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PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013

ten virkeiden eläkeläisten saaminen mukaan tai jatkamaan toimintaa asettaa jatkossa 
haasteen. Uusien toimintamuotojen löytäminen ikääntyvälle jäsenistölle on muo-
dostunut uudeksi haasteeksi, vaikka kaikille sopivan toiminnan löytäminen on aina 
haaste. Jotta yhdistyksen toiminta on mielekästä kaivataan jäsenistöltä ehdotuksia 

Tekniikan kehittyminen
Helsingin kaupunki on julkaissut ns. vihreän budjetin, jossa kaikkien kaupungin kiin-
teistöjen valaisimien valonlähteenä tulee olla LED vuoteen 2017 mennessä?
Direktiivien ansiosta olemme juuri pääsemässä eroon hehkulampuista, jotka Thomas 
Alva Edison toi markkinoille 1879. Missä ja milloin syttyi Pohjoismaiden ensimmäi-
nen sähkövalo?
Lampun valinta kaupassa on taidetta jopa alan ammattilaiselle, saatikka sitten maalli-
kolle. 
Linkistä http://www.kodinvalaistus.fi ja Suomen Valoteknisen Seura ry:n http://www.
valosto.com/ on löydettävissä ensiapua asiaan. Muistettava aina haitta-aineita sisältä-
vien lamppujen oikea hävitys. Katso kotisivuilta miten voi käydä, kun astuu särkyneen 
pienoislampun lasin päälle. 
LED valaisimissa ja niiden verkkoliitäntälaitteissa on huimia eroavuuksia ja markki-
noilta kantautuu monenlaista viestiä. Kesällä asuntomessuilla käydessäni yllätykseni 
oli täysin LED-valistuja asuntoja, joissa oli myös valolähteen värilämpötilaksi valittu 
kylmä värisävy. Hehkulamppuhan on lämmin, joten asia ihmetytti hieman. Jyväs-
kylän messut ovat edessäpäin, mitähän sieltä löytyy. Mitä tulee LED valaistuksen 
jälkeen, tuleeko kaikesta kertakäyttötuotteita ja energiatehokkuuden nimissä elinkaa-
ret lyhenevät.
Talous
Yleinen taloudellinen tilanne on vaikuttanut myös yhdistyksemme talouteen. Hal-
lituksen monivuotinen kokoontumispaikkaa ei ole jatkossa käytössä tapahtuneen 
konkurssin takia. Tämän lisäksi yhdistys on joutunut vuokraamaan säädöksillä säily-
tettäväksi määritellyille dokumenteille varastotilan.
Uuden ja joka tilanteeseen sopivan ja kustannustehokkaan kokoontumispaikan tai 
tavan löytäminen tulee olemaan uudelle hallitukselle haaste. Kokouksien siirtäminen 
nettiin on kokeilun arvoinen asia.

Vaalikokouksen katsauksessani lopetin hunajan käyttämiseksi 
flunssan torjunnassa. Ei auttanut, vaikka käytän sitä ympäri 
vuoden korvaamaan sokerin. Onko paras tapa torjua flunssa 
rokotteella ja nauttia olostaan vuotamattomalla nenällä ja olla 
yskimättä kylkiluita poikki sekä päälakea halki?
Liiton purkautumisen johdosta yhdistyksen hoitamat eri sähkö-
alan edustukset ovat päättyneet ja niistä vapautunut kapasiteettia 
on hyödynnettävissä – vai onko?
Työelämässä mukana olevien jäsenten määrä hupenee ja aktiivis



Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 § ja 9 § mukaiset asiat ja hallituksen esityksenä pää-
tetään ylimääräisen toiminnan järjestämisestä talvi– / kesätapahtumasta ja Musiikkitalon 
konserteista sekä SIL teknikko-osaston toiminnasta.

Ehdotus vuosikokouksen työjärjestykseksi
1.   Kokouksen avaus

2.   Hallituksen ilmoitusasiat vuosikokoukselle

3.   Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

4.   Valitaan kokoukselle sihteeri

5.   Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

6.   Valitaan kokoukselle kolme ääntenlaskijaa

7.   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

8.   Todetaan kokoukseen osallistujat

9.   Hyväksytään kokoukselle työjärjestys

10.   Käsitellään vuoden 2013 toimintakertomus

11.   Esitetään vuoden 2013 tilinpäätös:

11.1  - tulolaskelmaerittely

11.2  - tase-erittely

12  Kuullaan toiminnantarkastajan tilinpäätöksestä antama lausunto

13.  Käsitellään vuoden 2013 tilinpäätös

14.  Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili-   
  velvollisille

15.  Päätetään yli- / alijäämästä 

16.  Muut varsinaisen vuosikokouksen käsiteltävät asiat

  Yhdistyksen jäsenten taholta ei ole määräaikaan mennessä tullut     
  ilmoituksia vuosikokouksessa käsiteltävistä muista asioista

17.  Vuosikokouksen päättäminen

  Muu vuosikokousmateriaali jaetaan kokouspaikalla.
Varsinaisten vuosikokousasioiden lisäksi käsitellään seuraavat hallituksen esittämät yhdistyk-
sen toimintaan liittyvät asiat

V U O S I K O K O U S K U T S U
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Pääkaupunkiseudun sähköteknikot ja –insinöörit kutsutaan varsinaiseen vuosikokoukseen 
11.03.2014 klo 18:00 alkaen Hotel Arthuriin, Vuorikatu 19, Helsinki



18.  Käsitellään jäsenistölle suunnattua toimintaa ja niistä aiheutuvia     
  kustannuksia

19.  Hallitus esittää, että maksavien- ja vapaajäsenien osalta yhdistys voi     
  maksaa osan kuluista. Maksavien jäsenten kohdalla edellytetään, että  ko.    
  vuoden jäsenmaksu on maksettu. Ulkopuolisilta maksu on täysimääräinen.

20.  Käsitellään talvi– / kesätapahtumien kustannusosuuksista yhdistyksen    
  jäsenten ja muiden osallistujien kesken sekä paikasta. Kohteita ei ole vielä    
  päätetty. Hallitus esittää yhdistyksen osuudeksi 50 tai 100 € /jäsen.

21.  Käsitellään Musiikkitalon Vappu ja Itsenäisyyspäivän konserttien kustannusjakoa. 
  Hallitus esittää, että lipun hintaa tuetaan 10€/jäsen. Ulkopuolisilta maksu on    
  omakustannushinta sisältäen toimituskulut.

22.  SIL teknikko-osaston toimintaan osallistuminen. 
  Jos hallitus harkintansa mukaan päättää lähettää edustajan(t) SIL teknik ko-osaston   
  kokouksiin yhdistys korvaa siitä aiheutuneet matka – ja majoitus kustannukset.
23.  Kokouksen lisäosan päättäminen

Tilaisuuden päätteeksi nautitaan kermainen lohikeitto ruokajuomien kera

TULEVIA TAPAHTUMIA
Helsingin kaupunginorkesteri
VAPPUMATINEA Musiikkitalossa
Suuren suosion saaneeseen perinteiseen Helsingin kaupunginorkesterin Vappumatineaan 
1.5.2014 klo 14:00 konserttiin olemme varanneet lippuja. Liput ovat permannolla J katsomossa. 
Varaa omasi ajoissa. Viime keväänä moni jäi ”rannalle”.
Tämänkertaisen konsertin johtaa Jaakko Kuusisto ja solistina on lauluyhtye ”Rajaton”.Torstai 
1.5.2014 klo 14:00
Katsomo: Permanto, ovi 7
Liput ovat riveille J1- J4
Lippuja on ostettu vain 24 kpl, joten varaukset kannattaa tehdä pikaisesti.
Lipun hinta jäseneltä 7,50€ ja seuralaiselta 17,50€, 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
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HEHKULAMPPU
Historia

Humphry Davy esitteli hehkulampun toimintaperiaatteen 1802. Tämän jälkeen 1800-lu-
vulla sähköllä hehkuvaa lankaa esitteli useampikin henkilö, esimerkiksi sir William 
Grove 1840 ja Joseph Swan. Saksalaisen Heinrich Göbelin väitetään myös esitelleen heh-
kulamppua. Ongelmana oli hehkulankojen lyhytikäisyys materiaalin hapettuessa ilmassa 
tai metallin sulaminen. Ratkaiseva keksintö toimivan hehkulampun valmistuksessa oli 
Hermann Sprengelin 1870 luvun alussa esittelemä elohopeapumppu, jolla pystyttiin 
kehittämään riittävän hyvä tyhjiö. Yleisesti kunnia hehkulampun keksimisestä anne-
taan Thomas Alva Edisonille, koska hän järjestelmällisesti etsi sopivaa lankamateriaalia, 
aloitti lamppujen valmistuksen ja kehitti koko sähkötuotantojärjestelmän luodakseen 
lampulleen markkinoita. Edisonin lampussa oli tyhjiössä hiililanka, jonka käyttöikä oli 
kuitenkin rajallinen. Unkarilainen yritys Tungsram esitteli 1904 wolframi-hehkulangan, 
jolla saavutettiin pitkä käyttöikä ja se viimeisteli hehkulampun menestyksen valaisimissa.
[
Ensimmäiset hehkulamput olivat kookkaita ja paksulasisia, mikä teki niistä kalliita. Kal-
liin hintansa vuoksi muun muassa Suomessa hehkulamppuja korjattiin.

Pisimpään palanut hehkulamppu on palanut vuodesta 1901 asti. Lampun paksu hehku-
lanka selittää pitkän kestoiän.

Ensimmäinen hehkulamppu Suomessa otettiin käyttöön Finlaysonin tehtaalla Tampe-
reella vuonna 1882. Airam aloitti hehkulamppujen tuotannon vuonna 1925. Hehku-
lamppu oli pitkään ainoa koti- ja toimistokäyttöön sopiva sähköinen valonlähde.

Verrattain alhaisen hyötysuhteen (n. 3–5 %) vuoksi hehkulampun ovat toisen maailman-
sodan jälkeen monin paikoin syrjäyttäneet sitä monta kertaa tehokkaammat loistelamput 
(hyötysuhde n. 10 %), joita myös energiansäästölamput ovat, sekä purkauslamput, joita 
käytetään ulkovaloissa, autojen ajovaloissa ja somistusvaloissa. Nämä korvikkeet eivät 
tosin pääse lähellekään hehkulampun tuottamaa luonnollista ”mustan kappaleen sätei-
lyn” spektrijakaumaa. 1990-luvulta lähtien myös loistediodit eli ledit ovat kehittyneet 
varteenotettaviksi valonlähteiksi valaisinkäyttöön, ja ne ovat vähentäneet hehkulamppu-
jen käyttöä käsivalaisimissa, ajoneuvoissa ja liikennevaloissa. Sähkölaitteiden merkkiva-
lolamppuina ledit ja hohtolamput ovat syrjäyttäneet hehkulampun lähes kokonaan.
I
Lähde: Wikipedia
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 TULOSLASKELMAERITTELY 01.01.2013-31.12.2013
VARAINHANKINTA       
TUOTOT     Vuosi 2013    Vuosi 2012 
  Jäsenmaksut      980,00 €     880,00 €   
  Kannatusmaksut   1 660,00 €    1 490,00 € 
  Musiikkitalo      124,00 €               -   €  
  Nipasmajan vuokrat   1180,00 €    1 260,00 € 
TOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ    3 944,00 €    3 630,00 €
       
KULUT       
  Hoitokulut Nipasmaja  911,96 €    894,36 €  
             Hallitus    622,70 €    381,31 € 
  Vuosi/vaalikokous   1 215,70 €    873,80 € 
  Toimihenkilö- ja liittokok.            -   €     95,06 € 
  Muut hallinnon kulut  191,90 €    15,00 € 
  Toimisto- ja varastonvuokra  210,00 €         -   €  
  Toimistotarvikkeet   22,91 €    126,26 € 
              Postikulut    1 082,90 €    341,50 € 
  Tietoliikenne ja kotisivut  297,60 €    365,20 € 
  Kopiointikulut   377,00 €    283,00 € 
             Pankkikulut    199,45 €    206,31 € 
  Huomionosoitukset   150,00 €    223,80 € 
  Ahvenanmaan matka   800,00 €            -   €  
             Muistolaatta    419,19 €    1 556,92 € 
  Musiikkitalo          -   €            292,00 € 
  Perinnepurjehdus         -   €     5 892,61 € 
  Matka- ja retkikulut   30,00 €    49,50 € 
TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ   6 531,31 €    11 596,63 €
       
RAHOITUSTUOTOT       
  Korkotuotot    60,80 €    67,55 € 
  Osinkotuotot    110,40 €    84,43 € 
RAHOITUSTUOTOT YHTEENSÄ   171,20 €    151,98 €
       
SATUNNAISET ERÄT       
  Jäsenmaksujen palautus         -   €     15 789,00 € 
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ     15 789,00 €
       
TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ  -2 416,11 €    7 974,35 € 
      ==========   ========== 
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    TASE-ERITTELY 31.12.2013    
        
VASTAAVAA       2013   2012
        
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT        
PIKÄAIKAISET SUJOITUKSET        
 OSAKKEET JA OSUUDET       
        
 Nordea osakkeet   678,30 €            678,30 €
 Loma-osake Nipasmaja  17 408,82 €   18 087,12 €  17 408,82 € 18 087,12 €
        
KÄYTTÖOMAOSUUSARVOPAPERIT JA        
KÄYTTÖOMAISUUS     18 087,12 €    18 087,12 €
        
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS        
 Käyttötili OKO   31 012,88 €   33 628,99 €    33 628,99 €
Kassatili         200,00 €             0,00 € 
RAHOITUSOMAISUUS     31 212,88 €    33 628,99 €
        
TASEEN  LOPPUSUMMA     49 300,00 €    51 716,11 €
         =========     ======== 
VASTATTAVAA         
        
OMA PÄÄOMA        
OSAKE- JA MUU VASTAAVA PÄÄOMA        
 Oma pääoma    51 716,11 €     43 741,78 € 
        
ED.TILIKAUSIEN YLI/ALIJÄÄMÄ        
 Tilikauden ylijäämä/alijäämä  -2 416,11 €    7 974,33 € 
        
OMA PÄÄOMA      49 300,00 €     51 716,11 €
        
VIERAS PÄÄOMA        
 LYHYTAIKAINEN       
  OSTOVELAT      
        
TASEEN LOPPUSUMMA  49 300,00 €     51 716,11 €  
     ========       =========  
        



TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013
YLEISTÄ
Vuosi 2013 oli yhdistyksemme 57. toimintavuosi.
Toimintavuoden aikana ovat yhdistyksen jäsenten huolehtimat Liiton edustustehtävät jääneet 
pois liiton purkauduttua vuonna 2012.
Varsinainen toiminta on tapahtunut omana toimintana ja SIL teknikko-osaston puitteissa.
Toivo Myyrä on huolehtinut kotisivujen ylläpidosta ja päivityksistä. Yhdistykselle on avattu 
Facebook sivusto jäsenistön aktiivisuutta lisäämään ja uutta ilmettä tuomaan, kuten myös 
Sähkö & tele–lehden artikkeleihin.

HALLITUS
Hallitus kokoontui toimintavuonna 7 kertaa alla olevan tilaston mukaisesti:

Kari Niittymäki , puheenjohtaja  7
Ossi Lahti,  varapuheenjohtaja  5
Martti Löppönen,  sihteeri  5
Toivo Myyrä  ,  varainhoitaja  5
Juha Jaatinen,  jäsenkirjuri  7
Matti Juhanantti , Nipasmajan isäntä 7
Osmo Zitting    7
Tapani Säilä     4
Jyrki Kilappa    4

sekä pitänyt tarvittavat kutsujen postitalkoo tilaisuudet kaksi kertaa.

JÄSENISTÖ
Uudet jäsenet:  Hannes Huovila
Eronneet  1 kpl
In MEMORIAN: 
Leo Inkinen   29.12.2013
Lauri Kosunen  31.10.2013
Paavo Rajatammi  07.07.2013
Karl H Nordström  20.02.2013

Jäsenmaksujen maksutilanne 31.12.2010 alkaen / henkilöä
   2010 2011 2012 2013
Maksavia:  71 52 41 42 
Maksamatta: 3 3 6  
Vapaajäsenet: 169 174 171 171 
Yhteensä:  243 229 218 213 
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EDUSTUKSET
Sähköturvallisuusmääräysten tulkintalautakunta jäsen Risto Forssell
SIL Teknikko-osaston puheenjohtaja  Matti Juhanantti

KOKOUKSET JA EKSKURSIOT
Sääntömääräinen vuosikokous 
Hotelli Arthurissa 28.2.2013, jäseniä läsnä 19

Sääntömääräinen vaalikokous
Hotelli Arthurissa 19.11.2013, jäseniä läsnä 15
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Kari Niittymäki ja erovuorossa olleet 
johtokunnan jäsenet Juha Jaatinen, Martti Löppönen, Osmo Zitting ja Tapani Säilä valittiin 
jatkamaan kahdeksi vuodeksi.
Toiminnantarkastajaksi valittiin sähköteknikko Mauri Myllyniemi ja hänen sijaisekseen säh-
köteknikko Hannu Teinilä.

Vappu matinea      01.05.2013  20
Puhelinmuseoon tutustuminen     20.05.2013    6
Haaste kalastuskilpailu     06.06 2013    9 + 1
Ahvenanmaan kesäretki     26.06.2013  15
Teknikko opetuksen muistolaatta tutustuminen  29.10.2013 1 2 + 3
Itsenäisyyspäivän juhlakonsertti    06.12.2013  24
Lisäksi jäsenistöä on osallistunut SIL:n järjestämille messumatkoille ja ekskursioille.

URHEILU
Tällä perinteisellä saralla on urheiltu tänäkin vuonna yksilöllisesti, sillä yhdistyksen järjes-
tämiä tilaisuuksia ei ole ollut, vaan jokainen on hiihdellyt omia latujaan ja samoillut omia 
polkujaan.

TALOUS
Talouden hoidossa on noudatettu vuodelle 2013 hyväksyttyä talousarviota.

Nipasmajan kaikki käyttökerrat oli vuokrattuna, joka osoitti, että hinnoitteluun tehty muutos 
nosti majan käyttöastetta. Alueen toinen golfkenttä on otettu käyttöön ja aktiviteettejä lisäävä 
rakentaminen jatkuu.
Vaalikokouksen 2012 valitsemana toiminnan tarkastajana on toiminut Jouko Silfverberg ja 
hänen sijaisenaan Mauri Myllyniemi.

Tilikauden alijäämä on -2 416,11 euroa, jota hallitus esittää kirjattavaksi omaan pääomaan.

Vapaaehtoisista kannatusmaksuista suurkiitokset jäsenille.



EKSKURSIO
Ensi kevääksi/kesäksi on suunniteltu vierailu sähkömuseo Elektraan, Hämeenlinnaan.

Sähkömuseo Elektra tarjoaa kävijöille matkan sähkön käytön ja sähköjärjestelmän histo-
riaan. Vuonna 1999 valmistunut näyttely on havainnollinen katsaus maamme tekniikan ja 
teollisuuden vaiheisiin sekä niin kodin kuin työ- ja asuinympäristönkin kehitykseen. Mu-
seon esineistö ja osastojen näytetaulut johdattavat läpi vuosikymmenten sähkön käytön 
ensi askeleista aina 1970-luvulle, tietotekniikan läpimurron kynnykselle.
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HALLITUS 2014
Puheenjohtaja  Kari Niittymäki, Äestäjäntie 26 C 9, 00390 Helsinki
Puh. 050 320 3902, e-mail etunimi.sukunimi@gmail.com 

 Ossi Lahti, Neilikkakuja 7 A, 01300 Vantaa
Puh. työ 870 0960, faksi 8700 9611, käsi 050 572 4700, koti 873 1838
e-mail etunimi.sukunimi@kubler.fi 

 Martti Löppönen
Haagan Pappilantie 2 A 4, 00320 Helsinki, puh. työ 2340 2727, faksi 2340 2250, 
koti 458 0909, käsi 050 66 363, e-mail etunimi.sukunimi@evl.fi , etunimi.sukunimi@
kolumbus.fi 

Toivo Myyrä, Hiihtäjäntie 1 H 36, 00810 Helsink, Puh. 0400 765 617
e-mail etunimi.sukunimi@kolumbus.fi 

 Juha Jaatinen, Rajatie 28 C, 01230 Vantaa, Puh. koti 876 7459, käsi 040 551 7475
e-mail etunimi.sukunimi@klawers.inet.fi 

Nipasmajan isäntä  Matti Juhanantti, Kivijatatie 11 E 52, 00940 Helsinki
Puh. 050 559 2274 
e-mail mjuhan@welho.com 

Jyrki Kilappa, Oppipojankuja 25 A1, 00640 Helsinki, Puh 0400 713 150

Tapani Säilä, Merenkulkijankuja 3 B 13, 02320 Espoo,  Puh 044 580 0138
e-mail etunimi.sukunimi@kolumbus.fi 

Osmo Zitting, Katrinkuja 4, 01400 Vantaa, Puh 0400 609 126
e-mail etunimi.sukunimi@gmail.com 



- 11 -
TIEDOTTAMINEN
Yhdistyksen kulujen kurissa pitämiseksi paperille tulostettu Sähköinfo postitetaan vain 
kaksi kertaa vuodessa varsinaisten yhdistyksen kokouskutsujen 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 välisenä keskustelufoorumina. Siellä 
voitte avata keskustelun mistä tahansa aiheesta, millä luulette olevan yleistä mielen-
kiintoa. 

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 jäsenkirjurille..

Jäsenistön ikäjakauma

 0-50 50-60 60-65 65-70 70-75  75-80-   80-85      85-90
          Punaiset pylväät ovat maksavia ja vihreät vapaajäseniä



Pks sähköteknikot ja -insinöörit ry
c/o Toivo M

yyrä
H

iihtäjäntie 1 H
 36

00810 H
elsinki


