HYVINKÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN
AMMATTIOSASTO RY 013

OSASTO-OPAS 2022

Hyvinkään Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry
Kokoustila: Kutomokatu 5 H 33-34, 05820 Hyvinkää
ammattiosasto013@gmail.com

TOIMIHENKILÖT
Nimi

Asema

Yhteystiedot

Timo Suikkanen
(sopimusala 013)

Puheenjohtaja

Puh.0503397436
timo.suikkanen@konecranes.com

Pekka Stenroos
(sopimusala 013)

Sihteeri,
tiedotussihteeri
2.varapuheenjohtaja

Puh. 0456710398
pekka.stenroos@konecranes.com

Harri Saarelainen
(sopimusala 013)

Taloudenhoitaja

Puh. 050490 9788
harrii30@hotmail.com

Pasi Lapinlehto
(sopimusala 005)

Jäsenasiainhoitaja
Nuorisosihteeri
1.varapuheenjohtaja

Puh. 0404164770
pasi.lapinlehto@gmail.com

HALLITUKSEN VARSINAISET JÄSENET
Kim Laukkanen
(sopimusala 013)

Puh. 0400776375
kim.laukkanen@konecranes.com

Jari Hellgren
(sopimusala 013)

Puh. 0505463858
jari.hellgren@phnet.fi

Jani Sipilä
(sopimusala 013)

Puh. 0400466136
jani.sipila@konecranes.com

Ari Kähkönen
(sopimusala 005)

Puh. 05067593
ari.kahkonen@sahkoliitto.fi

Sami Kalteva
(sopimusala 005)

Puh. 0400356770
sami.kalteva@caverion.com

HALLITUKSEN VARAJÄSENET
Santeri Kalteva
(sopimusala 005)

Puh.0400234965
sjk.kalteva@gmail.com

Joel Lindberg
(sopimusala 005)

Puh. 0445467575
joel.lindberg@hotmail.fi

Jan Cumberworth
(sopimusala 005)

Puh. 0407404672
jan.cumberworth@pp.inet.fi

Kari Huhmarniemi
(sopimusala 002)

Puh. 0458963543
kari.huhmarniemi@exsane.fi

Harri Lampinen
(sopimusala 013)

Puh. 0400849086
hapaska@gmail.com

HALLITUS
Osaston asioita ja omaisuutta hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus.
Osaston hallituksen kokouksia pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa,
kunkin kuukauden toisella viikolla JHL:n toimitilassa. Kesä-, heinä- ja
elokuussa hallituksen kokouksia pidetään tarvittaessa. Kokouspäivien osalta
muutokset ovat mahdollisia.

JÄSENTIETOA
Olet Hyvinkään Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry:n 013 jäsen. Osaston
kautta olet Sähköliiton ja SAK:n jäsen.

JAOSTOT, NIIDEN JÄSENET JA KOOLLEKUTSUJAT
Alla olevat jaostot järjestävät toimialaansa kuuluvaa toimintaa
Eläkeläisten
jaosto

Esko Kauppinen (koollekutsuja)
Ari Karjalainen
Asko Mansikkaniemi

Puh.0405635780

Koulutusjaosto

Timo Suikkanen (koollekutsuja)
Pasi Lapinlehto

kts.Puheenjohtaja

Nuorisojaosto

Pasi Lapinlehto (koollekutsuja)
Joel Lindberg
Santeri Kalteva
Sami Kalteva

kts.Jäsenasiahoitaja

Vapaa-ajanjaosto

Jani Sipilä (koollekutsuja)
Santeri Kalteva

kts.Hallituksen jäsen

Asennusjaosto

Pasi Lapinlehto (koollekutsuja)
Sami Kalteva
Ari Kähkönen
Jari Mäkinen

kts.Jäsenasiahoitaja

Teollisuusjaosto

Harri Saarelainen (koollekutsuja)
Pekka Stenroos
Timo Suikkanen
Jari Hellgren
Kim Laukkanen

kts.Taloudenhoitaja

Jaostot ja osaston toimihenkilöt ottavat mielellään toimintaan
liittyviä ehdotuksia vastaan jäseniltä.

OSASTON MYÖNTÄMIÄ JÄSENETUJA
Liiton lomapaikka Kaarniemen Ammattiosaston kertaluontoinen tuki 2022:
 Ammattiosasto korvaa kuittia vastaan jäsenen majoittumisesta
Kaarniemen huoneistoissa, mökeissä tai asuntovaunupaikalla enintään
100€ kaksi kertaa vuodessa.
o Edun saa kun kuitin toimittaa osaston taloudenhoitajalle:
 henkilökohtaisesti taloudenhoitajalle
 sähköpostitse taloudenhoitajalle
 Hallitus pidättää oikeuden muutoksiin
Osaston kertaluonteinen liikunta- ja kulttuurietu 2022:
 Etua voi käyttää mm. elokuviin, museoihin, liikunta ja elämyskeskuksiin,
konsertteihin, festivaaleihin
 Edun arvo 20€/jäsen
o etu maksetaan kahdellekymmenelle (20) ensimmäiselle
o Edun saa kun kuitin toimittaa osaston taloudenhoitajalle:
 henkilökohtaisesti taloudenhoitajalle
 sähköpostitse taloudenhoitajalle
 Etua voivat käyttää muut kuin vapaajäsenyyden saavuttaneet jäsenet
perheineen
 Hallitus pidättää oikeuden muutoksiin.
Osaston jäsenille tarjottu etu
 Hyvinkään sähköalantyöntekijäin ammattiosasto 013 Ry:n jäsenet ovat
oikeutettuja 10% alennukseen Pingviini jäätelökahvila Willa Hämeenkatu
9 ja kesällä jälleen avautuvassa Pingviini jäätelökioski Hämeenkatu 10
o Edun saamiseksi jäsenyys todennetaan myyntipisteessä Sähköliiton
jäsenkortilla tai Sähköliiton mobiilisovelluksesta löytyvästä
jäsenkortilta.
Osaston tuki koulutustoiminnalle eri tapauksissa on seuraava:
 Viikonloppukursseilta maksetaan 25 €/päivä.
 Arkisin järjestettäviltä järjestökursseilta, joista syntyy ansionmenetystä
maksetaan liiton kurssistipendin ja päivärahan lisäksi 50 €/päivä.
 Arkisin järjestettäviltä ja ammattiyhdistystoimintaan liittyviltä kursseilta,
joista ei synny ansionmenetystä maksetaan 25 €/päivä
 Pysyväispäätöksissä mainituista ja hallituksen tuen piiriin vahvistamista
seminaareista maksetaan 25 €/päivä
 Mikäli koulutus tai liiton järjestämä tilaisuus on vähintään kaksipäiväinen
ja jäsen majoittuu sähköliiton varaamassa majoitusliikkeessä ja haluaa
yhden hengen huoneen liiton tarjoaman kahden hengen majoituksen
sijaan ammattiosasto maksaa erotuksen, yli viikon kestävän majoituksen
korvaamisesta päättää tapauskohtaisesti hallitus.
 Yli viikon kestävän koulutuksen korvaamisesta päättää tapauskohtaisesti
hallitus.





Koulutukseen liittyvät matkakulut korvataan liiton koulutusohjesäännön
mukaisesti, jos niitä ei makseta jonkin muun tahon toimesta. Muut
matkakulut korvataan tapauskohtaisesti hallituksen päätöksellä.
Hallituksen tuen piiriin hyväksymien harrastekurssien kurssituki on 20
€/päivä.

Osasto tukee kaikkea koulutusta, joka liittyy ammattiyhdistystoimintaan.
Jäsenen tulee toimittaa etukäteen henkilötiedot, kurssin nimi, ajankohta ja paikka
osastolle mahdollista kurssipäivärahaa tai ansionmenetyskorvausta varten.
Kurssiasioissa kannattaa kääntyä opintosihteerin puoleen.

TAPAHTUMAMUISTIO 2022
-







Sähköliiton Volttipäivät järjestetään Porissa Yyterissä
Joku Kulttuuri tapahtuma tulossa
Ammattiosasto osallistuu osastojen väliseen sählyturnaukseen
Kevät- ja syyskokouksesta sekä muista tapahtumista tiedotetaan
Vasamassa, osaston kotisivulla, sekä Facebookissa, ja mahdollisesti
paikallislehdissä

osaston yhteystiedot
kotisivut: http://osasto013.sahkoliitto.fi/
sähköpostiosoite: ammattiosasto013@gmail.com
osastolla on myös Facebook -ryhmä nimellä: Hyvinkään sähköalojen
ammattiosasto, johon kaikki jäsenet voivat halutessaan liittyä. Liittyessäsi olet
aina ajan tasalla osaston toiminnasta ja tulevista tapahtumista.
Jos haluat tietoja osaston ajankohtaisista asioista suoraan sähköpostiisi ilmoita
sähköpostiosoitteesi osaston sähköpostiin: ammattiosasto013@gmail.com

