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Sähköliittolaiset, nyt lähdetään yhdessä

JÄSENRISTEILYLLE

TALLINNAAN
LA-SU 4.-5.5.2019

l
VARAUSJÄRJESTELMÄ
AUKEAA
14.1.2019

Lauantain
yksityistilaisuudessa:
Hauskempien
sanoituksien puolesta –

HOVIMUUSIKKO
ILKKA

MATKAN HINTA
• A-hyttiluokassa 110 €/hytti (1–4 hlöä)
• B-hyttiluokassa 85 €/hytti (1–4 hlöä)
• B2-hyttiluokassa 72 €/hytti (1–2 hlöä,
kerrosvuode)
• C-hyttiluokassa 68 €/hytti (1–4 hlöä)

Sähköliitto vastaa risteilyn kaikille
suunnatusta yhteisestä ohjelmasta ja sen
kustannuksista sekä lauantain illallisesta.
Osastot voivat omilla päätöksillään
osallistua jäsentensä kulujen kattamiseen.
Risteily on tarkoitettu ensisijaisesti
sopimusalajäsenille, mutta oppilas- ja
eläkeläisjäsenet pääsevät varaamaan ylitse
jääviä paikkoja.
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matkapojat
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arraskuun puolivälissä ko-

toimintakertomuksen ja tilinpäätök-

tuli liiton ja hallituksen varapuheen-

si kasvanut tulevaisuudessa, koska

koontunut Sähköliiton edus-

sen ja linjaa seuraavan vuoden ta-

johtaja. Liittosihteeri-nimike siirtyi

ammattiosastot olisivat vastanneet

tajisto valitsi uudeksi puheenjohta-

voitteita. Syyskokous puolestaan

historiaan. Joulukuussa kokoontuva

yhä enenemissä määrin edustajisto-

jakseen Niilo Ojalan Raahesta jäljel-

päättää seuraavaa vuotta koskevis-

hallitus valitsee toisen varapuheen-

vaalien ehdokasasettelusta. Se olisi

lä olevan edustajistokauden ajak-

ta asioista, muun muassa toiminta-

johtajan vetämään kokousta, mikäli

lisännyt myös edustajiston roolia ni-

si. Niilo on SSAB:n Raahen tehtaal-

suunnitelmasta ja talousarviosta.

sekä puheenjohtajalla että varapu-

menomaan jäsenten edustajana.

la työskentelevien sähköliittolais-

heenjohtajalla on este toimia Säh-

Aika ei ollut vielä kypsä muutok-

ten yhteyshenkilö, jolla on takanaan

vuoden välein, edustajisto pääsee

Kun kokoukset ovat noin puolen

köliiton hallituksen kokouksen pu-

sen tekemiselle, koska sääntömuu-

pitkä ura sähköasentajana ja luotta-

ottamaan asioihin kantaa enemmän

heenjohtajana.

tos olisi vaatinut kolmen neljäosan

mushenkilönä sekä Sähköliiton hal-

tuoreeltaan kuin yhden vuosikoko-

linnossa toimimisesta.

uksen mallissa.

enemmistön edustajistossa, joten
vaalitapa jäi vielä tällä kertaa en-

  

Uuden puheenjohtajan valinta
tuli ajankohtaiseksi, kun kaksi vuot-

nalleen.
  

ta sitten tehtävään valittu Jari Rä-

Sähköliiton edustajiston vaalitavasta jouduttiin äänestämään. 30

sänen siirtyi Sähköliiton työehto- ja

Järjestämistyö on yksi Sähköliiton

edustajiston edustajaa oli hallituk-

järjestöasiantuntijaksi elokuun puo-

painopistealueista, ja nyt edustajis-

sen esityksen eli vaalitavan säilyt-

livälissä. Kiitokset Jarille vielä hyvin

to teki tätä tukevan muutoksen lii-

tämisen kannalla. 39 kannatti kol-

hoidetusta kahdesta vuodesta vaati-

ton tarkoitusta ja toiminnan laatua

men osaston tekemää esitystä vaa-

vassa tehtävässä ja menestystä Nii-

koskevaan sääntöjen pykälään. Lii-

lien muuttamisesta enemmistö- tai

lolle tulevissa haasteissa!

ton tehtäviin kirjattiin yhdessä am-

suhteellisiksi vaaleiksi ilman vaali-

mattiosastojen kanssa toteutetta-

liittokohtaisia ehdokaslistoja, joka

va järjestämis- ja jäsenhankintatyö.

olisi tarkoittanut vaaliliittojen lak-

  

Ammattiliiton perustehtävä sai siis

kauttamista. Aikaisemmin jo Säh-

Eniten Sähköliiton tulevaan toimin-

liiton ja myös osastojen säännöissä

köliiton hallitus äänesti asiasta ko-

taan vaikuttaa laaja sääntömuutos-

sille kuuluvan arvon.

kouksessaan. Hallitus päätyi äänin

paketti, jonka edustajisto kokouk-

Oppilasjäseniä koskeva sään-

  
Mukavaa syksyn jatkoa!

8–6 esittämään vaalitavan pitämis-

sessaan hyväksyi. Vain liittomaksuja

tömuutos poistaa aiemmin vaadi-

koskeva sääntömuutosesitys palau-

tun tuplaliittymisen: Tähän saakka

tettiin uudelleen valmistelua varten

oppilasjäsenen on pitänyt liittyä

ti puheenvuoroja vaalitavan muut-

tarkoituksena ottaa se edustajiston

uudelleen sopimusalajäseneksi, kun

tamisen puolesta. Puheenvuorois-

käsiteltäväksi ensi vuoden aikana.

hän on työllistynyt opintojen jälkeen

sa toivottiin ryhmätoiminnasta luo-

sähköisille aloille. Jatkossa oppilas-

pumisesta ja sitä, ”ettei edusta-

päätöksentekijänä korostuu jatkos-

jäsenyys jatkuu automaattisesti so-

jiston kokouksissa tarvitse lähteä

sa, kun edustajisto siirtyy kahden

pimusalajäsenyytenä. Samalla oppi-

kulman taakse keskustelemaan”.

vuotuisen kokouksen tahtiin. Kevät-

laalle syntyy jäsenmaksuvelvoite.

Puheenvuoroissa vedottiin myös sii-

HANNU LUUKKONEN

hen, että ammattiosastojen rooli oli-

Varapuheenjohtaja

Edustajiston rooli liiton ylimpänä

kokous käsittelee edellisen vuoden

Sääntömuutosten myötä itsestäni

tä ennallaan.
Edustajistossa käytettiin runsaas-

lähetä osoitteeseen
www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/
osastot-toimivat
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Edustajisto
uudisti sääntöjä
T

ampereelle kokoontunut Sähköliiton edustajisto pääsi ensitöikseen valitsemaan edustajistolle uuden puheenjohtajan, kun kaksi vuotta sitten valittu Jari Räsänen on
siirtynyt liiton toimitsijaksi. Äänestyksen jälkeen uudeksi puheenjohtajaksi
nousi Niilo Ojala Raahesta. SSAB:n pitkäaikainen luottamusmies ja nykyinen
yhdyshenkilö jätti äänestyksessä taakseen lempääläläisen Tommi Erikssonin, joka siviilissä toimii hissiasentajana ja hissimiesten ammattiosaston puheenjohtajana.
– Tämä on hieno luottamuksenosoitus ja huipentuma pitkälle luottamusmiesuralle, Niilo Ojala totesi valinnan
jälkeen.
59-vuotias Ojala ennakoi myös, että
jäljellä oleva edustajistokauden loppupuolisko on samalla myös hänen työuransa viimeinen jakso ennen eläköitymistä.
– On mahtavaa, kun voi lopettaa pitkän ammattiyhdistystaipaleensa liittokentän korkeimmassa luottamustoimessa.
LIITON JA OSASTOJEN
SÄÄNTÖMUUTOKSET
Niilo Ojala pääsi heti edustajiston pu-
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TEKSTI JA KUVAT: RIITTA KALLIO JA MINNA JÄRVENPÄÄ

VA S A M A 9 / 2 0 1 8

Vastaava järjestöasiantuntija Reijo Salmi esitteli sääntömuutokset, jotka tuovat lisähommia pöydän takana istuville. Korva tarkkana kuulostelivat puheenjohtaja Sauli Väntti, edustajiston
varapuheenjohtaja Henry Träff, edustajiston puheenjohtaja Niilo Ojala ja varapuheenjohtajaksi nouseva liittosihteeri Hannu Luukkonen sekä johdon assistentti Minna Ahonen.

heenjohtajan nuijan käteen saatuaan
tositoimiin, kun edustajisto sai hyväksyttäväkseen liiton ja ammattiosastojen laajan sääntömuutospaketin. Ennen kuin kaikki ehtivät tajutakaan,
Ojala oli jo äänestyttänyt edustajistoa
ja pääsi paukuttamaan nuijaa pöytään
valmisteltujen sääntömuutosten hyväksymisen merkiksi. Helsingin osas-

ton Santtu Lahtisen esityksestä sääntömuutospaketista jätettiin pöydälle ja
uudelleen valmisteltavaksi jäsenmaksujen osastopalautuksia koskeva esitys.
Järjestötiimin valmistelemista sääntömuutoksista merkittävimpiä oli edustajiston päätöksenteon muuttaminen
vuosikokousmallista kahden kokouksen malliin. Koska säännöt on jo yh-

distysrekisterissä ennakkotarkastettu,
se merkitsee, että säännöt tulevat voimaan heti niiden rekisteröinnin jälkeen
ja edustajisto ottaa käyttöön kahden kokouksen mallin jo ensi keväästä alkaen.
Muut sääntömuutokset tuovat mukanaan esimerkiksi oppilasjäsenten jäsenlajin muutoksen ja sen, että liittosihteeristä tulee liiton varapuheenjoh-

Raahen SSAB:n (entisen Rautaruukin) sähkökorjaamolla sähköasentajana työskentelevä ja sähköliittolaisten yhdyshenkilönä toimiva Niilo Ojala, 59, valittiin Sähköliiton edustajiston puheenjohtajaksi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.

PITKÄN LINJAN LUOTTAMUSMIES
N
iilo Ojalalla on takanaan jo 42 vuoden rupeama terästehtaan sähkökorjaamolla.

– Luottamustehtävät aloitin 80-luvun alus-

sa työsuojeluasimiehenä. 1985 minut valittiin luottamusmieheksi ja kävin luottamusmieskurssin Pohjolan opistolla. Viimeiset kymmenen

Niilo Ojala myöntää, että monet luottamus-

tehtävät pitävät huolen, että vapaa-aikaa ei kerry haitaksi asti.

– Kesällä ehtii moottoripyöräillä ja talvella hiihtää.
Ojalalla onkin takanaan muun muassa puoli-

vuotta toimin sähköpääluottamusmiehenä ja

son kanssa tehty neljän viikon ja 7000 kilomet-

sitä ennen reilut 20 vuotta osastonluottamus-

rin virkistävä kesäreissu Itävallan Alppien yli

miehenä. Nyt takanapäin on vuosi sähkömies-

Italiaan ja Kroatiaan.

ten yhdyshenkilönä. Kunnallisia luottamus-

– Sen olen huomannut, että moottoripyö-

tehtäviä on ollut monenlaisia. Seitsemäs kausi

rä on huollettava aina ennen reissua. Erityises-

kaupunginvaltuustossa on menossa, vasemmis-

ti renkaiden pitää olla kunnossa. Se on turvalli-

toliittoa edustava Ojala kertoo.

suuden kannalta oleellinen asia. 

taja ja tarvittaessa puheenjohtajan sijainen.
Ammattiosastojen esitykset esimerkiksi jäsenmaksujen alentamisesta sopimusala 013 jäsenille sen paremmin
kuin eläkeläisjaoston perustaminenkaan ei saanut edustajistossa riittävää
kannatusta. Samoin Kainuun Sähkötyöntekijöiden Ammattiosaston tekemä
esitys, että vastaisuudessa liiton hallituksen kokouksiin osallistuminen evättäisiin liiton toimitsijoilta, äänestettiin
nurin.
JÄSENMAKSU PYSYY
1,45 PROSENTISSA
Edustajisto vahvisti liiton ensi vuoden
jäsenmaksuksi 1,45 prosenttia veronalaisesta tulosta. Maksu on sama kuin
tänä vuonnakin.
Maksuun sisältyy 0,05 prosentin työtaistelukassamaksu ja 0,30 prosentin
työttömyyskassamaksu.
Ammatinharjoittajien jäsenmaksu on
30 euroa kuukaudessa. Siihen sisältyy
tyttömyyskassan mahdollinen jäsenmaksu.
Talouspäällikkö Marketta Toikkosen esittelemä toimintakertomus samoin kuin toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin edustajistossa
mukisematta vain muutaman lisäkysymyksen saattelemana. Lopuksi esitelty
julkilausuma sai myös varauksettoman

Tommi Erikssonin hymy ei hyytynyt, vaikka hän jäi

Vuoden aikana pyöreitä vuosia täyttäneitä liiton edustajiston ja hallituksen jäseniä muistettiin kokouksessa liiton

kakkoseksi edustajiston puheenjohtajavaalissa.

salamakuvioisilla standaareilla. Sankareista vanhimpana Jorma Tiuraniemi (vasemmalla) piti kiitospuheen.

kannatuksen edustajistolta.

EIV01-vaalipiiristä eläköityneen Jukka Johanssonin tilalle edustajistoon
nousee Janne Osmala. Johanssonin
pestiä työympäristöasiain johtokunnan
puheenjohtajana jatkaa Jarmo Tiiro, ja
hänen johtokuntapaikkansa perii Ilkka
Jokela.
TAL01-vaalipiiristä
eläköityneen
Seppo Jormanaisen tilalle nousee Ka-

UUTTA VERTA EDUSTAJISTOON
Työpaikan vaihdosten ja eläköitymisten seurauksena edustajisto, hallitus
ja johtokunnat uusiutuivat muutamilla nimillä. TAL01-vaalipiiristä Jari Räsäsen tilalle edustajistoon nousee Teemu Tuomi.

ri Vuorinen. Hän myös perii Jormanaisen paikan jäsenpalveluasiain johtokunnassa.
TAL02-vaalipiiristä
eläköityneen
Raimo Häkkisen tilalle edustajistoon
nousee Ville Väänänen. Häkkisen paikan työympäristöasiain johtokunnassa
perii Jussi Kasanen. 
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Edustajiston julkilausuma:

KANSALAISYHTEISKUNTAAN
KUULUVA
KESKUSTELUKULTTUURI
PALAUTETTAVA

S

ähköliiton Tampereella 16.–17. marraskuuta kokoontunut edustajisto

on huolissaan yhteiskuntamme suunnas-

ta ja vallitsevasta vastakkainasettelusta, jossa toisella puolella ovat työnantajat ja toisella työntekijät sekä työttömät.
Maan hallitus on jättänyt palkansaajat ja
työtä vailla olevat oman onnensa nojaan
liittoutuessaan selkeästi työnantajapuo-

Enemmistö olisi
vaihtanut vaalitavan,
pysyi silti ennallaan

len kanssa.
Maan hallituksen tähänastiset toimet
työllisyystilanteen parantamiseksi
ovat olleet työntekijöiden ja
ammattiyhdistysliikkeen näkökulmasta
lähinnä rangaistusluonteisia.
Irtisanomissuojan heikennyksiä koskevan lakimuutospaketin moninaiset vaiheet ja lopputulos osoittavat, että hallitus kykenee aitoon vuoropuheluun vain
pakon edessä. Lakimuutospakettia alettiin käsitellä kolmikantaisesti vasta, kun
yhteiskuntamme oli ajautumassa sekasortoon.

S

– Jaamme yksittäisten palkansaaji-

ähköliiton edustajisto äänesti
vaalitavastaan. Selkeä enemmistö edustajiston jäsenistä kannatti muutosta, jolloin edustajiston vaalit
käytäisiin joko enemmistö- tai suhteellisena vaalina ilman vaaliliittokohtaisia ehdokaslistoja ja ehdokasasettelusta vastaisivat ammattiosastot. Vähemmistö kannatti hallituksen esitystä pitää vaalitapa ennallaan, mutta muutos
olisi vaatinut kolmen neljäsosan enemmistön edustajistossa, joten vaalitapa
jäi ennalleen äänin 39–30.
Edustajistossa puheenvuoroja käytettiin vain vaalitavan muuttamisen puolesta.
– Tämä on seitsemäs vuoteni edustajistossa, johon tulin valituksi vaaliliiton
kautta. Nyt olisi jo aika muuttaa vaalitapaa, ettei päätöksiä tehdessä tarvitsisi
lähteä kulman taakse keskustelemaan

oman ryhmän kanssa. Kun ammattiosastot vastaisivat ehdokasasettelusta,
se vahvistaisi edustajiston roolia jäsenten edustajana. Edustajat tulisivat valituiksi omina itseinään, Jari Virtanen
Heinolasta esitti.
– Tulee tunne, että eikö täällä ajetakaan jäsenten etua, Keijo Suomalainen
Joutsasta kannatti Virtasen esitystä.
Marko Pietikäinen Kemistä kertoi
tulleensa hämmentävän tilanteen eteen
tultuaan valituksi vaaliliiton kautta.
– Ajattelin ensimmäisen kokouksen
jälkeen, etten kehtaa mennä takaisin
meidän työntekijöittemme pariin. Minua ei ollut äänestetty niitä asioita ajamaan, joita silloin käsiteltiin, pääluottamusmiehenä toimiva Pietikäinen kertoi.
Marko Mourujärvi Raahesta kannatti Virtasen esitystä ja perusteli muutos-

Janne Heikkinen käytti vaalitavan muuttamista

Jari Virtanen (vasemmalla) esitti vaalitavan muuttamista ja suljettua lippuäänestystä asiassa.

kannattavan puheenvuoron.

Häntä kannatti muun muassa Keijo Suomalainen.

6
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ta sillä, että vaalien sijasta liiton resursseja käytettäisiin liiton perustehtävään.
Janne Heikkinen Kajaanista oli niin
ikään muutoksen kannalla, samoin
Tapio Merilehto Oulaisilta, joka totesi ryhmätoiminnan olevan Sähköliiton
heikkous.
– Nuoret kaipaavat edunvalvontaa, ei
ryhmätoimintaa, toistui useammassa
puheenvuorossa.

en aloittaman Vapaiden valtakunta -kampanjan arvot. Olemme vakuuttuneita siitä, että äänestäminen on paras keino vaikuttaa siihen, että normaaliin kansalaisyhteiskuntaan kuuluva keskustelukulttuuri on mahdollista palauttaa, edustajisto toteaa.
Edustajisto kehottaa niin Sähköliiton jäseniä kuin myös muita äänioikeutettuja vaikuttamaan omiin oikeuksiinsa
äänestämällä 14. huhtikuuta 2019 käytä-

MERKKEJÄ MUUTOSVALMIUDEN
KASVAMISESTA
Esityksen vaalitavan muuttamiseksi
olivat tehneet Hämeenlinnan Sähkötyöntekijät ry, Jyväskylän sähköalantyöntekijät ry ja Oulun Sähkötyöntekijöiden Ammattiosasto N:o 1 ry.
Aikaisemmin jo liiton hallitus äänesti
asiasta. Se päätyi äänin 8–6 esittämään
vaalitavan pitämistä ennallaan. Liiton

vissä eduskuntavaaleissa. 

työjaosto oli esittänyt hallitukselle vaalitavan muuttamista.
Sähköliiton puheenjohtaja Sauli
Väntti arvioi, että ammattiosastojen
esityksestä edustajistossa käytetyt puheenvuorot, äänestys ja sen lopputulos osoittavat muutosvalmiuden kasvaneen myös liiton päättäjien keskuudessa.
– Tulevaisuuttamme turvataksemme meillä on erittäin hyvä syy pohtia
uudistumisemme suuntaa, jotta nuoret kokisivat meidät omakseen ja kiinnostavaksi. Millaisia meidän tulisi olla? Kaipaavatko nuoret avoimempaa
ja läpinäkyvämpää toimintaa? Ymmärtävätkö nuoret ammattiliittojen monimutkaisia päättäjien valintaprosesseja?
Olemmeko me helposti lähestyttäviä?
Halutaanko meitä lähestyä? Olemmeko
tarpeellisia nuorten mielestä?
– Kun löydämme näihin kysymyksiin vastaukset ja onnistumme uudistumaan nuoria kiinnostavalla tavalla, turvaamme myös sähköisillä aloilla työskentelevien ammattilaisten oikeudet
työelämässä pitkälle tulevaisuuteen,
Väntti toteaa. 

”Työntekijöiden oikeudet ottavat 100 vuotta
takapakkia jos nykyinen hallituspohja saa jatkaa.
Tämä ratkaistaan kevään eduskuntavaaleissa”.

Liittopuheenjohtaja Sauli Väntin ajankohtaiskatsaus edustajiston kokouksessa:

ÄÄNESTÄ OMIEN OIKEUKSIESI PUOLESTA
K

eskustan Juha Sipilän johtama
hallitus on kurittanut työntekijöitä roimalla kädellä vuodesta
2015 saakka. Hallitus ja ammattiyhdistysliike ovat edenneet yhteenotosta toiseen, viimeisimpänä irtisanomislakiin
liittyvä vastakkainasettelu.
Työntekijäpuoli hyväksyi kesällä 2016 kilpailukykysopimuksen, jolla työaikaa pidennettiin 24 tunnilla. Lisäksi sosiaalivakuutusmaksuja siirrettiin vuositasolla useita miljardeja työnantajilta työntekijöiden maksettavaksi.
Ennen kilpailukykysopimusta hallitus oli jo päättänyt 200 miljoonan euron
leikkauksista työttömyysturvaan. Niihin sisältyivät ansioturvan pituuden lyheneminen, korotusosien heikentäminen ja omavastuupäivien lisääminen.
Keväällä 2016 hallitus oli lisäksi heikentänyt vuorotteluvapaan ehtoja, leikannut vanhempainvapaan päivärahoja ja palauttanut omavastuupäivät sairausajalta kertyvään vuosilomaan.

AKTIIVIMALLI NAKERTAA
TYÖTTÖMYYSTURVAA
Kiky-sopimuksen synnyttyä hallitus
heikensi työttömyysturvaa aktiivimalleilla, vaikka oli sovittu, ettei työttömyysturvaan enää puututa. Tämän
vuoden alkupuolella hallitus vielä pidensi työntekijän koeaikaa neljästä
kuuteen kuukauteen ja lyhensi työnantajan takaisinottovelvollisuutta yhdeksästä neljään kuukauteen irtisanomisen yhteydessä.
Tämäkään ei vielä riittänyt, kun
vauhtiin päästiin. Hallitus yritti viimeistellä työntekijän aseman heikennykset irtisanomislailla, joka olisi asettanut työntekijät eriarvoiseen asemaan
sen mukaan, minkä kokoisessa yrityksessä he työskentelevät. Pyrkimys onnistuttiin torjumaan työntekijäpuolen vahvalla yksituumaisuudella, ja lakimuutos perusteluineen vahvistanee
laintulkinnan nykytilan.

UHKAKUVANA SADAN
VUODEN TAKAPAKKI
Näiden kaikkien toimien jälkeen ei liene epäselvää, että Suomessa porvaripuolueiden keskeinen tavoite on ammattiyhdistysliikkeen alas ajaminen.
Sama tavoite tuntuu olevan puheissa,
joissa vaaditaan työehtosopimusten
yleissitovuuden poistamista.
Tavoitteena on siis järjestäytymisasteen laskeminen hajota ja hallitse -periaatetta toteuttamalla.
Suomalaisilla työntekijöillä ja ammattiliitoilla ei ole jatkossa varaa nykymuotoiseen hallitukseen. Jos näin
jatkuisi ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen, palaisimme työntekijöiden
oikeuksissa 100 vuotta ajassa taaksepäin!
Sähköliitto monien muiden ammattiliittojen tavoin aktivoi jäseniään äänestämään kevään 2019 eduskuntavaaleissa. Kannustamme puolustamaan oikeutta ja vapautta järjestäy-

tyä, neuvotella työehtosopimuksia, vaikuttaa työelämän lakeihin sekä tulla
toimeen työstä saadulla palkalla ilman
pelkoa mielivaltaisesta irtisanomisesta.
LIITTO TUKEE
VAPAIDEN VALTAKUNTAA
Sähköliitto tukee taloudellisesti Vapaiden valtakunta -äänestysaktivointikampanjaa. Kampanja vastaa ammattiliittojen jäsenten ja aktiivien piirissä
syntyneeseen haluun muuttaa Suomen
suuntaa palkansaajille myönteisemmäksi. Kampanjan alkutapaamisissa
on korostettu pyrkimyksiä turvata työntekijöiden vapautta järjestäytyä ja vaikuttaa työlainsäädäntöön sekä puolustaa modernia pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntamallia. 

(Lisää Vapaiden valtakunta
-kampanjasta sivulla 10.)
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MAAKAAPELOINNEISSA PUUTTEITA

Vastuu on
yksiselitteinen
J

os maakaapelointitöitä tehdään ilman ammattitaitoisia tekijöitä, rikotaan sähköturvallisuuslakia ja aiheutetaan virheellisin asennuksin vaaraa niin ihmisille kuin verkon käyttövarmuudelle.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes kertoo saaneensa viime aikoina
huolestuttavan useita ilmoituksia siitä, että maakaapelointitöitä ei ole tehty
sähköturvallisuusvaatimusten mukaisesti. Tukes on havainnut, että verkon
rakentamisen osapuolten omavalvonta
on riittämätöntä ja että määräysten vastaisista asennuksista on aiheutunut jopa suoranaista vaaraa.
Pääosassa puutehavaintoja kaapeleiden asennussyvyys tai mekaaninen
suojaus ei ole ollut riittävä. Vakavimmissa tapauksissa kaapeleita on ollut
täysin suojaamattomina maan pinnalla.
Räikeimpiä asennuspuutteita on esiintynyt paikoissa, joissa maaperä on estänyt pääsemästä vaadittuun asennussyvyyteen ja kaapelit olisi pitänyt suojata esimerkiksi suojakourulla, -putkella,
-levyillä tai betonoimalla.
Tukesin tietoon on tullut suoranaisia vaaratilanteita, kun puutteellisesti asennettu kaapeli on vaurioitunut mekaanisesti. Vaaraa ovat olleet omiaan aiheuttamaan myös
verkostotyön yhteydessä vaurioituneet ja korjaamatta jätetyt
ilmajohtoverkon harukset ja
pylväsmaadoitukset.
SÄHKÖURAKOITSIJA
JA SÄHKÖTÖIDEN
JOHTAJA VASTUUSSA
Maakaapelin
asennussyvyyttä ja mekaanista suojaamista koskevat vaatimukset
ovat yksiselitteiset. Jakeluverkoissa yleisesti käytettyjen kaapelityyppien suositeltava asennussyvyys on 0,7 metriä. Jos tämä ei onnistu, kaapeli
on suojattava mekaanisesti. Asennuksessa tulee huomioida paikalliset olosuhteet, kuten esimerkiksi liikenne ja maan käyttäminen viljelykseen.
Koneurakoitsija voi ainoastaan laskea kaapelin kaapeliojaan ja peittää tai
aurata sen, ja hänellä on oltava vähintään kahden vuoden työkokemus maakaapeloinnista ja riittävät sähköalan
perustiedot.
Työmaan sähköurakoitsijan tulee ni-

8
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TUKESIN TIETOON ON
TULLUT SUORANAISIA
VAARATILANTEITA,
KUN PUUTTEELLISESTI
ASENNETTU KAAPELI
ON VAURIOITUNUT
MEKAANISESTI.

metä sähkötöiden johtaja, joka ohjaa
ja valvoo kyseistä työtä ja vastaa maakaapelin asennuksen kokonaisuudesta.
Useissa Tukesin saamissa ilmoituksissa on ollut kyse siitä, että kaapelin laskemista ja peittämistä ei ole ohjattu ja
valvottu riittävästi.
Sähköurakoitsijan vastuulla on, että
asennus on lain vaatimusten edellyttämässä kunnossa ennen kuin se otetaan
käyttöön ja luovutetaan eteenpäin. Siksi sähköurakoitsijan sähkötöiden johtajan pitää järjestää riittävä omavalvonta
ja menettelyt varmistuakseen siitä, että
kaapelit asennetaan vaatimusten mukaisesti.
Ennen kaivannon peittämistä on varmistettava, että kaapelit ovat riittävän
kaukana toisistaan ja lähellä olevista televerkkoasennuksista sekä kaasu-,
vesi- tai muista putkistoista.
Sähköurakoitsijaa ja tämän nimeämää sähkötöiden johtajaa voidaan sähköturvallisuuslain mukaan rangaista laiminlyönneistä, ja myös rikoslain
mukaan he voivat joutua vahingon sattuessa vastuuseen.
VIIME KÄDESSÄ VERKONHALTIJAN VASTUULLA
Lopullinen vastuu verkon ja sen käytön
turvallisuudesta on sähköturvallisuuslain mukaan laitteiston haltijalla. Tämän on huolehdittava, että laitteiston
kuntoa ja turvallisuutta tarkkaillaan ja
että havaitut puutteet ja viat poistetaan
riittävän nopeasti.
Tukes muistuttaa, että kaapeleiden
oikea asennustapa on olennaista myös
verkon häiriöttömän käytön kannalta
sen pitkän pitoajan ja elinkaaren aikana. Kaapeliverkon rakentamisen aikana syntyneitä asennusvirheitä ja puutteita on hankalaa ja kallista korjata. Ne
myös vaarantavat kaapeloinnilla tavoitellun häiriöttömän sähkönjakelun. 

VAIPANEHEYSMITTAUS VARMISTAA TYÖN LAADUN


TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ

K

ajaanilaisen työsuojeluvaltuute-

urakoitsijan työn laadusta.

tun Hannu Korhosen korviin Tu-

Työsuojeluvaltuutettuna Hannu

Töiden sujumisen ja turvallisuu-

kesin tiedottamat maakaapeloinnin

Korhonen pelkää tietysti, että laimin-

den kannalta perehdyttäminen on

puutteet kuulostavat tutuilta. Hänen

lyönnit vähentävät työturvallisuutta,

avainasemassa. Sitä tarvitaan niin

kokemuksensa mukaan koneurakoit-

mutta hän on huolissaan myös nii-

uusien kuin vanhojenkin kaapeleiden

sijat saavat turhan usein tehdä kai-

den vaikutuksista sähköturvallisuu-

käsittelystä taajamissa ja tiealueilla,

vuutyön omatoimisesti ja valvomatta.

teen ja työn kustannuksiin.

kaivuureiteistä, jälkitöistä ja asiak-

Elävän elämän tilanteet ovat myös

– Suunnitellulla tavalla toteutet-

kaiden kohtaamisista.

osoittaneet, että työryhmään kuu-

tu työ on aina edullisempi. Huonos-

luu harvoin sähköalan ammattilaista

ti tehty kaivuu-urakka, johon kuuluu

ten on apuvälineitä riittämiin, jois-

tai alan koulutuksen saanutta, vaik-

esimerkiksi riittämättömät jälkityöt,

ta kullekin työmaalle voidaan valita

ka tämän tulisi toimia valvojana koko

omapäinen poikkeaminen suunnitel-

tarkoituksenmukaisimmat. Korhosen

kaivuu-urakan ajan. Sähköverkon

mista tai puutteelliset liikennejärjes-

mukaan tiedonkulusta ei turvallisuu-

haltijat tekevät pistotarkastuksia kai-

telyt, saattaa johtaa kalliisiin jälki-

den parantaminen jää kiinni.

vuutöiden aikana ja antavat tarvitta-

korjauksiin.

essa korjausmääräyksiä.

Urakan sisäistä tiedonkulkua var-

– Aloituspalaverit ovat tärkeitä. Niissä työkokonaisuus tulee ava-

LÄÄKKEIKSI ALOITUSPALAVERIT,

ta kaikille osapuolille kaikin tavoin

nitellulla kaivuureitillä hyvinkin pal-

PEREHDYTYS, KERTAAMINEN

selväksi.

jon, kun vastaan tulee vaikka kallioi-

Tilanteen korjaamiseksi Hannu Kor-

ta tai isoja kiviä, Eltel Networks Poh-

honen turvautuisi opintojen äitiin,

tiukoiksi. Työn laatu jää toissijaisek-

joinen Oy:n palveluksessa työskente-

kertaamiseen. Ei riitä, että kaivuu-

si kaivuumetrien noustessa päällim-

levä Korhonen luettelee.

ryhmä ohjeistetaan kertaalleen, vaan

mäisiksi, jotta urakasta selvittäisiin

kaivuukauden aikana ohjeita ja toi-

plussan puolelle. Pääurakoitsijan

myötä maakaapeleiden vaipaneheys-

mintatapoja tulee käydä lävitse ja

sähkötöiden valvoja vastaa silti teh-

mittauksesta on tullut tärkeä kri-

toistaa työryhmän kesken.

dystä kaivuu-urakastakin sähkötur-

– Asennussyvyys vaihtelee suun-

KUVA: HANNU KORHOSEN KOTIALBUMI

lei ohjeita noudateta.

– Lisääntyneen maakaapeloinnin

teeri, jolla työn tilaaja voi varmistua

– Sanktiot tulee ottaa käyttöön, el-

– Kaivuu-urakat on kilpailutettu

vallisuuslain mukaisesti. 

YHTEISELLÄ ASENTEELLA LAATU PITÄÄ
TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ

V

erkkoyhtiö on viime kädessä vas-

vereissa käydään lävitse tekijöiden

tuussa siitä, että verkko on tur-

osaamis- ja pätevyystiedot.

Verkkoyhtiönä Elenia arvioi työmaan suunnittelu- ja tilausvaiheessa

vallinen, samoin sen käyttö. Sen tu-

– Pidämme säännöllisesti ura-

työturvallisuusriskit, joihin kuuluvat

lee huolehtia laitteiston kunnon tark-

koitsijaperehdytyksiä maakaapeloin-

esimerkiksi liikenne, kaivuutyöt, kai-

kailemisesta ja puutteiden korjaa-

nin eri osa-alueista, ja käytössämme

vantojen suojaukset ja tuennat. Ura-

misesta. Tämän vahvistaa Etelä- ja

on myös sähköinen oppimisympäris-

koitsija puolestaan tekee täydentä-

Pohjois-Pohjanmaalla, Kanta- ja Päi-

tö, jossa kumppaniyritysten ammat-

vän turvallisuussuunnitelman ja sen

jät-Hämeessä, Keski-Suomessa ja

tilaiset pääsevät tutustumaan järjes-

lisäksi vielä ympäristö-, viestintä- ja

Pirkanmaalla toimivan Elenia Oy:n

telmiimme.

liikenteenohjaussuunnitelmat.

MOBIILITYÖKALUT

nia perehdyttää työn vaatimuksiin

ri, sillä sen tavoite on, että kymme-

PITÄVÄT AJAN TASALLA

ennen kuin työ alkaa. Yritys järjes-

nen vuoden kuluttua kolme neljäs-

Kun kaivurin kauha haukkaa maata,

tää myös muita perehdytyksiä, muun

osaa sen verkosta kulkee maan alla.

takana on jo useamman vuoden val-

muassa kaapeleiden suojaamisesta

– Vastuullamme on, että kumppa-

mistelutyö. Toteutettava kohde seu-

ja asentamisesta.

Uudet yhteistyökumppaninsa Ele-

verkkopäällikkö Tommi Lähdeaho.
Yhtiö on maakaapeloinnin konka-

– Urakoitsijoiden ja järjestelmä-

niyrityksemme ovat perillä maakaa-

lotaan arvioimalla muun muassa il-

peloinnin pelisäännöistä ja määrä-

majohtoverkon ja pylväiden kuntoa

toimittajien kanssa kehittämiemme

yksistä.

sekä sähkön laatua ja siirtotehoa.

mobiilityökalujen avulla asentajilla

Miten yritys varmistaa, että ali-

– Selvitämme yhteisrakentamisen

on mobiililaitteissaan käytössä ajan-

KUVA: ELENIA OY



hankkijat toimivat sähköturvallisuus-

mahdollisuudet muiden infraverkko-

tasaiset verkkotiedot, jotka lisäävät

lain mukaan ja työn jälki on sellais-

jen kanssa: esimerkiksi mahdolliset

turvallisuutta ja nopeuttavat vian-

ta kuin pitää? Työntekijöiden päte-

katuvalosaneeraukset tai valokuitu-

korjausta. Kumppaniportaalissamme

vyyksien varmistaminen on osa joka-

hankkeet. Urakkakilpailutus järjeste-

jaamme ajantasaista tietoa suoraan

päiväistä työmaavalvontaa, ja tekijöi-

tään noin vuotta ennen töiden aloit-

asentajien älypuhelimiin.

tä kannustetaan myös tarkastamaan

tamista. Urakoitsijan maastosuunnit-

oman työnsä jäljet. Kumppanipala-

telija tarkentaa alustavan reitin niin,

TARVITTAESSA TYÖMAA

laiminlyönneistä tai siitä, että asen-

sessa on kyse siitä, että kaikki säh-

että siinä on maanomistajan näke-

KESKEYTETÄÄN

taja ei käytä tarvittavia suojavarustei-

köverkon uudistamiseen osallistuvat

mykset ja maasto-olosuhteet otet-

Verkkopäällikkö Lähdeahon koke-

ta. Toimintatavoissa ei silloin ole jos-

toimivat joka vaiheessa vastuullises-

tu huomioon. Tämän jälkeen tilataan

muksen mukaan maakaapeloinnin

sittelulle sijaa: tarvittaessa työmaa

ti oikealla asenteella työn laadun ja

asennusmateriaalit, Tommi Lähde-

puutteet eivät ole kovin yleinen il-

jopa keskeytetään ja erittäin vakavis-

turvallisuuden varmistamiseksi.

aho luettelee.

miö. Esimerkiksi kuukausittaisissa

”JOKAISEEN HAVAITTUUN
PUUTTEESEEN ON
KUITENKIN REAGOITAVA
RIPEÄSTI, JA TÄMÄ KOSKEE
KAIKKIA TOIMIJOITA.”

ti, ja tämä koskee kaikkia toimijoita.
Hän itse on kohdannut yksittäisiä
esimerkkejä kaivantojen suojaamisen

döksiä. Sähköturvallisuuslain uudistus toi säädökset tähän päivään.
– Enemmän puutteiden korjaami-

sa puutteissa urakoitsija vaihdetaan.

Turvallisuuskulttuuria parantaa

Sopimukset maankäytöstä teh-

tyytyväisyyskyselyissä maanomistajat

Maakaapeloinnin puutteet ovat

myös avoimuus: riskitapahtumat ja

dään maanomistajien kanssa ja tar-

ovat olleet tyytyväisiä urakoitsijoiden

suoraan verrannollisia verkon turval-

läheltä piti -tilanteet raportoidaan

vittavat luvat haetaan kunnalta sekä

toimintaan ja työn laatuun.

lisuus- ja käyttövarmuuspuutteiden

sähköisen mobiilityökalun avulla.

– Jokaiseen havaittuun puuttee-

kanssa. Tommi Lähdeaho ei kuiten-

Raportit auttavat kehittämään toi-

seen on kuitenkin reagoitava ripeäs-

kaan usko, että ala kaipaisi lisäsää-

mintaa entistä turvallisemmaksi. 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristö- eli
ELY-keskukselta.
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KOHTI KEVÄÄN EDUSKUNTAVAALEJA

Sähköliitto kannustaa mukaan
Vapaiden valtakuntaan
N

uoret palkansaaja-aktiivit ovat
syksyn mittaan käynnistäneet
Vapaiden valtakunta -nimisen
kampanjan, jonka tavoitteena on muuttaa Suomen poliittista suuntaa. Sähköliitto kannustaa jäsenistöään tukemaan
kampanjaa, joka on avoin kaikille palkansaajille, luottamushenkilöille, työttömille ja ammattiosastoille.
– Kaikki kampanjassa vaikuttavat
ovat mukana yksilöinä eivätkä edusta järjestöjä tai puolueita, selventää espoolainen Henri Lindeman, yksi kampanjan tukijoiksi ilmoittautuneista sähköliittolaisista.



TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ



KUVA: ARI WIGELIUS

Kampanjan nimen mukaisesti vapaus
on ydinteema.
– Haluamme, että tulevaisuudessa
vapaus kuvastaa mahdollisuutta vaikuttaa omiin työolosuhteisiin, vapautta järjestäytyä ja elää turvallisessa yhteiskunnassa. Vapaus on toki myös vastuuta, tasa-arvoa ja yhtenäisiä oikeuksia. Uskomme, että yhdessä voimme
saavuttaa tämän. Muutos on mahdollinen, kun äänestämme määrätietoisesti
yhteisen asian puolesta, Lindeman selvittää.
TUKIJA LUPAUTUU
ÄÄNESTÄMÄÄN ENSI KEVÄÄNÄ
Vapaiden valtakunta rakentuu aktiivien työn varaan. Sähköliitto haluaa osaltaan olla mahdollistamassa sen läpivie-

mistä ja tätä kautta edistää jäsentensä
yhteiskunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia. Kampanja tulee näkymään
ja kuulumaan työpaikoilla, tapahtumissa ja koulutuksissa.
– Vapaiden valtakunnasta on tarkoitus saada aikaan kansanliike ja herättää ihmiset äänestämään heille tärkeiden asioiden puolesta, niin ikään tukijaksi ilmoittautunut hyvinkääläinen
sähköliittolainen Pasi Lapinlehto kertoo.
Sähköliitto kannustaa jäseniään antamaan äänestyslupauksen kampanjan sivuilla ja ryhtymään myös aktiiviksi, joka järjestää itse Vapaiden valtakuntaan liittyvää toimintaa.
– Kampanjan tukijaksi liittymällä ihminen antaa äänestyslupauksen ke-

vään 2019 eduskuntavaaleissa. Tukijat luovat kampanjan sisällön, ja heidän toivotaan vievän kampanjan viestiä eteenpäin. Kukin voi myös järjestää omaa toimintaa kampanjan ympärille yhdessä muiden aktiivien kanssa.
Mikään taho ei siis ohjaa toimintaa, Lapinlehto kannustaa.
Tukijaksi oli marraskuun puoliväliin
mennessä ilmoittautunut puolitoistatuhatta henkilöä.
Sähköliiton lisäksi ainakin AKT,
PAM, JHL ja Teollisuusliitto ovat varautuneet tukemaan kampanjaa myös taloudellisesti. Tukijoiksi odotetaan myös
muita ammattiliittoja. 
Lue lisää kampanjasta ja anna äänestyslupaus:
www.vapaidenvaltakunta.fi

VOLTTIPÄIVÄT
LA 27.7.2019 VALKEAKOSKELLA
TYÖVÄEN MUSIIKKITAPAHTUMAN
YHTEYDESSÄ
MERKKA

JÄRJESTELYISTÄ VASTAAVAT VALKEAKOSKEN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY JA SÄHKÖLIITTO.
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A
KALENTERII
N
SEURAA ILM JA
OIT
TELUAMME! -

Korotettu alennus*
KOKO loppuvuoden!

-3

RTTI
JÄSENKO

snt/l

*Korotettu alennus koskee bensiiniä ja dieselöljyä 15.11.-31.12.2018. Edun
saa kaikilta Teboil-huoltamoilta ja –automaattiasemilta lukuun ottamatta
Teboil Express –automaattiasemia. Etu on normaalisti 2,1 snt/litra.

Joululahjat Teboililta
Keräilyleimat myös polttoainekuitilla!

10 € ostos
= 1 leima

Jokaisesta 10 € ostoksesta saat yhden keräilyleiman. 20 € ostos = 2 leimaa, 30 € ostos = 3 leimaa jne.
Automaattiasemalla tehdystä tankkauksesta saat leimat esittämällä kuitin Teboil-huoltamolla.

5 leimalla voit lunastaa yhden keräilytuotteen -40% alennuksella.

Keräilyleimoja saa 31.12.2018 asti. Kampanjatuotteita voi ostaa 7.1.2019 asti. Lisätiedot teboil.fi/fiskars
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Jouluvalot syttyvät
Telakkarannan
uusimpaan kivitaloon


TEKSTI JA KUVAT: RIITTA KALLIO

Telakkaranta on Miikka Lehtimaalle mieluisa
työmaa, jonka alueella myös hänen isänsä
aikanaan työskenteli silloisella Wärtsilän telakalla.
12

VA S A M A 9 / 2 0 1 8

-J

ouluksi valmistuu, lupaa kärkimies Miikka Lehtimaa sukkuloidessaan työkohteessaan,
valmisteilla olevan tasokkaan kerrostalon Asunto-osakeyhtiö Turun Parkinrannan uumenissa lokakuun lopulla.
Kyseessä on Skanskan rakennuttama asuinkerrostalo, joka kuuluu Kestävä Kivitalo -palkinnon saaneeseen
Turun Telakkarannan alueeseen. Tunnustus myönnettiin asuinalueen suunnittelusta, toteutuksesta ja ohjauksesta paikallarakentamisen hyviä perinteitä vaalien. Myös Parkinrannan talo
on pääosin valettu paikallaan, lähinnä
vain julkisivuelementit on tuotu valmiina rakennukselle.
Kaikki Wärtsilän entisen telakan
mailla, Aurajoen suulla rakenteilla olevan asunto-osakeyhtiön Turun Parkinrannan 38 asunto-osakkeesta on jo
myyty. Asukkaat odottavat innolla pääsevänsä nauttimaan uusien asuntojensa ikkunoista avautuvasta urbaanista jokimaisemasta linnoineen ja telakkanostureineen. Sopimukset mukaan
kaiken pitäisi olla valmista tammikuun
loppuun mennessä, mutta näillä näkymin asukkaat pääsevät muuttamaan jo
tämän vuoden lopulla.
NUOREN KÄRKIMIEHEN
NÄYTÖN PAIKKA
Vielä uudistalotyömaalla ahertaa noin
30 talonrakennusalan ammattilaista.

”RAUHANTURVAAJAREISSULLA TULI
NÄHTYÄ MYÖS AIVAN
ERILAINEN KULTTUURI
JA SE, ETTÄ TÄÄLLÄ
KOTO-SUOMESSA
ASIAT OVAT
YLLÄTTÄVÄNKIN
HYVIN.”

Skanskan työnjohtotiimi Marko Erkkilä, Jari Lautala ja Sakari Aalto ovat saaneet huomata, että sähköasentaja Miikka
Lehtimaa ”ei jää jalkoihin” vaan sähköistyshommat etenevät riuskaan tahtiin talon muun varustelun kanssa.

Heistä puolet on pääurakoitsija Skanska Talonrakennuksen palkkalistoilla,
puolet eri aliurakoitsijoiden kirjoilla.
Sähköurakasta vastaa Sahe-Sähkö
Oy. Pitkälti se tarkoittaa loppusyksystä, että rivakka 26-vuotias sähköasentaja Miikka Lehtimaa hoitaa yksin koko kahdeksan kerroksen sähköistystä.
Katolla häärii myös pari Areva Solarin
asentajaa kiinnittämässä aurinkopaneeleja.
– Alkuvaiheessa meitä oli pari – kolme kaveria putkittamassa ja vetämässä talon kaapeleita, mutta kesästä alkaen olen pärjännyt tässä yksikseni. Jos
mitään isompia yllätyksiä ei tule, loput asennukset hoituvat kyllä helposti,
Lehtimaa vakuuttaa ja iloitsee, että samalla talo vapautuu rakennusaikaises-

ta sähköstä ja siirtyy normaaliin käyttöjärjestelmään.
VASTUU EI PELOTA
– Tämä on minun ensimmäinen iso uudisrakennuskohteeni. Viisi vuotta olen
tehnyt linjasaneerauksia, joten ei tässä
oikeastaan mitään kovin uutta ole. Tässä talossa määrät tosin ovat tavallista
isompia, esimerkiksi pistorasioita, katkaisijoita ja valaisimia tulee asuntoihin paljon. Myös huoneistoihin tuleva
jäähdytystekniikka teettää vähän lisätöitä, samoin esimerkiksi ovipuhelimet
lisäävät piuhojen lukumäärää, Lehtimaa laskeskelee.
Hän arvioi, että kuhunkin kerrokseen
on uponnut pelkästään asennusputkeakin parituhatta metriä.

Parkinrannan useimmista asunnoista avautuu
urbaani Aurajoensuun maisema, jota koristaa
mm. Turun linna. Huoneistojen varusteluun
kuuluvat kaapistot jatkavat talon pelkistettyä
tyyliä.
Aurajoen itärannalle rakentuva Telakkarannan
asuinalue koostuu uudesta ja vanhasta
arkkitehtuurista. Julkisivujen punatiili
ja taloyhtiöiden yhteinen laiturimainen
pihakansi muodostavat kokonaisuuden, jolle
on myönnetty vuoden 2018 Kestävä Kivitalo
-palkinto tunnustuksena asuinalueen hyvästä
suunnittelusta ja toteutuksesta.

– Minusta kaapelointia helpottaa
olennaisesti, kun putkitus on hoidettu
mahdollisimman pitkälle alkuvaiheessa. Tässähän on eri koulukuntia, jotkut
putkittavat vain pakolliset, mutta minusta kannattaa putkittaa alaslaskutkin, vaikka se alun työvaiheessa viekin
aikaa enemmän.
SAARISTO ON KOVA KOULU
Nuoren kärkimiehen varma ja positiivinen olemus on pantu merkille rakennustyömaalla. Kaikesta näkee, että Miikka Lehtimaahan luotetaan ja että hän tietää selviytyvänsä isoistakin
haasteista.
– Ehkä selitys löytyy siitä, että olen
oppinut selviytymään vaikeammissakin olosuhteissa. Olen kasvanut Velkuan Talosmeren saarella, oppinut kalastamaan ennen kouluikää ja tottunut siihen, että töitä tehdään lujasti ja tarvittaessa aamusta iltaan, Palvan saaressa
peruskoulunsa käynyt Lehtimaa taustoittaa.
Hän kertoo tutustuneensa myös rakennusalaan jo pienestä pitäen isänsä matkassa. Ammattikoulu Raisiossa
opetti automaatio- ja sähköalalle ja parin tunnin koulumatka saaresta mantereelle kärsivällisyyttä.
– Onneksi sain hankittua ajokortin
ylipitkän koulupäivän takia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, ja pääsin
jääkiekkotreeneihinkin sen avulla helpommin, kertoo edelleen nelosdivarissa pelaava puolustaja.
Parkinrannan
rakennusvaiheessa
Miikka Lehtimaa teki myös oman taloratkaisunsa, myi asunto-osakkeensa
Turusta ja hankki avopuolisonsa kanssa tontin Naantalista.
– Rakentamaan päästään ensi keväänä. Talo tehdään omien suunnitelmien
pohjalta ”pitkästä tavarasta”. Mahdollisimman paljon aion tehdä itse ja myös
isä on luvannut olla talkoissa mukana.
Nuoren miehen talohankkeen pesämuna alkoi karttua heti armeijan jälkeen, jolloin hän palveli Suomen rauhanturvajoukoissa Afganistanissa.
– Rauhanturvaajareissulla tuli nähtyä myös aivan erilainen kulttuuri ja se,
että täällä koto-Suomessa asiat ovat yllättävänkin hyvin. Reissun hienoimpia
kokemuksia olivat palveluskaverit, joihin syntyi ihan omanlaisensa side. Vielä viiden vuoden jälkeenkin olemme
joskus yhteyksissä. 
VA S A M A 9 / 2 0 1 8
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KUUK
A
KUVAUDEN

Edustajiston puheenjohtajaksi valittu Niilo Ojala ajeli vielä loppukesästä villinä ja vapaana pitkin alppiteitä Hondansa ja Mirjansa kanssa. 7000 kilometrin reissuun mahtui monia kokemuksia, joista ehkä yllättävin oli työkaveriin törmääminen kroatialaisessa hotellissa. – Ennakkoon ei oltu sovittu tapaamista, Ojala vakuuttaa. (Kuva: Mirja Vyyryläinen)

KÄRKIMIES

MITEN PAHUUS KEHITTYY?

O

len kirjoittanut kaksi romaa-

nian vuoksi. Näin tapahtui natsien

milaiset olivat kavalia vinosilmiä,

strofitilanteessa pudotaan rinnak-

ten siviilien teloittamiselle vappuna

nia sisällissodasta ja miettinyt,

Sonderkommandoissa, jotka teloit-

natsit kuvasivat juutalaiset vaaralli-

kaismaailmaan, jossa arvot ovat ylös-

1918. Amerikkalaiset sotivat Vietna-

mikä tekee tavallisesta, täysijärkises-

tivat kokonaisia juutalaiskyliä. Ru-

sina ali-ihmisinä ja suomalainen val-

alaisin. Siinä maailmassa on oikein

missa huumeiden voimalla ja huu-

tä ihmisestä tappajan, joka kykenee

dolf Hössin, Auschwitzin komenta-

koinen puoli näki epäihmisinä pu-

ja hyvä tappaa ja kiduttaa ihmisiä,

meissa ovat myös Isisin nuoret us-

teloittamaan viattomia siviilejä, jopa

jan, omaelämänkerta on hiuksia nos-

naiset, etenkin aseelliset naiset, jot-

polttaa heidän kotinsa ja viedä hei-

konsoturit.

lapsia tai katsomaan vierestä, mi-

tattava malliesimerkki. Höss näkee

ka olivat katulutkia, aistisairaita rai-

dän ruokansa.

ten kanssaihmiset kuolevat nälkään.

itsensä sankarina, joka pyyteettö-

vottaria, raateluvimman valtaan jou-

Taistelutilanne on eri asia, mutta so-

mästi ponnistellen selviytyy mahdot-

tuneita, verenhimoisia narttuja.

dassa väkivalta kohdistuu myös viat-

tomasta tehtävästä. Hän kehuu itse-

tomiin siviileihin, vankeihin tai an-

ään, miten sai hankituksi uudenai-

taa vastapuolen tuhoamisen. Sisäl-

tautuneisiin vihollisiin. Miten se on

kaiset, tehokkaat krematoriot, mutta

lissodassa kummallakin osapuolella

Raaistuminen. Jatkuessaan väki-

mahdollista?

myös säälii itseään, kun joutui kat-

oli jalo aate. Demokratian ja vapau-

vallasta tulee banaalin arkista. Kui-

luonto, mutta Friedin mukaan tapah-

selemaan julmuuksia.

den puolesta on tapettu siviilejä ym-

tenkaan raaistuminen ei ole väkival-

tuu päinvastoin. Ihmisen järki ottaa

Aihetta on pohdittu maailman
sivu viisain aivoin Theodor Adornos-

Syndrome evil, pahan syndrooma. Itzhak Fried on esittänyt teori-

oilla ei ole seurauksia eikä julmuuk-

an, jonka mukaan ihmisessä tapah-

sista joudu vastuuseen, väkivalta

tuu kognitiivinen murtuma. Usein

muuttuu helpoksi ja julmaksi.

ajattelemme, että tappamisessa pääsee irralleen ihmisen eläimellinen

päri maailmaa. Uskonnon ja Juma-

taisuuden syy vaan seuraus. Kun ra-

ylivallan aivojen evolutionäärisesti

ta, Hannah Arendtista ja Erich From-

usein hyvin nuoret pojat, 17-18 –

lan puolesta tapetaan, raiskataan,

jan yli on astuttu, väkivallasta tulee

vanhemmista kerroksista, joissa ovat

mista lähtien. Pahuus on ihmisessä

vuotiaat. Ihmisen aivot kehittyvät ai-

kidutetaan ja silvotaan tänä päivänä-

yhä helpompaa. Turtuminen selit-

empatia ja samaistumisen kyky. Ih-

ohuen kuoren alla. Ainakin tällaisia

nakin 25-vuotiaaksi asti, eikä kyky

kin. Työläisten valtion ja sosialismin

tää sen, että valkoinen voittajapuo-

misellä on luontaisesti vastenmieli-

syitä on löydetty:

empatiaan suinkaan kehity ensim-

nimissä Stalinin diktatuuri tapatti

li kykeni katselemaan tuhansien ih-

syys tappaa toinen ihminen, mutta

mäisenä vaan loppuvaiheessa. Lah-

tunnetusti miljoonia viattomia. Kii-

misten nääntymistä nälkään vanki-

pahan syndrooma ohittaa tämän. Yli-

paa tai kiduttaa, kun käskyn antaa

den Hennalassa pestattiin koulupoi-

nan kulttuurivallankumouksessa aate

leireillä.

vallan saanut järki vakuuttaa, että on

päällikkö, johtaja, arvostettu henkilö

kia teloittajiksi ja heille maksettiin

luoda jotain ennennäkemätöntä.

eikä päätöstä tarvitse tehdä itse.

markka punikin päältä. Nuoria ovat

Aate on myös savuverho silloin, kun

toituu väkivaltaan. Tappaminen saa

myös Isisin soturit, Kambodzhan Pu-

tosiasiassa käydään valtataistelua.

aikaan adrenaalimyrskyn, joka vai-

Totteleminen. On helpompi tap-

Ryhmän paine. On helpompi sa-

Viha, kärsitty vääryys. Katkeruus

Koukuttuminen. Ihminen addik-

noa kyllä kuin ei. Oman porukan

naiset Khmerit tai Kulttuurivallan-

petturiksi ryhtyminen vaatii suur-

kumousta tekevät opiskelijat. Lapsi-

on hyvää polttoainetta väkivallalle.

tottuneen sotilaan on vaikea lopettaa

ta rohkeutta. Ryhmä noudattaa kir-

sotilaat ovat erityisen helposti aivo-

Ihminen, joka on joutunut kärsimään

tappamista.

joittamattomia lakeja, vaikka ne oli-

pestävissä.

vääryyttä, kostaa mielellään jollekul-

sivat väkivaltaisia, rikollisia tai järjettömiä.
Kunniallisuus. Teloittaminen tai
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Nuoruus. Julmuuksiin värvätään

Ylevä aate. Oikea aate oikeut-

Vastuuttomuus. Kun väkivallante-

Vastustajan epäinhimillistäminen.

kuttaa kuin huume. Tappamiseen

Huumeet. Kautta aikojen sotilaat

le, jolla on siihen täysin syytön. Pu-

ovat sekoittaneet päänsä myös vii-

Tämä taktiikka on toiminut kaikissa

na-armeija kosti raiskauksin saksa-

nalla tai vahvemmilla huumeilla. Si-

sodissa. Vastapuolesta tehdään vi-

laisille naisille sodan kärsimykset ja

sällissodassa kumpikin osapuoli joi

tuhoaminen nähdään vaikeana teh-

hollinen, jolla ei ole inhimillisiä omi-

natsimiehityksen kauhut.

rankasti, ja tolkuton humalatila oli

tävänä, josta on suoriuduttava kun-

naisuuksia. Amerikkalaisille vietna-
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Toinen maailma. Sota- tai kata-

järkevää tuhota tuo toinen.

yksi mahdollistaja Viipurin venäläis-

ANNELI KANTO, kirjailija

SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI
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ILMESTYMISAIKATAULU 2019
Nro
1
2
3
4

Ilmestyy
24.1.
21.2.
21.3.
18.4.

Aineisto
14.1.
11.2.
11.3.
8.4.

Nro
5
6
7
8

Ilmestyy
23.5.
29.8.
26.9.
24.10.

Aineisto
13.5.
19.8.
16.9.
14.10.

Nro
9
10

Ilmestyy
21.11.
19.12.

Aineisto
11.11.
9.12.

ILMOITUSKOOT
1/1-sivu 280 x 400 mm + 5 mm leikkuuvara
1/2-sivu pysty 122 x 360 mm
1/2-sivu vaaka 250 x 177 mm

1/4-sivu pysty 122 x 177 mm
1/4-sivu vaaka 250 x 86 mm
Rivi-ilmoitus 42,6 mm (5 p) 54,5 mm (4 p)

ILMOITUSHINNAT
1/1
3700 € + alv.

1/2
1980 € + alv.

1/2
1980 € + alv.

1/4
990 € + alv.

1/4
990 € + alv.

Nelipalstaisella tekstisivulla: mv 2,25 €/pmm – 4-väri 3,00 €/pmm
Rajoitukset: Mainoksia ei sijoiteta etusivulle eikä sivuille 3–5. Liitteistys sovittava erikseen.

Julkaisija:
SÄHKÖALOJEN
AMMATTILIITTO RY
Aleksanterinkatu 15 PL 747,
33101 Tampere
Faksi: 03 252 0210
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi
vasamalehti@sahkoliitto.fi

Mainostoimistoalennus 15 %
Työpaikkailmoitusten ja Sähköliiton ammattiosastojen alennus 50 %
Vain yksi alennus/ilmoitus.
Maksun saaja: Ekamedia; lis. alv 24 %

Päätoimittaja: SAULI VÄNTTI
Vastaava toimittaja:
RIITTA KALLIO, puh. 050 67590

AINEISTON TOIMITUS

Vasama on Palkansaajalehdet
Löntagartidningar PALE ry:n
jäsen.

Ilmoitukset toimitettava viimeistään aineistopäivänä kello 14.00 sähköpostilla:
emmi.kallio@ekamedia.net
Ilmoitusten peruuttaminen varauspäivään mennessä.
Vastuu virheistä. Julkaisu ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, jos hyväksyttyä ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista syistä johtuen julkaista määrättynä päivänä.
Lehden vastuu julkaisemisesta tapahtuneista virheistä rajoittuu ilmoituksesta maksettavan
hinnan palauttamiseen. Huomautukset on tehtävä kirjallisesti 8 vrk kuluessa julkaisupäivästä.

AINEISTOVAATIMUKSET
Painovalmis pdf. Sivun mainoksessa leikkuuvarat 5 mm.
Värien määrittely aina prosessiväreiksi (CMYK). Kuvien resoluutio 300 dpi.

ILMOITUSMYYNTI
Ekamedia / Tmi Emmi Kallio Kalevanpuistotie 21 B 56, 33500 Tampere
Puhelin: 044 344 4414
Sähköposti: emmi.kallio@ekamedia.net

www.sahkoliitto.fi

Nettopainos: 29 000
Ilmestyminen:
10 kertaa vuodessa
Sivukoko: Leikattu tabloid
Painopinta-ala: 280 x 400 mm
Painopaikka:
SATA-PIRKAN PAINOTALO OY
Mikkolantie 24, 28130 Pori
Painon yhteyshenkilö:
TERO ANDREJEFF
myyntipäällikkö
Puh. 0400 597 107
Painontuki:
PETTERI LUKUS,
puh. 0400 191067
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Viihtyisän Joulun lahjavinkit


TEKSTI: ASKO ALANEN

KARI HOTAKAINEN
TUNTEMATON KIMI RÄIKKÖNEN

KARI A. SIHVONEN JA USEITA KIRJOITTAJIA
KOMENNUSMIEHET

Prosaistina tunnettu Hotakainen kutsuu Kimikirjaansa ulkopuolisin silmin nähdyksi kertomukseksi suomalaisen F1-kuljettajan tiestä lajinsa huipulle. Hän välttää täten virallisen elämäkerran paatoksen ja kertoo hyvin eloisasti vielä nuoren, vaitonaisuudestaan tunnetun
mestarin arkisemmista työn, ihmissuhteiden ja
koettelemusten elämyksistä. Henkilöhistoriassa
puhutaan virkistävän avoimesti sekä Kimin että
lähipiirin suulla ilon ja huolen aiheista, tärkeistä ratkaisuista ja luopumisen tuskasta. Myös
kirjan runsas kuvitus on elämänmakuisempaa
kuin sankarien juhlakirjoissa yleensä.

Sarjakuvamestari Sihvonen on kuvittanut
muhkeaksi albumiksi ”Teräsmiehet maailmalla” -kirjoituskilpailun helmiä. BP Asennuksen,
Metalliliiton ja Suomen Kirjallisuuden Seuran järjestämässä kisassa saatiin kokoon verraton satsi kuvauksia komennusmiesten dramaattisista, hilpeistä ja jännittävistä edesottamuksista niin kotoisilla kuin eksoottisemmilla keikoilla. Sihvosen jämerä, realistinen piirrostyyli ja hallittu väritys saavat tarinat elämään hienosti.

LEENA LEHTOLAINEN
TAPPAJAN TYTTÖYSTÄVÄ
JA MUITA RIKOKSIA
Neljään näppärään joulunovelliin huipentuva
Lehtolaisen rikostarinoiden kokoelma on mainio lukukokemus, sillä se paljastaa mielenkiintoisesti, miten Maria Kallion ja Hilja Ilveskeron seikkailuihin lomittuu vapaampaa ideointia ja henkilöillä pelaamista. Joillekin valituille aiheille tai hahmoille riittää napakka novellipituus ja myös romaanitekstistä voi leikata
irtoepisodin omaksi pikkutarinakseen. Sävyt ja
teemat vaihtelevat pienistä rikosanekdooteista
arkisiin rikosarvoituksiin ja edelleen tiheämpään jännitykseen ja kauhun väreisiin.

USEITA ESITTÄJIÄ:
Juurevaa joulua
MATTI ESKO & LUXURY LINER:
Tänä iltana Kallio
JUSSI & THE BOYS: Unioninkatu 45

SANASEPPÄ-PERHEPELI
MIKKO SAARI: LÖYDÄ LAUTAPELIT
Mobiilipelien menestyksen rinnalla lautapelit pitävät pintansa, kehittyvät ja monipuolistuvat sosiaalisempana peliviihteenä. Sanaseppä luottaa nopean sanatunnistuksen vetovoimaan ja laittaa pelaajat keksimään teemasanoja kortilla vedettävän alkukirjaimen pohjalta. Heidän omat
oivalluksensa elävöittävät pelkistetyn pelivälineistön. Pelien valikoinnissa ”Löydä lautapelit”-kirja on verraton apu
ja hyvä lahjavinkki itsessäänkin.

Musiikin ja musisoinnin rakastajien Turenki Records on tuonut
nykypäivään perinteisen iskelmän ja popmusiikin sekä kantrirockin juurevimpia aineksia. Luottoveteraanit ja nuoremman
polven artistit ovat löytäneet ajattoman, sydämellisen vetovoiman, joka listatrendeistä usein puuttuu. Turengin kaartin Juurevaa joulua toimii lahjavinkkien listana. Vahvojen laulajien tusina esittää kukin uuden, hyvän joululaulun. Maistiaisten perusteella on helppo päättää hankittavaksi vaikkapa Matti Eskon
maukkaan kantrikeikan taltioinnin tai Jussi & The Boysin täyteläisen uutukaisalbumin, jolla juuri 75 vuotta täyttänyt Jussi
Raittinen on parhaimmillaan.

KINOLIPUT
ONNELI, ANNELI JA NUKUTUSKELLO
JUICE
BERLIININ FILHARMONIKKOJEN UUDENVUODENAATON KONSERTTI 2018
Isommille lahjatavaroille ilahduttava vaihtoehto ovat elämyslahjat, kuten matkaliput, konsertti-tiketit tai paikkavaraukset elokuvateatteriin. Vuodenvaihteen ohjelmistossa on perinteisesti paljon koko perheen elokuvia, nuorison suosimia suurhittejä mutta myös varttuneempien viihdykettä naisille ja miehille yhdessä tai erikseen. Sesonkisuosituksiin
kuuluvat parhaan suomalaisen satuperinteen tähdet Onneli ja Anneli ja nukutuskello -leffassa. Hyvin jo menestyneen Olavi Virran rinnalle nousee valkokankaan Juice lauluineen
ja elämäntarinoineen. Erityisvinkkinä Berliinin filharmonikkojen perinteinen uudenvuoden aattokonsertti, joka nähdään isolla kankaalla suorana esityksenä 10 kaupungissa.
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Sund avaa kirjoissaan kiehtovasti ja tuoreesti oman ja yllätyksellisen maailmansa suomalaisuuden länsirajalta Pohjanmaan rannikolta.
Pietarsaari-trilogian toinen, itsenäinen romaani kietoo kuvauksensa musiikkiin, jossa vanhan säveltäjän haamu ja rokkisukupolven uudet oivallukset säestävät herkullista, yllätyksellistä ihmiskuvausta nuoren Alf Holmin tiellä tunnustetuksi säveltäjäksi. Sundin tyylilajissa mukavaa on kertojan läsnäolo, niin kuin
kirjailija puhuisi suoraan kullekin yksittäiselle lukijalle.

MUSIIKKIA TURENGISTA

LAUTAPELIT
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LARS SUND
MISSÄ MUSIIKKI ALKOI

VILLIN LÄNNEN ROOLIPELEJÄ
WESTWORLD KAUSI 2.
RED DEAD REDEMPTION 2
Villin lännen virtuaalielämä on kehitelty tekniseen loistoonsa
sekä Westworld-sarjassa että Red Dead Redemption -konsolipeleissä. Lännenfantasioiden myötäeläminen tulevaisuuden
huvipuistossa käy vaaralliseksi, kun androidihahmot käyvät
kapinaan. Westworld-sarjan toisella kaudella suuret yllätykset
ovat takana, joten juoni syventää teemoja ihmisten välienselvittelystä androidien kanssa. Visuaalisesti huikea, avoin lännenmaailma on myös Red Dead Redemptonin valtti. Pelin 2.
osassa voi ohjata omaa ”elokuvaansa” lainsuojattoman Arthur Morganin hahmossa, jonka toimien kirjo on monipuolinen pyssytaisteluista hevosen hoitoon.

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

Jäsenmaksu laskee – myös muissa kassoissa
Sähköalojen työttömyyskassan jäsen-

TYJ:n laskelmien mukaan 3 000

Jäsenmaksun aleneminen vaikut-

maksu tai ansioon sidottu prosentti-

maksu on ensi vuonna 0,30 prosent-

tön TYJ:n mukaan kolme neljästä

euroa ansaitsevan työntekijän työt-

taa suureen osaan suomalaisia, sil-

perusteinen maksu, jolla rahoitetaan

tia Sähköliiton kokonaisjäsenmak-

työttömyyskassasta laskee ensi vuo-

tömyyskassan jäsenmaksu on ensi

lä työttömyyskassoihin kuuluu noin

kassan etuus- ja hallintomenoja.

susta. Tänä vuonna maksu on ol-

delle jäsenmaksujaan. Taustalla

vuonna keskimäärin 114 euroa vuo-

kaksi miljoonaa palkansaajaa ja yrit-

lut 0,33 prosenttia. Finanssivalvon-

on parantunut työllisyystilanne. Mak-

dessa. Tänä vuonna samalla palkalla

täjää.

ta vahvistaa kassojen jäsenmaksun

sut laskevat keskimäärin 10 pro-

jäsenmaksua oli maksettava 17 eu-

vuosittain.

senttia.

roa enemmän.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjes-

Työttömyyskassan jäsenmaksu on
euromääräinen vuosi- tai kuukausi-

Juhlapyhät vaikuttavat maksupäiviin

Vielä ehdit
vastata
aktiivimallikyselyyn!
Sähköalojen työttömyyskassa selvittää muiden SAK:n jäsenliittojen
kassojen kanssa, miten aktiivimalli toimii käytännössä.
Jos olet käyttänyt kassan sähköistä asiointipalvelua 8. marraskuuta jälkeen, olet saanut linkin
kyselyyn poistuessasi palvelusta.
Vastausaikaa on marraskuun loppuun, joten vielä ehdit. Jos sinulla ei ole asiaa sähköiseen asiointipalveluun, käy antamassa omat
vastauksesi osoitteessa response.
questback.com/suomenammattiliittojenkeskusjr/nqmuya5joi.
Kysely on tarkoitettu kassan
työttömille jäsenille. Vastauksia ja
vastaajaa ei pystytä yhdistämään
toisiinsa.
Kysely selvittää SAK:n jäsenliittojen työttömyyskassojen jäseniltä, miten aktiivimalli toimii,
auttaako se työllistymään ja mitä
se teettää työnhakijalla. Kyselyn

• Jouluviikolla maksupäiviä ovat vain

puhelinpalvelu palvelee joulun jäl-

maksuviikolle päivärahasi maksami-

torstai 27. ja perjantai 28. joulu-

keen perjantaina 28. joulukuuta kel-

tu vuodenvaihteen viikot 52 ja 1.

arvokasta tietoa aktiivimallin vai-

nen voi siirtyä normaalia maksupäivää

kuuta.

lo 9–12 ja uudenvuoden jälkeen kes-

Viikolla 2 asiakaspalvelu palaa nor-

kutuksista.

myöhemmäksi:

• Päivärahoja ei makseta uudenvuo-

kiviikkona 2. tammikuuta kello 9–15

maaliaikatauluun: maanantaina kel-

• Päivärahoja ei makseta itsenäisyys-

denpäivänä 1. tammikuuta 2019.

sekä perjantaina 4. tammikuuta kel-

lo 9–15, muina päivinä ajanvarauk-

lo 9–12.

sella.

päivänä 6. joulukuuta.

Sähköalojen työttömyyskassan

Kassan asiakaspalvelu on suljet-

avulla sekä kassat että SAK saavat

Loppuvuoden juhlapyhien sattuessa

Jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi
Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhaki-

teet myös postitse osoitteeseen Säh-

työssäoloviikolta. Todistukses-

Mikäli sinulla on sivutoimista yritys-

taan vähintään 25 prosenttiin ansio-

jaksi täyttämällä sähköinen ilmoit-

köalojen työttömyyskassa, PL 774,

sa pitää näkyä ennakonpidä-

toimintaa, liitä mukaan:

päivärahaa maksettaessa.

tautumislomake osoitteessa www.te-

33101 Tampere.

tyksen alainen tulo sekä siihen sisältyvä lomaraha ja kor-

palvelut.fi viimeistään ensimmäise-

X

Jäljennös viimeksi vahvistetusta verotuksestasi.

Voit halutessasi tilata verottajalta muutosverokortin etuutta varten.

nä työttömyyspäivänäsi. Oikeutesi

TARKASTA HAKEMUKSESI JA SEN

vaus.

työttömyysetuuksiin alkaa aikaisin-

LIITTEET

Mikäli olet ollut ennen työttömyyttä

tehdään silloin verokortin mukaises-

taan ilmoittautumispäivästä lukien.

Jotta hakemusten käsittely olisi

X

Jäljennös irtisanomis- tai lomautusilmoituksesta.

armeijassa tai opiskelemassa:

ti ilman prosentin

X

Jäljennös työsopimuksesta.

mahdollisimman nopeaa, täytä haNÄIN HAET

kemuksesi huolellisesti ja muista

ANSIOPÄIVÄRAHAA

tarkistaa se ja liitteet.

Lähetä hakemus ja liitteet työttömyyskassan sähköisessä asiointi-

LIITÄ HAKEMUKSEESI

palvelussa. Löydät sen osoittees-

SEURAAVAT DOKUMENTIT:

ta www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa. Voit lähettää hakemuksen ja liit-

X

Palkkatodistus vähintään työttömyyttä edeltäneeltä 26

Ansiopäivärahan ennakonpidätys

X

Opiskelutodistus tai

Mikäli saat eläkettä,

VEROTUS

liitä mukaan myös:

Työttömyyskassa saa verotiedot suo-

X

korottamista.

todistus armeijasta.

Jäljennös

raan verottajalta aina vuoden alus-

eläkepäätöksestä.

sa. Palkkaa varten annetun verokortin ennakonpidätysprosenttia korote-
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KUKA ON SÄHKÖLIITON

VUODEN
LUOTTAMUSHENKILÖ
2019?
ASIANTUNTEVA. AKTIIVINEN. OSALLISTAVA.
TAITAVA NEUVOTTELIJA. PERUSTEELLINEN.
LÄHE
Sähköliiton Vuoden luottamushenkilö
EHDOTUKTÄ
SESI
voi olla kaikkea tätä ja paljon muuta!
31.1
2.20
MENNES 18
SÄ

NIMEÄ OMA EHDOKKAASI JA PERUSTELE HYVIN:
• nettilomakkeella www.sahkoliitto.fi > Liiton muut verkkopalvelut > Ehdota Vuoden luottamushenkilöä
• WhatsApp-viestillä (kirjoitettu, ääniviesti tai video) numeroon 050 470 7167
Ehdotukset käsitellään nimettöminä jäsenpalveluasiain johtokunnassa, joka valitsee kolme finalistia.
Voittajan valitsevat kevään luottamushenkilöseminaariin osallistujat.
Vuoden luottamushenkilö palkitaan 500 euron matkalahjakortilla.

TYÖMAAHELPPI
UUSI APUVÄLINE ASENTAJILLE!
Sähköasennustöissä useimmin tarvittavat
tiedot nyt kätevänä mobiilisovelluksena.
– Helppo ja nopea käyttää työmaaolosuhteissa.
– Sisältää vastaukset tyypillisiin kiinteistöjen sähköasennuksissa
eteen tuleviin kysymyksiin. Aihealueina mm:
– pesutilojen vaatimukset
– kotelointiluokat
– johdon mitoitus ja suojaus
– maadoitukset
– käyttöönottotarkastukset.
– Sisältää hyödyllisiä työkaluja, kuten laskentakaavoja
ja laskureita.
– Sovellus toimii Android-laitteilla.
Lisätietoja: henrik.rousku@sahkoinfo.fi ja
kari.jaakola@sahkoinfo.fi

18
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OSTA sovellus:
kauppa.sahkoinfo.fi/tyomaahelppi
ja LATAA se
Google Play storesta

VOLTTiViSA
JOULU
1. Mihin päivään suomalainen joulu virallisesti päättyy?
a) Loppiaiseen b) Laskiaiseen c) Uudenvuodenpäivään

SÄHKÖLIITON KURSSIT 2019

2. Millä sanalla alkaa perinteinen Turussa luettava joulurauhanjulistus alkaa?
a) Jouluna... b) Huomenna... c) Vapahtajamme...
3. Mikä on kristillisessä kirkossa joulun liturginen väri?
a) Valkoinen b) Punainen c) Oranssi
4. Mikä seuraavista ei ole suomalainen joulutraditio?
a) Kinkku b) Joulurauhan julistus c) Joulusukat
5. Kuka sanoitti kauniin joululaulun En etsi
valtaa loistoa?
a) Agricola b) Topelius c) Lönnrot
6. Missä kaupungissa oli tiettävästi ensimmäinen joulupuu vuonna 1441?
a) Turussa b) Lontoossa c) Tallinnassa
7. Mitä tuhmat lapset saavat Isossa-Britannissa joulusukkaansa?
a) Hiilenpalan b) Englantilaisen keittiön tuotteita c) Ei mitään
8. Lucia, kristinuskoon kääntynyt ja marttyyrikuoleman kärsinyt neito, oli kotoisin
a) Espanjasta b) Sisiliasta c) Kreikasta
9. Mikä oli ammatiltaan joulupukin esikuva,
200–300-luvuilla elänyt Pyhä Nikolaus?
a) Munkki b) Piispa c) Lääkäri
10. Kuka ei kuulunut itämaan tietäjiin?
a) Balthasar b) Melchior c) Sakarias
YLEISTIETO
11. Kuka norjalainen tutkimusmatkailija sai
Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1922?
a) Nansen b) Heyerdahl c) Amundsen

HELMIKUU

SYYSKUU

MARRASKUU

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN
TES-KURSSI
Työehtosopimus tutuksi
8.–9.2.2019, Sokos Hotel Arina, Oulu
hakuaika päättyy 25.1.2019

ENERGIA-, ICT- JA VERKOSTOALAN TYÖEHTOSOPIMUSKURSSI
7.–8.9.2019, Sokos Hotel Ilves, Tampere
hakuaika päättyy 23.8.2019

JÄRJESTÄVÄ AMMATTIOSASTO
2.–3.11.2019, Scandic Helsinki Aviacongress,
Vantaa
hakuaika päättyy 18.10.2019

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI
Työehtosopimus tutuksi
20.–21.9.2019, Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä
hakuaika päättyy 6.9.2019

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkatöiden laskeminen
2.–3.11.2019, Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä		
hakuaika päättyy 18.10.2019

JÄRJESTÄVÄ AMMATTIOSASTO
21.–22.9.2019, Sokos Hotel Ilves, Tampere
hakuaika päättyy 6.9.2019

AMMATTIOSASTOT YHDESSÄ
30.11.–1.12.2019, Sokos Hotel Ilves, Tampere		
hakuaika päättyy 15.11.2019

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
23.–27.9.2019, Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Osallistuminen kursseille on sähköliittolaisille maksutonta. Ilmoittaudu mukaan Sähköliiton kursseille hakuaikaan mennessä osoitteella tarja.toppari@
sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

ALUEELLINEN NUORISOTAPAHTUMA
15.–16.2.2019, Sokos Hotel Flamingo, Vantaa
hakuaika päättyy 1.2.2019
NUORILLE TARKOITETTU SÄHKÖISTYSJA SÄHKÖASENNUSALAN URAKKALASKENTAKURSSI
16.–17.2.2019, Sokos Hotel Ilves, Tampere
hakuaika päättyy 1.2.2019

MAALISKUU
ALUEELLINEN NUORISOTAPAHTUMA
8.–9.3.2019, Scandic Jyväskylä City, Jyväskylä
hakuaika päättyy 22.2.2019
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkamääräykset
9.–10.3.2019, Sokos Hotel Arina, Oulu
hakuaika päättyy 22.2.2019

12. Kuinka monta sulkuporttia on Suezin kanavassa?
a) Kaksi b) Ei yhtään c) 92

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
11.–15.3.2019, Kiljavan opisto, Nurmijärvi

13. Millä maalla on maailman suurin saaristo
eli mikä maa koostuu yli 17 000 saaresta?
a) Suomi b) Kreikka c) Indonesia

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI
11.–15.3.2019, Kiljavan opisto, Nurmijärvi

14. Ensimmäinen maailmansota alkoi Itävallan kruununprinssi Frans Ferdinandin salamurhasta. Missä kaupungissa murhatyö tapahtui?
a) Sarajevossa b) Innsbruckissa c) GarmischPartenkirchenissä
15. Mistä maasta löytyy Taiskan laulusta tuttu Mombasa?
a) Tansaniasta b) Keniasta c) Somaliasta
URHEILU
16. Missä urheilulajissa Marilyn Monroen
aviomies Joe DiMaggio oli aikansa huippu?
a) Jääkiekossa b) Judossa c) Baseballissa
17. Missä maassa ajettiin Formula 1 -sarjan
tämän vuoden ensimmäinen osakilpailu?
a) Kiinassa b) Bahrainissa c) Australiassa
18. Kuka suomalaiskoripalloilija oli ensimmäinen joka pelasi NBA:ssa?
a) Lauri Markkanen b) Hanno Möttölä c) Jorma Pilkevaara
19. Kimi Räikkönen voitti F1-sarjan maailmanmestaruuden 2007. Kuka tuli toiseksi?
a) Lewis Hamilton b) Fernando Alonso c) Felipe Massa
20. Mitä eksoottista kiekkomaata vastaan
Suomi on pelannut jääkiekko-ottelun?
a) Brasilia b) Australia c) Uusi-Seelanti

VASTAUKSET
1. a) Loppiaiseen 2. b) Huomenna...
3. a) Valkoinen 4. c) Joulusukat
5. b) Topelius 6. c) Tallinnassa
7. a) Hiilenpalan 8. b) Sisiliasta
9. b) Piispa 10. c) Sakarias
11. a) Nansen 12. b) Ei yhtään
13. c) Indonesia 14. a) Sarajevossa
15. b) Keniasta 16. c) Baseballissa
17.c) Australia 18. b) Hanno Möttölä
19. a) Lewis Hamilton 20. b) Australia

ASPA-KOULUTUS
16.3.2019, Sokos Hotel Ilves, Tampere		
hakuaika päättyy 1.3.2019
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkatöiden laskeminen
30.–31.3.2019, Sokos Hotel Arina, Oulu		
hakuaika päättyy 15.3.2019

HUHTIKUU
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI
Työehtosopimus tutuksi
5.–6.4.2019, Scandic Helsinki Aviacongress,
Vantaa
hakuaika päättyy 22.3.2019

LUOTTAMUSMIESTEN JATKOKURSSI
1. osa 23.–27.9.2019 ja		
2. osa 28.10.–1.11.2019, Kiljavan Opisto, Nurmijärvi
JÄRJESTÄVÄ AMMATTIOSASTO
28.–29.9.2019, Scandic Julia, Turku
hakuaika päättyy 13.9.2019
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkatöiden laskeminen
28.–29.9.2019, Scandic Helsinki Aviacongress,
Vantaa
hakuaika päättyy 13.9.2019

MATKA- JA MAJOITUSKULUJEN KORVAAMINEN

LOKAKUU

• Lentokoneella tai/ja taksilla matkustamista ei
korvata kuin erityistapauksissa. Näistä tapauksista
on aina sovittava ennakkoon liiton koulutusyksikön
kanssa.

TYÖYMPÄRISTÖN AJANKOHTAISPÄIVÄT
4.–5.10.2019, Sokos Hotel Arina, Oulu		
hakuaika päättyy 20.9.2019
ALUEELLINEN NUORISOTAPAHTUMA
4.–5.10.2019, Scandic Kemi, Kemi			
hakuaika päättyy 20.9.2019
NUORILLE TARKOITETTU SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN URAKKALASKENTAKURSSI
5.–6.10.2019, Sokos Hotel Vantaa, Vantaa		
hakuaika päättyy 20.9.2019
TYÖYMPÄRISTÖN AJANKOHTAISPÄIVÄT
11.–12.10.2019, Scandic Aulanko, Hämeenlinna		
hakuaika päättyy 13.9.2019

TEOLLISUUS- JA ERITYISALOJEN AJANKOHTAISPÄIVÄT
6.–7.4.2019, paikka ilmoitetaan myöhemmin		
hakuaika päättyy 22.3.2019

JÄRJESTÄVÄ AMMATTIOSASTO
12.–13.10.2019, Sokos Hotel Arina, Oulu		
hakuaika päättyy 27.9.2019

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN
KÄRKIMIESKURSSI
13.4.2019, Sokos Hotel Ilves, Tampere		
hakuaika päättyy 29.3.2019

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkamääräykset
12.–13.10.2019, Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä
hakuaika päättyy 27.9.2019

ALUEELLINEN NUORISOTAPAHTUMA
26.–27.4.2019, Scandic Lappeenranta City,
Lappeenranta
hakuaika päättyy 12.4.2019

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

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkamääräykset
27.–28.4.2019, Scandic Helsinki Aviacongress,
Vantaa
hakuaika päättyy 12.4.2019

Tutustu koulutustarjontaamme
www.sahkoliitto.fi

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

• Epäselvissä tapauksissa kurssilaisen on
pystyttävä osoittamaan kulujen todenperäisyys.
• Mikäli liitto järjestää kursseja samasta
aiheesta eri puolella Suomea, osallistuminen ja
matkakulut korvataan kotipaikkaa lähinnä olevalle
kurssipaikalle.
• Liitto ei korvaa muita kuin kurssitapahtumaan
liittyvät majoitukset. Mikäli on tarvetta majoittua
kurssipaikalle kurssin alkamista edeltävänä
päivänä, on siitä haettava korvausta esim. omalta
ammattiosastolta tai vastattava kustannuksista itse
(ei koske Kiljavan opiston kursseja)
• Matka- ja muiden kulujen korvaaminen edellyttää
täysipainosta osallistumista kurssitapahtumaan.
• Liitolla on oikeus laskuttaa jäseneltä
sellaisia kuluja, joita syntyy, jos jäsen ei ilmoita
osallistumisensa peruutuksesta kutsussa mainittuun
määräaikaan mennessä. Mikäli jäsen esittää
lääkärintodistuksen tai muun todistettavissa olevan
syyn, jolla poissaololle syntyy peruste, ei kuluja
laskuteta.
Kaikista näistä poikkeavista toimista on
keskusteltava etukäteen liiton koulutusasiantuntijan
kanssa.
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OSASTOT TOIMIVAT

Seuraava Vasama ilmestyy 20.12.2018. Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan
maanantaihin 10.12.2018 kello 15.00 mennessä. Tällä välin päivitämme saapuneita ilmoituksia liiton kotisivuille.

ri 1, Hyvinkää. Kokouksessa käsi-

Esillä sääntömääräiset ym. esille

056 Ikaalistenseudun

LÄHETÄ OSASTOILMOITUS NETTILOMAKKEELLA!

tellään sääntömääräiset asiat yms.

tulevat asiat. Tervetuloa! – Hallitus

Sähkötyöntekijät ry

Osastoaktiivit huomio! Osastot toimivat -ilmoituksia pääsee lähettämään

vinkään kaupunginvaltuutettu Jus-

029 Kouvolan Sähkötyöntekijäin

14.12.2018 klo 18 Ikaalisten kyl-

sähköisellä lomakkeella. Löydät lomakkeen osoitteesta

si Kukkola pitää lyhyen katsauk-

Osasto ry

pylän savusaunalla. Käsitellään

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

sen työmarkkinatilanteesta ja vas-

Syyskokous pe 30.11.2018 klo

sääntöjen syyskokoukselle määrää-

tailee kysymyksiin tilaisuuden alus-

18 Ässätornissa, Ilmarinkuja 3,

mät asiat. Kokouksen jälkeen ruo-

sa. Osasto tarjoaa päivällisen. Ter-

45100 Kouvola. Kokouksessa kä-

kailu ja/tai savusaunan pehmeät

vetuloa!

sitellään sääntömääräiset asiat.

löylyt. Tervetuloa! – Hallitus

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

SAK:n järjestöasiantuntia ja Hy-

Sääntömääräinen syyskokous pe

Kokouksen jälkeen ruokailu, johon
024 Varkauden Sähköalan-

osallistuvilta sitova ilmoittautumi-

060 Mikkelin

työntekijäin Ammattiosasto ry

nen 22.11. mennessä puh. 040

Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous ravin-

809 7029, kouvolansahkotyonte-

Sääntömääräinen syyskokous pe

tola Amandassa to 29.11.2018 klo

kijat@gmail.com tai osaston net-

7.12.2018 klo 18 Scandic Mikke-

001 Oulun Sähkötyöntekijäin

sa hotellin ylimmässä kerroksessa.

18. Kokouksessa käsitellään sään-

tisivuilla. Hallitus toivottaa kaikki

lissä, Mikonkatu 9. Kokouksen jäl-

Ammattiosasto N:o 1 ry

Paikalla myös Sähköliiton edusta-

töjen sille määräämät asiat. Ko-

jäsenet tervetulleiksi!

keen tarjoillaan pikkujouluillallinen.

Eläkeläisjaoston kokoukset vuonna

ja. Kokouksen jälkeen illallinen pik-

kouksen jälkeen ruokailu. Tervetu-

2018 pidetään joka kuukauden toi-

kujoulun merkeissä. Sitovat ilmoit-

loa! – Hallitus

sena tiistaina klo 12 alkaen osaston

tautumiset martti.myllykangas@

Sähkötyöntekijät ry

069 Nuuskakairan Sähköalantyön-

toimistolla osoitteessa Rautatienka-

gmail.com 28.11. mennessä. Ilmoi-

025 Loviisan Sähköalan-

Sääntömääräinen syyskokous to

tekijät ammattiosasto 069 ry

tu 16 D 46, Oulu.

ta myös, jos sinulla on majoitustar-

työntekijäin Ammattiosasto ry

13.12.2018 klo 17 Turun Viras-

Syyskokous pe 14.12.2018 klo

ve. – Hallitus

Sääntömääräinen syyskokous Saf-

totalon auditoriossa, Itsenäisyy-

18 osoitteessa Vallonahontie 30,

003 Muhoksen

Tervetuloa! – Hallitus
041 Turun Seudun

cafen kokoustiloissa to 13.12.2018

denaukio 2, 20800 Turku. Esil-

95530 Tornio. Käsitellään sääntö-

Sähkötyöntekijät ry

005 Lounais-Hämeen sähkötyön-

klo 17 alkaen. Esillä sääntöjen

lä sääntömääräiset asiat, tarjol-

määräiset asiat.

Sääntömääräinen syyskokous Ro-

tekijäin ammattiosasto ry

syyskokoukselle määräämät asiat,

la iltapalaa. Tervetuloa mukaan!

kuanhovissa la 1.12.2018 alkaen

Sääntömääräinen syyskokous

mm. toimintasuunnitelma ja bud-

– Hallitus

klo 15. Käsitellään sääntömääräiset

la 1.12.2018 klo 12 Forssan järjes-

jetti vuodelle 2019. Kokouksen jäl-

asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu.

töjentalolla, Kuhalankatu 17. Ko-

keen ruokailu! Jäsenet tervetuloa

042 Valkeakosken

la 15.12.2018 klo 14 Hotel Kuri-

Tervetuloa! – Hallitus

kouksen jälkeen ruokailu Ravintola

kokoukseen! – Hallitus

Sähköalantyöntekijät ry

kassa. Ruokailu. Terveisin hallitus.

Martinassa. Tervetuloa! – Hallitus

073 Kurikan Sähköalojen osasto ry
Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous
026 Jyväskylän

to 13.12.2018 klo 17.30, uima-

076 Vaasan

alantyöntekijät os. 004 ry

013 Hyvinkään Sähköalan-

Sähköalantyöntekijät ry

hallin kokoustila 2, Valkeakoski.

Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous pe

työntekijäin ammattiosasto ry

Sääntömääräinen syyskokous ti

Esillä sääntömääräiset ja ajankoh-

Sääntömääräinen syyskokous ke

7.12.2018 klo 17 City Hotelli Ro-

Syyskokous to 29.11.2018 klo 17

4.12. 2018 klo 18 alkaen osaston

taiset asiat. Hallitus klo 17. Terve-

12.12.2018 klo 16.30 Ravintola

vaniemessä, Joiku-kokoustilas-

ravintola Harlekiinissa, Kauppato-

toimistolla, Vapaudenkatu 79 A.

tuloa! – Hallitus

Dallasissa. – Hallitus

004 Pohjoisen energia- ja sähkö-

20
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082 Viialan Sähkötyöntekijäin

136 Hämeen sähkömiehet ry

177 Kiskoliikenteen sähkö-,

Ammattiosasto ry

Syyskokous ti 4.12.2018 klo

tietoliikenne- ja turvalaite-

Sääntömääräinen syyskokous ke

18 Ravintola Leskirouva, Akaa.

ammattilaiset ry

19.12.2018 Mallashovin tiloissa

Esillä sääntömääräiset asiat.

Syyskokous pe–la 7.–8.12.
2018 Scandic Eden Nokian kyl-

Akaassa klo 18 alkaen. Tervetuloa!
138 Savon tietoliikenne-

pylähotellissa. Osaston 90-vuoti-

083 Pargas Elbranschernas

ja IT-osaajat ry

sen taipaleen kunniaksi osasto tar-

Avdelning rf

Syyskokous perjantaina

joaa kokoukseen osallistuville jä-

Syyskokous to 20.12.2018 klo

14.12.2018 Saunasatamassa, It-

senille yöpymisen kahden hengen

18.30 Ravintola Kamussa, Skröb-

konniemenkatu 13 B, katto-krs,

huoneissa. Huoneen hintaan ku-

belöntie 2. Kokouksen jälkeen

70500 Kuopio. Paikalle pääsee kel-

luu trooppinen allasosasto sau-

ruokailu. Tervetuloa! – Hallitus

lo 17 alkaen. Kokous pidetään kello

noineen. Yhden hengen huone on

18 alkaen, minkä jälkeen siirrymme

mahdollista varata 44 € lisähin-

100 Järvenpään

alakertaan nauttimaan jouluaterian.

taan. Illallinen 7.12. klo 21. Ko-

Sähköalantyöntekijät ry

Ruokailun jälkeen saunatilat ovat

Syyskokous pe 30.11.2018 klo

IRTISANOMISLAIN MUUTOS
LÄHINNÄ VAHVISTAA NYKYTILAN

H

enkilöperusteisia irtisanomisia

merkittävää vaikutusta. Tuomioistui-

koskeva työsopimuslain muu-

met ovat jo nykyään huomioineet yri-

tos on etenemässä eduskunnan kä-

tyksen koon yhtenä tekijänä, kun ir-

sittelyyn. SAK:n mielestä lakimuutos

tisanomisperusteen laillisuutta arvi-

ei ole tarpeellinen eikä paranna työl-

oidaan, vaikka siitä ei ole ollut laki-

lisyyttä, muttei ole myöskään nyky-

pykälässä mainintaa.

muodossaan yhtä ongelmallinen kuin
hallituksen aiemmat esitykset.

MIKÄ EI MUUTU?
Jatkossakin edellytetään, että en-

MIKÄ LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ

sin työntekijälle annetaan varoitus

MUUTTUISI?

ja työnantajan mahdollisuus tarjota

Laissa puhutaan henkilöperusteisen

muuta työtä selvitetään ennen mah-

kouspäivä 8.12. alkaa aamiaisel-

irtisanomisen kohdalla kokonaisarvi-

dollista irtisanomista.

käytössämme 02:een asti. Pyyhkei-

la, ja kokouksen jälkeen tarjol-

oinnista. Tätä kohtaa esitetään muu-

18 Cantina Zapata/4. krs kokous-

tä on alustavasti varattu 10 henki-

la on lounas. Puolisolta hinta on

tettavaksi:

tilat, Mannilantie 44, Järvenpää.

lölle. Osasto tarjoaa jäsenilleen ruo-

60,50 €, joka sisältää trooppisen

Käsitellään sääntöjen määräämät

kailun, ruoka- ja saunajuomat sekä

allasosaston käytön saunoineen.

vassa kokonaisarvioinnissa otetaan

Työsopimuslaissa olevat kielletyt

asiat. Ruokailu virvokkeineen. Info

jotain pikkunaposteltavaa saunati-

Puolisolle voi myös varata illallis-

huomioon työnantajan palvelukses-

irtisanomisperusteet säilyvät muu-

045 632 8758/sihteeri.

loihin. Samalla vietämme nuorek-

kortin hintaan 50 €, joka makse-

sa olevien työntekijöiden lukumää-

toksessa ennallaan. Esimerkiksi irti-

kaan sihteerimme eläkkeelleläksiäi-

taan ilmoittautumisen yhteydes-

rä (uutta) sekä työnantajan ja työnte-

sanominen sairauden perusteella on
mahdollista vain, jos työntekijän työkyky on alentunut olennaisesti ja pit-

Asiallista ja painavaa syytä koske-

Lakimuutos ei myöskään vaikuta
suuren työnantajan irtisanomiskynnykseen, se säilyy entisenä.

101 Ylivieskan Sähköalan

siä. Kemppaisen Rami on jäämäs-

sä. Hintaan sisältyy kolme ruo-

kijän olosuhteet kokonaisuudessaan

osasto ry

sä vuodenvaihteessa ansioituneesti

kalajia ruokajuomineen. Muistat-

(tämä on myös nykylaissa).

Sääntömääräinen syyskokous ke

eläkkeelle. Ilmoittautumiset sähkö-

han myös ilmoittaa mahdollisis-

5.12.2018 klo 19 alkaen Hotelli-

postiin osasto138@gmail.com. Käy

ta ruoka-allergioista. Ilmoittau-

rusteisessa irtisanomisessa kokonais-

ravintola Lounatuulessa, Tulolan-

kurkkaamassa myös facebook.com/

tumisen yhteydessä peritään 20

harkintaa ja niin olisi myös jatkos-

tie 23, Ylivieska. Kokouksessa kä-

osasto138

€ ilmoittautumismaksu, joka pa-

sa. Lakiin lisättäisiin kuitenkin, että

osallistuminen, työntekijän mielipi-

työntekijöiden lukumäärä on otettava

teet ja osallistuminen yhdistystoi-

kokonaisharkinnassa huomioon.

mintaan eivät ole jatkossakaan irti-

lautetaan kokouksen alussa. Jos

sitellään sääntömääräiset asiat.
Osallistujille tarjolla jouluruokai-

144 Varkauden Seudun

osallistut pelkästään kokoukseen

lu. Ilmoittautumiset kokoukseen

Asennussähkömiehet ry

8.12., ei ilmoittautumismaksua

puh. 0440 490 781. Tervetuloa!

Sääntömääräinen syyskokous Ros-

peritä, mutta ilmoittautuminen oli-

– Hallitus

sossa pe 30.11.2018 klo 18. Ruo-

si silti toivottavaa. Ilmoittautumi-

kailu.

set sähköpostilla osaston toimit-

105 Vihdin Sähköalan-

Osaston pikkujoulut Kahdessa
Ruusussa pe 7.12. klo 19. Puolisot

com. Ennakkomaksu osaston ti-

Sääntömääräinen syyskokous pe

mukaan. Tervetuloa!

lille: FI54 4309 2220 1416 63,
viestikenttään nimet, joita maksu

keilahallin kokoustiloissa. Esil-

154 Pogostan

koskee. Osasto järjestää kuljetuk-

lä sääntöjen määräämät ja muut

Sähköalantyöntekijät ry

sen Nokian Edeniin perjantaina ja

ajankohtaiset asiat. Kokouksen jäl-

Sääntömääräinen syyskokous to

lauantaina Nokian asemalta sekä

keen noin klo 19.30 perinteiset

13.12.2018 klo 18 alkaen PKS-toi-

syyskokouksen jälkeen Tampe-

keilakilpailut. Ruokailu ja virvok-

mistolla, Pajatie 6 Ilomantsi. Koko-

reen rautatieasemalle. Mikäli tar-

keita noin klo 21. Myös saunomis-

uksessa käsitellään sääntömääräiset

vitset kuljetuksen, ilmoitathan sii-

mahdollisuus. Tervetuloa! – Hal-

asiat. Tervetuloa! – Hallitus

tä ilmoittautumisen yhteydessä tai

litus

Vietämme pikkujoulua Parppein-

myöhemmin. – Hallitus

pirtillä Ilomantsissa pe 14.12. klo
108 Nurmeksen

18 alkaen. Menu: Herkuttelijan

184 Järvi-Savon

Sähköalantyöntekijät ry

Jouluateria. Ilmoittaudu 7.12. men-

Sähköalojentyöntekijät ry

Pikkujoulut la 15.12. klo 15 al-

nessä Markku Palviaiselle puh.

Sääntömääräinen syyskokous pe

kaen Komulaisen Eskon ja Rii-

0400 873 479. Tervetuloa! PS.

30.11.2018 klo 18 Sokos Ho-

tan luona (Karhunpääntie 835,

Avec mukaan.

tel Vaakunassa Mikkelissä. Käsi-

75710 Karhunpää). Ruokailua,

käaikaisesti eikä kohtuudella voida
edellyttää työsuhteen jatkamista.
Myös muun muassa työtaisteluun

sanomisperusteita. 
MIKÄ ON LAKIMUUTOKSEN
VAIKUTUS KÄYTÄNNÖSSÄ?
SAK arvioi, että muutoksella ei ole

sijalle jukka.parviainen50@gmail.

työntekijät ry
30.11.2018 klo 18 Nummelan

Nykyinen laki korostaa henkilöpe-

KESKUSJÄRJESTÖT:
AIKUISKOULUTUS UUDISTETTAVA

T

yömarkkinakeskusjärjestöt esit-

lun käynnistämistä ja aikuiskoulu-

tävät yhdessä aikuiskoulutustu-

tustuen laskentamallin uudistamis-

en uudistamista. SAK, STTK, Akava,

ta. Jatkossa tulorekisteriä käytetään

EK, Kuntatyönantajat, Kirkon työ-

apuna aikuiskoulutustuen laskennas-

markkinalaitos ja Valtion työmark-

sa. Myös tukikuukausien kulumis-

kinalaitos ovat saavuttaneet asiasta

ta koskevia sääntöjä ja vaatimuksia

neuvottelutuloksen.

opintojen etenemisen suhteen tar-

Uudistuksen tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen sekä työn ja opiskelun yh-

kistetaan. Uudistus toteutetaan kustannusneutraalisti.
Aikuiskoulutustuki siirtyy ensi

teensovittamiseen. Uudistus selkeyt-

vuoden alusta alkaen Koulutusrahas-

tää myös aikuiskoulutustuen hake-

tolta uuden Työllisyysrahaston hal-

mista ja tuen ennakoitavuutta sekä

linnoitavaksi. Se on tarkoitettu työn-

tellään sääntöjen määräämät ja

keventää aikuiskoulutustuen hal-

tekijän opintojen aikaiseen toimeen-

lintoa.

tuloon. 

saunomista ja mukavaa yhdessä-

159 Laitilan

ajankohtaiset asiat. Luottamus-

oloa. Myös puolisot ovat tervetul-

Sähköalantyöntekijät ry

miesvalinnat. Aloitamme yhteisel-

leita. Tuo mukanasi pieni paket-

Sääntömääräinen syyskokous

lä ruokailulla. Tervetuloa kaikki jä-

ti pukinkonttiin. Ilmoittautuminen

pe 7.12.2018 klo 18 Vakka-Suo-

senet! Ruokailuun osallistuvat il-

10.12. mennessä Eskolle puh.

men Voiman kokoustiloissa, Vihto-

moittautuvat osaston sihteerille

050 520 4620. Rauhallista jou-

rinkatu 2, Laitila. Tervetuloa!

sähköpostilla: kari.halinen@elvera.

lun odotusta! – Hallitus

– Toimikunta

fi. – Hallitus

SAARTOILMOITUS
YRITYS: AMTEC ELECTRIC OY

Järjestöt ehdottavat lainvalmiste-

SAARTOILMOITUS
YRITYS:
SÄHKÖASENNUS PETRI RANTANEN
Kohde: Kaikki nykyiset ja tulevat sähköistysalaa koskevat työt
Saarron syy: Are Oy:n aliurakoitsijana toimiva yritys rikkoo yleissitovan
sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen määräyksiä. Työmaalta puuttuvat muun muassa tarvittavat urakkatyömaan asiakirjat.

Kohde: Kaikki nykyiset ja tulevat sähköistysalaa koskevat työt

Lisäksi yritys ei ole luovuttanut Sähköliiton edustajalle tälle työehtoso-

Saarron syy: Yrityksen on todettu rikkovan sähköistys- ja sähköasennusalan yleissitovaa työehtosopimusta.

pimuksen mukaan kuuluvia tietoja.

Yrityksen työntekijöille on muun muassa maksettu työehtosopimuksen alittavia palkkoja.

Saarron alkamisaika: 15.11.2018

Saarron alkamisaika: 12.11.2018 kello 7

Lisätietoja:

Lisätietoja: työehtoasiantuntija Mika Sarja, puh 050 351 4280

työehto- ja järjestöasiantuntija

ja vastaava sopimusasiantuntija Jari Ollila, puh. 050 60 302

Jari Räsänen, puh. 050 60 304
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ELLEDNINGEN

REPRESENTANTSKAPETS ROLL STÄRKS
P

å sitt möte i november val-

som representantskapet godkän-

Elektrikerförbundets tyngdpunkts-

sens sammanträde i december väl-

man skulle upphöra med grupp-

de Elförbundets representant-

de på sitt möte. Endast förslaget

frågor, och nu gjordes en ändring

js en andra vice ordförande som

verksamhet och med att ”man på

skap Niilo Ojala från Brahestad till

om en ändring av förbundsavgifter-

i den paragraf som stödjer förbun-

ska leda mötet om både ordföran-

representantskapets möte inte be-

ny ordförande för den återståen-

na returnerades för att beredas på

dets syfte och verksamhetens kva-

den och vice ordföranden är för-

höver gå bakom knuten för att dis-

de representantskapsperioden. Nii-

nytt inför en ny behandling av rep-

litet. Som ett av förbundets up-

hindrade att verka som ordföran-

kutera”. Man vädjade också till

lo är elektrikernas representant på

resentantskapet under nästa år.

pdrag noterades nu organiserings-

de på Elektrikerförbundets styrel-

att fackavdelningarnas roll skulle

Representantskapets roll som

och medlemsvärvningsarbetet till-

semöte.

bli större i framtiden eftersom de

sin arbetsplats på SSAB:s fabrik
i Brahestad. Han har en lång kar-

förbundets högsta beslutande or-

sammans med fackavdelningarna.

riär bakom sig som elmontör och

gan kommer att betonas framö-

Fackförbundets grundläggande up-

förtroendeperson, och han har ock-

ver när representantskapet över-

pgift fick således det erkännande

så suttit i Elektrikerförbundets sty-

går till två möten per år. Vårmö-

som tillkommer den i förbundets

Det blev en omröstning om sättet

Det skulle öka även representants-

relse.

tet behandlar verksamhetsberät-

och även i avdelningarnas stadgar.

att välja Elektrikerförbundets rep-

kapets roll uttryckligen som repre-

Valet av ny ordförande blev aktu-

telsen och bokslutet för föregåen-

Stadgeändringen gällande stu-

resentantskap. 30 representanter

sentant för medlemmarna.

ellt när Jari Räsänen, som invaldes

de år, och drar upp riktlinjerna för

derandemedlemmar avskaffar den

understödde styrelsens förslag. 39

för två år sedan, i mitten av augus-

det följande årets målsättningar.

dubbelanslutning som tidigare

representanter understödde försla-

tersom en stadgeändring hade

ti övergick till att arbeta som Elekt-

Höstmötet beslutar om frågor som

krävdes: Hittills har en studeran-

get framlagt av tre avdelningar om

krävt tre fjärdedelars majoritet i

rikerförbundets expert på arbets-

gäller det följande året, bland an-

demedlem varit tvungen att ans-

att ändra valet till ett majoritets-

representantskapet, och därför för-

villkors- och organisationsfrågor.

nat verksamhetsberättelsen och

luta sig på nytt som avtalsbran-

eller proportionellt val utan valför-

blir valsättet ännu denna gång ofö-

Ett stort tack till Jari för ett väl ut-

budgeten.

schmedlem när hen efter studierna

bundens egna kandidatlistor, vil-

rändrat.

i allt högre grad vore de som skul  

ningen till representantskapsvalet.

Tiden var ännu inte mogen, ef-

fört arbete på den krävande posten

När representantskapet sam-

börjat jobba i elbranschen. Framö-

ket hade inneburit att valförbun-

under dessa två år, och lycka till i

manträder med ett halvt års mel-

ver fortsätter studerandemedlems-

den skulle avskaffas. Elektrikerför-

framtiden!

lanrum kan de ta ställning till frå-

kapet automatiskt som avtalsbran-

bundet hade redan tidigare röstat

gor i ett tidigare skede än i den ti-

schmedlemskap. Samtidigt ska

om förslaget på sitt möte. Styrel-

Ha en riktigt trevlig fortsättning på

digare modellen med ett årsmöte.

hen börja betala medlemsavgift.

sens röster föll 8-6 för att behålla

hösten!

  

Genom stadgeändringarna blev
Elektrikerförbundets framtida verk-

  

samhet påverkas mest av det omfattande stadgeändringspaketet

Organiseringsarbetet är en av

K

uka olet?
Pekka Wirola.
Mistä tulet?
Kangasalta Tiihalasta.
Mistä sinut tunnetaan?
– Luotettavuudesta.
50 vuottasi pähkinänkuoressa?
–Ammattikoulun jälkeen sähköasennustöissa Pekolla melkein 25 vuotta ja
nyt ARE:lla kuudes vuosi menossa.
Mistä saat virtaa?
– Perheestä, ystävistä, kivoista työkavereista ja kaikenlaisesta liikunnasta.
Mikä tekee sinut iloiseksi/onnelliseksi?

På representantskapsmötet hölls

ordförande. Titeln förbundssekre-

ett stort antal anföranden för att

HANNU LUUKKONEN

terare gick till historien. På styrel-

ändra valsättet. Man önskade att

Vice ordförande

PEKKA
WIROLA
50 vuotta
14.11.1969

– Ihan tavallinen arki pienine onnistumisineen.
Mikä ottaa päähän?
– Muutama asia joskus, mutta vain
ohimenevästi
Miten juhlit merkkipäivääsi?
– Hyvän ruuan ja juoman parissa
Mitä on suunnitelmissasi juhlan jälkeen?
– Pihasaunan remontin aloitus, sanoo
vaimo!
Terveisiä Vasaman lukijoille!
– Mukavaa loppuvuotta Vasaman lukijat!

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

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

Postiosoite: PL 747, 33101 TAMPERE

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

Faksi: 03 252 0210
Järjestämis- ja järjestötyö: puh. 03 252 0600
Työsuhde- ja työehtosopimusasiat:
puh. 03 252 0700,
edunvalvonta@sahkoliitto.fi
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valsättet oförändrat.

jag förbundets och styrelsens vice

Onnistuminen
ilahduttaa

22

le ha ansvar för kandidatuppställ-

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

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

!

Ver k k o k a u p p a w w w . f i n n p a r t t i a . f i
N ou to h a lli J o u tn a nt i e 76, 25500 P erni ö
Puh

02 72 72 00,

myynti@finnparttia.fi

petri.koskinen@finnparttia.fi
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23.–24.1.2019

TAMPEREEN MESSUJA URHEILUKESKUS

