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Suomen Sähköteknikkojen Liitto Ry:n XXIII 
varsinainen liittokokous 
 
Kokous pidettiin Tampereella 21.4.2012 Hotelli Cumuluksessa. 

Yhdistyksemme edustajamäärä kyseisessä kokouksessa oli 6 ja paikalle yhdistys lähetti Matti 
Juhanantin ja Kari Niittymäen. 

Muut valitut varsinaiset edustajat olivat antaneet heille valtakirjan. 

Kokouksen avasi Liiton puheenjohtaja Tapio Aho. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Haapa Tampereelta ja sihteerinä toimi 
Liittohallituksen sihteeri Kimmo Ukkonen. 

Kokouksessa oli paikalla 29 ääntä ja lisäksi Tampereen yhdistyksen valitsemat valtakirjan 
tarkastajat, sekä yksi KST:n ylimääräinen edustaja. 

Laaditut tilinpäätökset vuosilta 2010 ja 2011 vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin. 

Ylijäämä vuodelta 2010 11.559,71 euroa ja alijäämä vuodelta 2011 on 10.896,97eroa, joka on 
lisätty liiton omaan pääomaan. 

Varsinaisena asiana oli Liittohallituksen esitys ”Päätetään liiton purkamisesta”. 

Yhdistyksemme oli tehnyt vaalikokouksessa 29.11.2011 yksimielisen päätöksen, että liiton 
toiminta lopetetaan, joka vielä vahvistettiin yhdistyksen vuosikokouksessa 20.3.2012. 

Tämän lisäksi kokoukseen toi Tampereen yhdistys tarkennetun esityksen Liiton toiminnan 
lopettamiseksi, jossa oli yksilöity esitys liiton varojen jakamisesta. Kyseistä esitystä kannatettiin. 

Lisäksi esitys sisälsi yhdistyksemme pitkäaikaisen sihteerin Heikki Vänskän toimihenkilöpäivillä 
tekemän esityksen, että jokin yhdistys ottaisi hoitaakseen Liiton tehtävät. Liittohallituksena 
toimisi kyseisen yhdistyksen hallitus. 

Esityksistä käytiin keskustelua jonkin verran. 

Kokouksen puheenjohtaja asetti äänestykseen vaihtoehdot liitto puretaan ”kyllä” ja liittoa ei 
pureta ”ei”. 

Äänestys suoritettiin suljettuna lippuäänestyksenä. 

Äänestyksessä annettiin ääniä 29 kpl, joista 26 kyllä ääntä ja 3 ei ääntä. 

Yhdistyksemme edustajat päättivät kokouksessa, että liiton purkaminen on lähempänä 
vaalikokouksessa yksimielisesti hyväksyttyä kantaa, kuin ei purkaminen. 

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen ja kokouksessa ei valittu uutta puheenjohtajaa, eikä 
hallitusta Liitolle, vaan entiset jatkavat ylimääräiseen liittokokoukseen asti kokouksen 
puheenjohtajan tulkinnan mukaan. 

Ylimääräinen Liittokokous 
Ylimääräinen liittokokous pidetään Helsingissä Hotelli Arthurissa 26.5.2012 klo 10:00 alkavalla 
valtakirjojen tarkastuksella. 

Yhdistyksen hallitus pitää kokouksen 14.5.2012, jossa valitaan kokoukseen osallistujat 
vaalikokouksessa annetun valtuutuksen perusteella. 

Jos joku jäsenistä haluaa lähteä kyseiseen kokoukseen yhdistyksen edustajaksi, tulee hänen 
ilmoittautua yhdistyksen puheenjohtajalle Kari Niittymäki joko sähköpostilla 
etunimi.sukunimi@hel.fi tai tekstiviestillä numeroon +358503203902 viimeistään 13.5.2012 
mennessä, jotta asia voidaan käsitellä yhdistyksen hallituksen kokouksessa. 

 

Liittokokousterveisin  
Kari Niittymäki 
Puheenjohtaja 
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PÄIVÄ PURJELAIVALLA 

Suunniteltu tapahtuma: ”Päivä purjelaivalla” 
toteutuu. 
Aika: 18.6.2012 klo 12:00–20:00 
Lähtöpaikka:  Halkolaituri, Pohjoisranta, paluu samaan paikkaan 
Hinta: Jäseneltä 35€ ja muiltalta 70€. 
Ennakko: 20€/hlö 
Maksut: Jos et vielä ole ilmoittautunut maksa ennakkomaksu 20.5.2012 

mennessä. Loppumaksu vähennettynä suoritetulla ennakkomaksulla 
on maksettava viimeistään 18.6.2012. 

Ilmoittautuminen: 20.5.2012 mennessä SIL:n toimistoon, email sil@sil.fi tai puh 668 
9850 

Ennakkomaksu: 20€/hlö maksetaan 20.5.2012 mennessä yhdistyksen tilille  
FI32 5721 0140 1602 65, ennakkomaksu hyvitetään lopullisessa 
hinnassa. 
 

Risteilyn hinta: Jäseneltä 35€ ja seuralaiselta 70€. 
Hintaan sisältyy risteily, ruokailu ja ruokajuomaksi kaksi kaatoa 
puna/valkoviiniä tai 2 pulloa olutta tai kivennäisvettä. 

Aluksella ei ole anniskeluoikeuksia, mutta omat juomat saa tuoda mukanaan. 

Purjehduksen lomassa rantaudumme jossakin sopivassa paikassa jaloittelemaan. 

Tapahtumaan on vielä vapaana noin 25 paikkaa, jotka täytetään varausjärjestyksessä. 
 
Tietoja aluksesta 
Purjehdus suoritetaan m/aux Inga-Lill aluksella. Se on 1948 valmistunut kaksi mastoinen 
kaljaasi. 

Alus on kunnostettu vaativaan chartter- käyttöön.  

Tietoja aluksesta 

Nimi:  m/aux Inga-Lill 
Tunnuskirjaimet: OJCB 
Rakennettu: 1948 Voolahdessa Porvoon Saaristossa 
Kunnostettu: 1989 – 1991 Sipoossa Göran Tackman 
Tyyppi:  Kaljaasi 
Materiaali: Mänty 
Kotipaikka: Helsink 
iMitat: 
Kokonaispituus  34 m 
  leveys 7,2 m 
  syväys 2,5 m 
Purjepinta-ala: Noin 240 m2 
Koneteho: 105 kW 
Omistaja: Rederi Aktiebolaget Inga-Lill Varustamo Osakeyhtiö 

Nykyaikainen navigointilaitteisto. Katsastettu 65 hengelle 
Ruokailu- ja kokoustilat 45 – 65 hengelle 
Keskuslämmitys 
Täydellinen laivakeittiö 
Edustustason catering- palvelu 
AV- välineet sopimuksen mukaan 

 

P.S. Oletko muistanut päivittää sähköpostiosoitteesi jäsenkirjurille? 
juha.jaatinen@klawers.inet.fi  


