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PALVELEMAAN 

 
TEKNIKEN I LIVETS 

TJÄNST 
 
TECHNOLOGY FOR LIFE 

 
 

...on tekniikasta, sen vaikutuksista ja 
uudenlaisesta suuntaamisesta 

kiinnostuneiden yhdistys 
 
 
 

 
TEKNIIKKA PYSTYY MONIN 
TAVOIN HELPOTTAMAAN 
IHMISTEN ELÄMÄÄ -  
MUTTA PYSTYYKÖ SE MYÖS 
RATKAISEMAAN AIHEUTTAMANSA 
ONGELMAT? 
 
Tämä edellyttää koko teknologisen järjestelmän 
uudenlaista suuntaamista: 
 
Ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa teknologisiin 
valintoihin on lisättävä. Tutkimus- ja opetustyössä 
on kiinnitettävä enemmän huomiota kestävän ke-
hityksen edistämiseen. Tekniikan alalla työskente-
levien pyrkimyksiä eettiseen vastuullisuuteen työs-
sään on tuettava. 
 
Ilman, veden ja maaperän suojelemiseksi pitää vä-
hentää saastepäästöjä kehittämällä normeja, stan-
dardeja ja taloudellisia ohjauskeinoja. Uusiutumat-
tomien luonnonvarojen käyttöä pitää vähentää, 
siirtyä kierrätykseen, säästävämpään teknologiaan 
ja energian käyttöön. 
 
Varustelutuotantoa kaikkialla maailmassa on 
vähennettävä ja suunnattava vapautuvia voimava-
roja kehitysmaiden kansalaisten perustarpeiden 
tyydyttämiseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen. 
On edistettävä kriisien rauhanomaista 
ennaltaehkäisyä sekä luotava edellytykset 
kestävälle rauhalle huomioimalla inhimillinen 
turvallisuus ja globaali vastuu. 
 
 
 
 

TULE MUKAAN! 
TEP TOIMII ...jo vuodesta 1983! 
 
 
 
TEP TOIMII edellä mainittujen muutosten aikaan-
saamiseksi ja siten eettisten periaatteiden huomi-
oon ottamiseksi myös käytännössä. 
 
TEP KERÄÄ YHTEEN tekniikan käytöstä kiinnostu-
neita keskustelemaan, oppimaan lisää tekniikan 
vaikutuksista ympäristöön ja yhteiskuntaan, toimi-
maan inhimillisemmän ja luonnonmukaisemman 
tekniikan edistämiseksi sekä kehittämään uusia 
vaihtoehtoja. 
 
TEP JÄRJESTÄÄ seminaareja ja teemapäiviä tek-
niikan opetuksesta, teknologiapolitiikasta, insinöö-
rietiikasta, kehitysyhteistyöstä, teknologian ar-
vioinnista, ympäristöpolitiikasta jne. TEP toimii 
yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen sekä 
ammatillisten järjestöjen kanssa. TEP tekee 
esityksiä päättäville tahoille asiansa edistämiseksi. 
TEP osallistuu kansainväliseen toimintaan 
erityisesti INESin (International Network of 
Engineers and Scientists for Global Responsibility) 
aktiivijäsenenä. TEP julkaisee säännöllisesti omaa 
tiedotettaan ja harjoittaa muuta julkaisutoimintaa. 
 
TEP-KLUBI on keskustelutilaisuus, jossa 
asiantuntija alustaa keskustelun ajankohtaisesta 
tekniikkaan liittyvästä aiheesta. 
 
 
 



TEKNIIKKA ELÄMÄÄ 
PALVELEMAAN   

TEKNIKEN I LIVETS TJÄNST TECHNOLOGY FOR LIFE 

 

Voit tutustua TEPiin www-sivuillamme osoitteessa http://tep.kaapeli.fi/ 

MYÖS ULKOMAILLA . . . 
 
TEPin kehitysyhteistyöhankkeilla parannetaan 
kehitysmaiden perustoimeentuloa, naisten asemaa 
ja ympäristön tilaa edistämällä paikallisia 
voimavaroja hyödyntävää luotettavasti toimivaa, 
yksinkertaista, vähän pääomaa ja energiaa vaativaa 
tekniikkaa. Pääpaino on opetuksessa ja siihen liitty-
vissä välinehankinnoissa.  Hankkeilla on 
rahankeräysluvat. 
 
Keräysluvan saaja: Tekniikka elämää palvelemaan – 
Tekniken i livets tjänst ry 
Luvan myöntänyt viranomainen: Poliisihallitus 
Luvan numero: 2010/2011/ 628 
Luvan myöntämisajankohta: 15.6.2011 
Keräyksen toimeenpanoaika: 15.6.2011-14.6.2013 
Keräysalue: Koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta 
Keräysvarat on tarkoitus käyttää vuosina 2011-2013 
 
 

Tukikohteemme:  
 

Ekotekniikan edistäminen kehitysmaissa  
edistää tarpeen mukaan ekologisen tekniikan 
kehittämistä ja käyttöä yhteistyökohteissa. 
Tuki: Sampo 800019-71260808, viite 1232 
Lisätietoja: risto.latvala(at)icon.fi 
 
Rauhankasvatus ylläpitää yhteyksiä 
namibialaisten ja suomalaisten ystävyyskoulujen 
välillä. Etelä-Afrikassa tuetaan Sinempumelelo-
katulapsikotia ja sen tarvikehankintoja. 
Tuki: Sampo 800028-10626225, viite 1232 
Lisätietoja: tep(at)kaapeli.fi 

 
 
 
Opeta tyttöjä – opetat koko perhettä –hanke 
edistää tyttöjen peruskoulutusta ja pääsyä 
jatkokoulutukseen Somalian Mogadishussa 
parantaen näin toimeentuloa, terveydenhoitoa, 
tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia. 
Tuki: Nordea 102030-135705, viite 1232 
Lisätietoja: zahra.abdulla(at)gmail.com 
 
 

 
 
 

LIITY JÄSENEKSI! 
 
Liittymällä saat: 
• TEPin jäsenlehden 3-4 kertaa vuodessa 
• Mahdollisuuden osallistua TEPin toimintaan itseäsi 

kiinnostavilla alueilla 
• Mahdollisuuden vaikuttaa TEPin työssä 
⇒ ympäristöystävällisen teknologian ja kestävän 

elämäntavan edistämiseksi 
⇒ kestävän kehitysyhteistyön tekemiseksi 
⇒ rauhan edistämiseksi ja asevarustelun 

vähentämiseksi  
⇒ tekniikan etiikan keskustelun ylläpitämiseksi 
 
JÄSENMAKSUT 2012: 
Varsinainen jäsen 25 € 
Opiskelija, työtön 10 € 
Kannatusjäsen 250 € 
 
TILINUMERO: 
Jäsenmaksutili Sampo 800011-1472349 
(Maksaessasi kirjoita viestiksi nimesi, osoitteesi ja 
sähköpostiosoitteesi. Lisäksi maininta ‘Uusi jäsen’.) 
 
OSOITE:  TEP 
 PL 15 
 00521 HELSINKI 
SÄHKÖPOSTI:  tep(at)kaapeli.fi 
 

WWW-SIVUT: http: //tep.kaapeli.fi/ 
KESKUSTELUPALSTA: tep-list@kaapeli.fi 
Puheenjohtaja: Jouko Niemi 
Sihteeri: Taina Maikola 


