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PÖYTÄKIRJA
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Työvaliokunta

Aika

Tiistai 28.3.2006 klo 15.30

Paikka

Ins.tsto Puhto Oy:n koulutustilat, Oulu

Läsnä

Eino Pihakari
Aki Simola
Kimmo Varjo
Leo Aho
Saini Heikkuri-Alborzi
Jussi Rämet
Mikko Snellman

§1
Kokouksen avaus

Kokkolan kaupunki
Varsinais-Suomen liitto
Satakunnan liitto
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
Pöytäkirjan tarkastus Hyväksyttiin edellisen kokouksen 18.8.2005 pöytäkirja.

§3
Esite ”Valtatie 8 TEN-verkkoon”
Esiteltiin ”Valtatie 8 TEN verkkoon” -esite työvaliokunnan jäsenille.
Puheenjohtaja Pihakari totesi, että esite on nyt viimeistelty ja valmiina jakeluun. Esitteeseen tehtiin jäsenten taholta vielä eräitä
teknisiä korjauksia ja täsmennyksiä.
Päätettiin, että esitettä painetaan aluksi suomenkielisenä 400 kpl,
ruotsinkielisenä 50 kpl ja englanninkielisenä 50 kpl. Esitettä pyritään jakamaan yhdistyksen kokouksen yhteydessä jäsenille, jotka
toimittavat niitä edelleen alueen kansanedustajille ja europarlamentaarikoille, joille jaetaan myös riittävä määrä englanninkielisiä
esitteitä. Lisäksi aineistoa toimitetaan liikenneministeriölle ja tiehallinnolle.

§4
Yhdistyksen kannanotto runkoverkkolausunnoksi
Todettiin, että ”Suomen liikenteen runkoverkot” -luokituksen virallinen lausuntopyyntö tulee liikenneministeriöltä toukokuun puolenvälin tienoilla. Tätä ennen on mahdollisuus antaa vapaamuotoista
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palautetta Liikenne 2030 -raportista ja runkoverkkoluonnoksesta
21.4.2006 saakka esim. sähköpostin kautta. Virallinen lausunto
tulee antaa 20.6.2006 mennessä. Tässä vaiheessa näyttäisi siltä,
ettei valtatie 8:aa esitetä koko osuudelta runkotieksi. Työvaliokunta päätti, että asian valmistelua jatketaan ja yhdistyksen kokoukseen pyritään saamaan asiantuntija alustamaan asiassa.

§5
Vuosikokousasioiden valmistelu
Yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2005 on valmistunut. Päätettiin,
että yhdistyksen sääntömääräinen kokous kutsutaan koolle Kokkolaan 9.5.2006. Hallituksen kokous pidetään klo 11.00, tämän
jälkeen on lounas ja varsinainen vuosikokous pidetään klo 13.00.
Yhdistyksen kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tehdyn periaatepäätöksen mukaisesti puheenjohtajuus kiertää,
joten työvaliokunta on valmistellut henkilövaihdoksia toimintavuodelle 2007. Työvaliokunta esittää, että yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin toiminnanjohtaja Altti Seikkula ja yhdistyksen sihteeriksi suunnittelija Jussi Rämet, molemmat KeskiPohjanmaan liitosta sekä että tilintarkastajina jatkavat entiset. Varapuheenjohtajan valitsee hallitus keskuudestaan.

§6
Muut asiat

Kun muita asioita ei ollut, puheenjohtaja lopetti kokouksen
klo 16.30.

Eino Pihakari
puheenjohtaja

Mikko Snellman
sihteeri
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