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HALLITUKSEN KOKOUS NRO 3/2013
1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
2 Työjärjestyksen hyväksyminen
Puheenjohtaja esitteli työjärjestyksen. Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.
3 Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja
Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
4 Asfalttilehti
Edellisessä kokouksessa päätettiin sähköisen Asfalttilehden toteuttamisesta yhdellä numerolla syksyllä.
Kuultiin Rakennusmedia Oy:n edustajien esitys lehden rakenteesta ja
sisällöllisistä mahdollisuuksista. Sähköinen lehti toimii monilla erilaisilla
laite-/käyttöjärjestelmäalustoilla (HTML5-tekniikka) ja on luotu sähköi-
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sen median ehdoilla. Mahdollista sisältöä ovat teksti, kuva, video, ääniraidat, linkit sekä animaatiot. Julkaisujärjestelmä on joustavampi kuin
paperilehtiin pohjautuvat järjestelmät, kuten pdf-versiot. Rajoituksia
sähköisessä mediassa on mm. artikkelien pituudelle. Lataajamäärän
seuraaminen on mahdollista. Vanhat numerot jäävät palveluun luettavaksi.
Todettiin, että koenumeron tekeminen PANK ry:n rahoituksella on
mahdollista, mutta jatkonumeroiden tekeminen on rahoitettava yhdessä
muiden tahojen kanssa tai otettava mukaan mainoksia. Kun graafinen
ilme on luotu, on seuraavien numeroiden tuottaminen sisällöntuotantoa
ja taittoa. Jatkossa numeroita julkaistaisiin esim. neljä vuodessa.
Pohdittiin, että olisi hyvä seurata miten viesti otetaan vastaan eri kohderyhmissä. Todettiin, että viestinnän ammattilaisia on käytössä PANK
ry:ssä ja jäsenistössä. Markkinointi tulee olemaan ratkaisevaa lehden
onnistumisen kannalta.
Pohdittiin mille yleisölle lehteä tehdään, miten ja minkälaisia teemoja
otetaan esiin. Sovittiin, että ensimmäinen numero on suunnattu laajalle
yleisölle ja pyrkii tuomaan järjestöä ja sen edistämisiä asioita laajasti
esille.
Keskustelussa olleita teemoja:
- Mikä on PANK ry? Järjestön tuntevat alan ihmiset, mutta muuten tunnettuus on heikko. Lukijalle kevyt johdanto mistä järjestöstä on kyse ja
mitä asioita haluaa edistää.
- Merkkihenkilön näkökulma asiaan - pysyvä palsta
- Tehokkuus ja kehitys alalla. Pyydetään lisää rahoitusta, mutta se osataan myös käyttää tehokkaasti
- Korjausvelka - mitä se on?
- Työ- ja liikenneturvallisuus, pysyvä palsta
- Mistä asfaltti tulee? Sideaine, kiviaines, kierrätysmateriaali.
- Valiokunta esittelee -palsta
- Mitä on hiljainen asfaltti?
- Asfalttijaosto
- Tieliikenteen rooli vs. joukkoliikenne ja kevyt liikenne - tuodaan positiivisia ympäristöasioita tieliikenteestä esille, kuten kierrätus
- Teiden kuntoon liittyvä artikkeli
- Liikenneturvallisuus (tapio syrjänen)
- PTL 33 - 2013 teemat, päällystystrendit
- Sosiaalisen median hyödyntäminen ylläpidossa
Sovittiin, että merkkihenkilön näkökulma -palstalle ensimmäiseen numeroon pyritään saamaan Liikenneviraston pääjohtaja Vehviläisen
haastattelu. Jukka pohjustaa haastattelua ja Tuomas sopii aikataulusta
alustavasti.
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Sovittiin, että Heikki Ja Tuomas valmistelevat seuraavaan hallituksen
kokoukseen keskustelussa olleiden teemojen pohjalta aiheet, joista valitaan ensimmäisen lehden sisältö.
5 PTL33
PTL33 (Asfalttijaosto) järjesti pohjoismaisen seminaarin Ahvenanmaalla 8-11.6.2013. Kuultiin Lars Forsténin kattava yhteenveto tilaisuuden
sisällöstä.
Tilaisuuden teemana oli trendit päällystystyössä. Tunnistettuja megatrendejä olivat mm. talouskriisi, kestävä kehitys, IT ja automaatio sekä
ylläpidon rahoitusvaikeudet (muualla kuin Norjassa).
6 Faktaryhmä ja vaikuttaminen
Käsiteltiin edellisessä kokouksessa perustetun Faktaryhmän työryhmätyöskentelyn tuloksia.
Keskusteltiin mikä on faktan perustarkoitus - yhteisen datan ja perustiedon tuottaminen, jotta tieto löytyy tarvittaessa helposti ja fakta pysyy
faktana. Muuttujia keskustelun pohjaksi - dataa käyttöön ja jalostettuna
kuviksi ja kuvaajiksi.
Keskusteltiin korjausvelka-käsitteestä, jota on käytetty mm. ROTIraportissa ja laajasti mediassa. Käsite on vaikeasti ymmärrettävä ja sitä
on käytettävä faktana viestinnässä varovaisesta.
Todettiin, että on tehtävä työtä käsitteiden yhtenäistämiseksi, määritellä
käytetyt käsitteet jotta kaikille osapuolille on selvää mistä puhutaan.
Syksyllä on valmius jalostaa kerätystä tiedosta kuvia yms. aineistoa.
Käsiteltiin lisäksi vaikuttajaviestinnän keskeisiä sisältöjä ATF:n/SAK:n
laatimien taustatietojen pohjalta (muistion liitteenä).
7 Suhdanteet
Käsiteltiin yhteenvetoa suhdannetilanteesta ja elvytystarpeesta Heikki
Jämsän yhteenvedon pohjalta (aineistot muistion liitteenä). Keskusteltiin asiasta. rakentamisen suhdanteet rt:n kotisivut
8 Muut asiat
Päätettiin myöntää hallituksen puheenjohtajalle oikeus hakea PANK
ry:n luottokorttia maksuliikenteen helpottamiseksi, jos se osoittautuu
tarpeelliseksi.
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Jukka Pekkanen on aloittanut Tampereen yliopiston dosenttina, kutsutaan hänet
seuraavaan hallituksen kokoukseen alustamaan rakennusalan diplomiinsinöörikoulutuksen kehittämisestä.
9 Hallituksen seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous on sovittu pidettäväksi 21.8.2013 klo 14-17 INFRA
ry:ssä. Kokouksen jälkeen on illallinen kävelyetäisyydellä.
Kokous päätettiin kello 16.00
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