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SÄHKÖTEKNIKOT ry 

KOKOUSKUTSU 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS 2008 
AIKA 24.11.2008 alkaen klo 18:00 

PAIKKA Hotel Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki 

JOHTOKUNAN ESITYS SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VAALIKOKOUKSEN 
TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

1. Kokouksen avaus 
2. Hallituksen (johtokunnan) ilmoitusasiat vaalikokoukselle 
3. Kokoukseen osallistujat (lista kiertää) 
4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 
5. Valitaan kokoukselle sihteeri 
6. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkistajaa 
7. Valitaan kokoukselle kolme ääntenlaskijaa 
8. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
9. Päätetään kokouksessa noudatettavista säännöistä (ns vanhat / uudet) 
10. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys 
11. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodeksi 2009 
12. Päätetään hallituksen (johtokunnan) jäsenten ja toimihenkilöiden palk-

kioista 
13. Määrätään jäsenmaksun suuruus ja sen perintätapa 
14. Hyväksytään tulo- ja menoarvio vuodeksi 2009 
15. Valitaan (johtokunnan) hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 2009 
16. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä seuraavaksi vuodeksi 4 §. 

mukaisesti. 
17. Valitaan (johtokunnan) hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 
18. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan yh-

distyksen vuoden 2009 tilit 
19. Muut mahdolliset asiat 
20. Kokouksen päättäminen 
 
Määräaikaan mennessä ei ole tehty aloitteita muiden asioiden käsittelemiseksi. Ns 
muita asioita voidaan käsitellä varsinaisen kokouksen kohdan 20 päättämisen jälkeen. 
Kokousmateriaali jaetaan kokouspaikalla. 
Kokouksen päätteeksi tarjotaan lämmin voileipä ja kahvi. 
Johtokunta 
 

  KUULUMISIA… ! 

Jäsenistöämme osallistui Vihdin Liikenne Oy:n järjestämälle sotahistorialliselle mat-
kalle, joka suuntautui itärajan taakse suunnassa Kantalahti- Murmansk- Petsamo- 
Ivalo. Matkan ajankohta oli 05. - 08.08.08 ja vetäjänä toimi sotahistorioitsija, eversti 
Sampo Ahto, jonka tieto asioista ja niiden esitystapa olivat mieleenpainuvia, aivan 
kuten Normandian matkallakin. Tästäkin matkasta on tulossa DVD- levy, kunhan 
tekijä joutaa. 

Jäsenistöämme osallistui myös SIL:n järjestämälle Bussiekskursiolle Suomen meri-
museoon Kotkassa 5.11.08. Merimuseo sijaitsee uudessa Merikeskus Vellamossa, 
missä on esillä myös esineistöä Kymenlaakson museosta. Meille oli järjestetty ensin 
opastus, minkä jälkeen tutustuimme omatoimisesti näyttelyyn tässä erittäin nykyai-
kaisessa ja tilavassa museossa- ruokailua unohtamatta. 

Ja sitten tulevaa :  
Olemme saaneet kutsun tulla tutustumaan Helsingin Energian Katri Valan kauko-
jäähdytyslaitokseen maanantaina 17.11. klo 15.00 alkaen osoitteessa Vilhovuorenka-
tu 9, minkä kohdalla on tunnelin sisäänkäynti. Tämän jälkeen mennään tutustumaan 
Suvilahden uuteen 110 kV:n sähköasemaan, mikä sijaitsee Sörnäisten rantatien toi-
sella puolella, missä on autoille hyvä parkkipaikka. 

Seuraavana kohteena voisi olla Hyrylässä sijaitseva erittäin mielenkiintoinen Ilmator-
juntamuseo, joka sijaitsee osoitteessa Klaavolantie 2. 0400 Tuusula. Tarkemmat tie-
dot löydät sivustolta www.ilmatorjuntamuseo.fi. Näyttely on avoinna myös talviai-
kana ti - su klo 11-17 välisenä aikana. Paikalle pääsee myös busseilla, jotka kulkeva 
Hyrylän linja-auto aseman kautta. Museo sijaitsee pienen kävelymatkan päässä ase-
masta. 

Sitä seuraava kohde voisi olla Klinkmann Automation tuotteisiin tutustuminen, jos 
kiinnostusta löytyy. 

Kaikkien kohteiden ilmoittautumiset Matti Juhanantille p.050-559 2274 tai 
mjuhan@welho.com. 

PS1  
Vuosikokousmateriaali jaetaan paikan päällä ja hiukapalana ruokajuomineen perin-
teinen lämmin voileipä ilman sieniä ! 

PS2 
Sähkömaja on myyty, kaikki ensivuoden varaukset puretaan ! ! 

PS3 
Hyödyntäkää SIL:n / Finellin tarjoamia tilaisuuksia ! 

Kokous - / matkaterveisin johtokunta !        

 


