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Hallituksen kokous 4/2018

Aika 26.4.2018 kello 9:00-11:00

Paikka Skanska-talo, Nauvontie 18, Helsinki

Läsnä Ville Alatyppö, pj.
Heikki Jämsä
Marko Sallinen
Vesa Männistö
Ville Routama
Antti Hietakangas
Sami Horttanainen
Jarmo Eskola
Tuomas Vasama, siht.

Poissa Terhi Pellinen
Simo Hoikkala
Vesa Laitinen

1  Terveiset Skanskalta Antti Hietakangas

Antti Hietakangas esitteli Skanska-konsernia ja Skanska Indust-
rial Solutions Oy:n toimintaa.

2 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetul-
leiksi. Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen.

3 Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouskutsun työjärjestys hyväksyttiin.

4 Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen 3/18 pöytä-
kirja.

5  Strategiaseminaarin ohjelma

Keskusteliin yhdistyksen strategiaseminaarista, joka järjeste-
tään Vantaalla 4.10.2018. Ville Alatyppö on laittanut ohjelman
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kommenteille ennen kokousta. Todettiin ohjelman olevan hyvä.
Viimeiset luennoitsijat ovat vielä selvityksessä.

6  PTT:n työ mediavaikuttamiseen

Sähköpostikyselyllä 21.8.2018 on vahvistettu 3000 euron rahoi-
tus Liikenneverkko ja kansantalous Ruotsi-Suomi -vertailuun.
Toteuttajana on PTT. Pasi Holm järjestää diplomityön vertailun
valmistuttua.

Keskusteltiin vaikuttamisesta yleisesti tuleviin vaaleihin liittyen
edellisen hallituksen kokouksen avauksiin liittyen. Lähitulevai-
suudessa näköpiirissä oleva valtion rahoituksen alenema tienpi-
toon, yhdistettynä mahdollisiin hallinnollisiin muutoksiin, aiheut-
taa epävarmuutta alalla. Todettiin, että on järkevää vahvistaa
viestiä alan muiden järjestöjen linjoilla Auto- ja tiefoorumin suun-
taviivojen mukaisesti. Pyritään kertomaan mitä hyvä infra tarkoit-
taa yhteiskunnalle.

Käytiin läpi esimerkki käytännön viestinnästä Heikki Jämsän
esittelyllä, liikenneviraston julkaisu Raideliikenne mahdollistaa.

Robotin käyttö aineiston automaattiseen linkittämiseen yhdistyk-
sen nettisivuille on selvityksessä Heikki Jämsällä.

7  Stipendihaku

Keskusteltiin Mikko Ailiston diplomityöhön liittyvästä rahoitus-
pyynnöstä, ehdolla että työtä esitellään 1-2 alan tilaisuudessa ja
tulokset saadaan koko alan käyttöön. Näillä ehdoin päätettiin ra-
hoittaa diplomityön opiskelija-osuutta 2500 eurolla.

8  Yhteistyö MANKin kanssa

Keskusteltiin tiiviimmästä yhteistyöstä MANK ry:n kanssa.
Opiskelijayhteistyö kiinnostaa erityisesti. Ville Routama vie
viestiä MANK ry:n hallitukseen, pohditaan mitä voitaisiin tehdä
enemmän yhdessä.

9  Palautepäivien ohjelma

Tarkasteltiin asfalttialan palautepäivien ohjelmaa edellisen ko-
kouksen hahmotelmien pohjalta. Todettiin, että sana palaute ha-
lutaan tuoda päiville takaisin, eli tilaajan ja urakoitsijan vuorovai-
kutusta kaivataan.

Lisäksi LVM:n/Liikenneviraston/urakoitsijan johdosta kaivataan
kommenttia kolmelta näkökannalta alan tilanteesta.
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Infra ry:n asfalttijaosto työstää päivien ohjelmaa.

10  Muut asiat

Keskusteltiin yhdistyksen organisoitumisesta 2019. Ville Ala-
typpö ilmoitti, että jättäytyy pois puheenjohtajan tehtävästä toi-
mittuaan siinä nyt kolme vuotta.

Päätettiin antaa hankintavaliokunnalle tehtäväksi toteuttaa lyhyt
ohje pienen yksityisasiakkaan päällystehankintoihin.

PANK ry:n strategiaseminaari järjestetään 4.10. Vantaalla Ho-
telli Clarionissa kello 9-15.

Yhdityksen syyskokous (klo 11-12) ja hallituksen seuraava ko-
kous (klo 9-11) järjestetään 21.11. Helsingissä, Sokos Hotel
Vaakunassa. Heikki Jämsä pyytää Pasi Holmia pitämään esi-
telmän syyskokouksen yhteydessä.

Helsinki, 17.9.2018
Tuomas Vasama

JAKELU Kokouksen osallistujat
Hallituksen jäsenet

TIEDOKSI Yhteisten valiokuntien puheenjohtajat/sihteerit
PANK ry:n toimikuntien puheenjohtajat/sihteerit
Tarja Hellström


