämmitys-
öljyedun saat ilmoittamalla kortissa olevan St1:n 
asiakasnumeron tilauksesi yhteydessä. Kun rekis-
teröit uuden jäsenkorttisi St1:n sivuilla, saat myös 
St1:n tarjoamat kumppaniedut käyttöösi.

St1.fi/sahkoliitto

SÄHKÖLIITTO-SOVELLUS
Sähköliiton mobiilisovellus on palvelu, jossa on 
mobiilijäsenkorttisi ja jossa voit maksaa jäsenmak-
susi. Sieltä löydät muun muassa jäsenedut, uuti-
set, vakuutustiedot ja tärkeitä yhteystietoja. So-
velluksessa pääset näppärästi päivittämään myös 
omia tietojasi. 
Sovelluksen pääset hankkimaan omasta sovellus-
kaupastasi, joko AppStoresta tai Google Play-kau-
pasta. Kirjautumiseen tarvittavat tunnukset ovat 
samat kuin Sähköliiton sähköisessä asioinnissa: 
jäsennumerosi ja salasana. Jos et ole luonut tun-
nuksia, voit ensimmäisellä kerralla kirjautua jä-
sennumerolla ja henkilötunnuksen alkuosalla eli 
syntymäajallasi.

T
TALLINK SILJA
Sähköliiton jäsenenä voit liittyä Tallink Siljan Club 

One -kanta-asiakasohjelmaan veloituksetta. Pää-
set automaattisesti ohjelman keskimmäiselle eli 
Silver-tasolle, jolloin voit varata matkoja Silver-
asiakkaan hinnoin.

Jos olet jo Club One -asiakas, nykyinen asiakas-
numerosi pysyy voimassa. Ilmoita asiakasnume-
rosi ja se, että olet Sähköliiton jäsen, osoitteeseen 
erikoisliittymiset@tallinksilja.com ja saat Silver-
tason kortin veloituksetta postitse. 

Tallinksilja.com/fi/web/fi/club-one-erikoisliittymi-
nen

TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKKI
Tampereen Seudun Osuuspankki myöntää Sähkö-
liiton jäsenille palkankeskeytymis- ja sapattiva-
paaluottoa. Luoton saaminen ei riipu asiakassuh-
teesta, vaan saajalle voidaan avata pankkiin erilli-
nen tili, jolta lyhennykset hoidetaan.

Palkankeskeytymisluotto on tarkoitettu tilan-
teisiin, joissa palkkatulo keskeytyy esimerkiksi 
lomautuksen tai työtaistelun takia.

Sahkoliitto.fi > Edut ja palvelut > Pankki- ja vakuu-
tusedut

V
VAKUUTUSYHTIÖ TURVA
Sähköliiton jäsenenä sinut on vakuutettu vakuu-
tusyhtiö Turvassa jäsenvakuutuksella, joka sisäl-
tää matkustajavakuutuksen vapaa-ajan matkoille. 
Sinut on vakuutettu myös osallistuessasi liiton 
järjestämiin järjestötehtäviin tai tilaisuuksiin. 

Matkustajavakuutus kattaa myös mukanasi 
matkustavat alle 18-vuotiaat lapset ja lapsenlap-
set. 

Lataamalla Turvan oman TaskuTurva-mobii-
lisovelluksen puhelimeesi matkavakuutuskortti 
kulkee aina mukana reissuillasi. TaskuTurvasta 
löydät myös tiedot vakuutuksistasi, viimeisimmät 
laskusi sekä luotettavan lääkärin ja SOS-hätäpal-
velun yhteystiedot, jos sairastut ulkomaan mat-
kalla. Lataa sovellus puhelimeesi turva.fi/lataa

Turva tarjoaa sähköliittolaisille myös 10 prosen-
tin jäsenalennuksen vapaaehtoisista, jatkuvista 
vakuutuksista. Kun sinulla on Turvan kotivakuu-
tuksen lisäksi vähintään yksi muu vakuutus, saat 
lisäksi 10 prosentin omistaja-alennuksen. Jos si-
nulla on vain yksi vakuutus Turvassa, saat omis-
taja-alennuksen kahden vuoden asiakkuuden jäl-
keen. Nämä alennukset eivät koske liikenneva-
kuutusta tai henkivakuutusta.

Liittokasko-autovakuutus sisältää bonusedun: 
kun olet ajanut kolme vuotta ilman vahinkoja, bo-
nuksesi ei putoa, jos sattuu vahinko. Liittokasko 
on Turvan kattavin kaskovakuutus ja tarkoitettu 
yksinoikeudella ammattiliittojen jäsenien ja hei-
dän perheenjäseniensä turvaksi.

Turvassa-henkivakuutuksella turvaat rak-
kaimpiesi muuttunutta arkea. Se on erityisesti 
ammattiliiton jäsenelle edullinen henkivakuu-
tus: vuonna 2023 Turvassa-henkivakuutuk-
sen liittoetu Sähköliiton jäsenelle on 40 prosent-

tia. Vakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäi-
nen Henkivakuutusyhtiö. Laske hinta osoitteessa 
turva.fi/henkivakuutus

Lue lisää jäsenvakuutuksista ja -eduistasi Turva.fi/
sahkoliitto

VASAMA-LEHTI
Vuodesta 1957 saakka ilmestynyt Sähköliiton jä-
senlehti Vasama ilmestyy vuonna 2023 neljä ker-
taa. Sopimusalajäsenet saavat sen automaattisesti, 
oppilas- ja eläkeläisjäsenet tilaamalla maksutta 
syksyin auki olevien tilauskanavien kautta.

Voit lukea Vasamaa myös sähköisessä muodossa 
liiton nettisivuilla. Sieltä löytyy pdf-lehtien ar-
kisto vuodesta 2009 ja tuoreimmat digilehdet.

Sahkoliitto.fi/vasama

VERKKOKAUPPA
Sähköliiton verkkokaupasta ammattiosastot voivat 
tilata liiton logolla somistettuja tyylikkäitä tuot-
teita jäsenilleen. Saatavilla on myös kotimaista de-
signia ja huippubrändien tuotteita esimerkiksi 
osastojen merkkipäivälahjoiksi. Tuotteita on mah-
dollista teettää myös ammattiosaston omalla lo-
golla. Maksuliikenne hoituu laskulla.

Verkkokauppaan pääsy vaatii osastokohtai-
set tunnukset. Niitä osasto voi pyytää osoitteesta 
pekka.wikstrom@nisa.fi. 

Sahkoliitto-shop.nisa.fi

VIKING LINE
Viking Line tarjoaa SAK:laisten liittojen jäsenille 
alennuksia mm. risteilypaketeista sekä ammatti-
osastoille ja yhdistyksille kokousmatkoja koske-
via etuja.

Jos olet varaamassa matkaa, voit ottaa yhteyttä 
myös Viking Linen toimistoon puhelinnumeroon 
0600 41 577. Ilmoita varausta tehdessäsi Sähköalo-
jen ammattiliiton SAK ry:n jäsennumero 330122.

Vikingline.fi/sak  > Vapaa-ajan matkat

Y
YHDISTYSAVAIN
Yhdistysavain on työkalu, jonka avulla ammatti-
osaston on helppoa perustaa omat nettisivut, päi-
vittää niitä ja hoitaa jäsenviestintäänsä. Sillä teh-
tyjen sivujen ulkoasu on Sähköliiton visuaalisen 
ilmeen mukainen, ja osasto saa veloituksetta käyt-
töönsä sahkoliitto.fi-verkkotunnuspäätteen.

Työkalu otetaan käyttöön verkossa, ja tarjolla 
on neljä vaihtoehtoa: täysin ilmainen Free-versio 
sekä kuukausimaksulliset Start, Plus ja Premium. 
Viimeksi mainittuihin sisältyy enemmän toimin-
toja, muun muassa mahdollisuus omaan verkko-
tunnukseen.

Yhdistysavain.fi/liitot/sahkoliitto
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1. LIITON KURSSIT
Sähköliitto järjestää vuosittain koulu-
tustapahtumia, jotka on tarkoitettu so-
pimusalajäsenille ja oppilasjäsenille. 
Koulutusta voidaan järjestää myös ni-
metylle kohderyhmälle. Sähköliiton jä-
sen- palveluasiain johtokunta vastaa 
koulutuksen suunnittelusta. Edunval-
vontaan liittyvä koulutus suunnitellaan 
yhteistyössä sopimusalajohtokunti-
en ja työympäristöasiain johtokunnan 
kanssa. Koulutus voi olla alueellista tai 
valtakunnallista.

Sähköliiton omilla kursseilla korvataan:
• majoitus 2 hengen huoneissa
• ohjelmaan merkityt ruokailut
• kaikki kursseilla jaettava materiaali
• matkakulut koulutusohjesäännön
   kohta 5 mukaan.

2. OPISTOKURSSIT 
(Kiljava ja muut kansanopistot)
Luottamushenkilökoulutus
On koulutusta, joka hyväksytään vuo-
sittain Sähköliiton ja työnantajaliitto-
jen välisissä neuvotte- luissa työnan-
tajan tukeen oikeuttavaksi koulutuk-
seksi. Työnantajan tuki tarkoittaa an-
sionmenetyksen korvausta (keskitunti-
ansion mukaan tai kuukausipalkka ly-
hentämättömänä) ja ateriakorvausta 
opistolle. Työnantajan tukeen oikeute-
tut henkilöt määritellään työehtosopi-
muksissa.

Matkakulut korvataan koulutusohje-
säännön kohta 5 mukaan.

Opintostipendi luottamushenkilö-
koulutukseen osallistuville 
henkilölle
Opintovapaalain mukaan opintovapaa-
ta voidaan myöntää ammattiyhdistys-

koulutusta varten siten kuin valtakun-
nallisten työmarkkinajärjestöjen väli-
sessä työehto- tai virkaehtosopimuk-
sessa erikseen sovitaan. Pääsääntö 
työehtosopimuksissa on se, että työn-
tekijällä on hänen asemastaan riippu-
matta oikeus osallistua ay-koulutuk-
seen työsuhteen katkeamatta enin-
tään kuukauden ajan kalenterivuodes-
sa. Luottamusmies- ja työsuojeluedus-
tajille tarkoitettuun koulutukseen 
voivat osallistua esimerkiksi teknolo-
giateollisuuden yhdyshenkilöt tai muut 
koulutuksesta kiinnostuneet henkilöt, 
joilla ei ole työehtosopimuksen tarkoit-
tamalla tavalla oikeutta työnantajan 
maksamaan palkkaan koulutusajalta.

Niille sähköliittolaisille aktiiveille ja 
yhdyshenkilöille, jotka eivät saa kou-
lutusajalta palkkaa tai muuta korvaus-
ta maksetaan erillinen opintostipen-
di. Erillinen stipendi maksetaan vain 
luottamusmies- ja työsuojeluedustaji-
en koulutukseen osallistuville. Stipen-
din suuruuden päättää vuosittain liiton 
edustajisto. Jos koulutuksen pituus on 
alle viikon, on stipendin suuruus kurs-
sin pituuden mukaan laskettava viik-
kostipendin osamäärä. 

Liitto seuraa vuosittain sitä, ettei 
maksettujen stipendien enimmäismää-
rä ylitä verottajan vuosittain antamaa 
enimmäismäärää. Saajalla on vastaa-
vasti velvollisuus seurata kaikkien sti-
pendien ja apurahojen enimmäismää-
rää. Sähkö- liitolla on oikeus tarkas-
taa stipendin hakijoilta se, että stipen-
di kohdistuu opinnoista aiheutuvien 
kulujen kattamiseen. Apurahojen ja 
stipendien vuotuinen enimmäismää-
rä löytyy verottajan syventävistä vero-
ohjeista.

Matkakulut korvataan koulutusohje-
säännön kohta 5 mukaan.

HELMIKUU
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 
TES-KURSSI
Työehtosopimus tutuksi
4.2.2023, Tampere   
hakuaika päättyy 20.1.2023

STARTTI-KURSSI UUSILLE 
LUOTTAMUSMIEHILLE
10.–11.2.2023. Tampere  
hakuaika päättyy 27.1.2023

NUORILLE TARKOITETTU SÄHKÖISTYS- 
JA SÄHKÖASENNUSALAN 
URAKKALASKENTAKURSSI
11.2.2023, Vantaa   
hakuaika päättyy 27.1.2023

TEOLLISUUS- JA ERITYISALOJEN 
AJANKOHTAISPÄIVÄT
11.–12.2.2023, Hotelli Sveitsi, Hyvinkää  
hakuaika päättyy 27.1.2023

MAALISKUU
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖ-
ASENNUSALAN TES-KURSSI
Työehtosopimus tutuksi
4.3.2023, Oulu   
hakuaika päättyy 17.2.2023

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖ-
ASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkamääräykset
11.3.2023, Tampere   
hakuaika päättyy 24.2.2023

SÄHKÖLIITTO TUTUKSI
11.–12.3.2023, Tampere   
hakuaika päättyy 24.2.2023

AMMATTIOSASTO 2023
18.3.2023 Oulu
hakuaika päättyy 3.3.2023

AMMATTIOSASTO 2023
18.3.2023 Hämeenlinna
hakuaika päättyy 3.3.2023

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
20.–24.3.2023, Kiljavan opisto, Nurmijärvi

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI
20.–24.3.2023, Kiljavan opisto, Nurmijärvi

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖ-
ASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkamääräykset
25.3.2023, Oulu
hakuaika päättyy 10.3.2023

AMMATTIOSASTO 2023
25.3.2023 Lappeenranta
hakuaika päättyy 10.3.2023

AMMATTIOSASTO 2023
25.3.2023 Seinäjoki  
hakuaika päättyy 10.3.2023

HUHTIKUU
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖ-
ASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkatöiden laskeminen
1.4.2023, Tampere   
hakuaika päättyy 17.3.2023

AMMATTIOSASTO 2023
1.4.2023 Teams   
hakuaika päättyy 24.3.2023

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 
TES-KURSSI
Urakkatöiden laskeminen
29.4.2023, Oulu   
hakuaika päättyy 14.4.2023

TOUKOKUU
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖ-
ASENNUSALAN KÄRKIMIESKURSSI
6.5.2023, Tampere   
hakuaika päättyy 21.4.2023

SYYSKUU
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖ-
ASENNUSALAN TES-KURSSI
Työehtosopimus tutuksi
16.9.2023, Vantaa    
hakuaika päättyy 1.9.2023

STARTTI-KURSSI UUSILLE 
LUOTTAMUSMIEHILLE
23.9.2023, Teams    
hakuaika päättyy 15.9.2023

SÄHKÖLIITTO TUTUKSI
23.–24.9.2023, Helsinki  
hakuaika päättyy 8.9.2023

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
1. osa 25.–27.9.2023 ja  
2. osa 30.–31.10.2023, Kiljavan Opisto, 
Nurmijärvi

LUOTTAMUSMIESTEN JATKOKURSSI
1. osa 25.–29.9.2023 ja  
2. osa 30.10.–3.11.2023, Kiljavan Opisto, 
Nurmijärvi

TYÖSUOJELUPÄIVÄT
29.–30.9.2023, Katinkulta, Vuokatti  
hakuaika päättyy 15.9.2023

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖ-
ASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkamääräykset
30.9.2023, Vantaa    
hakuaika päättyy 15.9.2023

LOKAKUU
ASPA-KOULUTUS
7.10.2023, Vantaa    
hakuaika päättyy 22.10.2023

ENERGIA-, ICT- JA VERKOSTOALAN 
TYÖEHTOSOPIMUSKURSSI
7.–8.10.2023, Tampere    
hakuaika päättyy 22.9.2023

TYÖSUOJELUPÄIVÄT
27.–28.10.2023, Scandic Aulanko, 
Hämeenlinna
hakuaika päättyy 13.10.2023

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖ-
ASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkatöiden laskeminen
28.10.2023, Vantaa
hakuaika päättyy 13.10.2023

Osallistuminen kursseille on sähköliittolaisille maksutonta. Ilmoittaudu mukaan Sähköliiton 
kursseille hakuaikaan mennessä kotisivujen tapahtuma-osiosta, mobiilisovelluksesta, osoit-
teella tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469. 
Tutustu koulutustarjontaamme www.sahkoliitto.fi

SÄHKÖLIITON KURSSIT 2023

1. LIITON KURSSIT
2. OPISTOKURSSIT (Kiljava ja muut kansanopistot)

3. PAIKALLINEN KOULUTUS
4. PIDEMPIKESTOINEN KOULUTUS, MM. HUMAK

5. KURSSITOIMINNAN MATKA- JA 
     MAJOITUSKULUJEN KORVAAMINEN

SÄHKÖLIITON 
KOULUTUSOHJESÄÄNTÖ



14  VASAMA

Järjestökurssit
Ovat ammattiyhdistystoimintaan lä-
heisesti liittyviä kursseja, joita järjes-
tetään ammattiyhdistys- liikettä lähel-
lä olevissa kansanopistoissa. Kurssille 
hakeudutaan ohjeen mukaisesti ja ha-
kemus toimitetaan liiton koulutusyksik-
köön, joka tekee päätöksen hakemuk-
sen hyväksymisestä.

Työnantajalla ei ole korvausvelvolli-
suutta koulutuksesta syntyneiden ku-
lujen ja ansionmenetyksen osalta. 
Työnantaja voi korvata syntyneet kus-
tannukset ja ansionmenetyksen sii-
tä paikallisesti niin sovittaessa. Kurssi-
laisten on anottava työnantajalta opin-
tovapaata koulutuksen ajaksi, jos se 
sijoittuu työvuoron ajalle. Koulutuk-
seen voi osallistua myös vapaa-ajalla 
tai työttömyysaikana.

Mikäli kurssille osallistumisesta syn-
tyy ansionmenetystä, liitto korvaa sen 
kurssistipendillä ja - päivärahalla. Am-
mattiosastoilla on sääntöjen mukaan 
velvollisuus tukea taloudellisesti jä-
sentensä osallistumista ammattiyhdis-
tyskoulutukseen. Ota selvää oman am-
mattiosastosi maksamista korvauk-
sista.

Kurssit on tarkoitettu sopimusalajä-
senille. Matkakulut korvataan koulu-
tusohjesäännön kohta 5 mukaan.

3. PAIKALLINEN KOULUTUS
Paikallisella koulutuksella tarkoitetaan 
työhuonekunnissa ja ammattiosas-
toissa toteutettavaa koulutusta. Se voi 
myös olla ammattiosastojen yhteen-
liittymien maakuntatasolla järjestämää 
koulutusta. Paikallinen koulutus on lii-
ton koulutusyksikön ja ammattiosasto-
jen kanssa yhteis- työssä järjestämää 
koulutusta (1–5 pv), jota liitto tukee.

Paikallinen koulutus tulisi ensisijai-
sesti suunnata niille ammattiosastojen 
jäsenille, jotka eivät toimi luottamus-
tehtävissä. Paikallisella koulutuksel-
la voidaan myös täydentää liiton luot-
tamus- henkilöille suuntaamaa koulu-
tusta.

Paikallinen koulutus ei korvaa liiton 
järjestämää alueellista ja valtakunnal-
lista koulutusta.

Ammattiosasto tai -osastot
• hankkii osanottajat
• varaa kurssipaikan
• vastaa kurssin käytännön 
   järjestelyistä,  ruokailuista, 
   virkistystaukojen tarjoiluista,  
   majoituksista ja muista vastaavista
   koulutukseen liittyvistä asioista
• tilaa liitolta haluamansa kurssin

Liitto
• hyväksyy kurssihakemuksen
• vastaa paikallisen koulutuksen 
   opetuksen toteutuksesta 
   sovittavalla tavalla
• ilmoittaa vuosittain paikallisen 
  koulutukseen  suunnitellut 
  kurssikokonaisuudet
• vastaa kouluttajien ja 
  kurssimateriaalin hankkimisesta

Ammattiosasto ja liitto sopivat yhdes-
sä kurssin ajankohdan ja kurssin sisäl-
töön liittyvät tarkennukset.

Ammattiosasto korvaa
• kurssilaisten mahdolliset
  majoituskulut
• kurssilaisten matkakustannukset
• kurssin ilmoituskulut 
  (postimaksut yms.)
• ruokailu- ja tarjoilukulut 20 € /hlö/
   kurssipäivä ylittävältä osalta
• liiton hyväksymän tason ylittävät 
  tilakustannukset

Liitto korvaa
• kouluttajan palkkiot, majoitus-
  kulut, matkakulut, ruokailu- ja 
  tarjoilukustannukset
• järjestön ulkopuolisten 
  kouluttajien todelliset tilaisuudesta
  aiheutuneet laskut
• liiton ja ammattiosaston omille 
  kouluttajille ei makseta 
  palkkioita. Oman ammattiosaston 
  kouluttajana toimiminen ei 
  myöskään oikeuta kulukorvauksiin.
• opetustilasta aiheutuneet kulut 
  keskimääräisen ja kohtuullisen 
  tason mukaan
• ruokailu- ja muut tarjoilukulut 
   tositetta vastaan, enintään 
  20 €/hlö/kurssipäivä (6 h)
• koulutusmateriaalit ja niiden 
  hankinnan
• arkipäivänä järjestettävästä 
  koulutuksesta maksetaan 
  kurssistipendi ja -päiväraha, 
  mikäli kurssille osallistujalle syntyy 

JÄSENEDUT
  ansionmenetystä. Tuen 
  maksaminen edellyttää 
  palkattomuustodistusta.

Kurssien sisältöjä:
• luottamushenkilökoulutus
• mediataidot/viestintä
• muutoksen- ja elämänhallinta
• nuorille erikseen suunnatut kurssit
• tietotekniikka
• työehtosopimuskoulutus
• työnohjaus luottamushenkilöille
• työoikeus
• työsuojelu
• yhdistys- ja järjestötoiminta
• yrityksen/yhteisön toiminnan 
  kehittäminen/yhteistoiminnan 
  kehittäminen

Hakemus paikallisen koulutuksen jär-
jestämisestä tulee toimittaa liittoon vii-
meistään kuu- kautta ennen tilaisuu-
den alkua. Hakemuksia saa liiton pos-
tituksesta sekä kotisivuilta.

4. PIDEMPIKESTOINEN KOULUTUS,
 MM. HUMAK
Humanistisen Ammattikorkeakoulun 
(Humak) kansalaistoiminnan ja nuori-
sotyön koulutusohjelman mukaisesta 
koulutuksesta avoimessa korkeakou-
lussa sekä aikuisille kohdennetusta 
muuntokoulutuksesta korvataan:

• Kurssiapuraha ja kurssistipendi 
  maksetaan lähiopetukseen 
  kuuluvilta päiviltä.
• Majoitus- ja ruokailukulut 
  korvataan Kiljavan opiston 
  Humak-opiskelijoiden hinnoittelun 
  mukaan
• Matkakustannukset korvataan 
  liiton koulutusohjesäännön 
  mukaan
• Kurssi- ja osallistumismaksut

Työoppimisjaksot korvataan SAK:n 
suosituksen mukaisesti.

Sähköliitto ei korvaa kansalaistoi-
minnan ja nuorisotyön nuorisoasteen 
koulutusohjelman opin- noista aiheu-
tuneita kuluja.

Sähköliitto osallistuu samoilla peri-
aatteilla muiden vastaavan sisältöisten 
korkeakouluopintojen tukemiseen.

5. KURSSITOIMINNAN MATKA- JA 
MAJOITUSKULUJEN KORVAAMINEN
• Matkakulut korvataan julkisten 

   kulkuneuvojen taksojen mukaan. 
   Oman auton käytöstä korvaus 
   maksetaan vain auton käyttäjälle. 
Korvaus on 0,23 €/km.

• Lentokoneella ja taksilla 
  matkustamista ei korvata kuin 
  erityistapauksissa. Näistä 
  tapauksista on aina sovittava 
  ennakkoon liiton koulutusyksikön 
  kanssa.
• Epäselvissä tapauksissa 
  kurssilaisen on pystyttävä 
  osoittamaan kulujen 
  todenperäisyys.
• Mikäli liitto järjestää kursseja 
  samasta aiheesta eri puolella 
  Suomea, kehotetaan osallistumaan
  lähinnä kotipaikkaa olevalle 
  kurssille. Matkakulut korvataan 
  osallistujaa lähinnä olevan 
  kurssipaikan mukaan.
• Liitto ei korvaa muuta kuin 
  kurssitapahtumaan liittyvät 
  majoitukset. Mikäli on tarvetta 
  majoittua kurssipaikalle kurssin 
  alkamista edeltävänä päivänä, 
  siitä on haettava korvausta esim. 
  omalta ammattiosastolta tai 
  vastattava kustannuksista itse 
  (ei koske Kiljavan opiston kursseja).
• Matka- ja muiden kulujen 
  korvaaminen edellyttää täysi-
  painoista osallistumista kurssi-
  tapahtumaan. Matka- ja muut 
  kulukorvaukset maksetaan, jos 
  on hyväksyttävä syy poissaololle.
• Matkakulut korvataan vain 
  ay-koulutukseen, eli ulkopuolelle 
  jäävät liiton työlli- syys- ja ura-
  palveluihin liittyvät koulutukset.
• Liitolla on oikeus laskuttaa
   jäseneltä sellaisia kuluja, joita 
   syntyy, jos jäsen ei ilmoita 
  osallistumisensa peruutuksesta 
   kutsussa mainittuun määräaikaan 
  mennessä.
• Mikäli jäsen esittää lääkärin-
  todistuksen tai muun todistetta-
  vissa olevan syyn, jolla poissaololle 
  syntyy peruste, ei kuluja laskuteta.
• Työväen Sivistysliiton kursseille 
   osallistuneille matka- ja majoitus-
   kulut korvataan edellä- mainitun 
   mukaisesti.

Kaikista näistä poikkeavista toimista 
on keskusteltava etukäteen liiton kou-
lutusasiantuntijan kanssa.
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Sähköliiton uudistunut, osastoille suun-
nattu verkkokauppa lienee jo monel-
le tuttu. Kannattaa muistaa, että verk-
kokaupan kautta on mahdollista tilata 
myös design- ja huippubrändien tuot-
teita esimerkiksi osastojen merkkipäi-

JÄSENINFO
TIEDOTAMME TÄLLÄ 

PALSTALLA JÄSENYYTEESI 
LIITTYVISTÄ TÄRKEISTÄ 

ASIOISTA

Jäsenrekisterin 
puhelinpalvelun 
uudet aukioloajat

Vuonna 1957 ensimmäistä kertaa il-
mestynyt Vasama-jäsenlehti ilmes-
tyy ensi vuonna neljä kertaa. Varsin-
kin osastojen tiedottamisesta vastaa-
vat, kirjatkaa ilmestymis- ja aineisto-
päivät ylös, jotta ilmoituksenne ehtii oi-
keaan lehteen! Osastoilmoitukset on 

Jäsenrekisterimme puhelinpalvelun 
aukioloajat muuttuvat vuodenvaihtees-
sa. Ensi vuonna numero 
03 252 0400 palvelee sinua seuraa-
vasti:

• ma klo 9–12
• ti klo 12–14
• ke klo 9–12
• to 9–12

Perjantaisin palvelu on suljettu.

Näin Vasama 
ilmestyy vuonna 2023

Osastot toimivat -palsta löytyy myös 
nettisivuiltamme. Päivitämme palstaa 
sitä mukaa, kun osastoilmoituksia tulee

Designlahjatkin 
verkkokauppamme kautta

Näyttävään veitsisettiin saa Sähköliiton tai oman ammattiosaston logon.

TURVAN KOTIVAKUUTUSETU ON VOIMASSA  
VUODEN LOPPUUN! Saat 25 prosentin alennuksen  
uudesta kotivakuutuksesta ensimmäiseksi vuodeksi, 
kun ostat sen verkkokaupasta: 
Turva.fi > Henkilöasiakkaalle > Ammattiliiton jäsenelle 
> Sähköliitto

Nro Ilmestyy Ilmoitusaineistot (esimerkiksi Osastot toimivat-palstalle)
1. pe 27.1. ma 16.1. klo 15 mennessä
2. pe 26.5. ma 15.5. klo 15 mennessä
3. pe 18.8. ma 7.8. klo 15 mennessä
4. pe 22.12. ma 11.12. klo 15 mennessä

Jätä osastoilmoitus: 
Sahkoliitto.fi > Tietoa meistä > Ammattiosastot > Ilmoita tapahtumasta
Osastot toimivat -palsta netissä: Sahkoliitto.fi > 
Tietoa meistä > Ammattiosastot > Osastot toimivat

hyvä toimittaa nettisivuillamme oleval-
la lomakkeella.

Nettisivuillamme olevat Osastot toi-
mivat -palsta päivittyy sitä mukaa, kun 
uusia osastoilmoituksia tulee, joten se 
kannattaa ottaa seurantaan heti.

välahjoiksi. Näiden tuotteiden esitte-
lyitä ei ole verkkokaupassa, mutta niis-
tä voi kysyä tarkemmin verkkokau-
pan palveluntarjoajan avainasiakas-
päälliköltä Tiina Jokelalta, tiina.joke-
la@nisa.fi.

Jäsenrekisterin tavoitat myös säh-
köpostiosoitteesta jasenrekisteri@sah-
koliitto.fi.

Muistathan, että jäsenyyttäsi koske-
via asioita pystyt hoitamaan myös säh-
köisessä asiointipalvelussamme. Palve-
luun päästäksesi sinun tulee kirjautua. 
Jos et ole aiemmin käyttänyt palvelua 
tai olet unohtanut salasanasi, toiminta-
ohjeet löytyvät palvelun etusivulta.

jasenpalvelu.sahkoliitto.fi
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n TEKSTI: TUULA VUOLLE-SELKI n KUVAT: KANSALLINEN AUDIOVISUAALINEN INSTITUUTTI JA MUSEOVIRASTO

Gottfrid Strömberg rakensi ensimmäisen sähkögeneraattorinsa koulupoikana, 
oli Suomen ensimmäinen sähkötekniikan opettaja ja kunnostautui myös 
reiluna työnantajana, joka teki kaikkensa saadakseen palkat maksuun. Suuri 
yleisö tunnistaa hänen nimensä vähintäänkin vanhoista liesistä, sähköalan 
ammattilaiset paljosta muustakin.

SÄHKÖN OSAAJA 
AIKAANSA EDELLÄ G ottfrid Strömberg syntyi 

vuonna 1863, aikaan ilman 
sähkövaloa. Hänen kiinnos-

tuksensa tieteeseen ja teknologiaan 
heräsi jo varhain perheen muutettua 
Varkauteen, maan laivanrakennustoi-
minnan keskukseen.

Nuorukainen osoitti teknologiset 
taipumuksensa rakentamalla höyry-
koneita ja höyrykäyttöisiä laivamalleja. 
Jo koulupoikana hän rakensi Suomen 
ensimmäisen tasavirtakoneen, pienen 
itsemagnetoivan laitteen, jossa oli 65 
voltin jännite ja jonka tuottaman vir-
ran voimakkuus oli kahdeksan am-
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Toimitusjohtaja insinööri 
Gottfrid Strömberg 1923. 
(Kuvaaja Rembrandt, 
Museovirasto)

peeria. Sillä pystyi tuottamaan myös 
sähkövaloa, vain kaksi vuotta hehku-
lampun keksimisen jälkeen!

Strömbergin laitteita käytettiin Var-
kauden sahan valaisemiseen. 

TULEVIEN SÄHKÖ-
TEKNIIKAN PROFESSORIEN 
OPETTAJANA
Gottfrid Strömberg valmistui Polytek-
nillisestä Opistosta vuonna 1885 ja 
syvensi sähkötekniikan osaamistaan 
Berliinin kuninkaallisessa teknisessä 
korkeakoulussa ja Hannoverin tekni-
sessä korkeakoulussa.

Matka sähkötekniikan 
luvattuun maahan Sak-
saan oli hänelle erittäin 
tärkeä. Hän pystyi teke-
mään teoreettista perus-
tutkimusta, josta oli myö-
hemmin hyötyä omien 
sähkökoneiden suunnit-
telussa, osallistumaan 
tuotannon uusimpiin 
saavutuksiin ja tutustu-
maan Saksan sähköteol-
lisuuteen. 

Saksasta palattuaan 
hän pestautui sähköko-
netehdas Wahlille Vii-
purissa. Hänen tehtävä-
nään oli myydä ja asen-
taa tasavirtageneraatto-
reita tai dynamoita Hel-
singin kiinteistöihin, jotka saivat siten 
sähkövalaistuksen.

Hänestä tuli myös Suomen ensim-
mäinen sähkötekniikan opettaja, jon-
ka oppilaita olivat ensimmäiset sähkö-
tekniikan professorit. 

KAUPUNKIEN JA MAASEUDUN 
SÄHKÖISTÄJÄNÄ 
Vuonna 1889 Strömberg perusti säh-
kölaitteita valmistavan yrityksen Hel-
singin Kamppiin. Ensimmäisen tar-
jouksensa ja kustannusarvionsa hän 
jätti Helsingin pakkahuoneen säh-
köistämisestä. Yrityksen toiminta kes-
kittyi tasavirtakoneisiin, asuin- ja liike-
kiinteistöjen valaistuskeskuksiin sekä 
asennuksiin.

Yrityksen vientitoiminta alkoi vuon-
na 1894, kun se toimitti dynamot Ve-
näjän valtion amiraliteetin ja ulkomi-
nisteriön uudisrakennuksiin.

1900-luvun alussa sähköä tuottavat 
paikalliset sähkölaitokset olivat asun-
to-, kortteli- tai yrityskohtaisia; Suo-
messa toimi siis satoja sähkölaitok-
sia. 1910-luvulla Strömberg rakensikin 
kaupunkisähkölaitoksia ja sähköisti 
maaseutua muun muassa toimittamal-
la kokonaisen sähkölaitosteknologian 
Jyllinkosken sähkölaitokselle Pohjan-
maalle ja rakentamalla kymmenien ki-
lometrien sähköverkon.

Myös muuntajien valmistaminen al-
koi. 1920-luvulla vaihtovirta löi itsensä 

läpi. Tärkeimpiä asiakkaita olivat puu-
hiomot ja sellutehtaat.

Aluksi Strömbergin tuotteet koostui-
vat samanlaisista tasavirtageneraatto-
reista, joita hän oli myynyt Wahlin pal-
veluksessa: itse kehitetyistä ja raken-
netuista pienistä sähkölaitoksista. Ne 
toimitettiin yksittäisiin kiinteistöihin, 
jotka saivat generaattoriin kytketyllä 
höyryvoimalla sähkövalaistuksen.

Vasta 1910-luvulla rakennettiin Hel-
singin ensimmäinen kunnallinen säh-
kölaitos. Strömberg osti oman Sörnäi-
sissä sijainneen voimalaitoksen ja toi-
mitti sähköä itäisille kaupunginosille 
ensimmäiseen maailmansotaan asti.

Muihin kaupunkeihin perustet-
tiin yleensä kunnallisia voimalaitok-
sia huolehtimaan katuvalaistukses-
ta. 1890-luvun lopusta lähtien Ström-
berg toimitti kaupungin sähköä muun 
muassa Poriin, Kuopioon ja Pietarsaa-
reen, Tampereelle ja Ouluun. 

PUUVILLATEHTAAN KUTOMA-
KONEISIIN VAIHTOVIRTAMOOTTORIT
Seuraavaksi Strömberg keskittyi teol-
lisuuteen myymällä ensin valaistusjär-
jestelmiä, sittemmin myös sähköistä-
mällä työkoneita. Viimeksi mainituista 
suurin oli turkulaisen Barkerin puuvil-
latehtaan kutomakoneiden varustami-
nen vaihtovirtamoottoreilla.

Strömberg oli yrityksensä ainoa 
omistaja vuoteen 1909 asti, jolloin se 

muutettiin osakeyhtiöksi ni-
meltä Ab Gottfrid Strömberg 
Oy. Uusina osakkeenomista-
jina oli joidenkin yhtiön insi-
nöörien lisäksi myös helsinki-
läisiä liikemiehiä. Strömberg 
jatkoi toimitusjohtajana mut-
ta siirsi osan vastuusta alai-
silleen. 

SÄHKÖLASKUJEN  
KERUUKIERROKSELTA  
VIIKKOPALKKOJA  
MAKSAMAAN
Huolimatta niukoista olosuh-
teista Strömberg piti hyvää 
huolta alaisistaan. Kun raha 
oli tiukalla, toimitusjohtaja 
kävi henkilökohtaisesti ke-
räämässä sähkölaskuja ja pa-

lasi tehtaalle juuri ennen viikonloppua 
maksamaan viikkopalkkoja.

Strömbergin palkkalistoilla oli jo hä-
nen yrittäjäuransa alussa suurin osa 
yrityksen koko henkilöstöstä. Hän 
seurasi työntekijöiden kehittymistä 
ammatissaan ja kannusti heitä opis-
kelemaan.

Hän kantoi myös huolta työnteki-
jöidensä ruokailusta. Tehtaalle perus-
tettu osuusruokala muutti suureen 
ruokalarakennukseen 1917. 

Strömbergin sähkökoneet edusti-
vat aikansa huippua ja saivat palkinto-
ja kansainvälisissä näyttelyissä. Gottf-
rid Strömberg toimi yhtiönsä toimi-
tusjohtajana aina vuoteen 1919, halli-
tuksen puheenjohtajana ja jäsenenä 
kuolemaansa vuonna 1938 saakka. ■

LÄHTEENÄ KÄYTETTY:

Vasara Erkki 2007. Virtaa viisi vuosikymmentä. 

Sähköalojen ammattiliitto 1955–2005. 

Tampere

new.abb.com/fi/abb-lyhyesti/historia/

suomalaiset-juuret

Kai Hoffman: Biografiskt lexikon för Finland, 

Strömberg Gottfrid:

www.blf.fi/artikel.php?id=4351

pitajanmakimuistelee.com/elinkeinoelama/oy-

stromberg-ab/

Gottfrid Strömbergistä myös Raimo 

Seppälä 1997: Strömberg: mies, josta tuli 

tavaramerkki. Art House.

Sähköllä tapahtuvaa 
kiinnijuottamista. 
Lyhytelokuva Gottfrid 
Strömbergin sähkötehtaasta 
vuodelta 1913. 
(Kansallinen 
audiovisuaalinen instituutti)
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KUKA 
SANOI MITÄ?

Kokoamme tälle palstalle nasevia 
puheenvuoroja eri kanavista. 

Käyntiosoite: 
Aleksanterinkatu 15, 33100 Tampere

Postiosoite: 
PL 747, 33101 TAMPERE

Faksi: 03 252 0210

Järjestämis- ja järjestötyö: 
puh. 03 252 0600 

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

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

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

Asiakaspalvelusarjoihin perustuvat numerot 
ovat avoinna arkisin kello 9.00–15.00, 
jäsenrekisteri ma, ke, pe 9–15, ti, to suljettu. 
1.1.2023 voimaan tulevat aukioloajat löydät 
sivulta 15

”Energiakriisi on muuttanut suomalaisten energia-asenteita. Ydinvoiman kannatus on 
kokenut kaikkein dramaattisimman muutoksen. Sen kokonaiskannatus on noussut peräti 
83 prosenttiin. Viime vuonna puolet vastaajista halusi ydinvoimaa lisää, ja neljännes piti 
nykyistä määrää sopivana. Tänä vuonna lisääjien määrä oli 65 prosenttia ja määrää sopi-
vana pitävien määrä oli 18 prosenttia. Ydinvoiman kannatus on noussut kaikissa kansalais-
ryhmissä sukupuolesta, asuinkunnasta, iästä ja poliittisesta katsomuksesta riippumatta.”
uutinen Energiateollisuus ry:n teettämästä Energia-asenteet 2022 -tutkimuksesta Energia.
fissä 8.12.

”Kaikkein tiukinta on usein tammi-
kuussa, ja siinä mielessä tämä on huono 
uutinen. Viime talvena kulutushuippu 
saavutettiin jo joulukuussa. […] Talvi-
kuukaudet ovat joulu-, tammi- ja helmi-
kuu. Valtaosa talvesta on ohi ennen kuin 
se tuolla ilmoituksellakaan saisi sähköä 
kaupallisesti. Koekäytöstä on apua, mut-
ta se on eri asia kuin kaupallinen jatkuva 
tuotanto.”
JUKKA RUUSUNEN, Fingrid Oy:n 
toimitusjohtaja Olkiluoto 3:n uudesta 
myöhästymisestä Taloussanomissa 9.12.

”Lämpömittari on tuotu aika 
keskeiselle paikalle kotia, ja kyllä 
sitä tarkkaillaan, että se huone-
lämpötila on riittävä mutta ei 
tarpeettoman korkea. […] Me ol-
laan nyt pysytty sellaisessa suun-
nilleen 20 asteessa. Ollaan vedetty 
villasukkaa jalkaan. […] Sitten 
mä olen lopettanut ylimääräisen 
imuroinnin, ja se on mun mielestä 
hirveän tärkeä energiansäästötoi-
menpide.”
Marttaliiton Kestävästi 
arjessa -podcastin jakso 17 
Energiansäästövinkit

”Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuuden 
työnantajat ovat tässä tilanteessa kuin 
kaksi troolaria, jotka vetävät välissään ja 
perässään turhan suurta nuottaa, Teolli-
suusliitto tosin vähän vastentahtoisesti. 
Pussin pohjalle kerääntyy lisää tavaraa sitä 
mukaa, kun vanhoja sopimuksia eri aloilla 
päättyy. Nuotan paino kasvaa, joten saaliin 
nostaminen kannelle voi vaatia ylimääräi-
siä ponnistuksia.”
vientiliittojen asemaa neuvottelukierrok-
sen avaajana käsittelevä pääkirjoitus 
Helsingin Sanomissa 10.12.

”Vaihdoin pörssisähköön, ja 
elämä on nyt sähkösovelluk-
sen kyttäämistä. Rasittaa 
suunnattomasti, ja töissä 
pitäisi pystyä käymään ja 
arjen asiat hoitamaan muul-
loinkin kuin keskellä parasta 
nukkuma-aikaa. Normaalisti 
sähkölaskuni on ollut noin 80 
euroa. Kiinteähintaisen säh-
kön hinnan noustua lasku oli 
350 euroa. Kyllä inhotti.”
lukija Itä-Savo-lehden 
lukijakyselyssä 11.12.

”Työttömyyttä ei työttö-
myysturvaa leikkaamalla 
taiteta. Ansiosidonnaisen 
porrastaminen heikentää 
työllistymistä. Työssä-
oloehdon pidentäminen 
jättää entistä useamman 
ilman ansiosidonnaista.”
JARKKO ELORANTA, 
SAK:n puheenjohtaja 
Twitterissä 5.12.

” Missähän dystopiassa 
työnantajat elävät tarjo-
tessaan tähän hetkeen 0,7 
% yleiskorotusta koko ensi 
vuodelle?”
ISMO KOKKO, AKT:n 
puheenjohtaja teknologia-
teollisuuden ylempien 
toimihenkilöiden palkka-
neuvotteluiden katkeami-
sesta Twitterissä 7.12.

”Jättimäiset sähkölaskut 
kurjistavat. Moni perhe on 
liemessä, ja talvi on vasta 
alkanut. Hinta on monin-
kertainen kustannukseen 
nähden. Tarvitaan useita 
toimia, mutta ensiaskeleena 
on sähköyhtiöt velvoitettava 
julkistamaan tuotantohin-
tansa. Julkisomisteiset yhtiöt 
näyttämään mallia!”
ELINA VALTONEN, kansan-
edustaja Twitterissä 11.12.
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Sähköalojen työttömyyskassan puhelinpalvelu ma ja ke klo 9–15, pe klo 9–12 puh. 03 252 0300, 
asiakaspalvelu vain ajanvarauksella. Sähköliitto.fi > Työttömyyskassa

työttömyyskassa

Sähköalojen työttömyyskassan 
sulautuessa Työttömyyskas-
sa Aariaan vuodenvaihteessa 

kummankin kassan järjestelmissä teh-
dään muutostöitä. Ne aiheuttavat 23. 
joulukuuta alkavan käyttökatkon sekä 
sähköiseen asiointipalveluumme että 
maksatusjärjestelmäämme. 

Käyttökatko alkaa kassoissa perjan-
taina 23. joulukuuta kello 13. Muutos-
töiden on arvioitu valmistuvan 30. jou-
lukuuta, joten järjestelmät ovat taas 
käytössä viimeistään 31. joulukuuta. 
Käyttökatko voi päättyä arvioitua ai-
emminkin, sillä järjestelmät ovat käy-
tettävissä heti, kun muutostyöt val-
mistuvat. Käyttökatkon jälkeen Sähkö-
alojen työttömyyskassan järjestelmä 
on suljettu ja asiointi tapahtuu Työttö-
myyskassa Aarian eAsioinnissa osoit-
teessa www.aariakassa.fi.

Mitä käyttökatko merkitsee?
• Sähköinen asiointipalvelumme on 

suljettu katkon ajan. Et siis voi tar-
kastella omia tietojasi tai lähettää 
hakemuksia, liitteitä tai viestejä.

• Sähköalojen työttömyyskassan mak-
satusjärjestelmä on poissa käytös-
tä katkon ajan. Hakemusten käsitte-
lyyn ja etuuksien maksamiseen tu-

JÄRJESTELMISSÄ KÄYTTÖKATKO 
23.–30. JOULUKUUTA

Sähköalojen työttömyyskassan henkilökunta
Tarja, Mirva, Jana, Niina L., Niina V., Sari, Suna ja Tuula

lee pieni viive.
• Puhelinpalvelumme on suljettu kat-

kon aikana keskiviikkona 28. ja per-
jantaina 30. joulukuuta. Palvelemme 
puhelimitse poikkeuksellisesti tiistai-
na 27. joulukuuta kello 9–11. Valitet-
tavasti emme pääse tuolloin järjes-
telmään.

Jos sinulla on kysyttävää, otathan hy-
vissä ajoin yhteyttä asiakaspalveluum-
me sähköisessä asiointipalvelussam-
me tai puhelimitse. 

Mitä käyttökatkon jälkeen?
• Sähköalojen työttömyyskassan jär-

jestelmä on pysyvästi suljettu. Kas-
san nettisivuilta on ohjaus Työttö-
myyskassa Aarian sivuille.

• Asiointi tapahtuu Työttömyyskassa 
Aarian sivuilla.

• Työttömyyskassa Aarian puhelinpal-
velu numerossa 020 765 5900 pal-
velee maanantaina 2. tammikuu-
ta kello 10–12 ja siitä eteenpäin seu-
raavasti:
– maanantaisin klo 9–12
– tiistaisin klo 12–14
– keskiviikkoisin klo 9–12
– torstaisin klo 9–12

Hyvät asiakkaamme, kiitos menneistä 62 vuodesta Sähköalojen 
työttömyyskassan riveissä. Työmme työttömyysturvaan liittyvissä 
asioissanne jatkuu kanssanne Työttömyyskassa Aariassa. Olethan 
yhteydessä entiseen tapaan.

Rauhaisaa joulua ja 
hyvää alkavaa vuotta 2023!

Katkon jälkeen palvelut jatkuvat 
Työttömyyskassa Aariassa

JÄRJESTELMISSÄ KÄYTTÖKATKO 
23.–30. JOULUKUUTA

Katkon jälkeen palvelut jatkuvat 
Työttömyyskassa Aariassa
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kurssit Julkaisemme omien kurssiemme lisäksi myös Kiljavan opiston järjestämiä ja muita jäsenillemme tarkoitettuja kursseja

TEOLLISUUS- JA ERITYISALOJEN 
AJANKOHTAISPÄIVÄT
11.–12.2.2023 HOTELLI SVEITSI, HYVINKÄÄ
Hakuaika päättyy 27.1.2023

Koulutus on tarkoitettu kaikille teollisuuden- ja erityisalojen sopimusala-
jäsenille (sopimusalat 011–023).

KURSSIN TEEMOINA OVAT:
n  Työmarkkinatoiminnan muutokset
n  Neuvottelukierroksen ratkaisut
n  Teollisuuden sopimusalojen nykytila
n  Muut ajankohtaiset asiat

Tervetuloa keskustelemaan muutoksista, vaihdetaan ajatuksia ja opitaan 
uutta!

Kouluttajana toimii työehtoasiantuntija Mikko Korpinen. 

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

TYÖEHTOSOPIMUS TUTUKSI -KURSSI
4.2.2023 TAMPERE
Hakuaika päättyy 20.1.2023

URAKKAMÄÄRÄYKSET-KURSSI
11.3.2023 TAMPERE
Hakuaika päättyy 24.2.2023

URAKKALASKENTA-KURSSI
1.4.2023 TAMPERE
Hakuaika päättyy 17.3.2023

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI
20.–24.2.2023, OULU (YHTEINEN MUIDEN LIITTOJEN KANSSA)
20.–24.3.2022, KILJAVAN OPISTO, NURMIJÄRVI (SÄHKÖLIITON OMA)
17.–21.4.2023, KUOPIO (YHTEINEN MUIDEN LIITTOJEN KANSSA)

Voit osallistua asuinpakkasi mukaan, lähimmälle kurssipaikalle.

Kurssi on tarkoitettu työpaikoilla työsuojelutehtävissä toimiville edustajille 
sekä luottamusmiehille.

KURSSIN TAVOITE
Selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot ja perehtyä toimintaa ohjaaviin 
säädöksiin. Kurssilla tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä työsuo-
jeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin. Kurssilla saadaan perustiedot myös 
työn ja terveyden vuorovaikutuksesta sekä työhön liittyvistä kuormitus-
tekijöistä.

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT
n  työsuojelun peruskäsitteet, toiminta-alueet, tavoitteet ja 
     työhyvinvoinnin merkitys
n  työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet ja 
     velvollisuudet
n  työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet
n  ennakoiva työsuojelutoiminta ja vaarojen arviointi
n  tapaturma-ajattelu ja jälkivalvonta
n  toimialakohtaiset yhteistoimintasopimukset
n  työn ja työympäristön kuormitustekijät
n  työsuojelutoiminnan kehittäminen

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
20.–24.2.2023, OULU (YHTEINEN MUIDEN LIITTOJEN KANSSA)
20.–24.3.2023, KILJAVAN OPISTO, NURMIJÄRVI (SÄHKÖLIITON OMA)
17.–21.4.2023, KUOPIO (YHTEINEN MUIDEN LIITTOJEN KANSSA)

Voit osallistua asuinpakkasi mukaan, lähimmälle kurssipaikalle.

KURSSIN KOHDERYHMÄ
Kurssi on tarkoitettu uusille luottamusmiehille, varaluottamusmiehille, 
teollisuuden yhdyshenkilöille sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. 
Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille, joita kiinnostaa työnantajien 
ja työntekijöiden yhteistoiminnan ja edunvalvonnan kehittäminen.

KURSSIN TAVOITE
on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen ja -tietojen oppiminen. Tavoit-
teena on myös luottamusmiehen tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen 
sekä oikeuksien tiedostaminen, mikä auttaa selviytymään työpaikan 
ongelmatilanteissa.

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT
n  luottamusmiehen perustehtävät ja verkostot
n  luottamusmieheksi kehittyminen
n  luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet
n  työoikeuden perusteet
n  yhteistoimintamenettely
n  neuvottelutoiminnan perusteet
n  luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus
n  ammattiyhdistysliikkeen merkitys ja tulevaisuus
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SÄHKÖLIITON OMAT KURSSIT (ILMOITUKSISSA LIITON LOGO)
• Ilmoittaudu hakuaikoja noudattaen Sähköliitto-sovelluksessa, Sähköliitto.fin 

tapahtumaosion kautta tai koulutusasiantuntija Tarja Topparille tarja.toppari@
sahkoliitto.fi, puh. 050 409 8469.

• Liitto maksaa ohjelmaan merkityt ruokailut ja matkakulut, mikäli niitä syntyy, 
kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle. Matkakulut korvataan julkisten 
kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä vain kuljettajalle 0,23 
€/km. Matkakulujen korvaaminen vaatii täysipainoista osallistumista tilaisuuteen 
tai hyväksyttävän syyn poissaololle.

• Kahden päivän kursseilla liitto maksaa kurssin aikana myös majoituksen (2 hh) 
ja mahdolliset aktiviteetit.

• Yhden päivän kurssille osallistujan on mahdollista saada majoitus kurssia 
edeltäväksi yöksi, jos matka kurssipaikalle on yli 200 kilometriä tai matka-aika 
yli kolme tuntia. Ota majoituksen saadaksesi yhteyttä koulutusasiantuntijaan.

KILJAVAN OPISTON KURSSIT (ILMOITUKSISSA KILJAVAN LOGO)
• Ilmoittaudu kurssihakemuslomakkeella (Sähköliitto.fi > Lomakkeet) ja lähetä se 

osoitteeseen tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere.
• Työnantajasi maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen 

mukaan) kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa sinulle 
opintostipendin.

• Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus (2 hh), opetus ja jaettava 
materiaali sekä matkakulut. Viimeksi mainitut maksetaan, mikäli niitä syntyy, 
julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain 
auton kuljettajalle 0,23 €/km.

• Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen. Ilmoita siitä etukäteen 
Kiljavan opistolle.

KURSSEILLE JA KORVAUSKÄYTÄNNÖT
ILMOITTAUTUMINEN

Nuorille ja vasta-alkajille suunnattu 
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 
URAKKALASKENTAKURSSI
11.2.2023 SCANDIC AVIACONGRESS, VANTAA
Hakuaika päättyy 27.1.2023

Lähde mukaan urakkalaskennasta kiinnostuneille nuorille ja uusille 
sähköasentajille suunnatulle kurssille. Osallistumiskynnys pyritään 
pitämään matalalla, joten osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta 
urakkalaskennasta.

Uusien luottamusmiesten 
STARTTI-KURSSI
10–11.2.2023 TAMPERE
Hakuaika päättyy 27.1.2023

Onko sinut juuri valittu uudeksi luottamusmieheksi työpaikallasi tai et 
ole koskaan ollut luottamusmiehille suunnatuilla kursseilla? Nyt on hyvä 
tilaisuus tulla startti-kurssille, jossa käydään läpi uudelle luottamusmie-
helle tärkeitä asioita ennen varsinaisen koulutuksen alkamista helmi-
kuussa ja maaliskuussa Kiljavan opiston järjestämänä.

LÄHES 900* TYÖPAIKKAA 
– YHTÄ MONTA MAHDOLLISUUTTA
Juuri sinulle räätälöity Sähköliiton Työtori-palvelu kokoaa sähköalan avoimet työpaikat yhteen ja ulottuvillesi!

Rajaa hakua:
• paikkakunnan
• toimialan
• työn keston mukaan
• hakusanalla

Työpaikat sähköalan ammattilaisille  tyotori.sahkoliitto.fi
* Avoimien työpaikkojen määrä palvelussa ennen lehden painoonmenoa

MANGUSTIN VALPPAUDELLA – TYÖTORIN HAKUVAHTI VÄLITTÄÄ SINULLE TIEDON KIINNOSTAVISTA TYÖPAIKOISTA SUORAAN SÄHKÖPOSTIISI!



22  VASAMA

osastot toimivat Seuraava Vasama ilmestyy 27.1.  Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan 16.1. kello 15 mennessä. 

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

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

         Sähköliiton 7. ammattiosastojen välinen

SALIBANDYTURNAUSSALIBANDYTURNAUS
                           29.4.2023 Hi5 Arena, Järvenpää

OSALLISTUMISMAKSU 150 €/joukkue
VARHAISET ILMOITTAUTUJAT 125 €/joukkue 

(kun osasto ilmoittautuu 27.1.2023 mennessä)

Majoitusmahdollisuus Hotelli Soinnussa 28.–30.4.:
105 €/2hh/yö (kun varaat 27.1. mennessä)
95 €/1hh/yö (kun varaat 27.1. mennessä)

120 €/2hh/yö (27.1. jälkeen)
110 €/1hh/yö (27.1. jälkeen)

Hinnat sisältävät alv:n, aamiaisen, paikoituksen ja WiFin. 
                  Varaukset info@hotellisointu.fi, puh. 010 2007 302, 

mainitse salibandyturnaus

         Sähköliiton 7. ammattiosastojen välinen

SALIBANDYTURNAUSSALIBANDYTURNAUS
                           29.4.2023 Hi5 Arena, Järvenpää
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Elämää ei voi 
käsikirjoittaa. 

Varaudu yllättäviin 
juonenkäänteisiin.

Varaudu elämän juonenkäänteisiin hankkimalla pysyvästi edullinen henkivakuutus. 
Kun valitset pariturvan, myös puolisosi säästää. Riittää, että toinen teistä on jäsen.

Jo lähes 10 % suomalaisista on varautunut ikävimpään riittävän kattavalla 
henkivakuutuksella*. Tähän joukkoon on helppo liittyä, sillä Sähköliiton jäsenenä säästät 

keskimäärin 270 euroa vuosittain, kun vakuutat Kalevassa.

Elämää ei voi käsikirjoittaa, joten hanki henkivakuutus jo tänään.

*“Henkivakuutusvaje Suomessa” (Etla Raportti 129)

Kalevan asiamiehenä toimii If Vahinkovakuutus Oyj, 
Suomen sivuliike. If hoitaa Kalevan myöntämien 
Primus-vakuutuksiin liittyvän asiakas- ja korvauspalvelun.

036 KUOPION 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Ennakkoilmoitus: Pohjois- Savon 
alueelle muodostettavan yhtei-
sen ammattiosaston aloituskoko-
us pidetään 1.2.2023 klo 18 Spa 
Hotel Kunnonpaikassa, Jokihar-
juntie 2, 70910 Vuorela. Ruokailu 
ennen kokousta klo 17. Kokouk-
sessa käsitellään henkilövalinnat 
sekä osaston nimenmuutos. 
Seuraa osastojen viestintäkana-
via asiaan liittyen.

Ilmoittautumiset ja kysymykset ottaa vastaan Janne Aalto aallonjanne@gmail.com. Viimeinen ilmoittautumispäivä 31.3.2023.

Osastot, ilmoittautukaa saman tien ja aloittakaa treenit!

038 NAANTALIN VOIMALAI-
TOSTYÖNTEKIJÄT RY
Oikein rauhaisaa joulun aikaa 
sekä energistä uutta vuotta 2023 
jäsenillemme! – Hallitus

076 VAASAN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Osasto järjestää jäsenilleen 
saunaillan ja ruokailun Bock’s 
Corner Breweryssä pe 27.1. klo 16 
alkaen. Ilmoittaudu tapahtumaan 
13.1. mennessä Kristian Rönnhol-
mille puh. 050 574 9229.
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Elämää ei voi 
käsikirjoittaa. 

Varaudu yllättäviin 
juonenkäänteisiin.

Varaudu elämän juonenkäänteisiin hankkimalla pysyvästi edullinen henkivakuutus. 
Kun valitset pariturvan, myös puolisosi säästää. Riittää, että toinen teistä on jäsen.

Jo lähes 10 % suomalaisista on varautunut ikävimpään riittävän kattavalla 
henkivakuutuksella*. Tähän joukkoon on helppo liittyä, sillä Sähköliiton jäsenenä säästät 

keskimäärin 270 euroa vuosittain, kun vakuutat Kalevassa.

Elämää ei voi käsikirjoittaa, joten hanki henkivakuutus jo tänään.

*“Henkivakuutusvaje Suomessa” (Etla Raportti 129)

Kalevan asiamiehenä toimii If Vahinkovakuutus Oyj, 
Suomen sivuliike. If hoitaa Kalevan myöntämien 
Primus-vakuutuksiin liittyvän asiakas- ja korvauspalvelun.



SEURAAVASSA VASAMASSA
JÄRJESTÄYTYMINEN – 
MIKSI JA MITEN?

RADISSON BLU MARINA PALACE 
puh. 0300 870 040, 
sales.turku@sokoshotels.fi

• 134 €/ yö/Standard 1 hh
• 154 €/yö/Standard 2 hh
• 139 €/yö/River view 1 hh
• 159 €/yö/River view 2 hh

SOLO SOKOS HOTEL TURUN 
SEURAHUONE puh. 0300 870 040, 
sales.turku@sokoshotels.fi

• 130 €/yö/1 hh
• 150 €/yö/2 hh

HOSTELLI- JA MUSEOLAIVA S/S BORE 
puh. 040 843 6611, 
hostel.bore@turku.fi

• 54 €/yö/1 hh
• 82 €/yö/2 hh

TÄRPPEJÄ VIIKONLOPUN OHJELMASTA
Pe 4.8
•   klo 18 illallisristeily                      

Höyrylaiva S/S Ukko-Pekalla,           
hinta täsmentyy myöhemmin

La 5.8. 
•   klo 10–16 museokierros                    

Turun linnassa ja Forum                                    
Marinumissa 

•   päivällä keilailua, padelia ja         
frisbeegolfia

•   klo 18.30 iltajuhla Radisson           
Blu Marina Palacen 2. kerroksen 
juhlatilassa, musiikista vastaa        
bilebändi Wire

MUISTA VARAUSTA 
TEHDESSÄSI TUNNUS 
VOLTTIPÄIVÄT 2023!

J ä r j e s t e l y i s t ä  v a s t a a 
T U R U N  S E U D U N  S Ä H K Ö T Y Ö N T E K I J Ä T  R Y

VOLTTIPÄIVÄT 
4.–6.8.2023 
TURUSSA

VOLTTIPÄIVÄT 
4.–6.8.2023 
TURUSSA

Varaa majoituksesi ajoissa!


