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Pääkirjoitus

Puheenjohtajan
terveiset

Uusi vuosi on taas vaihtumassa.
Siirryttäessä uudelle vuosikymmenelle
2020 on myös kodinkoneiden maailma
muuttumassa. Tänäkin jouluna ”pukin
konttiin” hankitaan moneen kotiin
uusia ns. älykkäitä kodinkoneita. Älyn
hyödyntäminen kodinkoneissa on
menossa nyt kohti uusia käyttösovelluksia, nettiä ja verkottumista.
Parhaimmillaan älyn lisääminen kodinkoneisiin voi sujuvoittaa meidänkin
arkeamme. Esimerkiksi älyjääkappi
voi tunnistaa puuttuvat tuotteet tai
vanhentumassa olevat tuotteet sekä
lähettää suoraan tilauksen ruokakauppaan. Tulevaisuudessa aamujamme voivat myös sujuvoittaa yhteydet
kotonamme olevien eri laitteiden
välillä. Eli kun vaikkapa älykello
herättää meidät, menee kahvinkeitin
automaattisesti päälle, valot syttyvät
valmiiksi keittiöön ja lempiradiokanavamme alkaa soida.
Älykkäät kodinkoneet tarvitsevat
kuitenkin aina takeet siitä, että uusia
päivityksiä on niihin varmasti
saatavilla pysyäkseen älykkäinä.

Ilman päivityksiä laitteet taantuvat
aika nopeasti tyhmiksi. Laite voi myös
ilman päivityksiä altistua helpommin
viruksille ja hakkereille. Asiakkaidemme tulee siis tulevaisuudessa
huolehtia itse yhä enemmän siitä, että
heillä on laitteissansa uusimmat
saatavilla olevat päivitykset ladattuina. Jos hakkeri pääsee hallitsemaan
laitteita etäältä voivat kodinkoneet
esim. osallistua vaikkapa palvelunestohyökkäykseen. Huonosti suojatun
laitteen kautta voi olla myös
mahdollista päästä käsiksi salasanoihin ja henkilötietoihin.
Mahdollisista uhista huolimatta
kodinkoneisiin ei voi kuitenkaan tällä
hetkellä asentaa antivirus- tai haittaohjelmien
havaitsemisohjelmaa,
koska laitevalmistajilla on niin kirjavat
käyttöjärjestelmät ja toteutukset.
Suojausta voidaan kuitenkin lisätä
kodeissa sillä, että kaikki älylaitteet
on liitetty kotiverkkoon. Kotiverkkoon
on saatavilla turvaohjelmia, jotka
tarkkailevat koko kodin verkon verkkoliikennettä.
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Koko ajan kehittyvät älykkäätkin
laitteetkin tarvitsevat kuitenkin huoltoa. Lisätäksemme asiakkaidemme
kiinnostusta korjata rikkinäinen kodinkone
kuntoon,
on
Suomen
Kodinkonehuoltojen liiton hallituksen
tavoitteena vuodelle 2020 saada
kotitalousvähennys
ulottumaan
koskemaan myös kodinkonehuoltoja.
Kotitalousvähennys laski hieman
vuodelle 2020, mutta on edelleenkin
erittäin hyvä kannustus ostaa
kotimaisia
palveluja.
Kansalaisaloiteluonnos on nyt saatu valmiiksi,
ja tarkoitus olisi, että vuoden 2020
alussa aloitteemme lisätään kansalaisaloiteverkkopalveluun. Tiedotamme
aikataulusta jäsenistöämme, kun
aloite saadaan julkaistuksi, ja nimien
keräys aloitteeseen voi alkaa.
Nyt joulunaikaan on kuitenkin
meidän jokaisen myös aika rauhoittua
ja rentoutua, joten toivottelenkin
kaikille
jäsenillemme
rauhallista
joulua!
Tomas Nylynd

Vuosikokous
Tampereella 30.11.2019
Suomen Kodinkonehuoltojen Liiton vuosikokous pidettiin 30.11
Tampereella Sokos Hotelli Tornissa.
Kokoukseen saapui paikalle 10 huoltoliikettä ympäri Suomen.
Itse kokous oli vilkas ja puheenjohtajaehdokkaita tuli kaksi henkilöä
(Tomas Nylund Järvenpäästä ja Jan Lehtonen Tampereelta).
Äänestyksessä äänien mennessä tasan, ratkaisi arpa valinnan.
Puheenjohtajana jatkaa kolmatta kautta Tomas Nylund ja
varapuheenjohtajaksi valittiin Jan Lehtonen.
Kokouspaikkana Sokos Hotelli Torni oli mitä upein. Ruoka ja palvelu
toimi hyvin ja kerroksen 25 Sky Bar näköalat Tampereen yllä olivat mitä
mahtavimman. Ja kuin toivomuksesta, saimme nauttia kauniista
talvisesta säästä lumen sataessa maahan.
Iso kiitos kaikille kokouksessa mukana olleille.

Varaa jo
almanakkaasi
2020
VUOSIKOKOUS
20.-22.11.2020,
Varaa jo
paikka avoin
almanakkaasi
2020
VUOSIKOKOUS
20.-22.11.2020,
paikka avoin

Hallitus vuodeksi 2020

Suomen Kodinkonehuoltojen
Liitto ry valitsi marraskuun
lopussa vuosikokouksessa
Tampereella uuden hallituksen
vuodeksi 2020.
Kuvassa vasemmalta: Tomas
Nylund, Ilkka Levonen, Jan
Lehtonen, Jari Hokkanen, Juha
Syrjänen, Henry Lech, Kari
Järvinen ja Matti Vähämäki.
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Puheenjohtajana jatkaa Tomas
Nylund, varapuheenjohtajiksi
valittiin Jan Lehtonen,
varsinaiset jäsenet ovat Kari
Järvinen, Riku Murtoaro, Henry
Lesch, Matti Vähämäki, Jari
Hokkanen ja Max Fagerlund.
Varajäsenet Ilkka Levonen ja
Juha Syrjänen. Onnea uudelle
hallitukselle!

Piketa –
uusien tilojen avajaiset

Pirkitta Honkoliini.

Pirkitta Honkoliini ja Kari Järvinen.

Marraskuun lopussa vietettiin
Piketan uusien tilojen avajaisia
Tampereella
Lentokentänkadulla.
Uudet, nykyaikaiset tilat
palvelevat entistä paremmin
asiakkaita ja asentajia. “Nyt
kaikki toiminnot on keskitetty
saman katon alle”, ilmoittaa
Pirkitta Honkoliini, kun kysytään
miltä tuntuu
Hienot olivat tarjoilut.

Tamperelaista lähiruokaa Tapolalta
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Kodinkonehuolto Ranta
Kodinkonehuolto Ranta muutti
lokakuun alussa uusiin tiloihin
Järvenpäässä. Uudet isommat
tilat löytyivät hyvien
liikenneyhteyksien varrelta
Minkkikadulta.

Tomas Nylund
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Hyyää joulua
ja onnellista
uuuavuooa
2020!

www.solarﬁnland.ﬁ
picture by:
freepic.com
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Kulukorvaukset 2020
Kilometrikorvaujset 2020
Kulkuneuvo

Korvauksen enimmäis-määrä snt/km

Auto

43, jota korotetaan
7 snt/km perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
22 snt/km silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai
vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä
11 snt/km silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun
kuljettamista autoon kiinnitettynä
3 snt/km sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista
esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
3 snt/km, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien
tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
9 snt/km silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla
metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla
tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta

Moottorivene, enintään 50 hv

73

Moottorivene, yli 50 hv

110

Moottorikelkka

104

Mönkijä

98

Moottoripyörä

33

Mopo

18

Muu kulkuneuvo
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Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokausi on 24 tuntia työmatkan alkamisesta tai edellisen
matkavuorokauden päät-tymisestä. Ateriakorvauksen maksaminen edel-lyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että
palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruo-kailutauon aikana aterioida tavan-omaisella ruokailupaikallaan. Ateria-korvauksen
enimmäismäärä on 10,75 euroa. Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa
ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 21,50 euroa,

Kotimaan päivärahat 2020
Työmatkan kesto

Päivärahan
ensmmäismäärä €

yli 6 tuntia
(osapäiväraha)

20,00

yli 10 tuntia
(kokopäiväraha)

43,00

kun matkaan käytetty aika ylittää
viimeisen täyden matkavuorokauden
- vähintään 2 tunnilla

20,00

- yli 6 tunnilla

43,00
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Kuulumiset toimistolta
Jäsenlaskutusta varten on hyvä
ilmoittaa toimistolle mahdollisista
henkilöstömäärämuutoksista myös
joulukuun aikana.

WhatsApp
Jäsenien WhatsApp-ryhmä saa
jäseniltään kiitettävää palautetta.
Ryhmän kautta voi nopeasti saada
työhön liittyvää apua/neuvoa muilta
kollegoiltanne. Jos et ole vielä
ryhmässä niin nyt kannattaa liittyä.
Tarvitsemme puhelinnumeronne ja
nimenne, mielellään tekstiviestinä
numeroon 044 733 7101 ja saamme
liitettyä teidät ryhmään

Facebook
Liitolla on oat Facebook sivut, käy
tykkäämässä meistä siellä.

Tiedottaminen
Liitto pyrkii tiedottamaan asioista
WhatsApp, Facebookin ja sähköpostin
kautta. Mikäli et ole tänä vuonna
saanut liitolta s-postia, ilmoita
s-postiosoitteesi toimistolle skhl@
skhl.fi

Yhteystietojen muutokset
Muistakaa ilmoittaa yhteystietomuutokset myös toimistolle.
Tarkistakaa www.skhl.fi/
huoltoliikehaku sivuilta ovatko
tietonne oikein.

Toimisto toivottaa kaikille Rauhallista
Joulun odotusta!

Jäsenmaksut 2020
Henkilökunnan määrä

Perusmaksu €

Lisämaksu €

Yhteensä €

1

170

37

207

2

170

74

244

3

170

111

281

4

170

148

318

5

170

185

355

6

170

222

392

7

170

259

429

8

170

296

466

9

170

333

503

10-

170

370

540

Henkilöjäsenet

100

Liittymismaksu

30
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Electrolux Oy/ Paavo Virtanen
Lautatarhankatu 8 B
00583 Helsinki

Mitsubishi Electric Ecodan EHST20C-YM9C
Uutuudet esittelyssä!
Mini-ilmanvaihtolaite
Lossnay VL-100U5-E

Mini-ilmanvaihtolaite
Lossnay VL-50S2-E

Mitsubishi Electric ilma-vesilämpöpumppu on koko talon tehokas ja taloudellinen lämmitysjärjestelmä, jolla lämmität myös tarvittavan käyttöveden suurimmalla mahdollisella hyötysuhteella.

www.scanoffice.fi

Enemmän ajomukavuutta,
edullisempi hinta.

NYT
KAJAANISTA
ERÄ
NOPEIMMILLE!

Volkswagen Caddy PRO
-pakettiauto
alk. 22 979 €.

PRO-huippuvarusteluun kuuluu mm.
• Comfort-paketti, sis. sähkösäätöiset- ja lämmitettävät
sivupeilit ja sähköikkunat
• ”Climatic”-ilmastointi

Lämmittäminen ei
koskaan ole ollut
näin tyylikästä!
Bosch-lämpöpumpulla
lämmität huoletta

Hintaetusi jopa
5 190 €

• Radio ”Composition Color”, 5” • Ohjauspyörän syvyyden- ja
kosketusnäyttö
korkeudensäätö
• Webasto-lisälämmitin
• Kuljettajan istuimen
• Vakionopeudensäädin
korkeudensäätö

Caddy PRO -umpipakettiautomallisto alk. 22 979 €. Yhdistetty EU-kulu-tus 5,7–6,2 l/100 km. CO₂-päästöt 151163 g/km. Suositusvähittäishinnasto 13.9.2019, sisältää toimituskulut 600 €. Kuvan auto erikoisvarus-tein.
Volkswagen Hyötyautojen Suomen maahantuoja on K Auto Oy.

Tutustu kattavaan varusteluun osoitteessa volkswagen-hyotyautot.fi.

PÖRHÖN AUTOLIIKE OY

Lue lisää ja löydä lähin jälleenmyyjäsi:

Tikkapurontie 2, 87250 Kajaani

PUH. 020 762 4519

Palvelemme ark. 8.30–17, la 10–13
020-alkuiseen numeroon soittaminen maksaa: Lankapuhelimista 0,0835/puhelu
+0,07/min., matkapuhelinliittymistä 0,0835/puhelu+0,17/min.

Lämpöpumppu on moderni ja vaivaton kodin
lämmittäjä. Ostaessasi Bosch-lämpöpumppusi
sertifioidulta Bosch Lämpömestarilta saat kaupan
päälle markkinoiden parhaan takuun.

Asko Heikkinen
p. 020 762 4512

bosch-climate.fi

