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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala esittää kaupunginhallitukselle Uudenmaan sähkö- ja teleurakoitsijoiden (STUL) ja KNX Finland ry:n jäsenyyksiä vuodelle 2020. Jäsenmaksut maksetaan Uudenmaan sähköja teleurakoitsijoiden liitolle (STUL) ja KNX Finland ry:lle.
KNX Finland ry:n jäsenmaksu vuodelle 2020 on 200,- € ja Uudenmaan
sähkö- ja teleurakoitsijoiden liiton (STUL) jäsenmaksu on 50,- €.
Molempien jäsenyys on ollut perusteltua ja on entistä perustellumpaa
ammatillisen koulutuksen muutoksessa. Opettajakunnan vuorovaikutus
maakunnan työelämän merkittävien toimijoiden kanssa auttaa opettajia
kehittämään opetustaan; opettajilla on suora kontakti alan tuoreisiin
muutoksiin.
Sähkö- ja teleurakoitsijoiden liitto on merkittävä asiantuntija ja lausunnonantaja eduskunnan säätäessä uusia sähköalaa koskevia lakeja ja
asetuksia. Liitto tarjoaa mm. sähköturvallisuuskoulutusta, joka on ammatillisen osaamisen ylläpidossa välttämätöntä. Liiton oppilaitosjäsenyys tarjoaa edulliset kurssihinnat. Lisäksi liitto tarjoaa myös mainion
yhteistyö- ja verkottumisfoorumin oppilaitokselle ja opettajille.
KNX-Finland ry on tällä hetkellä johtava kiinteistöautomaation kehittämisyhdistys ja sen jäsenyyttä perustelemme olemalla kehityksen kärjessä. KNX-Finland ry:n jäseniä ovat mm. muut merkittävimmät oppilaitokset Suomessa.
KNX-Finland ry kouluttaa Suomessa KNX-tekniikkaan ja ylläpitää KNXtekniikan yhteistyöfoorumia jossa haluamme olla mukana. KNXtekniikka on kiinteistöautomaation ohjelmointijärjestelmä, joka on erittäin käytetty ympäri Eurooppaa ja Suomea.
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Lisäksi jäsenyys on perusteltua sen vuoksi, että lopetetun ammatillisen
neuvottelukunnan tilalla ei ole oppilaitoksen ja työelämän välistä virallista kontaktia.
Jäsenenä saamme tiedon koulutuksista ja koulutuksen jäsenhintaan.
Lopullinen tavoitteemme on olla itse sertifioitu KNX-kouluttaja.
KNX-Finlandin kärkiasema saattaa tulevaisuudessa muuttua jäsenyydestä luopumista tulee harkita silloin uudestaan.
Vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimialan tai
liikelaitoksen esityksestä kaunpungihallitus päättää kaupungin liittymisestä järjestöihin. Uusia verkostojäsenyyksiä esitettäessä tulisi samassa yhteydessä pyrkiä tarkastalemaan mahdollisuutta luopua jostakin aiemmasta jäsenyydestä. Tehdyssä jäsentarkastelussa ei ole löytynyt sellaista verkostoa, jonka jäsenyydestä voisi tässä yhteydessä luopua.
Lisätiedot
Markku Tyni, rehtori, puhelin: 09 310 24698
Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5
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