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KASITIE RY:N – RIKSÅTTAN RF:N HALLITUKSEN KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 18.4.2007 klo 10.05–10.45
Hotelli Vallonia Garden, Mustasaari

Läsnä:
Varsinaiset jäsenet:
Altti Seikkula, puheenjohtaja,
Keski-Pohjanmaan liitto
Jukka Alkio, Varsinais-Suomen liitto,
Laitilan kaupunki
Hannu Rämö, Nousiaisten kunta
Mikko Hatanpää, Satakuntaliitto
Hannu Lahtinen, Rauman kaupunki
Hannu Pyykönen, Raahen kaupunki
Raili Myllylä, Kalajoen kaupunki
Eino Pihakari, Kokkolan kaupunki
Allan Blom, Pohjanmaan liitto (saapui klo 10.15)
Hans Ingvesgård, Kristiinankaupunki
Ilkka Yliniemi, Pohjois-Pohjanmaan liitto
Veli Nummela, Teuvan kunta
Bengt Jansson, Pohjanmaan kauppakamari
(saapui klo 10.20)
Jussi Rämet, Keski-Pohjanmaan liitto, sihteeri

Varajäsenet:
Roy Sabel, Keski-Pohjanmaan liitto
Lauri Palmunen, Varsinais-Suomen liitto
Eero Kiiski, Mynämäen kunta
Kimmo Varjo, Satakuntaliitto
Juhani Saarikoski, Satakunnan kauppakamari
Heimo Karihtala, Raahen kaupunki
Jouni Jyrinki, Kalajoen kaupunki
Erkki Hirsimäki, Himangan kunta
Saini Heikkuri-Alborzi, Pohjanmaan liitto
Kjell Heir, Oravaisten kunta
Pentti Simojoki, Siika-Pyhäjokialueen liitto
Jari Kallio, Teuvan kunta
Juha Häkkinen, Pohjanmaan kauppakamari

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Altti Seikkula avasi kokouksen kello 10.05 ja toivotti hallituksen
jäsenet tervetulleiksi kokoukseen.
2. Todetaan läsnäolijat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtajan johdolla todettiin läsnäolijat. Todettiin myös, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Saini Heikkuri-Alborzi ja Raili Myllylä.
4. Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin lähetetty asialista kokouksen asialistaksi.
5. Valtatie E8 – Läntisen Suomen valtaväylä -kehittämisohjelman (KASIKETO) hyväksyminen
Kokouksessa jaettiin painettu kehittämisohjelma. Todettiin, että ohjelman on työstänyt yhdistyksen työvaliokunta. Todettiin myös, että kehittämisohjelma on painettu ja valmistunut
edunvalvontaan tähtääväksi suunnitelmaksi.

6. Keskustelu valtatien 8 / E8-tien edunvalvonnasta ja jatkotoimenpiteistä vuonna 2007
Keskusteltiin hallitusohjelmasta väylähankkeiden näkökulmasta. Keskustelun yhteydessä
täydennettiin ja konkretisoitiin yhdistyksen vuoden 2007 talous- ja toimintasuunnitelmaa
(liite 1).
7. Vuosikokouksen asiat
Keskusteltiin yhdistyksen vuosikokouksen asialistalla olevista asioista.
8. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.45.

Kokkolassa 24.4.2007

Altti Seikkula
puheenjohtaja

Jussi Rämet
sihteeri

Muistion tarkastajat:

Saini Heikkuri-Alborzi

LIITE:

Raili Myllylä

Talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2007
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Liite 1

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2007
Vuonna 2007 yhdistyksen toiminnan kannalta keskeisin tehtävä on edistää ja seurata Valtatie E8 – Läntisen Suomen valtaväylä -kehittämisohjelman toteuttamista edunvalvonnan ja
aluekehittämisen toimenpiteillä osana yhdistyksen jäsenten arkityötä ja yhdistyksen toimintaa. Vuonna 2007 on laadittu hallitusohjelma sekä tiepiirit ovat tehneet / parhaillaan tekevät
vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmansa. Maakuntien liitoissa toteutetaan maakuntakaavoitusta sekä maakuntaohjelmia ja niiden toteuttamissuunnitelmia. Näillä suunnitteluasiakirjoilla voidaan tukea valtatien 8 kehitystyötä. Maakunnan liittojen yhteistyöllä voidaan
vauhdittaa valtatien 8 kehittämishankkeita suuralueittain (NUTS2) käytävissä neuvotteluissa keskusministeriöiden kanssa. Muut toimijat ajavat valtatien 8 kehittämistä osana edunvalvontaa. Esimerkiksi Pohjanmaan kauppakamarin liikennepäivän (17.9.2007 Pietarsaari)
ohjelmassa valtatien 8 kehittämisellä on keskeinen asema. Toimintavuoden aikana kartoitetaan myös muiden vastaavien yhdistysten toimintaa ja mahdollisia yhtymäkohtia yhteistyön kehittämiseksi.
Yhdistyksen yhteisen edunvalvonnan kannalta keskeistä on selvittää hallitusohjelman mukaisen selontekomallin laatimisen aikataulu sekä luoda sen laatimisen alkuvaiheissa painetta valtatien 8 kehittämishankkeiden mukaan ottamiseksi investointi- ja kehittämisohjelmiin.
Yhdistyksen toiminnan kannalta keskeistä on Valtatie E8 – Läntisen Suomen valtaväylä
-kehittämisohjelman samoin kuin Kasitie TEN-verkkoon -esitteen laaja jakelu ja tehokas tiedottaminen. Kehittämisohjelman rahoittaneet liitot vastaavat ohjelman jakelusta alueellaan.
Ohjelman olisi oltava alueen päätöksentekijöiden, erityisesti kansanedustajien, kuntien,
väyläviranomaisten ja muiden kehittäjätahojen saatavilla.
Valtatien 8 aseman ja sen kehittämisen kannalta on ensisijaisen tärkeä järjestää yleisötilaisuuksia ja seminaareja, joissa tuodaan esiin tien merkitys valtakunnallisesti tärkeänä ja kehitettävänä valtatienä / Eurooppa-tienä. Tämä tarkoittaa vt:n 8 kehittämistä esitetyillä kehittämishankkeilla osana E8-tietä (Turku–Oulu–Tromssa). Kasitie ry järjestää tätä aihepiiriä
käsittelevän seminaarin syys-lokakuussa 2007 Helsingissä. Tavoitteena on saada mm. liikenneministeri Anu Vehviläinen ja LVM:n keskeisiä viranhaltijoita puhumaan seminaarissa.
Yhdistyksen jäsenmaksut (50–250 euroa) pidetään ennallaan. Yhdistyksen toimintaa pyritään aktivoimaan hankkimalla uusia jäseniä. Nykyisten jäsenten jäsenmaksujen kerääminen ja uusien jäsenten hankinta suoritetaan kevään 2007 aikana. Toimintamäärärahoja voidaan lisätä keräämällä erillisrahoitusta toimintavuoden aikana.
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