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30.03.2004 Vuosikokous 
Hotelli Arthur 
Vuorikatu 19 

 

 

 

 

 

 

 



SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN  VUOSIKOKOUS  

Aika: 30.03.2004, alkaen kello 18.00 
Paikka: Hotel Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki 
 
EHDOTUS  TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

1 Kokouksen avaus 

2 Johtokunnan ilmoitusasiat 

3 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 

4 Valitaan kokoukselle sihteeri 

5 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

6 Valitaan kokoukselle kaksi äänten laskijaa 

7 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

8 Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

9 Käsitellään vuoden 2003 toimintakertomus 

10 Käsitellään vuoden 2003 tilikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien-
lausunto. 

11 Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen 

12 Päätetään yli-/alijäämästä 

13 Päätetään seuraavista yhdistyksen kannanotoista SSL:n liittokokouksessa 
käsiteltävistä asioista: 

- Liittyminen Sähköinsinööriliittoon – kannanotot neuvottelutulokseen ja 
liittymisohjeisiin 

- sääntömuutosasia- periaatteelliset muutokset 

- liittokokousväli 

- liittohallituksen koko-kustannusvaikutus 

- liittohallituksen jäsenten toimintakausi 

- liittohallituksen puheenjohtajan toimintakausi 

- liiton lakkauttaminen ja omaisuuden realisointi 

- tavoiteohjelma seuraaviksi vuosiksi 
14 Nimetään yhdistyksen ehdokkaat SSL:n liittokokouksessa tehtäviin henkilövalintoihin 
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S Ä H K Ö I N S I N Ö Ö R I L I I T T O  R Y   
ELEKTROINGENJÖRSFÖRBUNDET RF 
ASSOCIATION OF ELECTRICAL ENGINEERS IN FINLAND 
Merikasarminkatu 7, 00160 HELSINKI, ℡(09) 668 9850 • fax (09) 657 562 • e-mail:sil@sil.fi 

• www.sil.fi 
Sähköinsinööriliitto  ja Suomen Sähköteknikkojen liitto 

Vahvistamme Sähköteknikkojen liiton 1. varapuheenjohtajan Seppo Kaivolan ja Sähköin-
sinööriliiton toiminnanjohtaja Heikki Silvánin välisten neuvotteluiden (18.11.2003) poh-
jalta seuraavaa: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Sähköinsinööriliittoon perustetaan sähköteknikko-osasto. Sähköteknikot liittyessään 
Sähköinsinööriliiton jäseniksi liitetään heidän haluamaansa osastoon taio osastoihin. 

Sähköteknikko-osasto saa kaikki toimisto- yms. palvelut ja budjetoidut käyttövarat kuten 
muutkin Sähköinsinööriliiton osastot. 

Sähköinsinööriliiton hallitusta täydennetään Sähköteknikkojen liittymisen 
jälkeisessä syyskokouksessa sähköteknikko-osaston itselleen valitsemalla puheen-
johtajalla. 

Sähköteknikot ryhtyvät toimenpiteisiin paikallisyhdistysten jäsenten liittymiseksi ryhmit-
täin Sähköinsinööriliittoon. Sähköinsinööriliiton jäsenillä on vastavuoroisesti oikeus liittyä ha-
luamiinsa paikallisyhdistyksiin. 

Sähköinsinööriliiton jäsenyys alkaa kun henkilö on ilmoittautunut kirjallisesti haluavansa 
liittyä Sähköinsinööriliittoon. Kirjallinen ilmoittautuminen voi olla ns. paikallisyhdistyksen 
varmistama jäsenlista. Liittyneiltä ei enää peritä loppuvuonna 2004 jäsenmaksua. 

Liittyessään Sähköinsinööriliiton jäseniksi Sähköteknikkojen jäseniä kohdellaan ns. 
vanhoina jäseninä. Ne jotka ovat jo saavuttaneet vapaajäsenyyden siirretään Sähköinsinöö-
riliiton eläkeläiskategoriaan, jolloin jäsenmaksu on syyskokouksen kulloinkin päättämä 
eläkeläisjäsenmaksu, joka tällä hetkellä on 10 EUR. (=lehden postituskulut). Sähköinsinöö-
riliiton sääntöjen 7§ mukaan hallituksella on mahdollisuus myös myöntää erikoistapauksis-
sa lisäksi jäsenmaksuvapautuksia. 

Sähköteknikot liitetään Sähköinsinööriliiton vapaa-ajan vakuutuksen piiriin, joka sisältyy 
Sähköinsinööriliiton jäsenmaksuun. 

Kaikki liittojen yhdentymiseen liittyvät toimenpiteet pyritään saattamaan 
päätökseen vuoden 2004 aikana. 

 

  
Eva Hukkanen   Heikki Silván 
puheenjohtaja   toiminnanjohtaja 

Sähköinsinööril i i tto ry   Sähköinsinööril i i tto ry. 
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Suomen Sähköteknikkojen liitto ry 
Merikasarminkatu 7 J 53 
00160 Helsinki 

TIEDOTE JÄSENYHDISTYKSILLE 
Suomen Sähköteknikkojen liitto ry (SSL) ja Sähköinsinööriliitto ry (SIL) ovat saavut-
taneet neuvottelutuloksen liittojen yhteistyöstä: 

Neuvottelutuloksen perusteella Sähköinsinööriliittoon perustetaan sähköteknikko-osasto, johon 
sähköteknikot liitetään liittyessään SIL:n jäseneksi (voi halutessaan liittyä myös muuhun osas-
toon). Sähköteknikko-osasto saa kaikki toimisto- yms. palvelut ja budjetoidut käyttövarat kuten 
muutkin SIL:n osastot. SIL:n hallitusta täydennetään sähköteknikko-osaston valitsemalla pu-
heenjohtajalla. 

Liittyessään SIL:n jäseneksi SSL:n jäseniä kohdellaan ns. vanhoina jäseninä. Vapaajäsenet 
siirretään SIL:n eläkeläiskategoriaan, jolloin jäsenmaksu on eläkeläisjäsenmaksu, joka tällä 
hetkellä on 10 € (lehden postituskulut). Sähköteknikot saavuttavat SIL:n täyden jäsenyy-
den sekä sen kaikki jäsenedut. 

Suomen Sähköteknikkojen liiton hallitus tulee esittämään liittokokoukselle, että SSL asetetaan 
ns. säästöliekille, jolloin toiminta minimoidaan. Liitto ei peri jäsenmaksua vaan kattaa toimin-
takulunsa Sähkömajan sekä arvopaperien tuotoilla. Hallitus tekee tarvittavat sääntömuutoseh-
dotukset liittokokoukselle. 

JÄSENYHDISTYKSEN TOIMENPITEET: 
1. Kevään 2004 vuosikokouksessa paikallisyhdistykset tekevät päätöksen, jolla sen jä-

senet liitetään myös Sähköinsinööriliitto ry:n jäseniksi. Yhdistysten tulee toimittaa 
oikeaksi todistettu pöytäkirjan ote em. päätöksestä liiton toimistoon. Mikäli yhdistyk-
sessä kaikki eivät halua liittyä SIL:n jäseneksi, tulee yhdistyksen toimittaa nimilista 
liittyjistä. Liittohallitus hoitaa sen jälkeen käytännön järjestelyt liittymisistä. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Jokainen jäsen tulee saamaan SIL:sta jäsenmaksulaskun, jonka maksamalla vahvistaa 
jäsenyytensä. 

Jäsenyys on vapaaehtoista. Vaikka ei liittyisikään SIL:n jäseneksi, niin silti säilyttää 
paikallisyhdistyksen jäsenyyden. 

Kustannukset: SIL:n jäsenmaksu on tällä hetkellä 42 € vuodessa varsinaiselta jäse-
neltä ja 10 € vapaajäseneltä (sisältää Sähkö&Tele-lehden tilausmaksun). Lisäksi tulee 
paikallisyhdistyksen määräämä jäsenmaksu. 

Paikallisyhdistykset hoitavat omat jäsenrekisterinsä ja perivät ja määräävät jäsen-
maksunsa itse. 

Yhdistykset voivat muuttaa sääntönsä siten, että myös sähköinsinöörit voivat liittyä 
jäseniksi. 

Yhdistykset eivät liity SIL:oon vaan säilyttävät edelleen jäsenyytensä Suomen Säh-
köteknikkojen liitossa. SSL toimii yhdistysten yhteistyöelimenä. Mikäli SSL:n toi-
minta myöhemmin katsotaan tarpeettomaksi, se voidaan lakkauttaa. 

 Suomen Sähköteknikkojen liitto ry 
 Liittohallitus 
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15 Valitaan edustajat Suomen Sähköteknikkojen liitto ry:n liittokokoukseen 

16 Päätetään v.2005 Sähkö&Tele lehden kustantamisesta vapaajäsenille 

17 Päätetään yhdistyksen toiminnan jatkamisesta 

18 Muut kokouksessa esille tulevat asiat  

19 Kokouksen päättäminen 

Kokousmateriaali jaetaan kokouspaikalla 
Tilaisuudessa tarjotaan kevyt iltapala 

Tervetuloa/johtokunta 
 

 

 

 
Puheenjohtaja Matti kiittää kesällä olleen merkkipäivän muistamisesta. 
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Lähde matkalle 
von Braunin Peenemundeen 5.- 8.5.2004 

KESKIVIIKKO, 5.5. 

klo 18.00- Lähtö Helsingin tilausbussilaiturista Hankoon 
klo 22.00- Superfast Ferries laiva lähtee Hangosta kohti Rostockia. Vapaata 

illanviettoa. 
TORSTAI, 6.5. (tästä eteenpäin Saksan aikaa) 

Lounaan jälkeen, esitelmiä sekä kuvia, videoita ja DVD esityksiä Peenemiindes-
tä ja Hitlerin kostoaseista laivan kokoustilassa.  

klo 18.00- Laiva saapuu Rostockiin  
klo 18.30- Bussikuljetus Stralsundin kaupunkiin (n. 80 km)  
klo 20.00- Majoitus Intercity Hotel Stralsundiin kaupungin keskustassa.  

  Vapaata illanviettoa vanhassa Hansakaupungissa. 
PERJANTAI, 7.5. 
klo 07.00- Aamiainen hotellissa 
klo 08.30- Bussikuljetus Usedomin saarelle, Peenemundeen (n. 90 km)  
klo 10.00- Saapuminen museoalueelle. Tutustuminen rakettimuseoon, 

   lentokoneisiin ja ohjusaluksiin. Näyttelyalueen läheisyydestä löytyy 
   myös useita mielenkiintoisia terasseja ja ruokapaikkoja. 

klo 15.30- Lähtö bussilla kohti Rostockia, (Wolgastin silta auki klo 16.40)  
klo 18.30- Kiertoajelu Rostokissa ja mahdollisten ostosten teko. 
klo 19.30- (viimeistään) Check-in Superfastin terminaalissa, Uberseehafenissa  
klo 21.00- Laiva lähtee kohti Hankoa. 

   Mahdollisuus ruokailuun laivan buffet- tai å la carte-ravintolassa. 
LAUANTAI, 8.5. 

Lounaan jälkeen matkan yhteenveto laivan kokoustilassa, keskustelua 
sekä mahdollinen tutustuminen laivaan.  

klo 19.00- Laiva saapuu Hankoon (Suomen aikaa) 
klo 20.00- Bussikuljetus Helsingin keskustaan. 
Matkan hinta: A2 hytissä+hotellissa 468 Eur ja B2 hytissä+hotellissa 384 Eur. 
Hintaan sisältyy edestakainen laivamatka valitussa hyttiluokassa, yhden yön majoitus 
buffet-aamiaisineen hotellissa, ohjelmaan merkityt bussikuljetukset sekä museon sisään-
pääsymaksu. (Hintaan ei sisälly muita aterioita.) 

Lisätietoja Sähkö&Tele-lehden numerosta 1/04 tai www.peenemuende.de Varaukset 
puh. 09-668 9850/Heikki Silván tai heikki.silvan@sil.fi 

Laivayhtiön yhteyshenkilö Johanna Nyholm puh. 09-25350621. 
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SÄHKÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 2004 
torstai 25.3.2004 klo 12.00-18.00 
Marina Congress Center, Kataja-
nokka 

 12.00- ilmoittautuminen ja kahvi 

 12.30- Kuolemaanjohtaneet sähkötapaturmat ja läheltäpiti tilanteet (johta-
ja Hannu Mattila / TUKES) 

− 

− 

− 

− 

sähköammattilaisten sähkötapaturmat 
-muiden henkilöiden tapaturmat 

 13.00- Sähköturvallisuus Virossa 

(peadirektor Urmas Leitmäe / Tehnilise Järelevalve Inspektsioon) 
− sähköturvallisuuden edistyminen 

tuoko EU:hun liittyminen muutoksia sähköturvallisuuteen? 
 13.45- Työturvallisuuskorttipeli 

(tekninen asiantuntija Pertti A Mäkinen / Sähköinfo Oy) 
− Sähköturvallisuuskortti 

Sähkötyöturvallisuuskortti 
 14.30- Sähköturvallisuus pelastustoimessa 

(Ali Suominen/Helsingin Pelastuslaitos) 
− sähkö- ja ajojohtimet 

metro ja sähköjunat 
 15.00- Uusia ajatuksia sähkötyöturvallisuudesta 

(Martti Hallamäki / Yrityspalvelu Hallamäki Oy) 
− Tarvittavat toimenpiteet vaarojen minimoimiseksi. -
Sähköturvallisuustoimien valvojan toimenkuva 

 15.45- Loppukeskustelu 

 16.00- Banketti ja Sähköturvallisuusnäyttely 

Maksuttoman tilaisuuden järjestäjinä Sähköinsinööriliitto ja Sähköturvallisuuden edistämiskeskus. 

Merikasarminkatu 7 

00160 Helsinki 

www.sil.fi 
puh. 09-668 9850 /Heikki Silvan 
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