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TEKSTI JA KUVA: RIITTA KALLIO

EI TULLUT
PUUTARHURIA,
TULI SAK:N
PUHEENJOHTAJA
E

ipä tainnut Naantalin kaupunginpuutarhuri 80-luvun alkupuolella aavistaa, että työporukan nuori kesätyöntekijä Jarkko Eloranta johtaisi viisikymppisenä Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestöä
SAK:ta. Toisten auttaminen ja maailman parantaminen veivät kuitenkin
nuorukaisen valtiotieteellisiin opintoihin ja niiden jälkeen alkoikin nopeasti
etenevä ura ay-liikkeessä.
”Oikeisiin töihin” mieltynyt puheenjohtaja pääsi tänäkin kesänä harjoittamaan käden taitojaan, kun loma kului
pääosin perheen kesäpaikassa Naantalin Rymättylässä. Remonttien tahdittaman loman luppoaikoina aktiivinen
puheenjohtaja suuntasi merelle kalastamaan tai melomaan kanootilla.
Elokuussa SAK:n töihin palaillut
Jarkko Eloranta pistäytyi kahvilla Helsingin melontakeskuksen kupeessa ja
pohdiskeli ajankohtaisia aiheita. Tämän vuoden nopeatempoista toimintaa
on tahdittanut yllättävä koronakriisi ja
loppukesää keskustelu työttömyysturvan uudistamisesta.
– Ay-liikkeen on itse mietittävä uudistuksia ja uudistamista tai muutoin
muut tekevät sen puolestamme, Jarkko
Eloranta kiteyttää.
Hän kertailee koronakriisin moninaisia vaiheita.
– Korona aiheutti merkittävän häiriötilan työmarkkinoilla. Siihen työmarkkinajärjestöt reagoivat nopeasti tekemällä maaliskuussa niin sanotun Koronapaketti ykkösen, jossa lomautusten nopeuttaminen, työttömyysturvan
parantaminen ja eläkemaksujen väliaikainen alennus olivat keskeiset osat.
Toukokuussa tehtiin paketille jatkoa.
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Siinä oli keskeistä, että tilapäisiä muutoksia jatkettiin vuoden loppuun. Sekä lomautetuilta että työttömiltä enimmäispäivärahalaskuri pysäytettiin vuoden loppuun. Kukaan ei siis putoa ansio- tai peruspäivärahalta pahimman
talous- ja työllisyyskriisin aikana. Työttömyysturvan työssäoloehto on lyhennetty kolmeen kuukauteen ja se toivottavasti saa ihmiset turvan piiriin ja kannustaa liittymään liittoon ja kassaan,
Jarkko Eloranta summailee.
Hän arvioi, että pidemmällä aikavälillä korona tarkoittaa myös suuria talousongelmia koko yhteiskunnalle.
– Ne haasteet ja vaikeudet, joita meillä oli ennen koronaa, ovat edessämme
entistä vaikeampina. Työllisyyden nostaminen on tärkeää, mutta vaikeampaa,
koska talous kasvaa heikosti. Julkisen
talouden niukkuus on suurempaa kuin
ennen, vaikka juuri nyt julkista taloutta
ei kiristetäkään vaan toimeentuloa, yrityksiä ja talouden toimeliaisuutta tuetaan valtion budjetista.
TÖITÄ RIITTÄÄ
KESKUSJÄRJESTÖILLEKIN
– Näyttää siltä, että työni SAK:n puheenjohtajana on saamassa jatkoa.
Olen tietysti hyvin kiitollinen siitä, että luottamusta tekemiseeni on. Itselläni
motivaatio on korkealla, Jarkko Eloranta vakuuttaa.
Hän arvioi, että haasteita tulee riittämään vastaisuudessakin.
– Vaikeita aikoja ja asioita on edessä,
mutta yhtenäinen, osaava ja vastuullinen SAK: lainen liittoperhe löytää kyllä
ratkaisut niihin. Samoin osaava, tavoitteellinen ja motivoitunut SAK:n henkilökunta on osoittanut erinomaista ky-

– Hoidetaan nyt ensin tämäkin
homma, nauraa Jarkko Eloranta,
kun häntä rinnastetaan SAK:n
puheenjohtajana edeltäjiinsä
Lauri Ihalaiseen ja Lauri Lylyyn,
joista SAK kypsytti ministerin ja
Tampereen pormestarin.

kyä ja tahtoa tehdä
vaativaa ja vastuullista
työtä arvot mukana pitäen. SAK on hieno, osaavien
ammattilaisten työyhteisö, jossa
on ilo tehdä töitä.
Eloranta myöntää, että kuluneet neljä vuotta SAK:n johdossa ovat olleet hänelle todella antoisia ja opettavaisia.
– Ehkä ajateltiin, että keskusjärjestöjen rooli kutistuu ja siirrymme enemmän taustalle, mutta näin ei käynyt eikä näytä käyvän. Palkansaajien edunvalvonnassa riittää työtä niin liitoille
kuin keskusjärjestöllekin.

VASTUULLISTA
EDUNVALVONTAA
– Puheet vientimme kustannuskilpailukyvystä kiihtyvät ja työnantajapuoli on
jo väläytellyt työehtosopimusten avaamisella. Kovia aikoja on siis edessä ja
huolellista, vastuullista ja pitkäjänteistä edunvalvontaa tarvitaan ay-liikkeeltä, Jarkko Eloranta miettii.
Hän vakuuttaa, että palkansaajakeskusjärjestöjen yhdistymisvalmisteluja
ei ole tällä hetkellä vireillä.
– Uusi keskusjärjestö -hanke kaatui
vuonna 2016 ja sen jälkeen pitää aikaa
kulua ja asioiden muuttua, jotta asiaan
kannattaa palata. Ehkä nyt on enemmänkin liittojen vuoro pohtia järjestöllisiä kuvioitaan.
Eloranta pohtii, että tarve palkansaajien edunvalvonnan tiivistämiselle ei
ole kadonnut mihinkään.
– Analyysi, jonka pohjalle UK-hanke rakennettiin, on edelleen ajankohtainen. Palkansaajien edunvalvonnan
haasteet ovat samanlaisia oli kyse sitten
duunarista, toimihenkilöstä tai asian-

tuntijasta. Kaikki ovat
niin sanotusti proletarisoituneet, enää ei ole etuoikeutettuja, suojassa olevia
työntekijäryhmiä.
Eloranta arvioi, että työttömyyskassojen kokoa ja toimintakykyä on myös
syytä kasvattaa.
SAK:N STRATEGIA
UUSIKSI JÄSENTEN ETUJEN
PUOLESTA
Jarkko Eloranta kertoo, että SAK:n strategiaa on valmisteltu huolella yhdessä
henkilöstön, hallituksen, edustajiston
ja jäsenliittojen hallintojen kanssa.
– Se piti hyväksyä edustajistossa kesäkuussa, mutta korona muutti tämänkin. Nyt strategia on tarkoitus käsitellä ja hyväksyä edustajiston kokouksessa marraskuussa. Strategiaa on varmasti myös päivitettävä koronasta johtuen.
Strategian perustavoitteet tuskin muuttuvat, mutta painotukset voivat uudessa tilanteessa muuttua.
Eloranta listaa, että SAK:n strategian
neljä kulmakiveä ovat vetovoimainen
ja houkutteleva ammattiyhdistysliike,
työelämän pelisäännöt työntekijän turvana, työelämä muuttuu – hyvää työtä
ja työtä tarjolle – kunnolliset turvaverkot ja turvalliset muutokset.
– Kun näitä asioita teemme ja edistämme, niin tasa-arvoisuus yhteiskunnassa lisääntyy. Se on toimintamme tarkoitus. Tällä hetkelläkin näemme ja koemme, että monet jäävät työelämästä ja
yhteiskunnasta syrjään ja vähemmälle.
Tämä kehitys ei rakenna hyvää työelämää eikä kestävää yhteiskuntaa. Niiden
puolesta SAK:n on kamppailtava, koska
se on jäsentemme etu. 

KORONA JA TYÖEHDOT
K

oronavirus on syksyn lähesty-

1. Jos sairastut koronaviruksen

4. Jos kotikuntasi tai sairaanhoi-

5. Jos työnantajasi määrää sinut

essä alkanut taas levitä Suo-

aiheuttamaan tautiin, työnanta-

lee aina sopia työnantajan kans-

topiirin tartuntataudeista vastaava

omalla päätöksellään karanteeniin,

messa. Viranomaisten ohjeet voivat

jan palkanmaksuvelvollisuuden pi-

sa. Työsopimuslain mukaan työnte-

lääkäri on määrännyt sinut tartun-

hänen tulee työsopimuslain mu-

muuttua nopeallakin aikataululla, ja

tuus määräytyy työehtosopimuksen

kijällä on oikeus olla poissa työstä

tatautilain mukaiseen karanteeniin,

kaan maksaa poissaolosi ajalta täy-

ajan tasalla pysyäkseen kannattaa-

mukaan. Ilmoita viipymättä poissa-

pakottavan perhesyyn, esimerkik-

sinulla on oikeus tartuntatautipäivä-

si palkka, koska olet työnantajan

kin seurata viranomaisten sivuja ja

olosta työnantajalle ja ota yhteyttä

si sairauden, johdosta. Työnanta-

rahaan, joka korvaa ansionmenetyk-

käytettävissä mutta työntekosi es-

tiedotusvälineitä.

työterveyshuoltoon saadaksesi sai-

jalla ei ole silloin palkanmaksuvel-

sen kokonaan. Ulkomailta Suomeen

tyy työnantajasta johtuvasta syystä.

Työsuhteeseen liittyvissä asiois-

raustodistuksen heti ensimmäisel-

vollisuutta.

palaavia ohjataan omaehtoiseen ka-

sa tulee viranomaisten ohjeiden toi-

tä sairauspäivältä. Jokaiselta pois-

Jos alle 16-vuotias lapsesi sai-

mia aina työehtosopimuksen ja työ-

saolopäivältä on oltava todistus tai

rastuu ja jäät hoitamaan häntä, si-

sopimuslain mukaan. Poissaolois-

työnantajan lupa omailmoitusme-

nulla on oikeus Kelan tartuntatauti-

ta on aina ilmoitettava työnantajalle

nettelyn kautta.

päivärahaan (katso myös kohta 4).

taan myös, jos hoidat kotiin karan-

niitä. Jos suojainten käyttö voi ai-

2. Jos alle 10-vuotias lapsesi sai-

3. Jos olet altistunut kotimaas-

teeniin määrättyä alle 16-vuotias-

heuttaa sinulle terveysriskejä, työn-

ta lastasi.

antajan on työjärjestelyin tai muilla

simpiin työehtoihin ja koronaan liit-

rastuu koronaviruksen aiheutta-

sa koronavirukselle, varmista, että

tyviin kysymyksiin.

maan tautiin, voit työehtosopimuk-

saat viranomaisilta tartuntatautilain

detun koronavirustartunnan vuok-

suhteet ovat turvalliset. Työnanta-

sen mukaan jäädä kotiin hoitamaan

mukaisen määräyksen karanteeniin

si, työnantajasi maksaa työehtoso-

jan velvoitteet eivät ulotu kodin ja

häntä. Työnantajalla on palkan-

asettamisesta. Silloin poissaolo-

pimuksessasi määritellyn ajan sai-

työpaikan väliselle matkalle.

maksuvelvollisuus enintään neljän

si johtuu viranomaisen määräykses-

rausajan palkkaa (katso myös koh-

päivän ajalta. Lapsen poissaolosta

tä. Näin turvaat toimeentulosi, sillä

ta 1).

on oltava lääkärintodistus ja toisen

työehtosopimuksissa ei ole määrä-

Lue aiheesta laajemmin:

huoltajan on oltava estynyt hoita-

ystä työnantajan palkanmaksuvel-

www.sahkoliitto.fi/koronauutiset >

maan häntä ansiotyön vuoksi.

vollisuudesta karanteenin ajalta.

Elokuu

tai sovittava hänen kanssaan.
Tässä kuusi hyvää neuvoa ylei-
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Pidemmästä poissaolosta tu-

ranteeniin, josta tartuntatautipäivä-

6. Jos työnantajasi hankkii työ-

rahaa ei makseta.

paikalle kasvomaskeja/hengityssuo-

Tartuntatautipäivärahaa makse-

Jos karanteeni määrätään to-

jaimia, velvollisuutesi on käyttää

keinoilla huolehdittava, että työolo-

SÄBÄTURNAUS JOUDUTTIIN PERUMAAN
Lokakuun 3. päivälle ajoitettu Sähköliiton osastojen perinteinen salibandyturnaus on jouduttu perumaan.
Turnauspaikaksi varattu Lahden Energiahalli ei koronan aiheuttaman toiminnan päättymisen takia ole tuolloin käytettävissä,
eikä muita tiloja ole tällä aikataululla saatavilla.
Turnauksen oli määrä olla historian kuudes. Järjestelyistä on vastannut Lahden Sähköalantyöntekijät ry.
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008 JA 010 TESSIT VALMISTUIVAT KESÄKSI
Kevään viimeisissä kokouksissaan Sähköliiton hallitus hyväksyi huolto- ja kunnossapitoalan sekä puolustusministeriön sopimusalan neuvottelutulokset uusiksi työehtosopimuksiksi. Kumpikin TES tuli voimaan huhtikuun alusta, ja ne noudattelevat sisällöltään ns. yleistä linjaa palkankorotuksien ja kiky-tuntien poistu-

misten osalta.
Ensiksi mainitussa työnantajia edustaa Palvelualojen työnantajat Palta ry, jälkimmäisessä nimensä mukaisesti puolustusministeriö.
Kumpikin sopimus on voimassa maaliskuun 2022 loppuun.

Huolto- ja kunnossapitoalan
TES pähkinänkuoressa

Puolustusministeriön sopimusalan
TES pähkinänkuoressa

Palkankorotukset:

Palkankorotukset:

Varallaolo:

• Palkat nousevat 1,5 % (1.8.2020) ja 1,7

• Ehdot sovitaan kirjallisesti työntekijän ja

• Kuukausi- ja tuntipalkat, palkkataulukot

• Jos työntekijä ei saa viikkolepoa, hänen
suostumuksellaan se voidaan korvata

ja urakat: 1,5 % (1.8.2020) ja 1,7 %

maksamalla kyseisiltä tunneilta keskitun-

(1.8.2021).

tiansion mukaan.

• Henkilökohtaiset aikapalkat: palkka-

• Jos työntekijä ei saa viikkolepoa, hänen

ryhmäkohtaisesti taulukoiden korotus-

kanssaan on sovittava korvaamistavas-

ta vastaavalla euromäärällä (1.8.2020 ja

ta ennen tehtävää työtä tai viimeistään

1.8.2021).

kahden viikon kuluessa työn tekemises-

% (1.8.2021).
0,97 % (1.6.2021), kuitenkin vähintään

Sotilaallinen harjoitus:

0,01 € molemmilla kerroilla.

• Puolustushallinnon rakennuslaitokses-

• Luottamusmiesten korvaukset nousevat
3,07 % (1.8.2020).

tä. Korvaamistavasta voidaan sopia myös
Työaika:

toimipaikkakohtaisesti.

• Iltatyölisään oikeuttava iltatyö alkaa kello 19.
• Työvauoroluettelon tilapäisistä muutoksis-

Palkanmaksu:
• Työsuhteen päättyessä palkka voidaan

ta on ilmoitettava vähintään viikkoa en-

maksaa heti päättymispäivänä tai seuraa-

nen, mutta tästä voidaan sopia paikal-

vana normaalina palkanmaksupäivänä.

lisesti toisin. Tilapäiseksi muutos katsotaan, jos sen kesto on enintään neljä viikkoa.
• Työajan enimmäismäärän tasoittumisjakso ja liukuvan työajan seurantajakso voi
olla 12 kuukautta. Ylitöiden enimmäismäärän tarkastelujaksona voidaan käyttää tämän vuoden loppuun saakka kalenterivuotta.
Viikkolepo:
• Jos työntekijä ei saa viikkolepoa, sen aikana tehty työ korvataan ensisijaises-

• Sopimukseen kuuluu yhteensä 16 tuntia palkallista koulutusta, ei kuitenkaan
sunnuntaisin, arkipyhäviikoilla eikä touko-elokuussa perjantaisin tai lauantaisin. Rajoituksesta voidaan sopia paikallisesti toisin.
• Koulutus voidaan järjestää ennen tai jälkeen työvuoron, mutta väliin tulee jäädä
tukseen siirtymiselle. Työvuoro ja koulutus saavat yhteensä kestää 12 tuntia.

ta kuukauden kuluessa. Palkallisen va-

• Majoituksessa tulee olla kymmenen ne-

paa-ajan palkka maksetaan keskituntian-

liötä tilaa henkilöä kohden, eikä samaan

sion mukaan.

huoneeseen saa majoittaa kuin korkeintaan kaksi henkilöä.
• Jos komennus jatkuu yhtäjaksoisesti yli

osa siitä osuu sille työviikolle, jonka viik-

kolme viikkoa, majoitus tulee pyrkiä jär-

kolevosta on kyse.

jestämään yhden hengen huoneessa.
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korvauksista. Muuten sovelletaan puoKorvauskeskituntiansio:

lustusvoimien siviilivirkamiehiä koske-

• Korvauskeskituntiansiona käytetään edel-

vaa tarkentavaa virkaehtosopimusta.

lisen lomanmääräytymisvuoden ajalta
sähköistys- ja sähköasennusalan työeh-

Hälytysraha:

tosopimuksen korotusprosenttia 1,0 %.

• 50 euroa kutsukerralta.

Työehtosopimukset löydät osoitteesta
www.sahkoliitto.fi/tyoehtosopimukset
Huolto- ja kunnossapitoalan (010) sopimus on jo luettavissa,
puolustusministeriön sopimusalan (008) sopimus päivitetään
sinne lopullisen version valmistuttua.

aika lyhyelle virkistäytymiselle ja koulu-

Komennusmiesten majoitus:

le työviikolle jakautuessaan, kunhan enin

sa päätetään erikseen sotilaalliseen harjoitukseen osallistuville maksettavista

Koulutus:

ti samalla määrällä palkallista vapaa-

• Viikkolepo on toteutunut myös kahdel-

työnantajan välillä.

• Lisät nousevat 1,1 % (1.8.2020) ja

TULEVAISUUS TÄNÄÄN SIIRRETTY TAMMIKUUN LOPPUUN
Lokakuun alkuun suunniteltu, jo syysperin-

Kaikille avoimen ilmaisen keskusteluta-

teeksi muodostunut Tulevaisuus tänään -ta-

pahtuman teemat ovat osaaminen, hyvinvoin-

pahtuma toteutuu ensi vuonna lauantaina

ti työssä ja yhdessä onnistuminen. Tarkempi

30. tammikuuta. Tapahtumapaikkana toimii

ohjelma hahmottuu tämän syksyn aikana.

Tripla-kauppakeskus Helsingin Pasilassa.
Tapahtuman järjestää SAK yhteistyökump-

Ohjelma, keskustelijat ja muut yksityiskohdat päivittyvät tapahtuman nettisivuille osoit-

paneineen. Siirtämiseen vaikutti se, että lo-

teeseen www.tulevaisuustanaan.fi. Tulevai-

kakuista koronaviruspandemiatilannetta ei

suus tänään löytyy myös Facebookista ja Twit-

pystytä ennakoimaan.

teristä.

T U U S ULA N A SUNTOME SSUT 2020

Kuva: © Sakari Mäkelä

EKOLOGISTA,
ESTEETTISTÄ
JA ESTEETÖNTÄ
Tuusulan asuntomessut jatkuvat elokuun 30. päivään asti. Tiivis ”tulevaisuuden kyläkaupunki” tarjoaa kävijöille hyviä vinkkejä niin niin omakotitalojen kuin kerrostalojenkin rakentamiseen.

50

vuotta täyttävät Asuntomessut ovat Tuusulan kaupungille jo kolmannet, sillä
koko messujen historia alkoi Tuusulan
Lahelasta vuonna 1970. Myös messujen
kävijäennätys, 274 000 kävijää, kirjattiin Tuusulan Nummenharjussa vuonna 2000.
Tämän kesäiset asuntomessut pidetään Tuusulan Rykmentinpuistossa koronapandemian takia hieman tavallista myöhemmin, 3.–30. elokuuta ja alun
perin kaavailtua vähemmällä kävijämäärällä. Tiivis alue Hyrylän palveluiden läheisyydessä kuitenkin valmistui
ajallaan ja kaupunkiasumisen uusiin
tuuliin on saatu tutustua kymmenissä
erilaisissa kohteissa.
Alueen monimuotoiset asunnot esittelevät monipuolisesti asumista ”tulevaisuuden kyläkaupungissa”. Pien-



TEKSTI JA KUVAT: RIITTA KALLIO

talovaltaiselle asuntoalueelle oli rakennettu muutamia pienkerrostaloja ja lisääkin on myöhemmin luvassa.
Pääkaupunkiseudun haluttu asumiskohde houkuttelee asukkaita luonnonläheisyydellä, tyylikkyydellä ja erilaisten asujien tarpeet eri elämänvaiheissa
huomioon ottavana alueena.
ERILAISET PIENTALOT
VETONAULANA
Tuusula on vahva pientalokunta. Lähes puolet asunnoista ovat omakotitaloja. Kunta satsaa arjen palveluihin ja
panostaa esimerkiksi viherrakentamiseen. Tarjolla on tontteja kaikenlaisiin
asumistarpeisiin. Asuntomessualueella esitellään erityisesti kaupunkipientaloja.
– Minitalotontteja on kokeiltu ja niitä
kannattaa jatkossakin kaavoittaa, koska
niille on menekkiä. Ehkä tässä näkyy
ihmisten ekologisuuden, taloudellisuuden, asumisen helppouden ja yksilölli-

Tiiviisti rakennetun messualueen reunaan kasvaa yhteisöllisyyttä

Luonnonläheisyyttä korostetaan myös

edistäviä viljelypalstoja.

kerrostaloasuntojen materiaali- ja si-

syyden kaipuu, arvioi Tuusulan kuntasuunnittelupäällikkö Asko Honkanen.
Hän kertoo, että messualueen asemakaava on laadittu mahdollisimman vähillä määräyksillä, jolloin suunnittelulle on annettu enemmän vapautta.
– Toimintamalli on osoittautunut
hyväksi tällaisessa tapauksessa, jossa kunta pääsi luovuttamaan tontit, ja
hankkeiden ohjaukseen oltiin valmiita
panostamaan.
ASUMISEN MUKAVUUTTA
Monet tekniset ratkaisut tuovat mukavuutta Rykmentinpuiston talojen asuntoihin. Pisimmälle sähköiset avusteet
on viety Villa Mikaelissa. Talo on räätälöity vaikeasti vammautuneen henkilön itsenäistä asumista varten ja varustettu huipputekniikalla. Jopa opaskoiran kulku pihan koirankopista sisälle taloon on tehty automatiikan avulla
mahdollisimman helpoksi.
Villa Mikaelin vierestä löytyvät myös

Asuntomessut tarjoaa myös silmänruokaa ja sisustusideoita.

pienet puutarhapalstat alueen asukkaiden käyttöön. Tiiviisti rakennetulla
alueella talojen pihamaat ovat pieniä,
joten palstat tuovat lisää mahdollisuuksia entistä ekologisempaan ja yhteisöllisempään asumiseen.
Myös puun käyttöä rakentamisessa
on suosittu. Esimerkiksi alueen toistaiseksi korkein kerrostalo ”Metsänkuningas”, on ns. hybriditalo, jossa kivirakenteiden lisäksi on käytetty myös puumateriaaleja asuntojen sisäisissä pinnoissa.
Tiiviisti rakennetun alueen tonttien
yksityisyyttä on parannettu esimerkiksi ulkorakennusten sijoittelulla. Pisimmälle sisäpihan suojaisuus on viety atriumtalo Finnlog Hetenassa. Hyvä esimerkki modernista kaupunkihirsikodista on Kontio Hill House. Kompaktissa ja tyylikkäässä talossa tuntuu olevan
kaikki nykypäivän kodissa vaadittava,
olipa asunto sitten maalla tai kaupungissa. 

Tyyliä ja tunnelmaa löytyy Kontio-talon
kylpyhuoneestakin.

sustusvalinnoilla.
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SÄHKÖLIITON JA
SÄHKÖALOJEN
TYÖTTÖMYYSKASSAN
EDUSTAJISTON
VAALIT
7.–30.9.2020
Sähköliiton ja Sähköalojen työttömyyskassan edustajiston vaaleissa on mukana 507 ehdokasta, jotka kuuluvat kahteen vaaliliittoon. Tästä löydät kaikki ehdokkaat numeroineen vaaliliittojen ja vaalipiirien mukaan ryhmiteltyinä.
Sähköinen ja postiäänestys alkavat 7. syyskuuta ja päättyvät
30. syyskuuta. Ehdokkaat kuvineen esittäytyvät nettisivujemme Vaalit-osiossa äänestyksen
alkaessa ja 17. syyskuuta ilmestyvässä Vasamassa.
Vaalimateriaali saapuu sinulle
syyskuun alussa postitse. Huolehdi, että yhteystietosi ovat
ajan tasalla! Jos olet äänioikeutettu ja jäät ilman vaalimateriaaleja, sinun on hankittava äänestyslippu 14. syyskuuta mennessä liitosta.
Päivitä yhteystietosi, että saat vaalimateriaalin:
jasenpalvelu.sahkoliitto.fi
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Vaaliliitto A
Sähköliiton
Yhteislista

EIV07 Keski-Suomi
85 Aho Jussi-Tuomas
86 Halttunen Hannu
87 Kangas Ville
88 Kangas Mikko

Energia-, ICT- ja
verkostoalan vaalipiirit
EIV01–EIV10

EIV08 Vaasa
94 Karppinen Eljas
95 Kauppinen Jorma
96 Rönnholm Kristian
97 Sääksjärvi Janne

EIV01 Helsinki
2 Ilomäki Arto
3 Virtanen Olli
EIV02 Uusimaa
12 Pilli Kimmo
EIV03 Varsinais-Suomi,
Satakunta
21 Hannula Toni
22 Henttinen Henri
23 Höykinpuro Erik
24 Koivula Ville
25 Maimonen Mikko
26 Marttila Arto
27 Mattila Sami
28 Nurminen Tomi
29 Ranta-Eskola Tuomo
30 Sarasmäki Jani
31 Torppa Lauri
32 Uotila Juha
33 Viberg Juha
34 Väntsi Arto
EIV04 Häme, Pirkanmaa
41 Ahola Ossi
42 Ahtola Petri
43 Hakala Juha
44 Inkinen Matti
45 Kilpeläinen Joonas
46 Kuisma Pentti
47 Lempinen Jukka
48 Liljelund Harri
49 Merkkiniemi Juhani
50 Metsänkylä Jesse
51 Mäkinen Janne
52 Nurminen Jari
53 Pietiläinen Kimmo
54 Rantanen Ari
55 Saarelainen Juhamatti
56 Saulila Samuli
57 Sinkkonen Mika
58 Stolt Heikki
59 Tervo Tuomo
EIV05 Kaakkois-Suomi
65 Heikkinen Jere
66 Huttunen Veijo
67 Juntunen Ari
68 Mäkinen Jouko
69 Suomalainen Keijo
EIV06 Savo-Karjala
76 Antikainen Mikko
77 Kähkönen Joonas
78 Nykänen Antti
79 Tirkkonen Arto
80 Ylönen Pasi

EIV09 Oulu
106 Arvola Markku
107 Autioniemi Kimmo
108 Hannula Janne
109 Karinkanta Paavo
110 Laurila Jani
111 Merilehto Tapio
112 Pesonen Miika
113 Polvinen Esko
114 Raappana Heikki
115 Sarja Perttu
116 Simola Joonas
117 Taskinen Timo
118 Väyrynen Tommi
EIV10 Lappi
124 Heikka Risto
125 Kero Mika
126 Keränen Sauli
127 Laak Janne
128 Mäkikokko Jonne
129 Nikka Jarmo
130 Portti Timo
131 Pykälä Kari

Sähköistys- ja sähköasennusalan vaalipiirit
ASE01–ASE10
ASE01 Helsinki
138 Ahonen Ari
139 Alatalo Juha
140 Brandt Juha
141 Granroth Nick
142 Hellgren Harri
143 Honkanen Reijo
144 Hurskainen Jari
145 Hyvönen Tero
146 Häkkinen Matti
147 Hätönen Pekka
148 Karinen Eetu
149 Karjanmäki Marko
150 Kettunen Jani
151 Kinnunen Juha
152 Koponen Jussi
153 Korelin Nikolai
154 Koskela Juho
155 Kosonen Tero
156 Kotamäki Antti
157 Kulmala Henri
158 Kuparinen Marko
159 Kytömäki Matti
160 Kyöstilä Simo
161 Laakso Jari
162 Lahtinen Santtu
163 Laine Timo
164 Lehtola Pasi
165 Liiv Nikolai

166 Lindeman Henri
167 Lindfors Martti
168 Makkonen Lassi
169 Manner Lasse
170 Merisalo Kari
171 Natunen Mika
172 Neuvonen Jari
173 Nolvi Nuuti
174 Nuikka Juha
175 Paavola Tuomas
176 Paimola Pasi
177 Pasanen Petri
178 Pekkarinen Rolf
179 Peltoniemi Ruuben
180 Piippo Markus
181 Piiroinen Niko
182 Pulkki Joni
183 Pursiainen Markus
184 Rantanen Samu
185 Ryyppö Tapani
186 Räsänen Aleksi
187 Salo Timo
188 Samiola Petri
189 Schuvalow Simo
190 Toppar Jukka
191 Tuomi Teemu
192 Vesanen Mikko
193 Viitala Niko
194 Vuorinen Kari
ASE02 Uusimaa
210 Andersson Esa
211 Fabritius Niko
212 Grönstrand Kaarlo
213 Ikäläinen Marko
214 Ikäläinen Olli
215 Iso-Kungas Jorma
216 Koskinen Joonas
217 Lindstedt Ville
218 Mikkonen Matti
219 Mononen Janne
220 Moskari Tuomas
221 Naapila Topi
222 Nikander Mikko
223 Nivakoski Riku
224 Ojaranta Rami
225 Romunen Oiva
226 Suikeli Tino
227 Uusitalo Markus
ASE03 Varsinais-Suomi,
Satakunta
237 Airaksinen Tommi
238 Arffman Jari
239 Arvola Pasi-Matti
240 Granat Jarkko
241 Haka Juha
242 Isotahdon Samuli
243 Kaistila Juha
244 Keränen Jesse
245 Kiviruusu Lauri
246 Kuisma Timo
247 Laakso Petri
248 Lahti Tony
249 Laiho Mika
250 Lehdistö Mika
251 Lehtola Juha
252 Lähteenoja Marko
253 Muuri Pekka
254 Pihlajaniemi Kari
255 Pyökäri Jarmo
256 Rankio Viljami
257 Rantanen Juha
258 Rauma Hannu
259 Rautsala Vesa
260 Salovaara Mika

261 Sandblom Guy
262 Seppälä Marko
263 Takala Ismo
264 Tamminen Petri
265 Tohni Juha
266 Tuominen Atte
267 Tuominen Arto
268 Uusvuo Heikki
269 Wallenius Tony
270 Vanhanen Markku
271 Wendt Stefan
272 Venho Mika
273 Viertola Juho
274 Vilppola Markku
275 Volotinen Santeri
276 Ärlig Juha-Matti
ASE04 Häme, Pirkanmaa
289 Aaltonen Samuli
290 Aarnio Juha-Pekka
291 Hakala Jukka
292 Heikkinen Markku
293 Hyvärinen Tuomas
294 Jaakkola Jarkko
295 Jeromaa Eero
296 Jokela Ilkka
297 Järvinen Jarno
298 Kangasniemi Petri
299 Karmala Sami
300 Ketola Janne
301 Korhola Otto
302 Koskinen Esa
303 Kyyny Karri
304 Misukka Marko
305 Multanen Jyri
306 Murtomäki
Anna-Elina
307 Mustalahti Tero
308 Niemi Marko
309 Nieminen Sami
310 Pajula Rami
311 Peltomaa Esa
312 Peuramäki Jarno
313 Reinikka Ari
314 Salminen Anssi
315 Salokangas Arvi
316 Sorri Jarmo
317 Susi Tero
318 Toivola Mika
319 Vallin Mika
320 Vallius Mika
321 Warteva Tuukka
322 Vihmalaakso Kari
323 Willman Samuli
324 Wirola Pekka
325 Välimaa Jarno
326 Yli-Somero Petri
ASE05 Kaakkois-Suomi
339 Anttonen Jussi
340 Jaakkola Tero
341 Mahkonen Vesa
342 Manninen Jyrki
343 Martikainen Aleksi
344 Piik Olli
345 Salmelainen Esko
346 Sorjonen Mika
347 Talvitie Jani
ASE06 Savo-Karjala
360 Asikainen Teuvo
361 Huhtala Jukka
362 Huttunen Teemu
363 Kuronen Aleksi
364 Lemmetty Jarno
365 Miettinen Janne

EHDOKKAAT SÄHKÖLIITON VAALEISSA 2020
ÄÄNESTÄ SÄHKÖISESTI 7.9. ALKAEN:
www.sahkoliitto.fi/vaalit/aanesta
366 Mutanen Risto
367 Nevalainen Juha
368 Nieminen Sakari
369 Oinonen Teemu
370 Reponen Janne
371 Räsänen Esa
372 Rönkkö Mika
373 Saastamoinen Jussi
374 Siekkinen Jarmo
375 Taskinen Tommi
376 Tuomainen Miikka
377 Tuovinen Hannu
378 Vainio Mikko
ASE07 Keski-Suomi
385 Autio Markku
386 Kallio Tiina
387 Karjalainen Jere
388 Keränen Tapio
389 Kirjavainen Sanni
390 Kämppi Marko
391 Matilainen Esa
392 Peltonen Hannu
393 Rautanen Kati
394 Salmela Timo
395 Tarvainen Ilkka
396 Turkki Jarmo
ASE08 Vaasa
401 Fagernäs Jarmo
402 Hannola Ville
403 Harju Mikael
404 Karhunmaa Pasi
405 Kivinen Jouni
406 Knuuttila Antti
407 Kurunsaari Petri
408 Lahnalampi Jarmo
409 Nyman Ulf-Peter
410 Rantakeisu Pekka
411 Räisänen Jukka
412 Skog Johnny
413 Välimaa Ville
ASE09 Oulu
420 Heikkinen Janne
421 Heiska Timo
422 Holappa Eero
423 Hyvönen Emma
424 Jokilehto Ari
425 Juttula Taneli
426 Koutonen Pasi
427 Kurikka-Aho Marko
428 Kuusela Matti
429 Kämäräinen Sami
430 Luukinen Matti
431 Muranen Niko
432 Nevala Sampo
433 Nikula Ilkka
434 Ojala Janne
435 Paananen Matti
436 Paso Veli-Matti
437 Rahkala Hannu
438 Seppälä Kimmo
439 Siironen Jani
440 Spets Esa
441 Väisänen Harri

ASE10 Lappi
442 Ahvenjärvi Markus
443 Aikio Heikki
444 Hautalahti Ilkka
445 Kirjavainen Joonas
446 Mäkinen Toni
447 Ojuva Tuomo
448 Pasanen Arvi
449 Pietikäinen Marko

Puunjalostusteollisuuden alojen vaalipiirit
PUU01–PUU04
PUU01 Helsinki, Uusimaa,
Varsinais-Suomi, Satakunta,
Häme, Pirkanmaa
452 Peltola Jari
453 Virtanen Jari
454 Ylikarjula Santeri
PUU02 Kaakkois-Suomi
455 Kosonen Taavi
456 Kontio Jouni
457 Nykänen Pekka
458 Parikka Tapani
459 Varis Petri
PUU03 Savo-Karjala, KeskiSuomi, Vaasa
462 Ahokas Ari
463 Kantanen Hannu
PUU04 Oulu, Lappi
464 Kauppi Matias
465 Vähä Mikko

Teknologia- tekstiili-,
rakennustuote-,
kemian-, kumi-, elintarvike- ja lasikeraamisen teollisuuden ja
erityisalojen vaalipiirit
TEOL01–TEOL05
TEOL01 Helsinki,
Uusimaa
466 Blank Casimir
467 Saarelainen Harri
468 Suikkanen Timo
TEOL02 Varsinais-Suomi,
Satakunta
469 Alakoski Jukka
470 Junkki Harri
471 Partanen Ari
TEOL03 Häme, Pirkanmaa
477 Hakala Jarmo
478 Heikkonen Matti
479 Iivanainen Repa
480 Järvensivu Toni
481 Korpela Jari
482 Kukkola Krista
483 Nieminen Mikko
484 Rantakytö Jarkko
485 Tamminen Petri
486 Vehmas Sami

TEOL04 Kaakkois-Suomi,
Savo-Karjala, Keski-Suomi,
Vaasa
487 Kristo Markku
488 Lehtonen Tomi
489 Penttilä Petri
490 Perhonen Aki
491 Poutanen Marko
492 Sonninen Jukka
493 Tuisku Jesse

Vaaliliitto B
Sähköliiton
Edunvalvonnantekijät
Energia-, ICT- ja
verkostoalan vaalipiirit
EIV01–EIV10
EIV01 Helsinki
4 Halme Kirsi
5 Kuosmanen Mauri
6 Lanttola Aleksi
7 Oksa Pyry
8 Osmala Janne
9 Pennanen Mika
10 Salenius Janne
11 Vihavainen Pentti
EIV02 Uusimaa
13 Barck Veli-Matti
14 Helenius Janne
15 Huhmarniemi Kari
16 Korpi Harri
17 Mäkinen Arto
18 Ojamo Jukka-Pekka
19 Paasela Saku
20 Wahrman Tuukka
EIV03 Varsinais-Suomi,
Satakunta
35 Ekman Jani
36 Hätönen Ville
37 Ojala Jari
38 Sarin Tapio
39 Virta Jani
40 Vähämaa Jarkko
EIV04 Häme, Pirkanmaa
60 Lahtinen Petter
61 Perälahti Henri
62 Savilahti Tero
63 Savolainen Joni
64 Tuomisto Sami
EIV05 Kaakkois-Suomi
70 Holsti Mika
71 Hämäläinen Petri
72 Laitinen Jari
73 Marttiin Tarmo
74 Tiainen Unto
75 Vihanti Harri
EIV06 Savo-Karjala
81 Heinonen Kari

TEOL05 Oulu, Lappi
500 Kolli-Kauppinen
Annamaija
501 Mourujärvi Marko
502 Ojala Sami
503 Saastamoinen Jorma
504 Torvinen Tuomas
505 Ylisuvanto Jari

82 Hyttinen Janne
83 Parviainen Pasi
84 Pihanurmi Jari-Pekka
EIV07 Keski-Suomi
89 Junikka Markku
90 Niemitalo Kenneth
91 Salpakoski Anssi
92 Träff Henry
93 Vepsäläinen Jari
EIV08 Vaasa
98 Anttila Teemu
99 Blom Joni
100 Klemettilä Jari
101 Latva Timo
102 Läspä Ari
103 Rintanen
Jukka-Pekka
104 Vetoniemi Jani
105 Virtanen Tero
EIV09 Oulu
119 Beliaev Anton
120 Leinonen Ossi
121 Mäyrä Eero
122 Sirviö Jere
123 Valtanen Veli-Pekka
EIV10 Lappi
132 Kynsilehto Jarmo
133 Myllykangas Martti
134 Mäki Mika
135 Otra-aho Pekka
136 Petäjäjärvi Ismo
137 Venäläinen Tuomas

Sähköistys- ja sähköasennusalan vaalipiirit
ASE01–ASE10
ASE01 Helsinki
195 Bahcmann Indrek
196 Eskelinen Antti
197 Heikkinen Miia
198 Kammonen Aapo
199 Katsikas Nikolaos
200 Kemppi Sami
201 Kiukas Cem
202 Murtomäki Jaakko
203 Pasuri Reijo
204 Pitkänen Harri
205 Ryynänen Tapio
206 Savo Risto
207 Suni Sasu
208 Vankka Ari-Pekka
209 von Bell Jussi

ASE02 Uusimaa
228 Aalto Janne
229 Kahila Teijo
230 Kalteva Sami
231 Kinnari Teuvo
232 Koskinen Joonas
233 Lapinlehto Pasi
234 Luukkainen Marko
235 Mattila Heikki
236 Raitanen Tomi
ASE03 Varsinais-Suomi,
Satakunta
277 Fält Jani
278 Hakala Jouni
279 Härmä Raimo
280 Lindroos Lauri
281 Peltomaa Niko
282 Rantalainen Roope
283 Rosenberg Petri
284 Rosenlöv Anssi
285 Toivonen Matti
286 Vainio Topi
287 Vihlman Jyrki
288 Väisänen Ari		
ASE04 Häme, Pirkanmaa
327 Airas Timo
328 Heikkilä Toni
329 Hellsten Jarkko
330 Lindfors Vesa
331 Mäkelä Jouni
332 Palvanen Petri
333 Ruusunen Erno
334 Räty Kari
335 Saarinen Jari
336 Salenius Kari
337 Santamäki Sami
338 Sihvonen Vesa
ASE05 Kaakkois-Suomi
348 Bärlund Kaj
349 Hakuli Ari
350 Häkkinen Pekka
351 Kallio Sami
352 Karhu Esa
353 Käppi Ari
354 Lautiainen Teemu
355 Liimatainen Sami
356 Liimatta Timo
357 Ripatti Kimmo
358 Tjeder Ville
359 Vainikka Jussi
ASE06 Savo-Karjala
379 Halonen Arttu
380 Kröger Tommi
381 Puustinen Jouni
382 Pöyhönen
Jouni Pekka
383 Suvinen Jari
384 Turunen Pertti
ASE07 Keski-Suomi		
397 Lahti Erkki

398 Lobski Santeri
399 Paananen Ari
400 Tapper Jyrki
ASE08 Vaasa
414 Haapanen Marko
415 Koskela Juha
416 Mansikkamäki Jani
417 Pesola Sami
418 Rantamäki Jukka
419 Saarenpää Tuomo
ASE10 Lappi
450 Hakkarainen Artturi
451 Hakkarainen Keijo

Puunjalostusteollisuuden alojen vaalipiiri
PUU02
PUU02 Kaakkois-Suomi
460 Husu Konsta
461 Tikka Jyrki

Teknologia- tekstiili-,
rakennustuote-,
kemian-, kumi-, elintarvike- ja lasikeraamisen teollisuuden ja erityisalojen vaalipiirit
TEOL02–TEOL05
TEOL02 Varsinais-Suomi,
Satakunta
472 Aalto Asmo
473 Henttunen Tomi
474 Koivuniemi Tapio
475 Mieskoski Markku
476 Vinnari Kari
TEOL04 Kaakkois-Suomi,
Savo-Karjala, Keski-Suomi,
Vaasa
494 Kasanen Jussi
495 Kiukas Timo
496 Koski Johannes
497 Lyytikäinen Jyrki
498 Putto Tuula
499 Tikka Tatu

TEOL05 Oulu, Lappi
506 Tiiro Jarmo

Veikkauksen huoltoalojen vaalipiiri VEIK01
VEIK01 koko maa
507 Ahmanheimo
Mika-Eric
508 Kaijansinkko Pasi

Kuvallisiin ehdokasesittelyihin vievä
linkki avautuu ennen äänestyksen
alkamista osoitteessa
www.sahkoliitto.fi/vaalit/ehdokkaat
VA S A M A 6 / 2 0 2 0
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SÄHKÖLIITON VAALEISSA
ÄÄNESTÄMÄLLÄ
VOIT VOITTAA UPEITA
PALKINTOJA
Sähköliiton ja Sähköalojen työttö-

Sähköliiton viikko-osakkeessa Saari-

myyskassan edustajiston vaaleissa

selällä 3.–10. huhtikuuta 2021. Tirro-

äänestäjien kesken arvotaan huikei-

lampi on 40 neliön huoneisto, jossa on

ta palkintoja. Arvonnan pääpalkinto

kattava lomavarustelu ja vuodepaikka

on Ghost Teru Hybride -maastopyörä,

3 + 2 hengelle.

joka on sähköavusteinen, kuten säh-

Liikunnallista lomaa voi viettää

köalan ammattilaiselle osuvan palkin-

myös Sähköliiton omassa lomapaikas-

non sopiikin olla.

sa Kotkan Kaarniemessä, jonne pääsee

Kevyessä pyörässä on tehokas

yksi arvonnan voittajista. Lisäksi ää-

Bosch-moottori. Yhdeksänvaihteisen

nestäneiden kesken arvotaan aina tyy-

pyörän latausaika on kahdeksan tun-

likäs Sähköliitto-takki sekä viisi kappa-

tia. Niin naisille kuin miehille sopivan

letta S-ryhmän 30 euron lahjakortteja.

pääpalkinnon voittaja saa turvakseen

Vaalimateriaali postitetaan äänioike-

myös Vakuutusyhtiö Turvan lahjoitta-

utetuille syyskuun alussa. Äänestys al-

man pyöräilykypärän.

kaa 7. syyskuuta sähköisesti ja postit-

Liikunnallinen linja jatkuu muis-

se. Ehdokassivu avautuu elo-syyskuun

sakin arvontapalkinnoissa. Vakuutus-

taitteessa, ja löydät siihen linkin osoit-

yhtiö Turva on lahjoittanut myös ve-

teessa www.sahkoliitto.fi/

sitiiviin Suunto Traverse -urheilukel-

vaalit/aanesta. Ehdokkaat löydät si-

lon, joka on suunniteltu ja valmistettu

vuilta 8–9, ja heidät esitellään kuvi-

Suomessa. Yksi onnekas puolestaan

en kera 17. syyskuuta ilmestyvässä Va-

saa käyttöönsä viikon pääsiäisloman

samassa.
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– Arvonnan pääpalkinto on sähköavusteinen Ghost Teru Hybride -maastopyörä, Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti esittelee.

N
AUDE
KUUKKUVA

– Suomi tarvitsee sähköenergiaa, totesi Jarkko Väisänen ajellessaan Tyrnävän lakeuksilla juhannuksen jälkeisellä viikolla ja pysähtyessään ottamaan kuvaa noin aamukolmelta. Väisänen on Oulun Sähkötyöntekijäin Ammattiosasto N:o 1 ry:n jäsen, joka
eläkepäiviensä ratoksi ajaa taksia. Kuulemma vaikuttavia maisemia putkahtaa vastaan tuon tuostakin.

KÄRKIMIES

TYÖMARKKINAMYLLYYN LISÄÄ KIERROKSIA
V

iime talven ja kevään työ-

la, että ei haittaa vaikka työmark-

kin nopeasti löytämään vaikutta-

halaskuri pysäytettiin niin lomau-

ta siihen, että keskinäistä luotta-

markkinakierros oli pitkä ja

kinakiistoista syntyy miljardien

va ratkaisu.

tetuilta kuin työttömiltäkin vuo-

musta ei ole ja kyky yhteisiin rat-

raastava. Kiky-sopimuksen työai-

kulut. Tärkeintä on saada tietyt

den loppuun.

kaisuihin on kadonnut. Jos tämä

kapidennyksistä sukeutui kiista,

rakenteelliset uudistukset tehtyä,

ratkaisuhakuisesti. Ratkaisu oli

jossa työnantajat kaivoivat itsel-

kustannuksista viis.

sekä periaatteellisesti että talou-

vastaamaan nopeasti ja tehok-

sitten pitäisi olla uskallusta sa-

dellisesti suuri vastaantulo työn-

kaasti, koska ratkaisua haettiin

noa se ja kantaa myös vastuu

leen niin syvän poteron, että siel-

Työnantajapuolen putoaminen

Työ tehtiin pragmaattisesti ja

Koronan vaikutuksiin pystyttiin

on työnantajapuolen tavoite, niin

tä poispääseminen oli todella tus-

ideologiseen juoksuhautaan on

tekijäpuolelta. Änkyrimmätkin ay-

käytännönläheisesti. Osapuolten

päätösten seurauksista. Esimerk-

kallista ja vaikeaa. Ideologia otti

surullista seurattavaa niin työnte-

liikkeen kriitikot joutuivat myön-

kesken oli myös riittävä keskinäi-

kiä voi hakea maista, jossa työ-

niskalenkin käytännöllisyydes-

kijöiden, yhteiskunnan kuin omis-

tämään ratkaisun olleen mallisuo-

nen luottamus. Ilman luottamus-

markkinaosapuolet eivät kyen-

tä ja ratkaisuhakuisuudesta – ja

tajienkin kannalta. Olisi kovin toi-

ritus. Ratkaisun periaatteellista

ta ja toinen toistensa kunnioitta-

neet sopimaan koronan vaikutus-

jälki oli rumaa. Jatkossakin työ-

vottavaa, että kiky-tuntien aiheut-

puolta edusti eläkemaksujen väli-

mista ei sopimuksia synny.

ten hallinnasta. Eräänä ratkaisu-

markkinaratkaisujen aikaansaa-

tama työmarkkinoiden sekavuus-

aikainen alentaminen. Ratkaisu,

minen vaikeutuu, jos ja kun työn-

tila olisi ollut ohimenevä hikka ja

jota ei aiemmin ole tehty ja jon-

antajat käy poliittis-ideologista

harha-askel, mutta ennusmerkit

ka vaikutukset eläkejärjestelmään

kamppailua ay-liikettä ja työehto-

eivät ole hääppöiset.

nähdään tulevaisuudessa.

ja vastaan.
Yritysjohtajat ja elinkeinoelämä korostavat joka käänteessä rationaalista ja faktapohjaista pää-

T

yömarkkinaratkaisujen rinnalla hallituksen ja työmarkkina-

keskusjärjestöjen kesken on val-

P

akko on todeta, että EK on

tisanomasta työntekijöitään vuo-

koetellut palkansaajaliikkeen

den loppuun asti. Olisihan sekin

luottamusta rajusti viime vuosina,

ollut yksi tapa hoitaa kriisiä, mut-

E

eikä tahti näytä hiipuvan. Ja on-

ta uskon, että meidän tapamme

läkemaksujen alennuksen

nettominta tässä on se, että toi-

oli parempi. Toivon, että meillä

vaikutus yrityksille on mil-

met, joilla luottamusta on rapau-

säilyy kyky sopimiseen myös tule-

jardiluokkaa. Yritykset joutuvat

tettu, vaikuttavat enemmän ide-

vaisuudessa.

töksentekoa. Kun kyseessä on ay-

misteltu erilaisia työllisyyttä ko-

maksamaan alennetut eläkemak-

ologiselta ristiretkeltä kuin prag-

liike ja työelämäkysymykset, ra-

hentavia toimia. Työllisyysasteen

sut takaisin eläkejärjestelmään

maattiselta toiminnalta. Keskite-

tionaliteetit heitetään nurkkaan.

nosto ja julkisen talouden tasa-

korkojen kera vuosina 2022-

tyistä sopimuksista luopuminen,

Ideologia sumentaa näkökentän

painottaminen ovat Marinin hal-

2025. Lomautusten nopeuttami-

keskusjärjestösopimusten irtisa-

ja ratkaisujen aikaansaaminen

lituksen keskeisimpiä tavoittei-

nen on myös satojen miljoonien

nominen ja viimeisimpänä hyp-

pitkittyy ja vaikeutuu.

ta. Korona keskeytti tämän työn

arvoinen tuki yrityksille. Lomau-

pääminen politiikan puolelle oi-

maaliskuussa. Yritysten ja työn-

tusten nopeuttamisen vastapai-

kein kunnolla vaatimalla yleis-

nuksia ollaan valmiit maksamaan

tekijöiden selviytyminen talouden

nona työttömyysturvaa parannet-

tä ansiosidonnaista työttömyys-

ja sietämään uskomattomia mää-

äkkipysähdyksestä tuli keskusjär-

tiin. Omavastuupäivistä luovut-

turvaa.

riä. Sanoiksi tämän puki pankkii-

jestöjen neuvottelutoiminnan kes-

tiin, työssäoloehto lyhennettiin

ri B. Wahlroos. Hän totesi talvel-

kiöön. Siinä työssä onnistuttiin-

kolmeen kuukauteen ja päivära-

Ideologian aiheuttamia kustan-

na oli, että yrityksiä kiellettiin ir-

Sopimusyhteiskunnan purka-

JARKKO ELORANTA

minen kivi kiveltä johtaa lopul-

SAK:n puheenjohtaja
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Kaapelinveto muuntajalle on miehekästä meininkiä.

Järvi-Suomen Energia saneeraa
ja maakaapeloi Etelä-Savossa
Järvi-Suomen Energia parantaa merkittävästi
sähkön toimitusvarmuutta alueellaan. Kaikkiaan
ilmajohtoverkkojen saneerauksia ja maakaapelointia
tehdään tänä- ja lähivuosina 50 miljoonalla eurolla.
Työt ovat jo alkaneet monissa Etelä-Savon pitäjissä.
Yksi haastavimmista osioista osuu Savonrannan
alueelle, joka kivikkoinen ja kallioinen maasto on
vesistöjen pirstomaa.


TEKSTI JA KUVAT: RIITTA KALLIO

K

aikissa Järvi-Suomen saneeraushankkeissa on määrä purkaa vanhoja, pääasiassa metsään rakennettuja ilmajohtoverkkoja ja
korvata niitä maakaapeleilla ja teiden
varsille rakennetuilla ilmajohtolinjoilla. Muutos vähentää merkittävästi sähkövikoja ja nopeuttaa niiden korjaamista esimerkiksi suurhäiriötilanteissa, kuten myrskyissä.
– Verkoston saneeraushankkeet ovat
siirtyneet taajamista ja asutuskeskittymistä haja-asutusalueille, kertoo Järvi-Suomen Energian verkostoinsinööri
Mika Mielikäinen.
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Yhdellä tällaisella maakaapelointityömaalla Savonrannantien varrella
häärivät Elvera Oy:n verkostoasentajat
Juha-Petteri Pennanen ja Miko Pietilä sivustatukenaan kuituasentajayrittäjä Ossi Purhonen. Tienristeykseen valtavien maakaapelirullien kupeeseen
on tuotu uusi iso muuntajakoppi, johon miehet kytkevät uusia kaapelinpäitä. Kilometrien pituiset kaapelit on parin kaivinkoneyrittäjän voimin jo kaivettu tiensivun vastapenkkaan ja peitelty piiloon.
Raskaita kaapelinpäitä muuntajalle kiskovat verkostoasentajat kiittele-

Kärkimies Juha-Petteri Pennasen ”toimisto” kulkee mukana työmaille.

Kaivinkoneyrittäjillä riittää töitä Savonrannan moninaisilla maakaapelityömailla.

”JOS VERKOSTOON
TULEE VIKA LINJAN
ALKUPÄÄHÄN, SÄHKÖT
MENEVÄT POIKKI
KAIKILTA LINJAN
LOPPUOSAN
ASIAKKAILTA.”

vät sen hetkistä viileää ja tuulista kesäsäätä.
– Tämä on hyvä työsää, ei liian lämmin. Tuuli pitää myös hyttyset loitolla,
eikä tarvitse käyttää myrkkyjä.
SAVONRANNAN
SEUTUA SANEERATAAN
KOLMENA VUONNA
Viime syksynä on käynnistynyt kolmivuotinen hanke, jossa rakennetaan uusi runkoverkkoyhteys Savonrannan kirkonkylän ja Kerimäen Rekilahden välille. Urakka maksaa yhteensä 2,5 miljoonaa euroa. Yhteyden rakentaminen jat-

kui tänä keväänä Savonrannan Vihtakannankanavan eteläpuolelta.
– Hankkeen vaativuutta lisäävät monet vesistöosuudet. Uusi linja Savonrannan kirkonkylältä Vihtakannankanavalle on rakennettava kolmen saaren
kautta. Vesikaapeleiden sijoitusalueella on useita luonnonsuojelualueita, Natura-aluetta, useita syväväyliä sekä museosuojelualue, kärkimies Juha-Petteri
Pennanen kuvailee.
Savonranta-Kerimäki-työmaa toteutetaan kokonaisvastuurakennusurakkana. Tämä tarkoittaa, että myös sähköteknisestäsuunnittelusta vastaa urakoitsija Elvera Oy.
Uutta runkoyhteyttä rakennetaan tänä vuonna Kerimäen Kokkolahteen asti. Yhteys Kokkolahdesta Rekilahteen
rakennetaan ensi vuonna. Runkoyhteyden lisäksi parannetaan haarayhteyksiä. Kaikkiaan alueelle rakennetaan 59
kilometriä maakaapelia ja 14,5 kilometriä ilmajohtoja. Ensimmäisen osan purkutyöt suoritetaan kevättalvella 2022 ja
toisen osan talvella 2023. Urakka maksaa 8 500 euroa alueen asiakasta kohti.
USEITA URAKOITSIJOITA
PITKIN SAVOA
Rantasalmen kirkonkylän ja Savonlin-

Verkostoinsinööri Mika Mielikäinen pitää Savonrannan työmaita alueensa haastavimpina.

Verkostoasentaja Niko Pietilä kytkee kaapelinpäitä muuntajalla.

nan Kallislahden välillä on käynnistynyt kolmevuotinen hanke, jossa urakoitsija vastaa myös sähköteknisestä suunnittelusta. Urakoitsijana toimii
Elvera Oy ja hankkeen kokonaisarvo
on noin 3,7 miljoonaa euroa. Rantasalmella on käynnissä myös toinen hanke
Asikkalan kylän suuntaan ja sitä urakoi Eltel Networks Oy. Hankkeen arvo
on 1,4 miljoonaa euroa. Yhteensä molemmissa hankkeissa verkkoa uusitaan
noin 60 kilometriä tämän vuoden aikana.
Mikkelin ympäristön sähköverkostoa
saneerataan muun muassa Ristiinassa
ja Otavassa. Sähkön toimitusvarmuus
paranee myös naapurikunnassa Hirvensalmella, jossa uutta runkoverkkoyhteyttä rakennetaan kirkonkylältä Uutelaan vajaa 60 kilometriä. Hanke maksaa 2,5 miljoonaa euroa ja sen urakoitsijana toimii Enerke Oy.
Myös Otavan taajamasta Hietaseen
rakennetaan 40 kilometriä uutta sähkö- ja valokuituverkkoa yhteistyössä
MPY:n kanssa. Urakka maksaa 1,9 miljoonaa euroa ja sen suorittaa Enerke
Oy.
Ristiinan Ostolahti-Kaitajärvi-Riuttoalueella rakennetaan uutta verkkoa
noin 70 kilometriä pääasiassa Lappeenrannantien varteen. Hanke maksaa 3,1
miljoonaa euroa ja sen urakoitsijana
toimii Exsane Oy.
Ristiinan kirkonkylältä Suurlahteen
ulottuva hanke toteutetaan kolmessa
vuodessa. Tänä vuonna uutta verkkoa
rakennetaan 1,9 miljoonalla eurolla vajaa 50 kilometriä Hartikkalaan asti.
MYÖS VAPAA-AJAN
ASUKKAAT HYÖTYVÄT
Puumalassa kuluvana vuonna sähkönjakeluvarmuutta parannetaan Junninmäen, Sorniemen ja Luukkolan alueilla. Uutta ilmajohtolinjaa rakennetaan
reilut 15 kilometriä ja sitä urakoi Eltel
Networks Oy.
Alueella on vain muutamia kymmeniä talouksia, mutta saneerauksesta
hyötyvät myös Puumalan saariston vapaa-ajan asukkaat.
– Jos verkostoon tulee vika linjan alkupäähän, sähköt menevät poikki kaikilta linjan loppuosan asiakkailta. Kun
alkupää saadaan saneerattua, sähkön
toimitusvarmuus paranee huomattavasti kaikilla, Mika Mielikäinen kertoo.

Perusparantamisen yhteydessä Puumalaan rakennetaan myös niin sanottua älyverkkoa, jonka avulla vikojen
paljastaminen nopeutuu.
Etelä-Savon uumenissa urakoidaan
tänä kesänä sähköverkkotöissä myös
Juvalla, missä jatketaan viime vuonna aloitettua runkoverkkoyhteyden saneeraamista. Töitä riittää myös tuleville vuosille.
SULKAVALLE 300 UUTTA
SÄHKÖPYLVÄSTÄ
Sulkavalla Väätälänmäellä uutta ilmajohtolinjaa rakennetaan noin 10 kilometriä ja kiinteistöille maakaapeliverkkoa reilu kaksi kilometriä. Urakoitsijana toimii Voimatel Oy.
Partalansaaressa Suurusmäen ja
Saajaveden välillä uutta ilmajohtoa
rakennetaan tien varteen noin 10 kilometriä ja kiinteistöille maakaapelia
noin 11 kilometriä. Urakoitsijana on
Elvera Oy.
Saneeraushankkeiden laajuutta kuvastaa esimerkiksi se, että uusia sähköpylväitä tarvitaan molemmille työmaille noin 200 kappaletta. Työmaat
valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Purkutyöt suoritetaan talvella ja keväällä 2021.
HAUKIVUORELLA KORJATAAN
13 500 EUROLLA ASUKASTA KOHTI
Sähköverkon saneeraus on alkanut
myös Pertunmaan Kuortissa. Vanha ilmajohtoverkko korvataan maakaapelilla ja osin tien varteen sijoitettavilla
ilmajohdoilla.
Uutta yhteyttä rakennetaan yli 50 kilometriä. Urakan arvo on lähes 2,5 miljoonaa euroa.
Urakoitsijana Kuortissa toimii Eltel
Networks Oy. Rakennustyöt valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Sähköverkostoa parannetaan Pertunmaalla myös Hartolantien varrella. Urakoitsijana toimii Elvera Oy.
Myös Haukivuorella on kaksi työmaata. Alueiden sähköverkkoa parannetaan yli 13 500 eurolla asiakasta kohti. Kokonaiskustannus on kolme miljoonaa euroa. Urakoitsijana toimii Eltel Networks Oy. Haukivuoren työmaat
sijaitsevat haja-asutusalueella. Vesistöalituksia on tehtävä muutamia. Työt
on määrä saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä. 
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SUOMI SÄHKÖISTYY – SÄHKÖN
ENSIMMÄISET AMMATTILAISET
E

Strömbergin tehtaan työntekijöitä
1904. Mukana on myös
lapsityövoimaa. (Työväen Arkisto)

nsimmäisen kerran sähköva-

Sähköä käytettiin tuolloin pääasias-

punkeihin. Vuoteen 1920 mennes-

tyy maassa etusijalle työntäen si-

Sähkömiesten koulutuksesta vasta-

lon tuottamista kokeiltiin Suo-

sa tehtaiden valaisemiseksi, joissa

sä lähes kaikissa kaupungeissa ja

vuun hevos-, höyry- ja ihmisvoiman.

sivat aluksi työnantajat itse. Työko-

monttöörit aluksi työskentelivät.

teollisuustaajamissa oli paikallinen

Ei myöskään junien lähdöstä tule

kemus karttui työnantajan opasta-

sähkölaitos. Suomen sähkötyönte-

mitään, ellei sähkön avulla ilmoite-

essa tarpeen mukaan. Osa sähkö-

ta siitä.

miehistä siirtyi vähitellen työnanta-

messa VR:n konepajalla Helsingissä 1877. Vuonna 1882 oltiin jo
niin pitkällä, että pysyvä sähköva-

SÄHKÖTYÖMIESTEN

kijäin ensimmäisessä edustajainko-

laistus otettiin käyttöön Finlaysonin

TULEVAISUUS OLI LOISTAVA

kouksessa huhtikuussa 1907 uskot-

tehtaan kutomosalissa. Tällöin syn-

Sähkön käyttö levisi vähitellen teh-

tiin, että sähkötyömiesten tulevai-

masta tuli olennainen osa tehtaan

tajiksi. Sähköasentajia työskente-

tyi uusi ammatti, sähkömonttööri.

tailta ympäryspaikkakunnille ja kau-

suus oli loistava: sähkövoima siir-

arkea ja ammattilaisia tarvittiin.

li paitsi sähköntuotantoasemilla,

Teollisuuslaitoksissa sähkövoi-

japuolelle, eli oman yrityksen omis-

myös yrityksissä, jotka valmistivat sähkölaitteita tai olivat mukana
sähköistämishankkeissa.
ENSIMMÄISET LAKOT

Sähköasentajien työ oli uutta ja erikoista ja se vaati erityistä ammattitaitoa. Kaikki nämä olivat omiaan lisäämään monttöörien itsearvostusta. Helsinkiläiset olivat ensimmäisenä liikkeellä, ja he perustivat oman osastonsa 1905. Helsingin sähkötyöntekijäin osastolla oli
ratkaiseva merkitys valtakunnallista järjestöä perustettaessa. Suomen
Sähkötyöntekijäin Liitto perustettiin
vuonna 1907. Parin vuoden päästä
oli kuitenkin edessä mm. vähäisen
jäsenmäärän vuoksi liiton lakkauttaminen, ja sen osastojen siirtyminen
Metallityöväen Liittoon.
Sähköalan ensimmäisiin lakkoihin kuului Kymin, Kuusankosken
ja Voikkaan tehtailla maaliskuussa
1907 puhjennut lakko. Tehtaat pysähtyivät ja pimeys vallitsi kaikkialla. Kymintehtaan johto tuli pitkälti vastaan koskien työväen työaikaja palkkausvaatimuksia, kunnes paMillivolttimittari vuodelta 1900. Töölön sähköosasto ja Helsingin Raitiotie- ja Omnibusosakeyhtiö.

Finlaysonille palkattiin Suomen ensimmäinen sähköasentaja, eli sähkömonttööri.

lautti marraskuussa 1909 vanhat

(Helsingin kaupunginmuseo)

Vasemmalla takana Edisonin dynamo. (Kuvaaja Eino Savia, Vapriikki)

pidemmät työpäivät takaisin joudut-
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Wiipuri 26.8.1898

Sähkömiehen tolppakengät 1900-luvun alusta. (Lusto, Suomen Metsämuseo)

tuaan muiden työnantajien pahek-

28.8.1912) Lakko kesti kolme kuu-

toa. Hän sai ilmeisesti varomatto-

sunnan kohteeksi.

kautta ja päättyi työntekijäpuolen

muuttaan sähköiskun ja kuoli välit-

häviöön. Työmies arvioikin, että rik-

tömästi. Sähkötyömiehiä oli ohjat-

1912 lakko levisi Helsingistä maa-

kurit pilasivat lakkolaisten mahdol-

tu käyttämään työssään ”kummikin-

seudulle, jonka monttöörit ovat kir-

lisuudet voittoon.

taita”. Sjömanilla tällainen kinnas

Sähkötyöntekijöiden vuoden

jeellisen irtisanomisen Helsinkiin

Suomen Sähkötyöntekijäin Liiton

oli vain toisessa kädessä. Mies oli –

lähettäneet. (Työmies 3.8.1912).

toiminnan päätyttyä sähkötyönteki-

kuten kaikki muutkin yhtiön työmie-

Työnantajapuoli oli kieltäytynyt vas-

jöitä osastoissaan pitäneiden jäsen-

taanottamasta työntekijöiden työ-

määrä kasvoi vähitellen. Vasta vuosi

tava siten, ettei niistä aiheudu ke-

ehtosopimusehdotusta ja edes kes-

1917 nosti jäsenmäärät kuitenkin

nellekään hengen tai omaisuuden

kustelemasta asiasta. Sähkötyön-

korkeiksi, mutta vuoden 1917 hur-

vaaraa. Sähköasentajien toimeen-

neita tapaturmia sattui paljon. Ori-

tekijöiden lakkokomitea määrä-

ma vaihtui kuitenkin nopeasti sisäl-

tuloa turvasi myös 1895 annettu

mattilassa sähköasentaja Rikhart

Työ 13.3.1907, Uusi Suometar 14.3.1907,

si, että kaikki johtotyöt Helsingis-

lissotaan ja kevään 1918 tuhoihin.

laki työnantajan vastuunalaisuudes-

Lahti sai sähköiskun, jonka voimas-

Työmies 19.4.1907, Raivaaja 25.4.1911, Työ-

ta työntekijää kohtaavasta tapatur-

ta suistui jokeen. Helsingissä säh-

mies 3.8.1912 ja 28.8.1912, Kansan Leh-

sä niin kuin: valaistus-, soittokello-,

het – tapaturmavakuutettu.
tioteiden työntekijöitä.
Tapaturmia ja kuolemaan johta-

LÄHTEET:
Wiipuri 26.8.1898, Raahen Lehti 18.6.1904,

ti 30.10.1912.

huonetelefoonijohtojen kuin myös

VAATIVAA JA VAARALLISTA TYÖTÄ

masta. Tämä ensimmäinen tapatur-

kötyöntekijä Johan Sjöman tutki

sähkökoneiden, moottorien ja his-

Sähkömonttöörien työ oli vaa-

mavakuutuslaki tuli voimaan vuo-

Pohjoisesplanadin ja Helenankadun

sa. Suomen Sähkölaitosyhdistys r.y.

sien ylösasettaminen, niiden korja-

tivaa ja vaarallista. Ensimmäi-

den 1898 alussa. Vakuutus koski

kulmassa ilmennyttä sähkökatkosta

Vaahtera, Leena, Vuosisata virtaa ja kasvua.

us sekä yhdistämistaulujen mont-

nen sähköä koskeva laki astui voi-

alkuun lähes pelkästään teollisuus-

kesäkuussa 1904. Sjömanin kiipe-

Leppäkosken Sähkö oy 1919-2019. Tampere.

teeraus ovat ehdottomasti lakko-

maan 1.1.1902. Laki määritte-

työntekijöitä: teollisuus-, kaivos-, ja

si tikapuita pitkin johtopatsaaseen

tilaan julistettuja töitä. (Työmies

li, että sähkölaitokset oli rakennet-

rakennustyöläisiä sekä rauta- ja rai-

päästäkseen korjaamaan sähköjoh-

Simola, Osmo 1982, Vuosisata sähköä Suomes-

Vasara, Erkki 2007, Virtaa viisi vuosikymmentä. Sähköalojen ammattiliitto 1955-2005. Hämeenlinna.

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

VASAMA 2017 No 8_VASAMA 2015 No 8 17.8.2017 14:23 Sivu 1
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Selfiessä
Sirkku
Kamunen
JUTTUSARJAMME
TUTUSTUTTAA
TUOREISIIN
JÄSENIIMME.

Mahdollisuus monipuolisiin
työtehtäviin, fiksut työajat ja
hyvät edut. Ne saivat Sirkku
Kamusen jatkamaan opintiellä
yhden ammattitutkinnon jälkeen.


TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ

N

ivalalainen Sirkku Kamunen on
hyvä esimerkki siitä, että Sähköliiton oppilaitoksissa tekemät
työelämän tietoiskut kaikuvat tarkkaavaisille korville.
– Liiton edustaja kävi meillä koulutuskeskus JEDUssa kertomassa työelämän esimerkkitapauksista, miten liitto
on avuksi jäsenilleen. Sähköliittoon liittyminen oli selviö, ja niin pitäisi olla tse
kullekin. Niin me työntekijät tuemme
liittojen tärkeää työtä työntekijöiden etujen ajamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi, keväällä valmistunut nuori nainen
kertoo.
Suht uutena jäsenenä Sirkku on jo ehtinyt käyttää liiton palveluja hyväkseen
tarvitessaan työehtosopimuksen tulkinta-apua.
– Olin tyytyväinen kattaviin ja selkeisiin vastauksiin. Arvostan myös oikeusapua ja työttömyyskassan jäsenyyttä.
PARAS OPPI TULEE TYÖKAVEREILTA
Viisi vuotta sitten tämä haastattelu olisi
kenties tehty Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPer-lehteen. Sirkku nimittäin
valmistui tuolloin lähihoitajaksi samasta ammattioppilaitoksesta kuin tänä keväänäkin.
– Joitakin tuolloin suorittamiani yhteisiä oppiaineita luettiin hyväkseni, kun
aloitin sähkö- ja automaatioalan opinnot. Sähköalalle veti koulutuksen tarjoama pääsy monipuolisiin työtehtäviin,
alan fiksut työajat ja hyvät edut sekä se,
että työ on sekä fyysistä että vaatii hoksottimia. Yhteiskunta pyörii sähköllä; jokainen tarvitsee jotakin sähköllä toimivaa tai sähköllä valmistettua.
Vastavalmistuneella kävi tuuri, sillä
Sirkku pääsi jatkamaan määräaikaisena asentajana Herrfors Nät – Verkko Oy
Ab:llä opintojensa päätyttyä. Samassa
työpaikassa hän oli myös työssäoppimisjaksolla ja oppisopimuksella harjoittelemassa. Työtehtävät sijoittuvat Alavieskan ja Ylivieskan alueelle.
– Tavallisesti kuljen kokeneen asentajan työparina. Parhaat opit työhön olenkin saanut työkavereilta: heiltä voi kysyä,
ja he jaksavat opettaa. Opiskeluissa painotus oli sisäjohtoasennuksissa. Verkostoalaa sivuttiin vain pintapuolisesti eikä
sähköverkkoasennuksia opeteltu.
HÖNTSÄILLEN SÄHLYÄ JA JÄÄKIEKKOA
Sirkku on asunut koko ikänsä Nivalassa. Reissutöitä hän uskoisi voivansa tehdä mutta ei muuttavansa kokonaan pois
työpaikan perässä. Kotipaikkakunnal16 V A S A M A 6 / 2 0 2 0

INNOSTUNUT
ALANVAIHTAJA
le sidoksissa pitävät nykyinen työpaikka, omat läheiset ja koti sekä rauhallisen maalaiskaupungin tarjoama elinympäristö.
– Harrastan ulkoilua taajamassa ja
metsissä kahdeksan kuukauden ikäisen
suomenlapinkoirani Ukon kanssa. Luonnossa liikkuessa sielu lepää, ja se onkin ollut viime aikoina hyvä keino nollata ajatukset, kun sählyharrastus on ollut

koronaepidemian takia tauolla. Talvisin
käyn vielä pelaamassa höntsäporukoissa
jääkiekkoa.
Pikkupaikkakunnalla on etujen ohella
tietysti myös kääntöpuolensa.
– Työllisyystilanne ei kylläkään ole
ymmärtääkseni kovin hyvä, jos vasta
aloittelet alalla. Isoja työllistäjiä ei lähistöllä ole, ja harjoitteluunkin pääseminen
kysyy sitkeyttä, kun yritykset ovat pieniä.

Rauhaisa elämänrytmi sopii Sirkulle.
Varsinkin korona-aikaan hän on viettänyt
enimmän osan vapaa-ajastaan kotona.
–Teen jokapäiväiset toimet töiden jälkeen ja menen aikaisin nukkumaan. Voimat ehtyvät, jos on jatkuvasti ylimääräistä pakollista menoa eikä olemiselle ja
rauhoittumiselle jää aikaa. Voimia saan
myös kotijoukoista: puoliso ja koira ovat
joka päivä minua ilahduttamassa. 

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

KEITÄ JA MILLOIN VÄLIAIKAISMUUTOKSET KOSKEVAT?

Lähde: Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ

Poikkeuksellinen koronaepidemia-aika on tuonut työttömyysturvaan väliaikaisia lakimuutoksia. Katso alla olevasta taulukosta, mitkä muutokset koskevat sinua.
TYÖTTÖMYYSTURVAN VÄLIAIKAINEN MUUTOS

MIHIN SAAKKA VOIMASSA/KEITÄ KOSKEE

Ansiopäivärahan maksaminen alkaa ensimmäisestä
työttömyyspäivästä ilman viiden päivän omavastuuaikaa.

Henkilöt, joiden omavastuuaika alkaa 16.3.-31.12.2020.

Ansiopäivärahaa voi saada lyhimmillään 13 kalenteriviikon työskentelyn jälkeen.
Työskentelyn aikana on oltava kassan jäsen.

Henkilöt, joiden työskentelyedellytys ei muuten täyty, joiden työskentelyedellytykseen on laskettu yksi työskentelyviikko ajalta
1.3.2020 jälkeen ja joiden ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 31.12.2020.

Ansiopäivärahan 300–500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu lomautuksen aikana.

Lomautukset, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen.
Enimmäisaika ei tällöin kerry ajalla 16.3.–30.6.2020.

Ansiopäivärahan 300–500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu lainkaan.

1.7.–31.12.2020.

Ansiopäivärahan suojaosa työtuloille on 500 euroa kuukaudessa.

1.6.–31.10.2020 alkavat hakujaksot.

Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön kahden tunnin edestakaisen
työmatkan perusteella.

12.6.–31.10.2020 alkavat työsuhteet.

Lomautetun yritystoimintaa ja opintoja ei tutkita TE-toimistossa.

16.3.–31.12.2020.

Työnhakijoiden haastatteluista TE-toimistossa luovutaan osin.

16.3.–31.12.2020.

Oikeus työttömyysturvaan säilyy poikkeuksellisesti, vaikka:
• henkilö ei ole vastannut TE-toimiston verkkopalvelussa palvelutarpeen arvioimiseen liittyviin
kysymyksiin tai laatinut luonnosta työllistymissuunnitelmaksi.
16.3.–31.12.2020

• henkilö ei ole toteuttanut TE-toimiston työllistymissuunnitelmaa.
• henkilö keskeyttää työllistymistä tukevan palvelun (koronaepidemian takia).
• henkilön lyhytaikaiset opinnot pitkittyvät yli 6 kuukauden mittaisiksi (koronaepidemian vuoksi).
TE-toimisto voi poiketa työnhakijan omaehtoisten opintojen etenemisvaatimuksesta ja
antaa lisäaikaa opintoihin, jos opintojen myöhästyminen johtuu koronasta.

1.8.–31.12.2020.

ANSIOPÄIVÄRAHAKULUJEN KASVU JATKUI KESÄKUUSSA
Sähköalojen työttömyyskassas-

Sähköalojen työttömyyskassan an-

lölle, joista 109 sai ansiopäivärahaa

siopäivärahakulut kasvoivat kesä-

lomautuksen ajalta. Saajien mää-

sa käsittelyaika on yhä pysynyt vain

kuussa 111 prosenttia verrattuna

rä kasvoi kesäkuussa 118 prosenttia

muutamassa päivässä. Esimerkik-

vuoden takaiseen tilanteeseen. Eu-

viime vuoden kesäkuuhun nähden.

si viime viikon alussa kassa käsitte-

roissa kasvu oli 1 369 277.

Ansiopäivärahahakemusten mää-
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li sunnuntaina saapuneita ensiha-

rä kasvoi kassoissa kesäkuussa 115

kemuksia, maanantaina saapuneita

tön TYJ:n tilastojen mukaan sen jä-

prosenttia viime vuoden kesäkuu-

selviä jatkohakemuksia ja sunnun-

senkassojen kulujen kasvu oli kysei-

hun nähden. Hakemusten määrä li-

taina saapuneita soviteltavia jatko-

senä ajanjaksona keskimäärin 140

sääntyi myös huhti- ja toukokuus-

hakemuksia. TYJ:n jäsenkassat kä-

Sähköalojen työttömyyskassan 60-vuotisjuhlavuosi on muuttunut koronaepide-

prosenttia. Kulut ovat yli kaksinker-

ta. Uusia lomautus- tai työttömyys-

sittelivät ansiopäivärahahakemukset

mian takia poikkeukselliseksi. Täydet vuosikymmenet ovat jo tulleet täyteen,

taistuneet 13 kassassa.

jaksoja koskevien hakemusten mää-

huhti-kesäkuussa keskimäärin 14,5

mutta kassan väki keskittyy nyt käsittelemään ripeästi saapuneita hakemuksia.

rä kuitenkin laski huhti- ja touko-

päivässä.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjes-

Päivärahaa TYJ:n kassoissa maksettiin kesäkuussa 209 000 henki-

Kassan perustamiseksihan pidettiin kokous 14. toukokuuta vuonna 1960,
ja toimintansa kassa aloitti heinäkuun alussa samana vuonna.

kuusta.

JOS JOUDUT TYÖTTÖMÄKSI TAI LOMAUTETUKSI
Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhaki-

myös postitse osoitteeseen Sähkö-

työssäoloviikolta. Todistukses-

Mikäli sinulla on sivutoimista yritys-

tetaan vähintään 25 prosenttiin an-

jaksi täyttämällä sähköinen ilmoit-

alojen työttömyyskassa, PL 774,

sa pitää näkyä ennakonpidä-

toimintaa, liitä mukaan:

siopäivärahaa maksettaessa.

tautumislomake osoitteessa www.

33101 Tampere.

tyksen alainen tulo sekä sii-

Jäljennös viimeksi vahviste-

hen sisältyvä lomaraha ja kor-

tusta verotuksestasi.

te-palvelut.fi viimeistään ensimmäi-

Voit halutessasi tilata verottajalta muutosverokortin etuutta varten.

senä työttömyyspäivänäsi. Oikeutesi

TARKASTA HAKEMUKSESI

vaus.

työttömyysetuuksiin alkaa aikaisin-

JA SEN LIITTEET

Jäljennös irtisanomis- tai lo-

Mikäli olet ollut ennen työttömyyttä

tehdään silloin verokortin mukaises-

taan ilmoittautumispäivästä lukien.

Jotta hakemusten käsittely olisi

mautusilmoituksesta.

armeijassa tai opiskelemassa:

ti ilman prosentin

Opiskelutodistus tai

mahdollisimman nopeaa, täytä haNÄIN HAET

kemuksesi huolellisesti ja muista

ANSIOPÄIVÄRAHAA

tarkistaa se ja liitteet.

Lähetä hakemus ja liitteet työttömyyskassan sähköisessä asiointi-

LIITÄ HAKEMUKSEESI SEURAAVAT

palvelussa. Löydät sen osoitteesta

DOKUMENTIT:

www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa.

Palkkatodistus vähintään työt-

Voit lähettää hakemuksen ja liitteet

tömyyttä edeltäneeltä 26

Ansiopäivärahan ennakonpidätys

Jäljennös työsopimuksesta.

korottamista.

todistus armeijasta.

Mikäli saat eläkettä,

VEROTUS

liitä mukaan myös:

Työttömyyskassa saa verotiedot suo-

Jäljennös

raan verottajalta aina vuoden alus-

eläkepäätöksestä.

sa. Palkkaa varten annetun verokortin ennakonpidätysprosenttia koro-
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OSASTOT TOIMIVAT
LÄHETÄ OSASTOILMOITUS NETTILOMAKKEELLA!
Osastoaktiivit huomio! Osastot toimivat -ilmoituksia pääsee lähettämään
sähköisellä lomakkeella. Löydät lomakkeen osoitteesta
www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/ilmoita-tapahtumasta.
Valitse ensin lomakkeen alasvetovalikosta oma osastosi, kirjoita sitten ilmoituksesi teksti ja jätä vielä yhteystietosi niille varattuihin kenttiin. Paina lopuksi Lähetä-painiketta. Saat kuittauksen osastoilmoituksen lähettämisestä.
Päivitämme saapuneet ilmoitukset nettisivujemme Osastot toimivat -osioon ja julkaisemme ne Vasama-lehdessä. Osastoilmoitukset ovat nettisivuilla
osoitteessa www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/osastot-toimivat

004 POHJOISEN ENERGIA- JA SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT OS. 004 RY
Kevätkokous la 22.8.2020 klo
17 Hotelli Scandic Rovaniemi Cityssä, Koskikatu 23. Kokouksessa käsiteltävänä sääntömääräiset ja
sääntömuutosasiat. Kokouksen jälkeen ruokailu. Vain osallistumalla
voit vaikuttaa osastomme asioihin.
Tervetuloa!
011 TAMPEREEN SEUDUN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Veteraanijaosto kokoontuu ma 14.9.
klo 14 osaston toimistolla, Näsilinnankatu 33 b A. Portin tunnusluku 3390.
Ammattiosaston siirretty sääntömääräinen kevätkokous
ke 23.9.2020 klo 16.30 ammattiosaston toimitiloissa, Näsilinnankatu 33 b A25. Kakku- ja kahvitarjoilu.
016 HAMINAN SÄHKÖOSASTO RY
Sääntömääräinen kokous ke
9.9.2020 klo 18, hallitus jo klo
17.30. Kokouspaikkana toimii
Kumppanuustalo Hilma, Kadettikoulunkatu 3, Hamina. Tervetuloa!

018 HÄMEENLINNAN
SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY
Kevätkokous ma 7.9.2020 klo
18 osaston toimistolla, Arvi Kariston katu 3 A 8, Hämeenlinna. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä osaston sääntömuutokset. Tervetuloa!
022 LAPPEENRANNAN SEUDUN
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Osaston onkikilpailut pidetään kanavansuun länsirannalla Läntinen
kanavatie (nro 9 jälkeen oikealle)
ke 26.8. klo 17–19. Sarjat: miehet,
naiset ja nuoret. Kilpailun jälkeen
tarjolla virvokkeita. Lisätietoja: Asko
Pulli puh. 0400 772 747. Tervetuloa! – Virkistystoimikunta
024 VARKAUDEN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY
Osaston kevätkokous to 10.9.2020
klo 18 ravintola Amandassa. Kokouksessa käsitellään sääntöjen sille määräämät sekä muut mahdollisesti esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu. Tervetuloa!
– Hallitus

Seuraava Vasama ilmestyy 17.9.2020.
Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan maanantaihin 7.9.2020 kello 15.00 mennessä.
Tällä välin päivitämme saapuneita ilmoituksia liiton kotisivuille.

025 LOVIISAN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY
Sääntömääräinen kevätkokous to
10.9.2020 alkaen klo 17 Ravintola
Localessa Loviisassa.
029 KOUVOLAN SÄHKÖTYÖNTEKIJÄIN
OSASTO RY
Keväältä siirretty kevätkokous
pe 4.9.2020 klo 18 osaston tiloissa, Kouvolankatu 24 A 8 (2. kerros), 45100 Kouvola. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 7 § mukaiset asiat ja sääntömuutokset. Kokouksen jälkeen pientä purtavaa ja
virvokkeita. Hallitus toivottaa kaikki
jäsenet tervetulleiksi!
Osaston perinteinen jäsenristeily Tallinnaan pe–la 2.–3.10. Ilmoittautuminen tapahtuu osaston internetsivujen kautta osoitteessa kouvolansahkotyontekijat.sahkoliitto.fi viimeistään 30.8. Paikkoja rajoitetusti. Risteilyllä pieni omavastuuosuus.
036 KUOPION SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen kevätkokous to
10.9.2020 klo 18 Hotel Puijonsarven Eino Leino -kabinetissa, Minna Canthin katu 16. Käsitellään
osaston sääntöjen kevätkokoukselle
määräämät asiat ja sääntömuutokset. Tervetuloa! – Hallitus
037 SATAKUNNAN ENERGIA-ALAN
AMMATTILAISET RY
Sääntömääräinen kevätkokous pe
18.9.2020 klo 18, paikkana Miittinki, Pohjoispuisto 4, Pori. Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsiteltävänä sääntömuutosasiat. Ilmoittautumiset kokoukseen 13.9. mennessä numeroon: 044 701 2375.
Tervetuloa! – Hallitus

038 NAANTALIN
VOIMALAITOSTYÖNTEKIJÄT RY
Kevätkokous piknikristeilyn yhteydessä Viking Linella la 19.9.2020. Risteilylle lähdetään klo 8.45 Turun satamasta ja palataan klo 19.50. Menomatkalla aamiainen ja tulomatkalla buffetruokailu. Risteily on jäsenille ilmainen. Ilmoittautumiset sihteeri
Toni Huppuselle 1.9. mennessä puh.
050 454 2420 tai toni.huppunen@
turkuenergia.fi.
041 TURUN SEUDUN
SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen kevätkokous to 10.9.2020 klo 16.30 osaston
toimistolla, Brahenkatu 13 A 4, Turku. Käsitellään osaston sääntömuutokset sekä muut sääntömääräiset
asiat. Kahvi- ja voileipätarjoilu. Tervetuloa mukaan! – Hallitus
043 PORVOON
SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY
Tulevat kokoukset v. 2020 torstaisin:
27.8. kevätkokous, 24.9., 29.10. ja
26.11. syyskokous. Huom! kokoukset
alkavat klo 16.30. Tervetuloa! Osoite
on Rakennusliiton toimisto, Sibeliusbulevardi 36, Porvoo. – Hallitus
049 HELSINGIN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen kevätkokous ti
1.9.2020 klo 18 osaston toimistolla,
Hämeentie 58–60 C 57, 00500 Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 7§ mukaiset asiat ja sääntömuutosasia. Tervetuloa! – Hallitus
057 ETELÄ-POHJANMAAN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN OSASTO RY
Onkikilpailut osastojen jäsenille yhdessä Kurikan osaston kanssa la
5.9. Kokoontuminen klo 15 Lumolinnassa Kyrkösjärven kupeessa Il-

majoella. Kilpailun jälkeen makkaranpaistoa sekä illanviettoa savusaunassa ja paljussa. Ilmoittautumiset
osoitteeseen ilmoittautumiset057@
gmail.com. (Paikalle ei ole varsinaista osoitetta. Google Mapsista löytyy,
kun hakee hakusanoilla Lumolinna,
Ilmajoki.)
059 LAHDEN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen kevätkokous pe
11.9.2020 Saunaklubilla, Saimaankatu 8, 15140 Lahti. Kokous alkaa klo 18. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat, ja sen jälkeen
on ruoka ja sauna. Tervetuloa! Kokouksen yhteydessä on mahdollista äänestää Sähköliiton edustajiston vaaleissa. Äänestääksesi sähköisesti tarvitset mukaan jäsennumerosi sekä
vaalikirjeessä saamasi PIN-numeron.
073 KURIKAN SÄHKÖALOJEN
OSASTO RY
Kevätkokous Hotel Kurikassa to
3.9.2020 klo18. Ruokailu kokouksen jälkeen. – Hallitus
080 HEINOLAN SÄHKÖMIEHET
AMMATTIOSASTO 80 RY
Kevätkokous pe 4.9.2020 Sport Cafen kabinetissa klo 17 alkaen. Tästä siirrymme keilahallille keilaamaan
klo 20–22. Kokouksen yhteydessä
ruokailu.
Muistutuksena, että ammattiosastolla on tänäkin vuonna huvipuistotai kulttuurietuus saatavilla. Huvipuistosta korvataan 4 x 20 € tai kulttuurista 2 x 20 €. Kuitteja voi toimittaa osoitteeseen henri.tornroos@
gmail.com.
100 JÄRVENPÄÄN
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Kevätkokous to 20.8.2020 klo 18
Järvenpään kirjaston Tyyni Tuulio -salissa. Käsitellään sääntöjen
määräämät asiat. Kahvitarjoilu. Info
sihteeri puh. 045 632 8758.
120 VANHANKAUPUNGIN
SÄHKÖMIEHET RY
Sääntömääräinen kevätkokous to
27.8.20 klo 16 Pihvipaikka 54 Serafiinassa, Riihimäentie 3620, 12100
Oitti. Ruokailulla aloitamme. Tervetuloa! – Hallitus
155 HISSIMIEHET RY
Kevätkokous la 5.9.2020 panimoravintola Plevnassa, Itäinenkatu 8, Tampere. Hallitus kokoontuu
klo 14 ja yleiskokous klo 15. Esillä sääntömääräiset asiat ja ammattiosaston sääntömuutokset. Tervetuloa!
161 ENERGIA-ALAN TYÖNTEKIJÄT RY
Tervetuloa osaston sääntömääräiseen kevätkokoukseen Ravintola
Royal Raidersin kabinettiin Lohjalle la 12.9.2020 klo 18. Kokouksessa käsitellään osaston sääntömuutokset sekä muut sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
178 SIILINJÄRVEN SÄHKÖALAN
TYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen kevätkokous
la 12.9.2020 sauna- ja kokoustila
Lumihiutaleessa, Lumitie 7, 70700
Kuopio, alkaen kello 16. Esillä sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen sauna ja ruokailu. Tervetuloa!
– Hallitus
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KURSSIT
TYÖEHTOSOPIMUSKOULUTUSTA
ENERGIA- ICT JA VERKOSTOALALLE

KILJAVAN OPISTON KURSSIT
SYKSYLLÄ 2020

12.–13.9.2020, Sokos Hotel Ilves, Tampere
Sähköliitto järjestää energia-, ICT- ja verkostoalan koulutustilaisuuden. Tilaisuudessa käsi-

Sähköliitto on varannut paikkoja
seuraavilta syksyn yleisiltä kursseilta:

tellään alan työehtosopimusta (Sähköalan TES).

• Työoikeuden peruskurssi 31.8.–4.9.2020

TILAISUUDESSA PEREHDYTÄÄN
• alan työehtosopimukseen
• palkkausjärjestelmän periaatteisiin
• paikallisen sopimiseen
• muihin ajankohtaisiin asioihin
Kouluttajina toimivat liiton asiantuntijat. Tervetuloa keskustelemaan ja kyselemään sopimusalasi muutoksista ja ajankohtaisuuksista!
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 28.8. mennessä tarja.toppari@sahkoliitto.fi
tai 050 409 8469.
Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen (poikkeuksellisesti 1 hh), ohjelmaan merkityt ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy. Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km.

• Paikallinen sopiminen 7.–9.9.2020
• Työoikeuden täydennyskurssi 7.–11.9.2020
• Työoikeuden peruskurssi 2.–6.11.2020
• Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi 30.11.–4.12.2020
Löydät muut opiston järjestämät kurssit osoitteesta: www.kio.fi. Jäsenillämme on mahdollisuus osallistua myös muille opiston kurssikalenteriin merkityille yleisille kursseille.
Kurssille haetaan ay-liikkeen kurssihakemuslomakkeella, jonka saat esimerkiksi osoitteesta https://www.sahkoliitto.fi/lomakkeet (Kiljavan opiston kurssihakemuslomake). Palautettuasi hakemuksen liitto lähettää sen opistoon. Opisto lähettää sinulle kurssikutsun noin
viikkoa ennen kurssin alkua.
Tiedustele osallistumismahdollisuutta koulutusasiantuntijalta 050 409 8469 tai
tarja.toppari@sahkoliitto.fi. Häneltä voit myös tilata hakemuksen ja saada apua sen täyttämisessä. Täytetyt hakemukset myös palautetaan koulutusasiantuntijalle.

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
LUOTTAMUSMIESTEN JATKOKURSSI

28.9.–2.10.2020 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

1. osa 28.9.–2.10.2020 • 2. osa 26.–30.10.2020
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

KURSSIN KOHDERYHMÄ

KURSSIN KOHDERYHMÄ

ten oikeuksia kehittämällä.

Luottamusmiesten peruskurssin käyneet tai muutoin perustiedot luottamusmiestoiminnasta hankkineet luottamusmiehet, varaluottamusmiehet, ammattiosastojen puheenjohtajat

Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille, varaluottamusmiehille, teollisuuden yhteyshenkilöille sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille,
joita kiinnostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen työntekijöit-

KURSSIN TAVOITE

tai työpaikka- ja/tai ammattiyhdistystoiminnasta kiinnostuneet.

on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen ja -tietojen oppiminen. Tavoitteena on myös,

KURSSIN TAVOITE

mistä työpaikalla.

Laajentaa ja syventää luottamusmiehen toimintaa sekä työelämää ja sen pelisääntöjä koskevia taitoja. Antaa valmiuksia kehittää työyhteisöä, ammattiyhdistysliikettä ja yhteiskun-

että tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviyty-

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

taa sekä luottamusmiehen asemaa näissä ympäristöissä.

• luottamusmiehen perustehtävät ja verkostot

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

• luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

• luottamusmieheksi kehittyminen

• kokemukset luottamusmiestoiminnasta

• työoikeuden perusteet

• työsopimuslain keskeiset pykälät

• työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu

• yhteistoimintalain keskeiset pykälät

• yhteistoimintamenettely

• työehtosopimuksen säädökset

• vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta

• luottamusmiehen vaikuttaminen, esiintyminen ja viestintä

• luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

• neuvottelutaitoja

• ammattiyhdistysliikkeen toiminta ja tulevaisuus

• luottamusmiehen työsuojeluyhteistoiminta
• luottamusmies työyhteisön kehittäjänä
• luottamusmiehen arvostus ja merkitys
• yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ammattiyhdistystoiminnan kehittäminen
• oppimistehtävä

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin
ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus (poikkeuksellisesti 1 hh), opetus ja jaettava materiaali sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen

• omien taitojen arviointi ja jatko-opinnot

mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin

Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen, siitä sinun tulee ilmoittaa etukäteen

ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. Liitto

Kiljavan opistolle.

maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus (poikkeuksellisesti 1 hh), opetus ja jaettava

Kurssihakemuslomake löytyy Sähköliiton kotisivuilta, kohdasta ”lomakkeet”.

materiaali sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mu-

Lähetä hakemuslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai

kaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen, siitä sinun tulee ilmoittaa etukäteen
Kiljavan opistolle. Sähköliitto maksaa majoituksesi.
Kurssihakemuslomake löytyy Sähköliiton kotisivuilta, kohdasta ”lomakkeet”.
Lähetä hakemuslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai
tarja.toppari@sahkoliitto.fi.
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KURSSIT
TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI
19.–23.10.2020 Kiljavan opisto, Nurmijärvi
KURSSIN KOHDERYHMÄ
Kurssi on tarkoitettu työpaikoilla työsuojelutehtävissä toimiville edustajille sekä luottamusmiehille.

TYÖSUOJELUPÄIVÄT

25.–26.9.2020, Sokos Hotel Vaakuna, Rovaniemi
hakuaika päättyy 11.9.2020

30.–31.10.2020 Scandic Aulanko, Hämeenlinna
hakuaika päättyy 16.10.2020

KURSSIN TAVOITE

Kurssit ovat suunnattu kaikille työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille. Kursseilla tu-

Selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot ja perehtyä toimintaa ohjaaviin säädöksiin.

tustutaan Työturvallisuuskeskuksen toimintaan, työturvallisuuteen ylipäänsä, työtapatur-

Kurssilla tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja

miin sekä uuteen asetukseen työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta. Kouluttajana toimii

rooleihin. Kurssilla saadaan perustiedot myös työn ja terveyden vuorovaikutuksesta sekä

liiton oman kouluttajan lisäksi vieraileva kouluttaja Eero Honka Työturvallisuuskeskukses-

työhön liittyvistä kuormitustekijöistä.

ta. Molemmilla kursseilla on sama sisältö, voit osallistua sinua lähimmälle kurssille.

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

Ilmoittaudu mukaan hakuaikoja noudattaen osoitteeseen tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai

• työsuojelun peruskäsitteet, toiminta-alueet, tavoitteet ja työhyvinvoinnin merkitys

050 409 8469. Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen (poikkeuksellisesti 1 hh),

• työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet

ohjelmaan merkityt ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy. Matkakulut korvataan

• työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet

julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km lähimmäl-

• ennakoiva työsuojelutoiminta ja vaarojen arviointi

le kurssipaikalle.

• tapaturma-ajattelu ja jälkivalvonta
• toimialakohtaiset yhteistoimintasopimukset
• työn ja työympäristön kuormitustekijät
• työsuojelutoiminnan kehittäminen
Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin.
Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus (poikkeuksellisesti 1 hh), opetus ja
jaettava materiaali sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.
Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen, siitä sinun tullee ilmoittaa etukäteen
Kiljavan opistolle.

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN KURSSIT 2020
Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenille. Henkilökoh-

Kurssihakemuslomakkeen löydät Sähköliiton kotisivuilta kohdasta ”lomakkeet”.

tainen tieto työehtosopimuksen määräyksistä antaa parhaat edellytykset hyvän edunval-

Lähetä hakemuslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai

vonnan hoitamiseen.

tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

Tarkoituksena on ensin käydä tes-tutuksi kurssi, sen jälkeen urakkamääräykset ja viimeisenä urakkalaskentakurssi.

TYÖEHTOSOPIMUS TUTUKSI -KURSSI
painottuu työehtosopimustekstien perusteelliseen käsittelyyn
4.–5.9.2020 Scandic Aviacongress Vantaa. Hakuaika päättyy 21.8.2020.
18.–19.9.2020 Sokos Hotel Arina Oulu. Hakuaika päättyy 4.9.2020.

VALTAKUNNALLISET
TEOLLISUUS- JA ERITYISALOJEN
AJANKOHTAISPÄIVÄT

URAKKAMÄÄRÄYKSET-KURSSI
painottuu urakkatyömääräysten selvittämiseen ja kärkimiehen velvollisuuksien hallintaan
26.–27.9.2020 Scandic Aviacongress Vantaa. Hakuaika päättyy 11.9.2020.
3.–4.10.2020 Sokos Hotel Arina Oulu. Hakuaika päättyy 18.9.2020.

12.–13.9.2020, Scandic Aulanko, Hämeenlinna

URAKKALASKENTA-KURSSI

Koulutus on tarkoitettu kaikille teollisuuden- ja erityisalojen sopimusalajäsenille (sopimus-

24.–25.10.2020 Scandic Aviacongress Vantaa. Hakuaika päättyy 9.10.2020.

alat 011 – 023).
KURSSIN TEEMOINA OVAT

painottuu työehtosopimusten mukaisten urakkatöiden laskemiseen
31.10.–1.11.2020 Sokos Hotel Arina Oulu. Hakuaika päättyy 16.10.2020.

• sopimusalakohtaiset erityiskysymykset

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN
KÄRKIMIESKURSSI

• muut ajankohtaisasiat

12.9.2020 Sokos Hotel Ilves Tampere. Hakuaika päättyy 28.8.2020.

Koulutus räätälöidään osallistujien sopimusalojen mukaisesti. Kouluttajina toimivat

ASPA-KOULUTUS

• Sähköliiton teollisuuden sopimusalojen nykytila ja tulevaisuus

liiton asiantuntijat. Tervetuloa keskustelemaan sopimusalasi muutoksista ja oppimaan uutta!
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 28.8. mennessä tarja.toppari@sahkoliitto.fi
tai 050 409 8469. Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen
(poikkeuksellisesti 1 hh), ohjelmaan merkityt ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy. Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km.

7.11.2020 Sokos Hotel Vantaa Vantaa. Hakuaika päättyy 23.10.2020.

NUORILLE TARKOITETTU SÄHKÖISTYSJA SÄHKÖASENNUSALAN URAKKALASKENTAKURSSI
3.–4.10.2020 Sokos Hotel Vantaa Vantaa. Hakuaika päättyy 18.9.2020.
Ilmoittaudu mukaan kursseille hakuaikojan noudattaen tarja.toppari@sahkoliitto.fi
tai 050 409 8469.
Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen (poikkeuksellisesti 1 hh), ohjelmaan
merkityt ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle
kurssipaikalle. Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai
oman auton käytöstä 0,23 €/km.
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VOLTTiViSA
Työelämätiedottajien
koulutus 29.–30.8.
Kokoushotelli Murikanranta

HAE NYT!
www.lyyti.in/tyoelamatiedottajat2020

1. Suomesta lähti vuosina 1865–1930
lähes 400 000 henkeä Pohjois-Amerikkaan. Minkä Suomen kaupungin
kautta valtaosa näistä amerikansiirtolaisista lähti?
a) Helsingin b) Rauman c) Hangon
2. Mikä on Helsingin päärautatieaseman kivimiespatsaitten virallinen nimi
a) Valontuojat b) Lyhdynkantajat
c) Vartijat
3. Missä ja koska otettiin käyttöön
Suomen ensimmäinen kirjastoauto?
a) Vaasassa vuonna 1948
b) Tampereella vuonna 1951
c) Turussa vuonna 1961
4. Tuntematon Sotilas: Mihin Honkajoki toivoi pääsevänsä sodan jälkeen?
a) Isoon taloon sonniksi
b) Töihin sahalle
c) Talonmieheksi Turkuun
5. Kenen kirjailijan oikea nimi on Petri
Pykälä?
a) Ilkka Remeksen b) Reijo Mäen
c) Max Seeckin

19.–20.9.2020, Scandic Aulanko, Hämeenlinna

7. Minkä paikan kautta kulkee 0-pituuspiiri eli ajan nollapiste?
a) Moskovan Punaisen torin
b) Lontoon Greenwichin
c) New Yorkin Vapauden patsaan
8. Montako tähteä on EU:n lipussa?
a) 12 b) 15 c) 21
9. Mitä kanadalaiset Scott Abbott ja
Chris Haney keksivät vuonna 1981?
a) Kimblen b) Rubikin kuution
c) Trivial Pursuitin
10. Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden vuonna 2011. Kuka oli
päävalmentaja?
a) Curre Lindström b) Hannu Aravirta c)
Jukka Jalonen

1. c) Hangon 2. b) Lyhdynkantajat 3. c) Turussa vuonna 1961
4. a) Isoon taloon sonniksi 5. a) Ilkka Remeksen 6. c) Jari Kurri
7. b) Lontoon Greenwichin 8. a) 12 9. c) Trivial Pursuitin10. c) Jukka Jalonen

AMMATTIOSASTOT YHDESSÄ

6. Kuka suomalainen kiekkoilija
valittiin ensimmäisenä Hockey Hall Of
Fameen?
a) Teemu Selänne b) Juhani Tamminen
c) Jari Kurri

Tapahtuma on suunnattu kaikille ammattiosastojen toimihenkilöille, sekä muille asiasta
kiinnostuneille. Tapahtumassa käymme yhdessä läpi mahdollista ammattiosastojen uudelleenorganisointia ja tulevaa pilottihanketta. Pohdimme yhdessä myös, miten innostamme
jäseniämme mukaan toimintaan ja aktivoimme jäsenhankintaa. Tapahtuma alkaa lauantaina aamupäivällä ja päättyy sunnuntaina iltapäivällä.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 4.9. mennessä tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai 050 409
8469. Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen (poikkeuksellisesti 1 hh), itse ohjelman, ohjelmaan merkityt ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy. Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km.

SÄHKÖLIITON NUORILLE SUUNNATTU TAPAHTUMA

www.takk.fi/sahko

Valtakunnallisessa tapahtumassa saat tietoa liiton ajankohtaisista kuulumisista ja toiminnasta kuten esimerkiksi työmarkkinatiedottamisesta. Asiapitoisten päivien lomassa vietämme aikaa myös rennosti yhdessä.

VALTAKUNNALLINEN
NUORISOTAPAHTUMA

3.–4.10.2020 Sokos Hotel Flamingo, Vantaa
hakuaika päättyy 18.9.2020
Ilmoittaudu mukaan hakuaikaa noudattaen tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.
Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen (poikkeuksellisesti 1 hh), ohjelmaan merkityt ruokailut ja aktiviteetit sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy (kotipaikkaa lähinnä olevaan tapahtumaan alueellisissa). Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen
mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km.

Monipuolista osaamista
sähkö- ja energia-alalle
Oppisopimuksella

Kysy lisää!

• Energia-alan ammattitutkinto,
sähköverkkoasentaja
• Energia-alan erikoisammattitutkinto,
sähköverkkomestari

kouluttaja Jaana Harju
puh. 044 7906 610
jaana.harju@takk.fi

Katso myös lisä- ja täydennyskoulutusmahdollisuus
www.takk.fi/sahko

koulutuspäällikkö Marko Kankaanpää
puh. 044 7906 651
marko.kankaanpaa@takk.fi

muokkaamme koulutukset
y r i t y ks e n ta r p e i s i i n

TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi
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ELLEDNINGEN

MOTSÄTTNINGAR PÅ ARBETSMARKNADEN
U

EK och arbetstagarnas centralor-

nder sommaren har diskussio-

ligt högre i Sverige än hos oss i Fin-

ner förts om behovet av nya

land. Där har ärendet avgjorts ge-

ganisationer fann varandra som av-

skap. Totalt 507 förbundsmedlem-

smittade ökat efter att statsrådet

sysselsättningsåtgärder. Mycket en-

nom lagstiftning och avtal. Finlands

talspartner när Finland befann sig

mar är kandidater på de två valför-

hävde vårens restriktioner. För att

sidiga förslag om ändringar i ar-

näringsliv EK har utdömt ett liknan-

i en djup kris och pandemin gras-

bundens lista. Ett stort tack till er

undvika att Finland stängs ner igen

betslöshetsskyddet har framlagts;

de förfarande.

serade som värst. Temporära lag-

alla som ställer upp! Valet genom-

måste var och en av oss följa in-

ändringar infördes för att underlät-

förs 7–30.9.2020.

struktionerna och rekommenda-

att stryka pensionsslussen och om-

Samlingspartisterna har inlett en

betslöshetskassas representant-

Tyvärr har antalet coronavirus-

organisera arbetslöshetskassorna.

diskussion i samma stil om att ut-

ta krisande företags verksamhet, ar-

Representantskapet, som sam-

Det är ett synnerligen ensidigt för-

sträcka det inkomstrelaterade ar-

betslöshetsskyddet förbättrades och

manträder i november, beslutar om

re spridning av epidemin – och det

slag och skuldbelägger arbetslösa

betslöshetsskyddet att gälla alla ar-

ansvaret bars gemensamt. Då fick

Elektrikerförbundets ärenden under

allra viktigaste – att inte resa till

personer. Även regeringspartierna

betstagare. Det är förvisso en po-

vi åter bevittna avtalssamhällets

de fyra följande åren. Det nya re-

högriskländer.

har en annorlunda syn på saken.

sitiv strävan, men samtidigt skulle

styrka och vad man kan åstadkom-

presentantskapets första stora be-

det betyda slutet för de nuvarande

ma om bara viljan finns.

slut gäller valet av nya beslutsfatta-

scher klarade sig utan omfattande

re till förbundets administration.

permitteringar under den första vå-

Det verkar ganska sökt att försö-

När krisen lättade lite försökte

tionerna för att förhindra en vida-

Elektrikerförbundets avtalsbran-

ka skapa nya arbetstillfällen genom

arbetslöshetskassorna, och ansvaret

att försämra de arbetslösas ställ-

för att ordna arbetslöshetsskyddet

bergsråden återgå till dagordning-

ning. Arbetstagare som blivit upp-

skulle övertas av FPA. Naturligtvis

en, till det läge där man inte för-

att fina priser lottas ut bland alla

hetskassa blev inte överbelastad av

sagda i slutet av sin yrkeskarriär är

skulle arbetslöshetsskyddets nivå

handlar med arbetstagarna om av-

väljare. Huvudvinsten är en elcykel

ansökningar och förmåner som be-

definitivt sämst ute. Möjligheter-

sänkas och tiden förkortas.

tal. Tyvärr vittnar detta förfaran-

– ett lämpligt pris i sammanhang-

talades ut. Enligt experterna hotas

de om en kris i det finländska av-

et. Kom ihåg att rösta och hjälpa

Finland av en andra våg av epide-

na för en sextioårig arbetstagare att

Arbetsgivarnas centralorganisa-

Det är skäl att rösta även därför

gen, och elbranschernas arbetslös-

hitta ett nytt jobb är knappast sär-

tion EK tog också fasta på idén.

talssamhället. Fackföreningsrörel-

till att höja röstningsaktiviteten re-

min under hösten. Vi förbereder oss

skilt goda. Därför är det berättigat

Först understödde arbetsgivarher-

sen, som försvarar arbetstagarna,

jält i valet!

på den, iakttar myndigheternas re-

att bevara arbetslöshetsskyddets

rarna det nuvarande systemet med

ses som en fiende som man måste

tilläggsdagar, den så kallade pen-

arbetslöshetskassor, men efter över-

bli av med. Auktoritärt bestämman-

VI FÖRBEREDER OSS

sionsslussen, för att skydda dessa

väganden ändrade de sig. Den som

de är lättare än överenskommelser,

PÅ DEN ANDRA VÅGEN

arbetstagare. Arbetslöshetsskyd-

lanserade och nu understöder idén

och det eftersträvar man.

För de flesta är semestern slut. Vi

SAULI VÄNTTI

dets tilläggsdagar med justering-

tänker knappast på arbetstagarnas

hoppas att ni njutit och kopplat av

Ordförande

ar avtalades i anslutning till kon-

och de arbetslösas bästa. Inkomst-

REPRESENTANTSKAPSVALET

under semestern. Många finlända-

kurrenskraftsavtalet (kiky) och det

relaterat arbetslöshetsskydd är re-

NÄRMAR SIG

re reste omkring i hemlandet under

finns ingen orsak att återkomma

dan tillgängligt för alla, eftersom

Ett rekordstort antal kandidater

sin semester, vilket har inverkat po-

till frågan. Sysselsättningsgraden

det gäller för alla som är medlem-

ställer upp i valet till Elektriker-

sitivt på turismnäringen och syssel-

bland äldre arbetstagare är betyd-

mar i en arbetslöshetskassa.

förbundets och Elbranschernas ar-

sättningen.

kommendationer, och tar hand om
oss och våra närmaste.
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Kesäristikon oikein ratkaisseiden kesken arvotun yllätyspalkinnon voitti
Ossi Väkevä Lappeenrannasta. Onnittelut voittajalle!
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Käyntiosoite: Aleksanterinkatu 15, 33100 Tampere
Toimisto on avoinna arkisin kello 9.00–15.00.
Postiosoite: PL 747, 33101 TAMPERE
Faksi: 03 252 0210
Järjestämis- ja järjestötyö: puh. 03 252 0600
Työsuhde- ja työehtosopimusasiat:
puh. 03 252 0700, edunvalvonta@sahkoliitto.fi
Jäsenrekisteri ja jäsenpalvelut:
puh. 03 252 0400, jasenrekisteri@sahkoliitto.fi
Työnantajatilitykset:
puh. 03 252 0500, tyonantajatilitykset@sahkoliitto.fi
Asiakaspalvelusarjoihin perustuvat numerot
ovat avoinna arkisin kello 9.00–15.00,
jäsenrekisteri ma, ke, pe 9–15, ti, to suljettu.
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AIKA TILATA JÄSENKALENTERI
JA ELÄKELÄISJÄSENTEN VASAMA!
Sopimusalajäsen, varmista itsellesi vuoden 2021 kalenteri!
Eläkeläisjäsen, hanki parasta luettavaa ensi vuodeksi! Tekstaritilauskanava aukeaa 20.8.

JÄSENKALENTERI 2020

STILLÄ
IE
IV
T
S
K
E
T
T
A
A
IL
T
NÄIN
ELÄKELÄISJÄSENEN VASAMA-TILAUS

SOPIMUSALAJÄSENEN KALENTERITILAUS

• Kirjoita tekstiviestiin kirjain A ja jäsennumerosi.
Muista välilyönti kirjaimen ja numeron välissä.
Esimerkkiviesti: A 12345
• Lähetä tekstiviesti numeroon 040 480 0300.
Saat kuittauksen kiitosviestinä puhelimeesi.
• Mikäli jokin meni viestin lähetyksessä vikaan,
saat virheviestin, joka kehottaa sinua lähettämään viestin uudelleen annettujen ohjeiden
mukaisesti. Tarkista silloin, että kirjain ja jäsennumerosi ovat oikein, tee korjaukset ja lähetä
viesti uudelleen.
• Viestin lähettäminen maksaa normaalin tekstiviestin hinnan liittymäsopimuksesi mukaisesti.

• Kirjoita tekstiviestiin kirjain B ja jäsennumerosi.
Muista välilyönti kirjaimen ja numeron välissä.
Esimerkkiviesti: B 12345
• Lähetä tekstiviesti numeroon 040 480 0300.
Saat kuittauksen kiitosviestinä puhelimeesi.
• Mikäli jokin meni viestin lähetyksessä vikaan,
saat virheviestin, joka kehottaa sinua lähettämään viestin uudelleen annettujen ohjeiden
mukaisesti. Tarkista silloin, että kirjain ja jäsennumerosi ovat oikein, tee korjaukset ja lähetä
viesti uudelleen.
• Viestin lähettäminen maksaa normaalin tekstiviestin hinnan liittymäsopimuksesi mukaisesti.

HUOM! x 2

• Jäsenkalenteri on tarkoitettu vain sopimusalajäsenille, eivätkä oppilas- ja eläkeläisjäsenet voi tilata sitä.
• Eläkeläisjäsenet saavat Vasama-lehden maksutta, mutta heidän tulee tilata se vuodeksi kerrallaan.
Sopimusalajäsenet saavat lehden automaattisesti. Oppilasjäsenille lähetetään tekstarikysely, johon vastaamalla lehden pystyy tilaamaan.
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