


PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
Suomen uusi hallitus on saanut vetäjäkseen insinöörin ja hallitukseen 
on myös päässyt mukaan perussuomalaiset. Valtio velkaantuu, työttö-
myys kasvaa, ja julkisen hallinnon menoja on karsittava työvoimakus-
tannuksia pienenettävä. Hallitus on esittänyt säädettäväksi pakkola-
keja, jotka vaikuttaisivat kaikkien kansalaisten elämään tavalla tai toi-
sella. Ay-liike järjesti suuren mielenosoituksen rautatientorilla lakeja 
vastaan. Lehtitietojen mukaan työmarkkinaosapuolet ovat saamassa 
aikaan seuraavien vuosien työehdoista ja palkoista. Tämä osa valta-
kunnan politiikasta elää omaa elämäänsä tällä hetkellä ja odotamme 
tuloksia kukin tahollaan.
Ensi vuonna tulee kuluneeksi 60-vuotta yhdistyksen Sähköteknikot r.y:n perustamisesta. 
Juhlan valmistelut ovat loppusuoralla, mutta jokainen jäsen voi vielä vaikuttaa niiden sisäl-
töön. Anna vinkki hallituksen jäsenelle tai yhdistyksen sähköisten viestimien kautta palaut-
teena huomioon otettavaksi. Ensi vuonna SIL viettää 90-vuotis juhliaan, joten sähköalan 
järjestötoiminnalla on todellinen juhlavuosi.
Juhlista huolimatta alla on vielä kuluvan syksyn aikana tärkeitä etappeja edessään ja niihin 
vaikuttaminen on tärkeätä. Uusi hissiturvallisuuslaki kumoaa entisen ja kaikki siinä voi-
maan saatetut alemmat säädökset. Laki on eduskuntakäsittelyssä ja annetaan syksyn kulues-
sa.
Uusi sähköturvallisuuslaki ehdotus on lausunnolla ja lausunnon antoaika päättyy 
16.11.2015. Koko lausuntopyyntö sisältää 142 sivua perusteluineen. Sähköturvallisuuslaki 
sisältää 122 §, sekä lisäksi liitteenä on neljä valtioneuvoston asetusehdotusta liitteineen, eli 
olennaiset turvallisuusvaatimukset. Asetusehdotukset ovat: sähkölaitteiden ja –laitteistojen 
sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta, sähkölaitteiden turvallisuudesta (LVD), sähkö-
työstä ja käytöstä sekä sähkölaitteistoista. Tämän lisäksi ainakin ATEX –direktiivin alisista 
asioista on pyydetty lausunto, joka vaikuttaa myös sähköasennuksiin näissä tiloissa. Luon-
nokset ovat luettavissa TEM verkkosivuilla ( https://www.tem.fi /ajankohtaista/vireilla/lau-
suntopyynnot/ ).
Muutos on muhinut pitkään ja perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston pienjännitedi-
rektiivi ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeviin direktiiveihin. Laki on tarkoitettu 
tulemaan voimaan 20.4.2016 asetuksineen. Kun edellä olevaa säädöskokoelmaa vertaa 1901 
N:o 9 suomen suuriruhtinanmaan asetus-kokoelman Laki sähkölaitoksista valon 
synnyttämistä tahi siirtoa varten, joka on annettu Helsingissä, 11 p:nä Huhtikuuta sisälsi 
ainoastaan 5 §, voidaan todeta, että tämän päivän yhteiskunta tarvitsee säätelyä monella 
taholla yhä tarkemmin.
Jäsenistömme ukkoutuu joka vuosi yhä enemmän ja on siirtymässä todelliseen vapaajäsen 
aikaan. Yhdistyksen hallituksessa on kiitollisuudella todettu, että yhdistyksen vapaajäsenik-
si jääneet henkilöt suurelta osin maksavat toiminnan yläpitämiseksi vapaaehtoisesti kanna-
tus jäsenmaksun. Yhdistys pyrkii jatkossakin järjestämään kaikkia jäseniä kiinnostavia ta-
pahtumia jäsenistöltä saatavien ehdotusten pohjalta. Vuoden 2015 kesäretken kuvagalleria 
on kotisivuilla katseltavissa.
Syksyisellä Nipamajan retkellä Valio myrsky kaatoi yöllä puun niin, että olisimme olleet 
motissa, ellei Tahkon talkkari olisi tullut ja katkaissut komean tukkipuun kuljetuskuntoon 
sahalle vietäväksi. Naapuri mökin vaurioituminen oli muutamasta kymmenestä sentistä kiin-
ni. Vaurioita syntyi ainoastaan katuneen puun vieressä olleelle katujakokaapille ja viereisen 
mökin pistorasiapylväälle. Muuten saimme nauttia pidennetyn viikonlopun raikkaassa syys 
säässä ja nauttia ulkoilun tuomista iloista Nilsiän maisemissa.

Jäsenistölle hyvää loppusyksyä ja muistakaa osallistua vaalikokoukseen ja vaikuttaa yhdistyk-
sen tulevaisuuteen kokouksessa.
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KOKOUSKUTSU

Pääkaupunkiseudun sähköteknikot- ja –insinöörit ry jäsenet 
kutsutaan varsinaiseen vaalikokoukseen xx.xx2015 klo 18:00 
alkaen Hotel Arthuriin, Vuorikatu 19, Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat

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 Kuullaan varsinaisen ja ylimääräisen liittokokouksen raportti edustajilta
11 Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodeksi 2016
12 Päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioista
13 Määrätään jäsenmaksun suuruus ja sen perintätapa 

(hallituksen esitys 20 euroa vuosi / pankkisiirto / eräpäivä 31.3.2016)
14 Päätetään pysyväis päätökseksi kulttuuri ja virkistystapahtumissa

Hallitus esittää: kulttuuri- ja virkistystapahtumia tuetaan 10 € jäseneltä [mm. Musiikkitalot, teatterit, 
taidenäyttelyt, museot, tutustumiskäynnit], seuralaiselta kustannukset peritään todellisten kulujen 
mukaan. Laajennetulla pääkaupunkiseudulla yhdistys ei järjestä erillisiä kuljetuksia. Laajennetun 
pääkaupunkiseudun ulkopuolelle tapahtuvien matkojen järjestämisestä ja niiden kustannuksien 
kattamiseksi perittävistä maksuista annetaan päätäntävalta yhdistyksen hallitukselle.

15 Päätetään 60-vuotisjuhlatilaisuuden kustannuksien kattamisperiaatteesta
Jäseniltä peritään ns. ilmoittautumis kulu /(5 €), seuralaisilta todelliset kulut, kutsuvieraat (keitä he 
sitten ovatkin), onnittelemaan tulijoiden lahjat ohjataa jollekin tilille (Esim SPR katastrofi  rahasto)

16 Hyväksytään tulo- ja menoarvio vuodeksi 2016
17 Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 2016 (nykyinen Kari Niittymäki)
18 Päätetään sääntöjen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenten lukumäärästä

(4 / 6 / 8 jäsentä)
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19 Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
jatkavat jäsenet, Ossi Lahti; Toivo Myyrä; Jyrki Kilappa ja Matti Juhanantti, erovuorossa Juha Jaatinen, 
Osmo Zitting, Tapani Säilä ja Martti Löppönen .

20 Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille sijaiset tarkastamaan 
yhdistyksen vuoden 2016 toiminta (PRH:n tulkinta = määrässä 
noudatettava säännöissä mainittua tilintarkastajien lukumääräärää)
(kuluvan vuoden toiminnantarkastaja on Mauri Myllyniemi ja hänen sijaisensa Risto Keränen)

21 Jäsenistön vaalikokoukselle sääntöjen mukaan esitetyt asia
Sääntöjen määräämässä ajassa ei esityksiä kokouksen käsiteltäväksi

22 Kokouksen päättäminen
Muut mahdolliset asiat, joita ei merkitä pöytäkirjaan käsitellään kokouksen jälkeen.

Radion sinfoniaorkesterin Itsenäisyyspäivän juhlakonsertti
Musiikkitalossa sunnuntaina 6.12,2015 klo 15.00
Olemme hankkineet lippuja jo perineeksi muodostuneeseen Itsenäisyyspäivän 
juhlakonserttiin.
Liput maksavat jäsenille 8€ ja seuralaiselle 18€.
Varauksen voit tehdä täältä kotisivulta viestit- painikkeella tai sähköpostilla info@
sahkoteknikot.fi . Puhelinvaraukset: Toivo Myyrä 0400 765 617.

Tapahtuman kuvaus

Aulis Sallinen on säveltänyt orkesterisäestyksen Sibeliuksen tunnettuihin yksinlau-
luihin, jotka RSO esittää Itsenäisyyspäivän juhlakonsertissa. Laulujen solistiosuu-
den tulkitsee ruotsalainen huippumezzosopraano Anne Sofi e von Otter. Lisäksi 
kuullaan mm. Sebastian Fagerlundin orkesteriteos Stonework.
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Yhdistyksen 60v juhlat
Yhdistyksen perustamisesta tulee 30.5.2016 
kuluneeksi 60 vuotta. Vuosipäivää juhlitaan 
iltajuhlassa (avec) 21.5.2016 hyvän ruuan, 
musiikin ja vapaanseurustelun merkeissä.
Iltajuhlasta peritään jäseniltä 5€ ilmoittau-
tumismaksua ja seuralaiselta illallisen kus-
tannuksen mukaan.
Kutsu juhlaan ja tarkempi ohjelma julkiste-
taan myöhemmin. 
Juhla järjestetään Hotel Arthurin juhlahuo-
neistossa Vuorikatu 19.
Merkitkää aika kalenteriinne jo tänään. 
Tämä on tilaisuus, joka ei tule toistumaan.
 

Sähköpostiosoitteet
Viestinnän nopeuttamiseksi ja myös kustannussyistä jäsenistölle suunnattu 
tiedottaminen tapahtuu mm. sähköpostilla.
Jos osoitteesi on muuttunut, ilmoita sähköpostiosoitteesi:
info@sahkoteknikot.fi  tai jäsenkirjurille jaatinen.juha.m@gmail.com 
Jos olet muuttanut tai muuttamassa niin kerro uusi osoitteesi.
 Olemme myös Facebookissa www.facebook.com/Sahkoteknikot 
Siellä julkaisemme sekalaisia uutislinkkejä ja kerromme yhdistyksen tule-
vista tapahtumista. Toivomme jäsenistön avaavan siellä myös omia keskus-
teluaiheita.

SIL tapahtumia
17.11.2015 Sähköinsinööriliiton syyskokous 
25.11.2014 Sähköinsinööriliiton Pikkujoulut 
3.-5.2.2016 Sähkö, Tele, Valo ja AV- messut Jyväskylässä
18.3 2016 SIL 90 vuotta- iltatilaisuus
26.3-2.4.2016 SIL- seniorien pääsiäismatka
Lisää Sähköinsinööriliitto ry:n toiminnasta: www.sil.fi 
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TOMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016
Hallituksen esitys

JÄRJESTÖTOIMINTA
Yhdistyksemme osallistuu erilaisiin sähköalaa ja kolutusta käsitteleviin työ-
ryhmiin yhdessä Sähköinsinööriliitto ry:n kanssa.
Tämän lisäksi yhdistyksen jäsenille järjestetään 60-vuotis juhlallisuus. 
Tämä koko yhteiskuntaamme palveleva ammatillisaatteellinen toiminta 
mahdollistaa koko jäsenkuntamme osallistumisen oman alamme kehittä-
miseen.

KUUKAUSIKOKOUKSET, EXCURSIOT JA MATKAT
Kuukausikokoukset ja excursiot ovat tärkeitä mielipiteiden vaihto- ja yh-
dessäolotilaisuuksia. 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 jäsentiedotteiden ja Sähkö & Tele-lehden väli-
tyksellä sekä erilaisten kokouksien yhteydessä ja omien kotisivujen avulla.

URHEILU- JA VIRKISTYSTOIMINTA
Yhdistys hankkii perinteeksi muodostuneisiin Musiikkitalon Vappumati-
neaan ja Itsenäisyyspäivän konserttiin ryhmäliput. Muhin kulttuuritapah-
tumiin hankitaan ryhmälippuja jäsenistön ehdotuksen mukaisesti. Liput 
myydään jäsenistölle vaalikokouksen päättämän hinnoittelun mukaisesti.

TALOUS
Hallituksen tavoitteena on noudattaa säästäväistä, mutta kuitenkin toimin-
taa ylläpitävää talouslinjaa vuonna 2016.
Hallituksen tulee laatia talouden pitkän tähtäyksen suunnitelma vuoden 
2016 aikana, koska normaalit jäsenmaksutulot ehtyvät. Pitkäntähtäyksen 
suunnitelmaan tulee sisällyttää myös Nipasmajan viikko-osakkeen reali-
sointi.
Tahkovuoren alueen harrastusmahdollisuudet ovat lisääntyneet mm. golfi n 
ja ratsastuksen osalta. Tämän uskomme lisäävän Nipasmajan ympärivuo-
tista käyttöä.
Hallitus ehdottaa vuodeksi 2016 jäsenmaksun suuruudeksi 20 euroa/
jäsen.
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Pääkaupunkiseudun sähköteknikot ja -insinöörit ry      
           
           
 TULO- JA MENOARVIO TILIVUOSI 2016

TULOT           
         
      Budjetti  Vertailu 
      2016  2015 
         
Jäsenmaksutulot  30 x 20,00 €  600,00  820,00 
Rahoitustuotot     150,00  150,00 
Nipasmaja      1 200,00  1 200,00 
Muut tuotot  Kannatusmaksut  1 600,00  1 600,00 
      3 550,00€  3 770,00€
         
         
MENOT         
         
         
Nipasmaja, hoitomaksut    970,00  950,00 
Varastonvuokra  12 x 70€   840,00  840,00 
Hallitus      800,00  800,00 
Vuosi- ja vaalikokoukset    900,00  1 200,00 
Postituskulut     460,00  400,00 
Toimistotarvikkeet     150,00  150,00 
Tietoliikenne- ja www- kulut    360,00  360,00 
Huomionosoitukset, lahjat, viirit   200,00  100,00 
Kopiointikulut     600,00  450,00 
Pankkikulut     200,00  200,00 
Ekskursiot      300,00  1 500,00 
60 vuotta      5 400,00  0,00 
Muut kulut      100,00  100,00 
      11 280,00€  7 050,00€
         
Tilikauden tappio     -7 730,00 €  -3 280,00 €
         
Hallitus         
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