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PÖYTÄKIRJA

1/2005

Työvaliokunta

Aika

Torstai 19.5.2005 klo 12.30 - 14.15

Paikka

Suomalainen klubi, Eteläranta 10, Pori

Läsnä

Eino Pihakari
Aki Simola
Kimmo Varjo
Leo Aho
Saini Heikkuri-Alborzi
Gerhard Lindell
Mikko Snellman

§1
Kokouksen avaus

Kokkolan kaupunki
Varsinais-Suomen liitto
Satakuntaliitto
Raahen seutukunta
Pohjanmaan liitto
Keski-Pohjanmaan liitto
Kokkolan kaupunki

pj
vpj
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri

Puheenjohtaja Eino Pihakari toivotti työvaliokunnan jäsenet
tervetulleiksi kokoukseen.

§2
Kasitietä koskevan maakunnallisen perusaineiston kokoaminen
Todettiin, että perusaineistoa löytyy runsaasti. Sovittiin, että
maakuntaliittojen vastuuhenkilöt keräävät tarvittavan aineiston.
Käytettävissä on muun muassa
- tiehallinnon perusselvitys vuodelta 2002 Turku - Pori - Vaasa
-tieosuudelta
- kuljetustarveselvitys vt 8:n eteläosalta (Kimmo Varjo)
- Perämerenkaari tieyhteyden kehittämisselvitys (Leo Aho)
- FinnwestRoud selvitys 1997 (Kimmo Varjo)
- Suomen Länsirannikon kuljetusväylä eurotasoon, Vaasan ja
Turun tiepiirin selvitys 1994 (Eino Pihakari)
- Ruotsin vastaava selvitys satamavaltatiestä Norrbottenin ym.
alueelta (Saini Heikkuri-Alborzi).
Päätös

Kerätään seuraavaan työvaliokunnan kokoukseen edellä oleva ja
muu tarpeellinen perusaineisto maakuntaliitoista ja
tieviranomaisilta.

§3
Käytännön toimet kuten logot, nettisivut ja esitteet
Keskusteltiin yhdistyksen näkyvyyteen ja imagoon liittyvistä
toimista.

- Yhdistyksen kotisivut teetetään välittömästi. Työ tilataan
Kokkolan kaupungilta. Sisältö päätetään myöhemmin, mutta
ensi vaiheessa sivujen tulee sisältää yhdistyksen perustiedot,
toiminta-ajatuksen, yhteystiedot, jäsentiedot, yhteys- ja
palautepostilaatikon ja keskustelupalstan. Sivut tehdään
kaksikielisinä.
- Yhdistyksen esitteitä ja aineistoa varten luodaan omalla logolla
varustettu painotuote kaksikielisenä. Asiaa valmistelee
puheenjohtaja ja sihteeri.
- Esite yhdistyksen lähiajan tavoitteista laaditaan alkusyksyn
aikana.

§4
Edunvalvontatoimenpiteet
Keskusteltiin laajasti yhdistyksen tulevasta toiminnasta ja
edunvalvontatoimenpiteistä. Kiireisimpänä pidettiin
aloitteen/esityksen laatimista EU-parlamentaarikkojen käyttöön
heti elokuussa. Toisessa vaiheessa syksyllä laaditaan esitys
poliittisia tahoja, lehdistöä ja mediaa varten.
Informaatiossa pidettiin keskeisenä valtatie 8 saattamista TENverkkoluokitukseen. Itämeren moottoritie -ajatus tulee tuoda
voimakkaasti esille. Satamien merkitystä ja infrayhteyttä
Eurooppaan tulee korostaa.
Päätös

Asian valmistelua jatketaan seuraavassa työvaliokunnan
kokouksessa.

§5
Yhdistyksen käytännön toimet
Todettiin, että yhdistyksen käytännön toimet on saatu suoritettua.
Niistä on vastannut Kokkolan kaupunki. Todetaan, että
- yhdistykselle on avattu tili
- jäsenmaksuja postitetaan parhaillaan
- jäsenmaksutulot vuodelle 2005 ovat 3 550 €
- jäsenyhteisöjä on 36 kpl
Jäsenmaksuluettelo on liitteenä. Liite A § 5

§6
Muut asiat

1 Seuraava kokous
Seuraava työvaliokunnan kokous pidetään 18.8.2005 klo 13.00
Maskun Golfklubilla. Todetaan lisäksi, että yhdistyksen hallituksen
kokousaika on muuttunut ja se on 13.9.2005 Vaasassa.

2 Työvaliokunnan täydentäminen
Laitilan kaupunki on esittänyt toivomuksen hallituksen/työvaliokunnan täydentämisestä Vakka-Suomen seutukunnan osalta.
Laitilan kaupungin näkemyksen mukaan sen seutukunnan alue on
jäänyt aliedustetuksi yhdistyksessä.
Päätös

Työvaliokunta päätti yksimielisesti täydentää työvaliokuntaa
Vakka-Suomen seutukunnan edustajalla ja kutsua työvaliokunnan
jäseneksi kaupunginjohtaja Jukka Alkion.

Eino Pihakari
puheenjohtaja

Mikko Snellman
sihteeri

