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Vuoden 2022 johtokunta: Juhani Auvinen puheenjohtaja, Markku Hälinen varapuheenjohtaja, Raimo Kaukiainen
varainhoitaja, Vilho Ruponen sihteeri, Markku Niemi majaisäntä, Mika Petäjämaa, Eero Mattila ja Tuomo Tarvainen,
sekä varajäsenet Mauri Korhonen ja Iska Hämäläinen.
Puheenjohtajan tervehdys:
Hyvää alkanutta vuotta 2022 joka näyttää alkavan jälleen kerran poikkeustoimien kera. Toivoa nyt jo sopii, että paluu
normaalitilanteeseen tapahtuisi keväällä. Korona-aika on kohdellut toimijoita huomattavan eriarvoisesti. Tapahtuma- ja
ravintola-alat ovat kärsineet melkoisesti, mutta samalla on tullut uusia palvelumuotoja mm. elintarvikkeiden ja
tavaroiden tilaus- ja toimituspalveluina. Etätyöskentely on tullut jäädäkseen.
Liikenteen sähköistyminen on käynnissä kovaa vauhtia ja alallemme tämä on vain hyvä asia. Lahdessa löytyy jo
merkittävää tuotantoa latausasemille ja varmasti lisää innovaatioita on tulossa.
Sähköautoja (henkilöauto) kaikkineen on rekisteröity nyt noin 100 000 kpl ja alkavana vuonna myös raskaaseen
liikenteeseen tulee sähköisiä ajoneuvoja. Pääkaupunkiseudulla sähköisiä linja-autoja on jo n.180 kpl.
Iso osa Ihmisistä haluaa mahdollisuuksiensa mukaan uutta parempaa tekniikkaa, mikä sitten on teknisesti tai vihreästi
värjättyä, mutta nämä toiveet ja halut luovat työtä ja sitä tarvitaan.
Terveisin
Juhani Auvinen
Kevään ja ensi syksyn vahvistamattomat tapaamiset klo 18.30 – 20.00
Paikka on Kivimaan ABC, Kiitokatu 2.
Kahviosta on saatavissa virvokkeita.
Kevät
Tammikuu 12 pv
Helmikuu 2 pv vuosikokous
Maaliskuu 2 pv
Huhtikuu 6 pv.
Toukokuun tapaaminen Rautakankareella

Syksy
Syyskuu 7 pv
Lokakuu 5 pv
Marraskuu 2 pv vaalikokous
Joulukuu 7 pv kuukausikokous

Tapaamisista sovitaan tarkemmin erikseen ja ne
vahvistetaan vuosikokouksessa

Urheilu- ja virkistystoiminta
Tapanilan hiihtomajalla on kuntovihko suoritusten merkitsemistä varten.
Arviohiihdot tai sauvakävely järjestetään Tapanilan hiihtomajalla olosuhteiden niin salliessa.
Ilmoitetaan myöhemmin kevään jäsenkirjeissä
Kesäteatteria
Ilmoitetaan myöhemmin kevään jäsenkirjeissä
Laturi
Varauksista voi tiedustella majanisännältä Markku Niemi puh. +358 500 711 450.

LAHDEN SEUDUN SÄHKÖTEKNIKOT JA –INSINÖÖRIT ry
Säve
Säve Lounas kuukauden toinen keskiviikko klo 13.00 paikkana on Ravintola Lokki. Kesä-, heinä- ja elokuussa ei
kokoonnuta. Yhteyshenkilö: Leo Ketola p. 040 756 8444.
Seuraamme THL – tiedotteita, aikoihin voi tulla muutoksia
Käy tutustumassa myös yhdistyksen kotisivuihin osoitteessa www.lassiry.fi
Sivuilla voit myös ilmoittaa muuttuneet yhteystietosi. Esim. sähköpostiosoitteesi, jotta jäsenyytesi säilyy.
Jäsen- ja tiedotusasiat Mika Petäjämaa. Puh 0400 715 737 mika.petajamaa@lsk.fi
Jäsenmaksu 2022
Vuoden 2022 jäsenmaksu tulee suorittaa yhdistyksen tilille eräpäivään 31.03 mennessä. Alla on ohje maksun
suorittamiseen.
Toive olisi, että kaikki maksavat jäsenmaksun, myös vapaajäsenet.

Hyvää ja aktiivista kevättä kaikille
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TILISIIRTO
Viesti maksun saajalle

Saaja
Lahden Seudun Sähköteknikot ja – insinöörit ry
Maksaja

Viite nro 5018
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20 €

