EETEL kuukiri

Hea lugeja, hoiad ekraanil juba teist kuukirja

Novembri juhatuse koosolek toimus nädal enne üldkoosolekut – teemadeks üldkoosoleku ettevalmistus, strateegiapäeva kokkuvõtted, kodulehe
reklaami hinnakirja kehtestamine ja Hulgimüügitoimkonna tegemiste
ülevaade.

ning nende mõjudest. Lisaks muutustele tööde korraldamisele on
lisandunud seadused loonud keskkonna kutsetunnistuste ja pädevuste
süsteemi edasiarenemiseks. Imbi slaidid on loomulikult meie kodulehel.

Strateegiapäeva tulemustest päris tegevuskavade koostamine on
pikaajaline protsess ning
vajab ka osaliste jaoks
meenutamist, et vaadatakse eesmärke ja tegevusi hoides silme ees
aastat 2025. Nii on realistlik teada, et Tunnustatud Elektritööde Ettevõtte staatuse
taasloomisel otsitakse märgile lisandväärtusi, mis annaks ka laiema
kandepinna ning rahalise garantii pakkumine on üks kaalumist väärt mõte
teiste seas. Olulise punktina otsustas juhatus minna üldkoosoleku ette
plaaniga tõsta liikmemaksu 5% asemel skeemiga 5+5% ning seda suuresti
hulgitoimkonna idee põhjal. Näiteks oli selle toimkonna sihtfinantseeritud 95 päevase maksetähtaja teema ning võitsid ka teiste toimkondade
liikmed. Sealt tekkiski põhjendatud soov leida allikas tulevikus taoliste
projektide katteks.

Tavapärastele päevakorrapunktidele lisandus ülevaade strateegiapäeval arutatust ning see oli ka
veidi enam küsimusi ja järgnevaid
arutelusid pälvinud punkt.
Koosoleku alguses anti üle

Kodulehe reklaamide hinnaks 2016 aastal kehtestati 1000.- € logo.
Üldkoosoleku ettevalmistamine ja toimetamine tekitas põnevaid
väljakutseid. Muutused võimalike esinejate ajakavades tegid korraldajate
ülesande veidi keerulisemaks, kuid loodetavasti laabus üritus osalistele
sobivalt. Nagu ehk juba veidi ka traditsiooniks on saanud, saatsime
paremaks ettevalmistamiseks ning tagasiside saamiseks laiali ka küsitluse.
Saime teada, et valdav osa liikmeid pooldab liikmemaksu tõusu, juhtimistegevustega ollakse pigem rahul (kuigi osadel puudub veel tegemiste
kohta info) ning esitati ettevalmistavaid küsimusi nii esinejatele kui
ettepanekuid juhatusele.
Lauri Peetrimägi ja René Nukki
Tallinna Tehnikakõrgkool

Konverents-koosoleku osalejaid
võttis vastu ja võõrustas Tallinna
Tehnikakõrgkool ning koolide
esmase koostöö näidisena
võimaldas kõrval asuv Tallinna
Polütehnikum osalejatel oma
parklat kasutada.

Konverentsiosa kõnedest saab
välja tuua positiivse trendi – ühe
esineja Tallinna Polütehnikumi lõpetajatest lähevad paljud edasi õppima
teise esineja tudengiteks Tehnikakõrgkooli ning seejärel juba ka meie
liikmete ridadesse tööle. Veidi tõsisema pilguga esinemisi kokku võttes
jäid meelde mõlema kooli puhul väga suur tööle saanute protsent
(vastavalt 96% ja 98%) ning pingutamine elektrialade õpetamise
kvaliteedi hoidmisel. 100 aastase Polütehnikumi sooviks on taaselustada
välisvõrkude elektrike koolitus,
Helen Pärk
kuid seni on see olnud
Tallinna
keeruline. Täpselt sama vana
Polütehnikum
Tallinna Tehnikakõrgkool on
võtnud sihiks toetada ka ühiskonna jätkusuutlikku arengut
läbi tehnikavaldkonna, hariduse
ja teaduse sidumise. Suurimaks
väljakutseks on ümbritseva
maailma areng ja muutused koos üliõpilaste käitumismustrite
muutustega. Lauri Peetrimägi slaidid leitavad meie kodulehel.
Hariduse teema jätkuks ja arendamisel rääkis Imbi Jürgen advokaadibüroost Glimstedt ehitusseaduse ja seadme ohutuse seaduse muutustest
Imbi Jürgen
Glimstedt

Üldkoosolek

Märt Viileberg

auhinnad 2015 aasta parimatele
ettevõtetele ning kokkuvõtte pingereast
leiate peagi ilmuvast ajakirjast Elektriala
ning seejärel ka meie kodulehelt.
EETELi tegemisi ja plaane tutvustades olid
prioriteedid nii igapäevasel liikmete
huvide eest seismisel kui ka kaugemas
plaanis liidu arengul. Kuivõrd oleme oma
tegevuse defineerinud läbi nelja valdkonna, mis omavahel koos ja osaliselt kattumas,
siis on ka tänane nägemus kevadel valitavast
juhatusest sellest mõttest kantud – nimelt
võiks tulevased juhatuse liikmed oma liidus
toimetamise valdkondadeks võtta kas liikmed,
kutsed, kvaliteet või lobby ning kombineerides
neid 4 sektsiooni esindamisega ja juhatuse
esimehe tööga võiks igale juhatuse liikmele 7st
jääda roll ühes või mitmes vallas.

Teenetemärk
Rein Oidramile

Teenetemärk
Toomas Birkenile

Olulise punktina kinnitati liikmemaksu tõus
10% võrra. Sisuliselt tähendas see 5% tõusu liidu eelarve tasakaalus
hoidmiseks ning väikse reservi kogumiseks ning 5% tegutsemisfondi
loomiseks. Fond on küll mõnevõrra piltlik nimetus ning sisu on sellel 5%
summal lihtsam. Nimelt on sellisel moel kogutav summa aluseks
toimkondade ettepanekul realiseeritavatele sihtfinantseerimise või
üldistes huvides lahendatavatele projektidele. Mööduva aasta näitena
saab tuua projektid, kus mõne toimkonna liikmed maksid kinni juriidilisi
teenuseid, mis sisuliselt aitasid lahendada ka vastava toimkonna väliste
liikmete probleeme.
Järgneval aastal on juhatusel
võimalik sellistele
projektidele kogutavast 5%
„fondist“ raha eraldada.
Liidu eelarve kinnitati peale
lühikest arutelu üksmeelselt
ning koosoleku lõpetasid
sellele järgnenud arutelud
strateegiapäeva tutvustamisel tõstetud mõtete üle.

Koosoleku juht
Margus Tammik ja
protokollija
Elena Past

Peale koosolekut asus allakirjutanu koostama artiklit meie TOP2015
kohta ning siinkohal saab tuua välja vaid kaks numbrit (enamat juba koos
ajakirjaga) – meie liikmete kogukäive on eelmisel aastal (võrrelduna 2013
aastaga) kukkunud 65 Miljonit € ehk 7,5%. Selles valguses võib soovida
palju jaksu ning sisulist majanduskasvu kõigile meie liikmetele!
Algavat kena talve soovides,
Arles Taal
Juhatuse liige ja tegevjuhi
kohusetäitja
Pildid Elektriala ja Arles Taal
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