SUOMEN TURVAURAKOITSIJALIITTO RY
TEKSTI ONA GARDEMEISTER

ESITTELYSSÄ

LUKKOSEPPÄMESTARIKILTA
Lukkoseppämestarikilta
järjesti lokakuussa matkan
Assa Abloyn Rychnovin
sylinteritehtaalle Tsekkeihin.
Matkaan lähtivät Suomen
Turvaurakoitsijaliiton aiempi
pitkäaikainen toimitusjohtaja
Tuomas Kaján (vasemmalla), Jouni Vesanto Riihilukko
Oy:stä, killan puheenjohtaja
Kari Ahokas Acmesec Oy:stä,
Antti Hirvonen Arvolukko
Oy:stä, Jorma Sirén, Ilkka
Kankaanpää, Jukka Kehusmaa Satasecurity Oy Porin
Lukosta ja Mauri Vesanto.

Ensi vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun ensimmäiset lukkoseppämestarit valmistuivat. Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto onkin korkein lukitusalan tutkinto, jonka turvasuojausalalla työskentelevä voi saavuttaa.
Lukkoseppämestareilla on myös oma Lukkoseppämestarikiltansa. Mitä se tekee?

L

ukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto on jo miehen iässä, sillä ensimmäiset lukkoseppämestarit valmistuivat vuonna 1996.
Vuonna 2002 lukkoseppämestareita oli
valmistunut jo sen verran, että mestarit päättivät perustaa oman Lukkoseppämestarikillan. Jäsenistön muodostivat kaikki silloiset 12
mestaria.
Tänä päivänä lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinnon on suorittanut 23 lukkoseppämestaria, mutta killassa on yhteensä
30 varsinaista jäsentä ja asiantuntijajäsentä.
Mestarit ovat myöntäneet asiantuntijajäsenyyden nimittäin myös henkilöille, jotka ovat
ansiokkaasti vaikuttaneet lukitusturvallisuuden ja ammattiin liittyvän koulutustason
kehittämiseen.
Lisäksi killan yhteistoimintajäseniä ovat
useat yritys- ja koulutuslaitokset.
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FOORUMI, KANNUSTAJA,
KEHITTÄJÄ

KILTA JA LIITTO LÄHEISESSÄ
YHTEISTYÖSSÄ

Lukkoseppämestarikilta toimii lukitus- ja
turvallisuusalan asiantuntijafoorumina,
kannustaa lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinnon suorittamiseen, vaikuttaa
koulutuksen kehittämiseen ja edistää ammatin yleistä arvostusta Suomessa. Useat killan
jäsenet toimivat myös alan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon kouluttajina.
Lisäksi killan Oltermanni Jukka Kehusmaa on lukitusalan tutkintotoimikunnan
puheenjohtaja.
Killan tehtäviin kuuluu myös turvasuojausalan yleisen toiminnan kehittäminen
ja killan jäsenten välisen yhteistoiminnan
edistäminen.

Lukkoseppämestarikilta toimii läheisessä
yhteistyössä Suomen Turvaurakoitsijaliiton
kanssa. Liiton toimisto hoitaa killan juoksevat asiat ja killan sihteerin tehtävät.
Vastavuoroisesti kilta hoitaa liitolle ennen
kuuluneita tehtäviä, kuten lukkojen testaustoimintaa. Killalla on myös oma testausryhmänsä, joka kutsutaan esimerkiksi tutkimuslaitoksiin tekemään lukkojen murtotestausta.
Myös yksittäiset yritykset voivat käyttää
killan asiantuntemusta hyväkseen.
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OPPIMISTA, OPETTAMISTA,
TUTUSTUMISMATKOJA
Lukkoseppämestarikillan hallitus järjestää
erilaisia tapahtumia ja opintotilaisuuksia jäsenilleen. Viimeksi lokakuussa jäsenet tekivät

SUOMEN TURVAURAKOITSIJALIITTO RY
matkan Assa Abloyn Rychnovin sylinteritehtaalle Tsekkeihin, jossa saatiin mielenkiintoinen tietopaketti alan johtavan tehtaan toiminnasta.
Killan nykyinen puheenjohtaja Kari
Ahokas on suorittanut mestaritutkinnon
kuudentena Suomessa jo vuonna 1999.
Ahokas on myös opettanut vuosia ammattitutkintoa ja erikoisammattitutkintoa suorittavia lukitusalan ammattilaisia. Hänellä on
myös pitkä kokemus tutkintojen vastaanottamisesta ja sen haastavuudesta:
”Lukkosepän ammattitutkinnon vastaanottaminen on haasteellista työtä. Vaakalaudalla saattaa olla jopa suorittajan jatko työuralla.
Ihmiset ovat erilaisia, ja tutkintotilanteessa
saattaa vanha ammattilainenkin jännittää.
Silloin tutkinnon vastaanottajan tulee yrittää rentouttaa tilannetta”, Ahokas kuvailee.
”Tutkintojen arvioinnin tulee olla tasalaatuista ja riittävän vaativaa, jotta voidaan
varmuudella määrittää tutkinnon suorittajan ammattitaito. Lukkoseppämestarikillan
tapaamisissa ja killan jäsenten välisissä keskusteluissa arvioidaan tutkintojen vaatimustasoja ja ylläpidetään tasapuolista arviointia.
Pitää olla varmaa, että tutkinnon suorittanut
lukkoseppä on varmasti alan osaaja”, Kari
Ahokas jatkaa.

AEL:SSA ALKAA UUSI KOULUTUS
Kari Ahokas mainitsee, että viime vuosien
hieman hiljaisemman ajan jälkeen vuoden
2015 joulukuussa AEL:ssa alkaa lukkoseppämestarin erikoisammattitutkintoon johtava koulutus. Sen myötä erikoisammattitutkintojen vastaanotto ja lukkoseppämestarien
työsarka mestarikoulutuksen ja sen kehittämisen parissa jatkuu. ■

MESTARILUKKOSEPPÄ
– VAATIVIEN TEHTÄVIEN
TAITAJA

Mestarilukkoseppä Kari Ahokas killan
hienon logon vieressä.

Mestarilukkosepillä on laaja-alainen rakenteellisen suojauksen ja sähköisten turvajärjestelmien kokemus ja tuntemus.
Tutkinnon pakollisia osioita ovat:
• turvallisuusnormit ja -ohjeet; ne on suoritettava, mikäli tutkinnon suorittaja ei ole
suorittanut lukkosepän ammattitutkintoa,
• rakenteellinen suojaus; se on suoritettava,
mikäli tutkinnon suorittaja ei ole suorittanut lukkosepän ammattitutkintoa,
• omaisuuteen liittyvien rikosriskien hallinta,
• turvasuojaus,
• projektinhallinta,
• työnjohto, asiakaspalvelu ja viestintä.

Lukkoseppämestarit jakavat myös viirejä,
kuten juuri ennen tätä tilaisuutta.

VUODEN 2016 LEHTIEN ILMESTYMISPÄIVÄMME OVAT
1 - 2016, ilmestyy 26.2.

3 - 2016, ilmestyy 15.6.

5 - 2016, ilmestyy 5.10.

2 - 2016, ilmestyy 25.4.

4 - 2016, ilmestyy 22.8.

6 - 2016, ilmestyy 12.12.

UUTTA!
Tulossa on kiinnostavia ylimääräisiä täsmäjakeluita. Jokaisessa lehdessä on myös
uusina osioina kohdennetut Plus-teemasivut turvallisuuden eri sektoreille.
Luvassa on entistä monipuolisempi lehti.
Lisätietoa puh. (09) 773 82 221, 050 594 2718, 040 584 0212
ilmoitukset@turvallisuus.com, www.turvallisuus.com

