


puheenjohtajan katsaus
Yhdistyksen vaalikokous on jälleen edessä. Tapahtumia riittää sekä 
kotimaassa, että ulkomailla. Yhdistyksen toiminnan aktiivisuus on 
kiinni jäsenistön omasta aktiviteetista. Hallituksen jäsenten toimin-
taa tukevat jäsenistön toiveet toiminnan järjestämiseksi.
Jäsenistö, kuten myös hallitus ikääntyy ja sen myötä aktiivisuus 
yhdistyksessä vähenee. Ikääntymisen myötä tulee mukaan muita 
harrastuksia kuin ammatillisaatteellisessa yhdistyksessä toimiminen. 
Työelämään kuuluvat jatkuvat muutoshaasteet myös ikääntyville.
Yhdistyksen kulujen pienentämiseksi ja turhan työn välttämiseksi on 
hallituksessa esitetty keinoksi, että kokouskutsut lähetettäisiin säh-
köpostilla niille henkilöille joilla se on. Ideasta tarvitaan jäsenistön 
kannanottoja puolesta tai vastaan. 
Talous Suomessa, kuten myös maailmalla elää aallon pohjassa, joskin on hieman näkyvis-
sä nousua. Naapurivaltion asettaminen talouspakotteiden alle sotatoimiensa ja valloitus-
retkien johdosta itsenäiseen valtioon on tuonut oman lisänsä Suomelle. Samasta syystä on 
turvallisuuspolitiikkaamme linjoja valtion johdon taholta tarkasteltu kriittisesti.
Vuoden aikana Suomen hallituksen kokoonpanossa on tapahtunut paljon muutoksia: 
eurovaalit, ministerivaihdoksia esim. pää- ja valtionvaranministeri puolueidensa uusina 
puheenjohtajina, vasemmistoliitto ja vihreät ovat jättäneet hallituksen omien ideologiansa 
vuoksi. Ministerivaihdoksilla on ollut myös vaikutusta Helsingin poliittiseen kenttään. 
Laura Räty jätti apulaiskaupunginjohtajan tehtävät ministeripestin saatuaan. Hallituksen 
pystyssä pysyminen on veitsen terällä tätä kirjoitettaessa, oppositio on laatimassa väliky-
symystä hallituksen talouspolitiikasta.
Työmarkkina osapuolet saivat monen vuoden neuvotteluiden jälkeen päätökseen eläke-
uudistuksen. Eläkeikärajan nostaminen vaikuttaa myös nuorempien yhdistyksen jäsenten 
työssäolo vuosiin. Kaikkein tärkeimpänä asiana kuitenkin pidän terveenä pääsyä eläkkeel-
le.
Sähköteknikkoja arvostetaan edelleen Tukes:n ja TEM:n taholla, koska meiltä on pyydetty 
nimeämään edustaja Sähköturvallisuuden neuvottelukuntaan. Yhdistyksen hallituksen 
kokous nimesi Risto Forssellin ehdolle, odotamme päätöstä.
SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus 3. painoksesta STUL pyytää lausuntoa 28.11.2014 men-
nessä. Materiaalin voi pyytää SIL:n toimistosta. STUL:sta Henrik Rouskulta ja Pertti Mä-
kiseltä saa lisätietoja. Sähköala lehdessä (10/2014) on monta mielenkiintoista artikkelia 
sähköisestä viestinnästä. Maanpäälliset verkon maksu-tv-kanavat siirtyvät T2-tekniikalla 
toimivaksi vuoden 2017 alusta. Koko tarjonnan vastaanottoon tarvitaan kaksi antennia.
Olihan sitä ennenkin ainakin kaksi antennia katolla, Suomen / Viron lähetysten vastaan-
ottoon kummallakin puolella Suomenlahtea. Vuonna 1971 Espooseen valmistuneen lä-
hetysmaston kautta näkyi Suomen TV-lähetykset Pohjois-Virossa. Lehden julisteen kuva-
teksti kertoo myös: ”näytettäessä Suomen TV:n kautta Emmanuel, tyhjeni koko Etelä-Viro 
liikuntakykyisestä väestä”.
Nykyiset rakennusmääräyskokoelmat ja uudet eristeet ovat tuoneet mukanaan myös kän-
nyköiden kuuluvuus ongelmia ja etenkin Al-päällysteiset eristeet ja selektiivi lasit lisäävät 
ongelman esiintymistä. Uudet 3G ja 4G verkkojen kuuluvuus on kyseenalaista näissä 
taloissa ilman lisäantenneja. Ongelma esiintyy myös ilman eristeitä Nipasessa, kun 3G 
verkossa oli kaksi tolppaa soitettassa, niin yhteys ei muodostunut vaan oli varattu sisällä 
mökissä. Ei auttanut muu, kuin vaihtaa toiminta 2G verkkoon, että sai yhteyden sisältä. 
Vietin mielenkiintoisen syysloman säiden suhteen viikoilla 38—39, joista ensimmäinen 
oli Inarin hienoissa maisemissa kalastellen ja nauttien hienoista syysilmoista, haistellen 
talven tuloa ja toisen viikon Nipasessa, jolloin tiistaina ja keskiviikkona tuli lunta vaaka-
suoraan ja teille kertyi lumisohjoa. Mutta eihän mikään sää estä ulkoilua, kun niihin osaa 
varautua. 
Lumihiutaleiden leijaillessa ja pohjoisen 10oC lämpötilan kera toivotan jäsenistölle hyvää 
syksyä.

Kari Niittymäki
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KOKOUSKUTSU

Pääkaupunkiseudun sähköteknikot- ja –insinöörit 
ry jäsenet kutsutaan varsinaiseen vaalikokoukseen 
11.11.2014 klo 18:00 alkaen Hotel Arthuriin, Vuorikatu 
19, Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat

– valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

– valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja muut tarvittavat kokouksen 
toimihenkilöt

– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

– käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat

– hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaksi vuodeksi

– päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkiot

– määrätään jäsenmaksun suuruus ja sen perintätapa

– hyväksytään tulo- ja menoarvio seuraavaksi vuodeksi

– valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi

– päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä seuraavaksi vuodeksi 
sääntöjen 4 §:n mukaisesti

– valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

– valitaan toiminnantarkastaja ja varahenkilö tarkastamaan yh-
distyksen seuraavan vuoden toiminta ja tilit

– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS 2014
AIKA 11.11.2014 alkaen klo 18:00
PAIKKA Hotel Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki

HALLITUKSEN ESITYS SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VAALIKOKOUKSEN 
TYÖJÄRJESTYKSEKSI

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 Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodeksi 2015
11 Päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioista sekä kulukorvauk-

sista
12 Päätetään periaatteesta virkistystilaisuudet, museot, tutustumiskäynnit ja muut 

vastaavat kustannusjaosta 
(Hallituksen esitys: 
jäsenistön osalta maksetaan sisäänpääsymaksut, yhteiskuljetuksista, ruokailukuluista, konserttilipuista, kunkin 
tilaisuuden osalta hallituksen päätöksen mukaan. 
Muiden osallistujien osalta peritään kulut täysimääräisinä mukaan lukien varaus- ja hankintakulut)

13 Määrätään jäsenmaksun suuruus ja sen perintätapa  
(hallituksen esitys 20 euroa vuosi / pankkisiirto / eräpäivä 31.3.2015)

14 Hyväksytään tulo- ja menoarvio vuodeksi 2015
15 Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 2015 (nykyinen Kari Niittymäki)

16 Päätetään sääntöjen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenten lukumäärästä (4 / 6 / 8 jäsentä)

17 Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 
nykyinen jatkavat jäsenet, Juha Jaatinen, Osmo Zitting, Tapani Säilä ja Martti Löp-
pönen ( erovuorossa Ossi Lahti, Toivo Myyrä, Jyrki Kilappa ja Matti Juhanantti).

18 Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen sijainen tarkastamaan yhdistyksen vuoden 
2015 toiminta 
(kuluvan vuoden toiminnantarkastaja on Mauri Myllyniemi ja hänen sijaisensa 
Hannu Teinilä)
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19 Hallitus esittää suoritettavaksi yleiskeskustelun yhdistyksen toiminnan 
tulevaisuudesta ja varojen käytöstä

• jäsenistö pääasiassa vapaajäseniä
• toiminta vapaaehtoisten jäsenmaksujen varassa
• yhdistys 60 vuotta tilaisuuden kustannusten kattaminen

20 Jäsenistön vaalikokoukselle sääntöjen mukaan esitetyt asiat

21 Muut mahdolliset asiat

22 Kokouksen päättäminen
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TOMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015
Hallituksen esitys

JÄRJESTÖTOIMINTA
Yhdistyksemme osallistuu erilaisiin sähköalaa ja koulutusta käsitteleviin 
työryhmiin yhdessä Sähköinsinööriliitto ry:n kanssa.
Tämän lisäksi yhdistys jatkaa 60-vuotis juhlallisuuksien järjestelyjen val-
mistelua vuodeksi 2016.
Tämä koko yhteiskuntaamme palveleva ammatillisaatteellinen toiminta 
mahdollistaa koko jäsenkuntamme osallistumisen oman alamme kehittä-
miseen.

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

TIEDOTUSTOIMINTA
Tiedotustoimintaa hoidetaan kotisivulla www.sahkoteknikot.fi, 
Facebookissa www.fasebook.com/sahkoteknikot, sähköpostilla, 
postitettavilla jäsentiedotteilla, Sähkö & Tele-lehdessä sekä 
yhdistyksen kokouksien yhteydessä.

URHEILU- JA VIRKISTYSTOIMINTA
Yhdistys hankkii perinteeksi muodostuneisiin Musiikkitalon 
Vappumatineaan ja Itsenäisyyspäivän konserttiin ryhmälippuja. 
Liput myydään jäsenistölle omakustannushintaan.
Kesän avaus suoritetaan jäsenistön antamien ehdotusten mukaan.

TALOUS
Hallituksen tavoitteena on noudattaa säästäväistä, mutta kuitenkin 
toimintaa ylläpitävää talouslinjaa vuodella 2015.
Hallituksen tulee laatia talouden pitkän tähtäyksen suunnitelma 
vuoden 2014 aikana, koska normaalit jäsenmaksutulot ehtyvät. 
Pitkäntähtäyksen suunnitelmaan tulee sisällyttää Nipasmajan 
viikko-osakkeen realisointi.
Tahkovuoren alueen harrastusmahdollisuudet ovat lisääntyneet mm. 
golfin ja ratsastuksen osalta. Tämän uskomme lisäävän Nipasmajan 
ympärivuotista käyttöä.
Hallitus ehdottaa vuodeksi 2015 jäsenmaksun suuruudeksi 20 
euroa/jäsen.
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TULO- JA MENOARVIO 
TILIVUOSI 2015 

TULOT
 

Budjetti Vertailu
2015 2014

Jäsenmaksutulot 41x 20,00 € 820,00 920,00
Rahoitustuotot 150,00 150,00
Nipasmaja 1 200,00 1 200,00
Muut tuotot Kannatusmaksut 1 600,00 1 600,00

Tulot yhteensä 3 770,00 € 3 870,00 €

MENOT
Nipasmaja, hoitomaksut 950,00 850,00
Varastonvuokra 12 x 70 € 840,00 840,00
Hallitus 800,00 800,00
Vuosi- ja vaalikokoukset 1 200,00 1 200,00
Postituskulut 400,00 300,00
Toimistotarvikkeet 150,00 150,00
Tietoliikenne- ja www- kulut 360,00 350,00
Huomionosoitukset, lahjat, viirit 100,00 200,00
Kopiointikulut 450,00 350,00
Pankkikulut 200,00 200,00
Ekskursiot 1 500,00 1 500,00
Muut kulut 100,00 100,00

Kulut yhteensä 7 050,00 € 6 840,00 €
Tilikauden tappio -3 280,00  € -2 970,00  €
 
Hallitus
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