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VAALIKOKOUSKUTSU

Pääkaupunkiseudun sähköteknikot ja -insinöörit kutsutaan varsinaiseen vaaliko-
kukseen 19.11.2013 alkaen klo 18:00 Hotel Arthuriin, Vuorikatu 19, Helsinki
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10§ mukaiset asiat

HALLITUKSEN ESITYS SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VAALIKOKOUKSEN TYÖ-
JÄRJESTYKSEKSI
1. Kokouksen avaus
2. Hallituksen ilmoitusasiat vaalikokoukselle
3. Kokoukseen osallistujat (lista kiertää)
4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
5. Valitaan kokoukselle sihteeri
6. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
7. Valitaan kokoukselle kolme ääntenlaskijaa
8. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
9. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys
10. Kuullaan varsinaisen ja ylimääräisen liittokokouksen raportti edustajilta
11. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodeksi 2014
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioista
13. Määrätään jäsenmaksun suuruus ja sen perintätapa 
 (hallituksen esitys 20 euroa vuosi / pankkisiirto / eräpäivä 31.3.2014)
14. Hyväksytään tulo- ja menoarvio vuodeksi 2014
15. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 2014 (nykyinen Kari Niittymäki)
16. Päätetään sääntöjen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenten lukumäärästä (4 / 6 / 8  
 jäsentä)
17. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 nykyiset jatkavat jäsenet, Ossi Lahti, Toivo Myyrä, Jyrki Kilappa ja Matti Juhan- 
 antti erovuorossa Juha Jaatinen, Osmo Zitting, Tapani Säilä ja Martti Löppönen).
18. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen sijainen tarkastamaan yhdistyksen vuo- 
 den 2014 toiminta (kuluvan vuoden toiminnantarkastaja on Jouko Silfverberg ja  
 hänen sijaisensa Mauri Myllyniemi, tiedoksi Jouko Silfverberg ei jatka)
19. Hallitus esittää suoritettavaksi yleiskeskustelun yhdistyksen toiminnan tulevai- 
 suudesta ja varojen käytöstä
• jäsenistö pääasiassa vapaajäseniä
• toiminta vapaaehtoisten jäsenmaksujen varassa
• yhdistys 60 vuotta-tilaisuuden kustannusten kattaminen
20. Jäsenistön vaalikokoukselle sääntöjen mukaan esitetyt muut asiat
21. Kokouksen päättäminen

 Muu kokousmateriaali jaetaan kokouspaikalla

 Tilaisuuden päätteeksi nautitaan kermainen lohikeitto ruokajuomineen
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

JÄRJESTÖTOIMINTA
Yhdistyksemme osallistuu erilaisiin sähköalaa ja koulutusta käsitteleviin työryhmi-
in yhdessä Sähköinsinööriliitto ry:n kanssa.
Tämän lisäksi yhdistyksen tulee jatkaa 60-vuotis juhlallisuuksien järjestelyjen 
val-mistelua.
Tämä koko yhteiskuntaamme palveleva ammatillisaatteellinen toiminta mahdol-
lis-taa koko jäsenkuntamme osallistumisen oman alamme kehittämiseen.

KUUKAUSIKOKOUKSET, EKSKURSIOT JA MATKAT
Kuukausikokoukset ja ekskursiot ovat tärkeitä mielipiteiden vaihto- ja yhdessäolo-
ti-laisuuksia. Samalla niissä saadaan ajankohtaista ja tärkeää tietoa alan uutuuk-
sis-ta sekä tekniikan kehitysnäkymistä.
Sähköinsinööriliitto ry:n ja muiden järjestämiin matkoihin osallistutaan jäsenistön 
aktiivisuuden mukaan.

TIEDOTUSTOIMINTA
Tiedotustoimintaa hoidetaan jäsentiedotteiden ja Sähkö & Tele-lehden välityksellä 
sekä erilaisten kokouksien yhteydessä ja omien kotisivujen avulla.

URHEILU- JA VIRKISTYSTOIMINTA
Yhdistys hankkii perinteeksi muodostuneisiin Musiikkitalon Vappumatineaan ja 
It-senäisyyspäivän konserttiin ryhmäliput. Liput myydään jäsenistölle omakus-
tan-nushintaan.
Talviliikuntapäivä / ilta pyritään järjestämään helmi- / maaliskuussa Paloheinässä.
Kesän avaus suoritetaan jäsenistön antamien ehdotusten mukaan.

TALOUS
Hallituksen tavoitteena on noudattaa säästäväistä, mutta kuitenkin toimintaa yl-
lä-pitävää talouslinjaa vuonna 2014.
Hallituksen tulee laatia talouden pitkän tähtäyksen suunnitelma vuoden 2014 
ai-kana, koska normaalit jäsenmaksutulot ehtyvät. Pitkäntähtäyksen suunnitelmaan 
tulee sisällyttää Nipasmajan viikko-osakkeen realisointi.
Tahkovuoren alueen harrastusmahdollisuudet ovat lisääntyneet mm. golfin ja 
rat-sastuksen osalta. Tämän uskomme lisäävän Nipasmajan ympärivuotista käyttöä.
Hallitus ehdottaa vuoden 2014 jäsenmaksun suuruudeksi 20 euroa/jäsen.
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TULO- JA MENOARVIO TILIVUOSI 2014 

TULOT 
Budjetti Vertailu 
2014  2013 

Jäsenmaksutulot46 x 20,00 € 920,00  980,00 
Rahoitustuotot 150,00  150,00 
Nipasmaja 1 200,00 1 100,00 
Muut tuotot (Kannatusmaksut) 1 600,00 1 700,00

3 870,00€ 3 930,00€

MENOT 

Nipasmaja, hoitomaksut 850,00  850,00 
Varastonvuokra 12 x 70€ 840,00 0,00 
Hallitus 800,00  200,00 
Vuosi- ja vaalikokoukset 1 200,00 1 200,00 
Postituskulut 300,00  350,00 
Toimistotarvikkeet 150,00  150,00 
Tietoliikenne- ja www- kulut  350,00 400,00 
Huomionosoitukset, lahjat, viirit 200,00 200,00 
Kopiointikulut 350,00  350,00 
Pankkikulut 200,00  200,00 
Ekskursiot 1 500,00 1 500,00 
Muut kulut 100,00  100,00 

6 840,00€ 5 500,00€

Tilikauden tappio -2 970,00 € -1 570,00 €

Hallitus 
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PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Yhdistyksen vaalikokouksen kynnyksellä on moni asia toisin
kuin vuosi sitten ja etenkin aikaa kun yhdistys on perustet-

tu. Olemme toimineet ilman Liittoa reilun vuoden. Yhdistyksen 
toiminnassa ja tapahtumissa ei kuitenkaan ole oikeastaan muut-
tunut mikään. Yhdistyksen toiminnan jatkuminen on meistä 
kaikista kiinni, mikään ei toimi ilman toimihenkilöitä. Jokainen 
meistä ikääntyy ja sen myötä tulee muu toiminta ja harrastukset 
tärkeämmäksi, kuin ”ammatillisaatteellinen” toiminta.

Kuinka moni meistä muistaa ajan, kun työskentelimme lauantaisin, palkka maksettiin 
käteisenä, tilipussi tuotiin käteen työmaalle ja kuitattiin saaduksi. Lauantaina työn 
te-keminen poistui asteittain. Tämän jälkeen neuvoteltiin pekkaspäivät 8 h työpäivää 
teke-ville ja saimme kesälomaan pidennystä ja talviloman.
Vähitellen työnantajat tekivät sopimuksen työntekijöiden kanssa palkka pankkiin 
jär-jestelmästä. Tuli aikakausi jolloin oli mahdollista maksaa ostokset shekillä, eli 
käteistä ei tarvinnut kantaa mukana. Tuli mahdollisuus maksaa laskut pankkisiirto-
na, kun las-kut oli toimitettu kirjekuoressa pankkiin allekirjoitettuna. Tämän jälkeen 
maksut pys-tyttiin maksamaan itsepalveluna pankkipäätteellä. Nyt on normaalia 
maksaa netin kautta omalta tietokoneelta. Uusi aika kuitenkin on jälleen ovella e-las-
kun muodossa. Yritysten välinen maksuliikenne on pääasiassa verkossa liikkuvaa, eli 
paperilaskut ovat pääasiassa mennyttä aikaa.
Viestiliikenteessä on menty eteenpäin niin että ei oikein tahdo ymmärtää sitä, miten 
en-nen asiat sujuivat paremmin kuin nyt. Käytössä olivat kirjeet, lennätin ja puhelin. 
Oi nii-tä aikoja kun neljä henkilöä istui samassa huoneessa ja oli käytössä vain yksi 
puhelin te-lineessä pöytien keskellä. Itselläni oli työssä aika, kun oli vanhojen vies-
timien lisäksi käytössä kaksi eri sähköpostijärjestelmää sisäinen ja ulkoinen ja kaksi 
puhelinta lanka sekä kännykkä. Nyt sentään on vain yksi sähköpostiosoite ja yksi 
puhelin, vaikkakin siihen kaksi numeroa. Vastaaminen oli selvää ja ytimekästä ja 
puhelimen pyöräyttäminen kysytylle henkilölle luuri telineessä sujui opettelun jälkeen 
näppärästi. Japanilaiset kehitti faksin, kun lennätin ei palvellut heidän kirjoitus-
merkkejä. Tuli aika Mobiroiden ja Gorbatsovin kännyköiden. Tuli aika välittää viestiä 
sähköpostina ja kännyköiden kaut-ta tekstiviestiä. Nyt verkossa kulkee radioteitse 
niin puhe, kuin kuvakin, saatikka sitten kiinteän liittymän kautta kulkeva liikenne. 
Skypen avulla voit olla verkossa yhteydessä tietokoneen tai kännykän puheen ja kuvan 
kera samanaikaisesti. Kuten mainoksessakin sanotaan: verkossahan kaikki ovat, ole si-
näkin. Mutta Nokia ylpeytemme on kuitenkin mennyttä aikaa. Vai tuleeko autoveron 
korvaajaksi kaavailtu seurantalaitteiden kehitte-ly jäljelle jääneen Nokian tehtäväksi. 
Minkälainen tulevaisuuden auto mahtaa olla, mikä tulee olemaan moottorin voima-
läh-teenä tulevaisuudessa. Palataanko 1800 luvun loppupuolen voimanlähteeseen, eli 
säh-köautoon, jolloin sen kehityksen katkaisi polttomoottori. Sähköautojen nopea 
lisään-tyminen tulee asettamaan haasteita sähköverkkojen mitoituksille jatkossa.



TULEVIA TAPAHTUMIA

Radion sinfoniaorkesteri
ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLAKONSERTTI Musiikkitalossa
Jukka-Pekka Saraste, kapelimestari
Kari Kriikku, klarinetti
Perjantai 6.12.2013 15:00
Katsomo: Permanto, ovi 7
Liput ovat riveille J2 - J4
Lippuja on ostettu vain 20 kpl, joten varaukset kannattaa tehdä pikaisesti.
Lipun hinta 17€, maksetaan yhdistyksen tilille FI32 5721 0140 1602 65
sen jälkeen, kun varaus on vahvistettu.
Varaukset: Toivo Myyrä puh 0400 765 617 tai toivo.myyra@kolumbus.fi 

EKSKURSIO
Ensi kevääksi/kesäksi on suunniteltu vierailu sähkömuseo Elektraan, Hä-
meenlinnaan.

Sähkömuseo Elektra tarjoaa kävijöille matkan sähkön käytön ja sähköjär-
jestelmän historiaan. Vuonna 1999 valmistunut näyttely on havainnollinen 
katsaus maamme tekniikan ja teollisuuden vaiheisiin sekä niin kodin kuin 
työ- ja asuinympäristönkin kehitykseen. Museon esineistö ja osastojen 
näytetaulut johdattavat läpi vuosikymmenten sähkön käytön ensi askeleista 
aina 1970-luvulle, tietotekniikan läpimurron kynnykselle.
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Kuinka meidän ihmisten kehitys sitten ikääntyessä menee eteenpäin, on sitten 
ihan jo toinen tarina ja jokaisen kohdalla erilainen. Pysymmekö mukana vauhdis-
sa? Opimmeko hyödyntämään kaiken uuden tekniikan siinä tahdissa kun se tulee 
yleiseen käyttöön?
Vaalikokousta odotellessa, lehtien varistessa ja syysflunssaa pakoillessani toivotan 
jäsenistölle hyvää syksyä
Flunssan torjuntaan radion hunajaillan vinkki: ruokalusikallinen hunajaa ja 
hyppysellinen suolaa (Himalaja) illalla sekoittumaan juomalasilliseen vettä joka 
nautitaan seuraavana aamuna päivittäin koko vuoden ajan
.
Kari Niittymäki 
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Näyttelyssä on sekä tavallisia joka kodin sähkölaitteita että myös harvi-
naisia ylellisyysesineitä. Sähkön tuotantoon ja siirtoon liittyvää kalustoa 
on esillä sekä alkuperäisinä laitteina että pienoismalleina.

Tarkemmasta ajankohdasta kerrotaan kotisivuillamme: www.sahkotek-
nikot.fi ja Facebookissa: facebook.com/Sahkoteknikot sekä sähköpostil-
la.

Hallitus ottaa mielellään vastaan ehdotuksia vierailu-/tutustumispai-
koista.

TIEDOTTAMINEN
Yhdistyksen kulujen kurissa pitämiseksi paperille tulostettu Sähköinfo 
postitetaan vain kaksi kertaa vuodessa varsinaisten yhdistyksen kokous-
kutsujen yhteydessä.
Muuten tiedotus jäsenistölle tapahtuu:
-  kotisivun: www.sahkoteknikot.fi välityksellä
-  sähköpostilla. Sähköposti toimitetaan jäsenkirjurille (juha.jaati 
 nen@klawers.inet.fi) ilmoittamaanne osoitteeseen. 
- facebookissa: facebook.com/Sahkoteknikot

Facebookkiin on avattu tili viime toukokuussa.  Sen tarkoituksena on 
jakaa tietoa yhdistyksen toiminnasta. Se toimii myös jäsenten välise-
nä keskustelufoorumina. Siellä voitte avata keskustelun mistä tahansa 
aiheesta, millä luulette olevan yleistä mielenkiintoa. 

Kun käytte facebookissa, muistakaa myös painaa tykkää nappia. Kun 
tykkäämisiä on riittävästi (30), saamme sieltä käyttötilastotietoja, joiden 
perusteella voimme arvioida FB:n tarpeellisuutta tiedotuskanavana

Muista ilmoittaa tai päivittää sähköpostiositteesi..




