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Fråga och kommentera
Nette svarar här på frågor som kommit till kundtjänsten och som läsarrespons. 
Har du en fråga som du vill ställa i denna kolumn? Skicka den till adressen 
nette@vasaelektriska.fi.

Jag ska byta bank – hur går 
det med e-fakturan?
Avtalet om e-fakturering är alltid kopplat 
till ett specifikt bankkonto. Om du byter 
bank eller vill att e-fakturan kommer till 
ett annat konto än tidigare bör du i nät-
banken göra ett nytt avtal för kontot i 
fråga. Du behöver bara ditt kundnummer 
och faktureringsavtalsnummer – du hit-
tar dem på räkningen från Vasa Elektris-
ka. Välj också betalningsorsak, antingen 
elfaktura eller fjärrvärmeräkning. Om du 
behåller det gamla bankkontot, kom ihåg 
att där avsluta avtalet om e-faktura. 

I vilka situationer kan jag få 
hjälp med trädfällning?
Om du planerar att fälla ett träd på din 
tomt i närheten av ellinjer och det finns 
en risk att trädet faller på linjen, rekom-
menderar vi att du ber oss om trädfäll-
ningshjälp. Hjälpen kostar dig inget. Vi 
fäller inte trädet för dig, däremot hjälper 
vi dig eller den skogsarbetare du anlitat 
genom att använda fällriktare, linor eller 

vinschar. Ta kontakt några arbetsdagar 
innan du behöver hjälpen, så kommer vi 
och ser till att det hela går till på ett sä-
kert sätt. Om du t.ex. efter ett stormväder 
upptäcker ett träd som fallit eller kan falla 
på ellinjen, rör det inte, utan meddela oss 
med en gång. Våra kontaktuppgifter hit-
tar du på vasaelnat.fi. 

Det finns så många  
olika lampor nuförtiden,  
hur väljer jag rätt?

Du har så rätt, det har blivit mer kompli-
cerat att välja rätt lampa än det var tidi-
gare. Vilken ska man välja för att den ska 
hålla länge, ge tillräckligt med belysning 
eller skapa rätt stämning – och dessutom 
vara säker? På svenska finns information 
på lampinfo.se. På finska finns sajten 
lampputieto.fi, där Motiva har samlat 
de bästa tipsen, inklusive anvisningar om 
hur lampor återvinns rätt.

Läs Nette på webben på 
vasaelektriska.fi/nette! 
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LEDAREN

Ett resultat av Energiwende  
är en tämligen ineffektiv minskning  
av koldioxidutsläppen.

Visar Tyskland vägen?
Följderna av Tysklands 
kärnkraftsbeslut
Den enskilda händelse som inverkat mest på 
energipolitiken detta årtionde är utveckling-
en som kom igång efter kärnkraftsolyckan i 
Fukushima. Ledaren i Nette från juni 2011 
behandlade Tysklands energihelomvändning, 
det vill säga den helhet av beslut som går un-
der namnet Energiwende. Tyskland tog i maj 
samma år beslut om att avveckla all kärnkraft 
i landet senast vid ingången av 2023.

Samtidigt har Tyskland, liksom de övriga 
länderna i Europa, förbundit sig till att upp-
fylla sin del av EU:s 2020-mål för att minska 
utsläppen av växthusgaser och att öka andel-
en förnybar energiproduktion. År 2011 gjorde 
jag bedömningen att det skulle bli svårt för 
Tyskland att stänga sina kärnkraftverk och 
samtidigt uppnå sitt mål för förnybar produk-
tion, även om målet i sig är blygsamt jämfört 
med Finlands motsvarande.

Kauppalehti skrev 9.11.2017 om Tysklands 
energiproduktion i samband med en artikel 
om Fortums anbud på Uniper. I anslutning till 
artikeln fanns ett diagram över hur Tysklands 
energiproduktion utvecklats fram till år 2016. 
På basen av dessa uppgifter är det intressant 
att jämföra hur stora förändringar som skett 
vad gäller produktionsformer mellan år 2010 
och 2016.

Vad har hänt i Tyskland  
och i Finland?
År 2010 var brunkol den viktigaste energi-
källan för elproduktion i Tyskland, med en 
andel på 23 %. Andelen är fortfarande lika 
stor år 2016. Stenkolets procentuella andel 
har sjunkit från 19 till 17. Andelen naturgas 
har på motsvarande sätt sjunkit från 13 till 
11 procent. Andelen fossila energikällor i el-
produktionen har sålunda gått ner från 55 
procent till 51 procent. Under samma tid har 
deras andel i Finland minskat från 38 procent 
till 20 procent.

År 2010 stod kärnkraften i Tyskland, som 
alltså ska vara helt avvecklad år 2023, för 21 % 
av elproduktionen. År 2016 stod kärnkraften 
fortfarande för 13 % av produktionen. Då 
den tyska kärnkraftsproduktionen stannar år 
2023 kommer kärnkraften i Finland att stå för 
över 40 % av elproduktionen.

De förnybara energikällorna, med undan-
tag för vattenkraften, har ökat sin andel i 
Tysk land. Vindkraften stod år 2016 för cirka 
13 %, biomassa och hushållsavfall för 9 % 
och solkraft för 6 %. De förnybara källor-
nas sammanlagda andel var således 15 % 
år 2010 och 28 % år 2016. I Finland var de 
förnybara källornas andel 31 % år 2010 och 
46 % år 2016.

Om Tyskland fortsätter i samma takt kan 
de klara av att nå de uppställda målen. Den 
minskade kolkraftsproduktionen kommer i 
framtiden att öka användningen av natur-
gas, eftersom de problem som den förnybara 
produktionen orsakar elsystemet måste lösas 
med reglerbar elproduktion. Detta är vind- 
och solenergins största svaghet.

Det är värt att notera att ett resultat 
av Energiwende är en tämligen ineffektiv 
minskning av koldioxidutsläppen. Mängden 
koldioxi dutsläpp är för närvarande en multi-
pel större än Finlands – och kommer att fort-
sätta vara det även efter att Tyskland nått 
sina mål. Ekonomin lär vara den viktigaste 
drivkraften för utvecklingen i Tyskland.

En liten grimas
Det har stundtals varit roande att följa med 
Fortums Uniper-affär jag nämnde här ovan. 
Finländska staten är den största ägaren i For-
tum, som när affären är klar kommer att äga 
mer kolkraftsproduktion än vad som någon-

sin funnits i Finland. Samtidigt har ägare till 
kolkraftverk i finländska klimatförhållanden 
tvingats att stänga kraftverk som tekniskt 
sett är minst på samma nivå som de tyska – 
i en tid när tillgången på tillräcklig eleffekt 
väsentligen har minskat.

Jag önskar er en fridfull jul.

Hannu Linna
verkställande 
direktör



  Text: Anne Kytölä 
Foto: Mikko Lehtimäki

Första priset gick till femteklassarna vid 
Korsnäs kyrkoby skola, som skrev och 
komponerade låten ”En enda grad räcker”.

Lärare Petra Wide berättar att vägen till 
den vinnande videon började med brainstorm-
ing. Eleverna kastade fram allsköns energi-
sparidéer som läraren skrev upp på tavlan. 
Sedan rimmade de fram en låttext och kom-
ponerade till sist musiken.

Förslaget om att delta i tävlingen kom 
från två elever, Elvira Södergran och Joel 
Blomqvist. Elvira såg själv annonsen om täv-
lingen då hon bläddrade genom Nette och 
Joel fick höra om den av sin far. Att övertyga 
resten av klassen var enkelt.

– Det lät som en rolig tävling med ett rik-
tigt fint pris, säger Elvira och Joel.

Hela skolan firade då det stod klart att 
klassen hade vunnit tävlingen.

– Vi hoppade och studsade och tjöt av 
gläd je, avslöjar barnen.

Huvudvinstens ankomst till klassen resul-
terar i samma reaktion, och flickorna rusar 
fram för att omfamna paketet. 3D-skrivaren 
tas i bruk redan samma dag.

Kreativa och roliga videor
Skolklasserna som deltog i tävlingen var 
mycket kreativa i sina videor och tävlingen 
blev väldigt jämn. Stilen var ofta humoristiskt 

Finlands fyndigaste energisparare  
belönades med en 3D-skrivare.

Finlands fyndigaste energisparare  
finns i Korsnäs

I höstas utmanade Vasa Elektriska lågstadieelever att hitta på smarta sätt 
att spara energi och göra en film av idéerna. De bästa bidragen i tävlingen 
vann en 3D-skrivare.

och många alster betonade hur viktigt det är 
att påminna skolkamrater om att hushålla 
med energin.

I Kvevlax skola hade tredjeklassarna gått 
in för att spara energi redan då de gjorde 
sin video. Materialet spelades in utomhus i 
dagsljus och planerades så väl att det inte be-
hövde redigeras på dator i efterhand. Denna 
sparsamma inställning gav Kvevlaxborna en 
andraplats. Den tredje 3D-skrivaren gick till 
Isokylän koulu i Laihela.

Se den vinnande videon på nätet:   
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År 2035 är allt  
fler elproducenter
På framtidens elmarknad kommer konsumentpriset att variera 
beroende på om tillgången på el är stor eller liten.

Den finländska elmarknaden har kommit till en viktig 
vändpunkt. Forskardoktor Lauri Kumpulainen vid Vasa 
universitet har en vision om vad som är på kommande. Till-
sammans med andra experter inom energibranschen har han 
i projektet Roadmap 2025 funderat på hur den finländska 
elmarknaden och elnätet kommer att fungera år 2035.

Projektet tog ställning till hur man i Finland kan skapa ett 
elsystem som reagerar flexibelt på tillgång och efterfrågan 
och som håller för krissituationer.

Kunden flexar med hjälp av automation

Produktion som varierar och är beroende av vädret ökar 
prisvariationerna på el. I partihandeln med el varierar priset 
enligt tillgång och efterfrågan, och i framtiden kommer även 
mindre konsumenter i allt större utsträckning att med hjälp 
av sina egna vanor kunna påverka hur mycket de betalar  
för elen.

Systemen för fastighetsautomation blir allt mer sofistike-
rade och vanliga. De sköter en del av den flexibla efterfrågan 
som är förutsättningen för ett flexibelt elsystem. Men mark-
naden kommer också att få nya aktörer som tar hand om 
flexibiliteten för den enskilde konsumentens räkning.

– En sådan aktör kan till exempel bestämma att varm-
vattenberedarna hos de 10 000 hushåll den representerar 
kopplas av för en viss tid för att minska konsumtionstoppen, 
skisserar Kumpulainen.

I framtiden är allt fler konsumenter även producenter  
som säljer exempelvis den solenergi de producerar. Det 
uppstår aktörer som representerar grupper av små produ-
center på marknaden.

Text: Anne Kytölä
Illustrationer: BSTR Luova Konttori Oy

Så ser framtiden ut:
• El lagras bland annat i batterier.
• Avgiften för elöverföringen baserar sig
 allt mer på effekten.
• Flexibel efterfrågan av el blir vanligare
 och automatiseras.
• Trafiken blir allt mer elektrifierad.
• De mångsidiga strukturerna för 
 produktion bibehålls i Finland. Allt mer
 energi utvinns med solkraft. Solpaneler 
 integreras i byggnaderna.

Betydelsen av ett fungerande elnät förstärks

Elnäten utgör även i framtiden ryggraden i ett funge-
rande och flexibelt elsystem. De möjliggör en fungerande 
elmarknad.

– Elnätens tillförlitlighet blir allt viktigare eftersom vi i 
framtiden är allt mer beroende av el, påpekar Kumpulainen.

Och trots att allt fler konsumenter även blir producenter, 
gör Finlands geografiska läge enligt Kumpulainen att 
de flesta även i framtiden vill få sin el via elnät som 
upprätthålls av ett elbolag.

n e t t e  4 / 2 0 1 7 5



Framtidens internet  
fullt av möjligheter

Andreas Ekström tror de reklambaserade tjänsterna är här för att stanna. – Väldigt få vill betala för en mejltjänst  
som Gmail för att slippa annonser. Istället betalar vi med data om oss själva, säger han. 

  Text: Sofie Furu 
Foto: Rikard Westman

Att svara på frågor om den digitala framtiden är att ge sig 
ut på hal is.

— Jag brukar säga att om man gissar längre fram än tre 
månader har man nästan alltid fel, säger Andreas Ekström, 
expert på den digitala revolutionen och en av Sveriges mest 
populära talare just nu.

Ekström tar bredbandsutvecklingen som exempel. Un-
der debatten om illegal fildelning föreslog någon att man 
skulle skapa en central tjänst för musik. Då skulle man slip-
pa att ladda ner filer.

— Folk tyckte idén bara var halvbra, för det hade ju 
inte fungerat när man sitter på bussen eller är ute och går, 
säger Ekström.

Sen tog det ett par år, och så kom det mobila bredban-
det och tjänster som Spotify.

— Vi hade inte fantasi nog för att förstå att bredband 
skulle bli så snabba. Det som vi idag anser är ett olösligt 
problem, kan alltså vara löst om två år.

Asien och Afrika ännu utanför
När det gäller den digitala utvecklingen poängterar Ekström 
att vi i Norden blivit lite fartblinda.

— Vi ligger så långt före resten av världen. Tre och en 
halv miljarder människor, framför allt i Asien och Afrika, har 
ännu aldrig varit online.

När dessa får tillgång till internet kan saker gå i två rikt-
ningar.

— Antingen blir Asien och Afrika kulturellt mer väster-
ländska, eller så förändras internet och får fler influenser 
därifrån. Vi kommer att behöva olika tjänster som hjälper 
oss att bygga ett inkluderande internet.

Fem jättar styr världen
Ekström har fått internationell uppmärksamhet efter att 
han skrev boken Google-koden. Han menar att betydan-
de samhällsförändringar sker på grund av företaget. 

Och det handlar inte bara om Google. Hela den digitala 
världen styrs av ett fåtal stora aktörer: Google, Facebook, 
Amazon, Microsoft och Apple. 

— De här företagen formar hela vår internetupplevelse. 
De är otroligt stora. Man hade önskat ett internet som 
uppfattar fler varianter och fler synsätt.

I förlängningen har bolagen både enorm kunskap om 
och inflytande över våra vardagsliv. Gratistjänsterna samlar 
hela tiden in så mycket data som möjligt om konsumenter-
na och deras livsstil. 

— Det är ju ingen ondskefull plan det handlar om, utan 
vi konsumenter har gjort våra egna val. Googles andel av 
marknaden är 89 procent. Om vi hade gillat olika hade vi 
inte haft den här situationen. 

Okunskap om tjänsterna
Enligt Ekström är många konsumenter okunniga om hur 
tjänsterna fungerar. Han tar som exempel det att flödet på 
Facebook inte är kronologiskt.

— Folk tror att det de ser är det senaste någon av deras 
vänner lagt upp. Men så är det ju inte. Det är en algoritm 
som styr vad du ser. Den utgår från vad Facebook vet om 
dig och från vad som är populärt.

Ett annat exempel är sökresultaten på Google.
— Jag får ju inte upp sökresultat på finska, för Google 

vet att jag inte kan finska. Men till och med så grundläg-
gande saker känner folk inte till.

Ekström vill ändå poängtera att tjänsterna har både för-
delar och nackdelar.

— Facebook vet otroligt mycket om oss både på indi-
vidnivå och globalt. Men samtidigt ger man oss möjlighet 
att kommunicera på ett helt nytt sätt. 

— I stället för att oroa oss för den digitala revolutionen, 
borde vi fråga oss hur vi kan tjäna pengar på den, vilka nya 
parter kan vi samarbeta med, och vad vi kan lära oss av de 
problem vi har nu.
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Framtidens internet  
fullt av möjligheter

Andreas Ekström
 � Journalist vid Sydsvenska Dagbladet.

 � Författare och föreläsare inriktad  
på de sociala, ekonomiska och politiska  
följderna av den digitala revolutionen.

 � Fick ett internationellt genombrott  
med boken ”Google-koden” 2010.

Det som vi idag anser  
är ett olösligt problem,  
kan vara löst om två år.

n e t t e  4 / 2 0 1 7 7



  Text: Anne Kytölä 
Foto och video: Mikko Lehtimäki

Om tio år   
spelar jag i ligan



Tomis mamma Johanna Rajamäki kommer väl ihåg när 
sonens intresse för ishockey startade.

— Tomi var 6 år då han sade att han inte längre tyckte 
om dinosaurier utan om ishockey.

Grabben fick ett par skridskor. De var dock för dåliga 
tyckte Tomi eftersom de inte gick så fort som han hade 
önskat sig. Nästa år anmälde föräldrarna Tomi till Vasa 
Sports ishockeyskola.

— Hans skridskoåkning utvecklades snabbt, berömmer 
mamma.

Utförliga framtidsplaner
Tomi ritade upp sina framtidsplaner i ett rutigt häfte, enligt 
vilka han tar sig mot sina drömmars mål: ”F2, F1, E2, E1, 
C2, C1, B2, B1, A2, A1, Mestis, Ligan”.

— Mestis (FM-serien) kan tas bort från listan och så går 
jag direkt från A1 till ligan, funderar Tomi.

Nu spelar han i laget E2-07. Hans spelskjorta har num-
mer 44, eller 4 då han vaktar målet.

Till NHL vill han inte nödvändigtvis eftersom han inte är 
säker på om han vill bo och arbeta utomlands.

— Jag tror att jag bor kvar i Finland och åker utomlands 
bara på semester.

Hobby för hela familjen
Tomi tränar tre gånger i veckan: måndagar, onsdagar och 
fredagar. Laget har dessutom match så gott som varje lör-
dag.

— En hockeyspelare måste träna mycket och idrotta i 
största allmänhet, äta mångsidigt och sova bra, räknar Tomi 
upp samtidigt som han stretchar på golvet och berättar att 
han nästan kommer ner i spagat.

Godis och andra delikatesser får man äta med måtta, 
men inte under matchresorna. Johanna berättar att föräld-
rarna tagit ett gemensamt beslut om detta.

Tomis hobby har gjort att även föräldrarna blivit intres-
serade av ishockey. De kör Tomi till träningarna, deltar ak-
tivt i olika talkon med de andra föräldrarna och åker till 
ishallen för att se Sports matcher.

— Vi skulle förmodligen vara ännu aktivare om vi inte 
hade så många barn, skrattar Johanna. Tomi har två små-
systrar, Julia och Henna, samt lillebror Roope.

600 barn på isen
Verksamhetsledaren för Vasa Sports juniorer, Ari-Pekka 
Pajuluoma, berättar att cirka 600 barn och ungdomar 
spelar ishockey i Vasa ishall. Sammanlagt arbetar cirka 150 
personer som funktionärer, instruktörer, lagledare, kassör-
er och materialförvaltare. De flesta juniortränarna är för-
äldrar till barnen.

— Föräldrarnas frivilligarbete är mycket viktigt för oss. 
Vi har räknat ut att det är värt cirka 1,3 miljoner euro om 
året.

Föräldrarna finansierar sina barns lagaktiviteter på olika 
sätt. Till exempel erbjuder man företag bärhjälp i samband 
med flyttar. På Sports hemmamatcher agerar föräldrarna 
som speaker, sköter om siffertavlan och säljer korv. Medel 
insamlas även via försäljning av exempelvis kex eller toa-
lettpapper till grannar och bekanta.

Pengarna används till de turneringar som varje lag åker 
på två gånger om året. Tomis åldersklass är härnäst på väg 
till Umeå.

10-åriga Tomi Rajamäki har en dröm.  
Om tio år vill han spela i Vasa Sports  
representationslag.
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Drömmar kräver arbete
Tomis favoritspelare i Vasa Sports represen-
tationslag är målvakten Mika Järvinen. En-
ligt Mika kan Tomi mycket väl förverkliga sin 
dröm, om han är beredd att arbeta hårt för 
den.

— Den som verkligen vill något uppnår 
det också ofta. Det kan dock hända att man 
blir tvungen att avstå från andra saker. Till 
exempel kan det vara att det inte blir lika 
mycket tid med kompisarna som man skulle 
vilja, säger Mika.

Det här har dock inte varit något problem 
för Tomi hittills eftersom hans bästa kompisar 
spelar i samma lag.

Sedan är det inte fel att ha lite tur också.
— Det gäller att vara på rätt plats vid rätt 

tidpunkt, säger Mika. Hans karriär tog fart 
för cirka tio år sedan, när han fick visa sina 
målvaktstalanger efter att laget KalPas förs-
temålvakt hade skadat sig.

Roligt på isen
Juniorverksamheten fokuserar enligt Ari-
Pekka Pajuluoma på att barnen ska ha roligt 
på isen. Då orkar de utöva sporten år efter 
år, och en del kan bli hockeyproffs hos Sport.

— Av 50 spelare tar sig kanske en eller 
två till ligan.

Om Tomis intresse håller i sig och han fort-
sätter att bli bättre kan han börja med täv-
lingsinriktad träning om fyra eller fem år. Det 
innebär sex träningar i veckan: tre morgnar 
och tre kvällar.

Tomis pappa Jarno Rajamäki tycket att 
Sport bedriver en utmärkt juniorverksamhet. 
Tomi trivs alldeles uppenbart med sin hobby.

— Först trodde jag att ishockey skulle 
vara en dyr hobby, men det visade sig vara 

en myt. Utrustningen går att köpa begagnad 
och års avgiften täcker tre träningar i veckan 
plus matcherna i serien, säger Jarno.

Målvakt i sitt drömyrke
Tomi och Mika passar pucken mellan sig på 
isen. Det blir en oförglömlig dag för Tomi, då 
han får försöka skjuta pucken i mål förbi 
Mikas erkänt snabba målvaktshandske.

Vad drömmer en ligaspelare om? Var ser 
han sig själv om tio år?

— Just nu har jag mitt drömyrke, men spe-
lar jag ännu om tio år? Förhoppningsvis har 
jag hälsan i behåll och hunnit skaffa familj, 
hund och ett stenhus, säger Mika med ett 
leende.

KOLLA VIDEON PÅ   
facebook.com/vaasansahko
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En hockeyspelare måste träna mycket,  
äta mångsidigt och sova bra.



Då jag ser ett barn  
i ögonen förstår jag att 
vi gör ett viktigt arbete.

Riikka Säntti



PÅ KUNDBESÖK

Återanvänder för barnens väl
  Text: Anne Kytölä 

Foto: Mikko Lehtimäki

Föreningen Hope grundades av mammor  
som vill hjälpa finländska barnfamiljer.

Glädjen som strålar ur barnens ögon, för-
undran och ofta även glädjetårar är saker 
som gör att Riikka Säntti och Mona Kalmu 
gläds i sitt frivilligarbete. De är medlemmar i 
den nationella organisationen Hopes lokalav-
delning i Vasa.

— Då jag ser ett barn i ögonen förstår jag 
konkret att vi gör ett viktigt arbete, säger 
Riikka.

I fjol fick nästan 13 000 barn i Finland 
done rade saker eller upplevelser via förening-
en Hope. Sammanlagt har organisationen re-
dan hunnit hjälpa nästan 100 000 barn.

Upplevelser och kläder
Hope startades år 2008 när några mammor i 
huvudstadsregionen ville hjälpa omhänder-
tagna barn och fattiga barnfamiljer. Hjälpen 
sker i form av regelbundna donationer av sak-
er samt av att erbjuda barn och unga möjlig-
heter till upplevelser och hobbyer.

Föreningen är verksam på 20 orter. Vasa-
kontoret öppnades i mars och under hösten 
startade verksamheten i Villmanstrand.

— För tillfället har vi inte planer på fler 
lokalavdelningar, utan vi satsar på att göra 
Hope känt och på så sätt utvidga verksam-
heten. Vi försöker hitta flera aktörer, speciellt 
bland företag och organisationer, som kan 
delta i att hjälpa familjer som är fattiga eller 
råkat ut för en katastrof, berättar Riikka.

Hope hjälper lokalt
Lokalavdelningarna får själva forma och 
utveckla verksamheten enligt behoven på 
den egna orten. I Vasa riktar sig hjälpen till 
minder åriga och hyllorna är huvudsakligen 
fyllda med saker som intresserar dem. Det 
finns även en del gardiner, lakan, tvättmedel 
och andra saker som är till hjälp i familjernas 
vardag.

— Det lokala perspektivet är en av grund-
principerna i vår verksamhet, säger Mona.

Exempelvis i oktober kom hjälpen snabbt 
fram via Hope, då ett höghus brann i Sunnan-
vik i Vasa och många familjer var i behov av 
ett tillfälligt hem för flera månader framöver.

Från donatorer till mottagare
I praktiken förmedlas de donerade sakerna, 
kläd erna, upplevelserna och hobbymöjligheter-
na till mottagarna genom att familjen i behov 
av hjälp kontaktar Hope via organisationens 
webbplats.

Om familjen till exempel behöver vin-
terkläder till barnen, kan de komma och välja 
vad de behöver från klädstången. Alla saker 
har erhållits i form av donationer. De frivilliga 
inom organisationen går igenom och sorte-
rar kläder och skor i lådor enligt bland annat 
storlek och årstid.

— Vi kontrollerar exempelvis att alla bitar 
ingår i ett pussel och att alla leksaker fun-
gerar eftersom vi inte vill att barnens glädje 
ska övergå i besvikelse när de kommer hem, 
säger Riikka.

Tack vare Mona Kalmu, Riikka Säntti och många andra frivilliga har Hopes 
lokalavdelning, som startade i Vasa i höstas, redan hunnit hjälpa 140 barn. n e t t e  4 / 2 0 1 7 13



Miljövänlig måttfullhet
Miljövänlighet är en av de bärande värdering-
arna inom Hope. De saker som föreningen 
inte förmedlar vidare doneras till andra hjälp-
organisationer. Luggslitna täcken ges till den 
lokala hundgården eller till katthuset.

För Riikka och Mona är det ekologiska 
även en filosofisk fråga. De funderar över de 
många varianterna av kompistryck som barn 
utsätts för i dag. Omfattningen är en annan 
än när de själva var barn. Om man för ut tyckte 
sig behöva likadana märkesjeans som kam-
raterna, handlar det i dag om en dyr smart-
telefon.

— Vi inom Hope hoppas att vi så småning-
om kan inverka på folks värderingar. Ett bra 
liv hänger inte på materiella saker, påpekar 
Mona.

Riikka lyfter fram det globala perspektivet:
— Det produceras en ofantlig mängd pryl-

ar, som kastas bland soporna i nästan sam-
ma takt. Tillverkningen sker dessutom ofta 
på bekostnad av människors hälsa och under 
bristfälliga förhållanden.

Behovet av hjälp ökar
Riikka och Mona är överens om att hjälpor-
ganisationer som Hope kommer att behövas 
allt mer i framtiden. Frivilligarbetet ökar i och 
med att resurserna inom den offentliga sek-
torn krymper.

Antalet som söker hjälp via Hope har 
växt snabbt de senaste tre åren. Lyckligtvis 
blir även de som donerar allt fler. Många vill 
hjälpa barnen genom att ge av sin egen tid, 
donera saker eller både och.

— Folk vill vara miljövänliga och glädjande 
många föredrar att ge sina överflödiga saker 
till oss framför att sälja dem på en loppmark-
nad.

Riikka har märkt att goda gärningar har en 
tendens att sprida sig som ringar på vattnet.

— Många av de familjer som vi hjälpt vill 
gärna sprida det goda vidare.

Läs mer på  
www.hopeyhdistys.fi
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NETTE TESTAR

Smarta shorts och  
hälsoring i test

  Text Anne Kytölä 
Foto: Mikko Lehtimäki

Nette testar produkter med in-
byggd teknik för mätning av 
bio  metriska värden. Skidlöparen 
Matias Strandvall provar till hur 
stor nytta smart utrustning är för 
idrottare och motionärer.
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I framtiden blir det allt vanligare att kontinuer-
ligt mäta kroppens olika funktioner. Det mark-
nadsförs kläder, smycken, klockor och annan 
utrustning som indikerar hur vi borde leva för 
att må bättre. Produkterna ämnade för husdjur 
är också på kommande, för att göra det lättare 
för ägaren att veta hur djuret mår.

Finländare är föregångare när det gäller till-
verkningen av smarta produkter. 

Matias Strandvall tränar som bäst för vin-
ter-OS i Sydkorea och fick testa en hälsomätan-
de ring utvecklad av Ōura i Uleåborg samt ett 
par smarta shorts av märket MBody från före-
taget Myontec i Kuopio.

Testet omfattade bland annat en 20 kilome-
ter lång löprunda, träning på gym och ett 45 
minuter långt träningspass på löpband avsett 
att förbättra syreupptagningsförmågan.

— Vila hör också till en idrottares vardag ef-
tersom det är under vilan som musklerna byggs 
upp. Jag tar en tupplur på en och en halv timme 
varje dag.

Stilig ring
Idén med ringen Ōura är att den ska hjälpa 
dig hitta den optimala balansen mellan aktivi-
tet och vila. Ringen håller koll på användarens 
vakenhet, återhämtning och sömnkvalitet. 
Den mäter bland annat sömncykler, vilopuls, 
variationer i hjärtfrekvensen, kroppstempe-
ratur och fysisk aktivitet. På basen av dessa 
uppgifter ger ringen användaren förslag på 
aktiviteter enligt kroppens beredskap.

Matias tycker ringen är stilig. Men så 
är den också formgiven av den kända, fin-
ländska designern Harri Koskinen. Även 
den ask som ringen laddas och förvaras i är 
i Matias tycke snygg.

Matias Strandvall, sponsrad av Vasa  
Elektriska, testade hälsoringen av  
hållbar keramisk zirkon. Ringens  
insida är i plast.

Storleken är han inte lika förtjust i.
— Jag skulle kanske föredra en något 

plattare ring, men visst får även den här plats 
i en handske.

Ringen är enkel att ta i bruk. Matias laddar 
ner en gratis app till sin telefon, laddar ringen 
och sätter den på fingret. Ringens batteri är 
fulladdat på mindre än en timme och håller 
därefter i 2–3 dagar.

Ringen avslöjar om du sovit gott
Matias är framför allt intresserad av ringens 
förmåga att bedöma hur pigg användaren är. 
Med hjälp av ringen kan han till exempel få 
reda på när kroppen är redo för de allra tyngs-
ta träningspassen.

Ett några dagar långt test ger inte tillräck-
ligt med information för att kunna bedöma 
detta. Ringen har däremot något att säga om 
Matias sömn redan efter första natten.

— Den frågade om jag räknade får efter-
som det tog mig 71 minuter att somna.

Nästa natt var en av Matias 2-åriga tvil-
lingar, sonen Vincent, orolig. Ringen lade 
märke till att pappa vakade i 2 timmar och 
37 minuter.

Matias blev lite stressad av ringens med-
delanden om dålig nattsömn.

— Själv kände jag mig riktigt alert!
Matias använde inte ringen på gymmet, 

den skulle ha varit i vägen när han lyfter vikt-
er. Han jämförde dock ringens uppgifter med 
den speciellt för idrottare utvecklade sport-
klockan Polar-V800 som suttit på handleden 
hela tiden.

— Ringens mätresultat verkar pålitliga efter-
som till exempel uppgifterna om kaloriförbruk-
ning överensstämde väl mellan apparaterna.

Byxorna avslöjar obalans
De smarta shortsen mäter hur användarens 
lår- och sätesmuskler arbetar. De mäter krop-
pens prestationsförmåga via inbyggda givare 
i byxorna. Givarna fuktas med vatten innan 
man tar på sig byxorna. I förpackningen finns 
en sprayflaska för ändamålet.

Mätapparaten förmedlar uppgifterna från 
givarna i shortsen trådlöst till en smarttele-
fon med IOS eller Android, med gratisappen 
Mbody Live installerad. Produkten är också 
kompatibel med programmet Movescount 
från Suunto.

Matias tycker byxorna sitter ganska spänt, 
speciellt runt låren. Det går inte att ha några 
underbyxor om man vill få data om hur sätes-
musklerna fungerar.

Tack vare tekniken i byxorna fick Matias 
och tränaren Roland Villför ny information 
i samband med att Matias tränade tyngdlyft-
ning. På smarttelefonens skärm visas i realtid 
hur Matias muskler aktiveras vid olika rörelser 
och rörelsemoment.

– Det visade sig att jag använder min 
vänstra sätesmuskel mer än den högra när 
jag lyfter stången.

Matias gissar att han skulle ha större nyt-
ta av de smarta shortsen än av hälsoringen, 
eftersom byxorna hjälper honom att utföra 
rörelserna korrekt och därmed utveckla tek-
niken i olika grenar. En idrottare behöver inte 
nödvändigtvis någondera produkten, men de 
kan göra det lättare att finjustera träningen.

En aktiv motionär kan med hjälp av pro-
dukterna lära sig saker om sin kropp som en 
idrottare redan vet tack vare riklig träning. 
De smarta shortsen från Myontec kostar strax 
under 800 euro och ringen från Ōura cirka 
350 euro.
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Läs mer om produkterna: 
www.ouraring.com 
www.myontec.com



I KORTHET

Innehållet 
lämpar sig 
perfekt för  
en elanvändare
Kommentar av medlem i kundpanelen om oktobernumret. 

GigaVaasa möjliggör 
en 1 000 hektar stor 
batterifabrik i Vasaregionen
Vasaregionen har tagit ett jättesteg för att skapa möjligheter för 
industri med fokus på energilagring. På hösten publicerades infor-
mation om ett industriområde om 1 000 hektar. 

— Vi har nu beredskap för att ta emot också stora investeringar från 
olika delar av världen, konstaterar Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

Säg din åsikt  
– kom med i kundpanelen
Vi uppskattar din åsikt! Kom med i vår kundpanel och hjälp oss 
att utveckla våra tjänster – t.ex. kundtidningen eller webbplat s-
en – genom att säga vad du tycker. Som medlem i panelen får du 
cirka en gång i månaden e-post med en förfrågan som du svarar 
på om du känner för. Vi lottar varje gång ut överraskningspriser 
bland dem som svarat. Anmäl dig till panelen på 
vasaelektriska.fi/kundpanel. 

Vasa Elnäts anställda har sedan i augusti kunnat susa om-
kring på tjänsteärenden i företagets egna elbil, en Volkswagen 
eGolf.

Enligt verkställande direktör Juha Rintamäki vill Vasa Elnät 
via bilen samla in data och erfarenheter av elbilar i yrkesanvänd-
ning samt ta reda på hur det fungerar att ladda dem i praktiken.

— Vi har även träffat styrelser för bostadsbolag i Vasa och 
berättat hur det lönar sig att förbereda sig för laddning av el-
bilar, säger Rintamäki.

 

Vasa Elnät   
fick egen elbil

Vasa Elnäts underhållsingenjör Topias Katajamäki laddade bilen vid en av Virtas 
två laddningsstationer i Vasa.

L Ä SARRESPONS
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KORSORD

Rätt lösning på föregående korsord.

Skicka ditt svar senast 
12.1.2018 till adressen:
nette@vasaelektriska.fi eller
”Nette-korsord”
Vasa Elektriska Ab
PB 26, 65101 Vasa

Bland korsordslösarna utlottas 
två set med SuomenSydän 
-kökshanddukar  
från Jokipiin Pellava. 

Föregående Nette-korsords 
vinnare: 
Sari Siitari, Enare
Johanna Vesanen, Vasa

Namn

Näradress

Postnummer och -ort

Telefon

253 läsare skickade in lösningen  
på korsordet i Nette-tidningen 3/2017.
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Vinn en  
Tesla för  
en månad!

Som en del av vårt 125-årsjubileum kan du som är vår
kund vinna en Tesla för en månad. Delta i utlottningen
i vår Online-tjänst på online.vaasansahko.fi.

Vinnaren hämtar upp bilen från närmaste Sixt Biluthyrning före den 30 augusti
2018. Vasa Elektriska betalar hyran för en månad, övriga eventuella kostnader står
vinnaren för själv. Tävlingstid: 2.10–31.12.2017. Vinnaren meddelas personligen.
Deltagandet kräver ett giltigt körkort. Priset kan inte överlåtas till någon
annan. Lotteriregler: vasaelektriska.fi/lotterier.

›

 #lysupp  #vasaelektriska


