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        PÖYTÄKIRJA 
 
 
TIEDOTUSVALIOKUNNAN KOKOUS 2/2006 
 
 
Aika  Torstai 4.5.2006 klo 9.00 - 11.15 
 
Paikka Liiton toimisto, Asemapäällikönkatu 12 B, Pasila 
 
Läsnä  Matti Aalto (Lemminkäinen Oyj), puh.joht. 

Päivi Laine (Lemminkäinen Oyj) 
Terhi Paavilainen (NCC Roads Oy) 
Erkki Pätiälä (Rakennustekniikan keskus -säätiö) 
Kai Salmi (SML) 
Paavo Syrjö (SML) 
Heikki Jämsä (Asfalttiliitto ry), sihteeri 

 
  Risto Pesonen (Rakennusteollisuus RT ry) 
 
Käsitellyt asiat 
 
 
1  KOKOUKSEN AVAUS  
 
  Matti Aalto avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. 
 
2  EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 
  Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (1/2006). 
 
 
3  VIESTINTÄSTRATEGIA RT:SSA JA INFRASSA 
 

Käsiteltiin Rakennusteollisuus RT ry:n järjestörakenteen uudistusta sekä 
RT:n viestintään ja tiedotukseen liittyviä painopistealueita Risto Pesosen 
esityksen pohjalta (liite).  
 
Esityksen perusteella keskusteltiin Infran viestintä- ja tiedotusyhteistyöstä 
RT:n kanssa. Todettiin, että Infran ja RT:n roolijakoa tulisi tarkistaa uudessa 
RT:ssa. Infran tulisi analysoida mitä RT:lta on mahdollisuus saada 
viestinnän näkökulmasta. Mikä on Infran rooli uudessa RT:ssa? 
Suunnitelma tulisi laatia syksyn 2006 aikana, jossa tuotaisiin esille esim. 5 
painopistealuetta, joihin infra haluaa vaikuttaa RT:n kanssa yhteistyössä 
infran vaikuttavuuden ja painoarvon parantamiseksi. Yhtenä konkreettisena 
aiheena tulee olemaan mm. vuoden 2007 eduskuntavaalit ja niihin 
valmistautuminen.  
 
Sovittiin, että käynnistetään Infran viestintästrategian laadinta 
Tiedotusvaliokunnan johdolla.  
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Jatkossa tulisi pohtia uuden Infra-lehden perustamista (Asfalttiliiton ja 
SML:n jäsenlehtien yhdistäminen). Vaaleja varten yhteinen kokeilulehti 
olisi kannatettava ajatus. Se voitaisiin julkaista vuoden 2006 lopussa.  
 
Pesonen informoi, että hän tullee kutsumaan uusien yhdistysten 
tiedotuksesta vastaavat henkilöt yhteiseen kokoukseen syksyn aikana 
pohtimaan tiedostuksen ja viestinnän roolia uudessa RT:ssa. RT:n viestinnän 
työkalut ovat kaikkien liittojen käytössä tarpeen mukaan. Pesonen informoi 
myös puolueiden ja eduskuntaryhmien tapaamisista. Sovittiin, että Pesonen 
viestittää tapaamisista erityisesti infra-asioiden osalta, jotta vaikuttamista 
voidaan koordinoida.  
 
 

4  MUUT ASIAT 
 
Keskusteltiin lehtiartikkelista, jossa kaksivuorotyön toteuttaminen voisi olla 
yksi keino nopeuttaa hankkeiden toteuttamista.  
 
Infrapoliittisen iltapäivän tilaisuus onnistui pääsääntöisesti hyvin. 
Osanottajia oli enemmän kuin suunniteltu (noin 550 henkilöä). Paneelissa 
oli liikaa ihmisiä. Toimittajien palvelu oli puutteellista, ja siihen on 
panostettava enemmän. Paneelipuheenjohtaja voisi olla vuonna 2007 Olli 
Ihamäki (YLE). Aiheena voisi olla esim. poliitikkojen paneelikilpailu 
(kaksintaistelu) 6-8 hengen kesken. 
 
 

5  SEURAAVA KOKOUS 
  

Seuraava kokous pidetään 8.9.2006 Asfalttiliitossa klo 9.00 alkaen. Aiheina 
on tällöin mm. yhteinen lehti ja viestintästrategian laadinnan 
käynnistäminen.  


