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14.3.2007

KASITIE RY – RIKSÅTTAN RF TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 21.2.2007 klo 10.30–11.45
Keski-Pohjanmaan liitto; Rantakatu 14, KOKKOLA

Läsnä:

Altti Seikkula, Keski-Pohjanmaan liitto, puheenjohtaja
Jussi Rämet, Keski-Pohjanmaan liitto, sihteeri
Raili Myllylä, Kalajoen kaupunki
Saini Heikkuri-Alborzi, Pohjanmaan liitto
Eino Pihakari, Kokkolan kaupunki
Klas Hytönen, Oy Talentek Ab
Tero Voldi, Oy Talentek Ab

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja toivotti työvaliokunnan jäsenet tervetulleiksi, avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Hyväksyttiin asialista.
Työvaliokunnan kokousmuistio
Puheenjohtaja kävi läpi edellisen kokouksen muistion. Muistio hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi.
Kasitien kehittämisohjelma (KASIKETO)
Käytiin läpi ohjelmaluonnoksesta saadut kommentit ja keskusteltiin siitä, miten ne
otetaan huomioon ohjelman viimeistelyssä. Tiivistelmät saaduista kommenteista lähetetään muistion ohessa.
Klas Hytönen jakoi uuden version KASIKETO-ohjelmasta. Käytiin suunnitelma läpi
sivu-sivulta. Päätettiin muun muassa, että kansilehteen lisätään yhdistyksen logo ja
rahoittajatahojen nimet. Kirjoitetaan esipuhe, täydennetään kuvia tien varresta ja
muokataan karttoja. Hankelistaa ei yhdistetä liian suuriksi kokonaisuuksiksi, mutta
hankkeita voidaan nimetä kuntien mukaan. Päätettiin myös lisätä maininta vt:n 8 ja
21 yhdistämisestä osana E8-tietä ohjelmaan.
KASIKETOn jatkotoimenpiteet
Sovittiin, että kuvat toimitetaan konsultille viikon 9 aikana ja ohjelman viimeinen
luonnos valmistuu viikolla 10. Tämän jälkeen hallituksen jäsenille annetaan vielä
mahdollisuus kommentoida luonnosta. Tarkoituksena on, että KASIKETO hyväksytään seuraavassa yhdistyksen hallituksen kokouksessa.
Kieliversioista sovittiin, että KASIKETO käännetään kokonaisuudessaan myös ruotsiksi ja englanniksi. Konsultti on pyytänyt sovitun mukaisesti tarjouksen käännöstöistä yhdistyksen puolesta.

Postiosoite / Postadress
Rantakatu 14
67100 KOKKOLA

Puhelin / Telefon
(06) 8605701, 0400-868370 Altti Seikkula
(06) 8605709, 040-5863877 Jussi Rämet

Internet
www.kasitie.fi

Sovittiin, että konsultti toimittaa lopullisen materiaalin pdf-muodossa, jonka jälkeen
Altti Seikkula ja Jussi Rämet hoitavat ohjelman painatuksen kilpailuttamalla toimittajat. Julkaisumääräksi sovittiin 5 000 kpl suomeksi, 2 000 kpl ruotsiksi ja 1 000 kpl
englanniksi.
KASIKETOn julkaisutilaisuus on yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä.
KASIKETOn hallinnolliset asiat
Konsultin loppulasku suoritetaan, kun työ on valmis.
KASIKETON luonnos laitetaan nähtäville yhdistyksen kotisivuille. Laajempi tiedottaminen toteutetaan ohjelman julkaisun yhteydessä.
Muut asiat
Ei muita asioita
Seuraava kokous
Seuraava kokous sovittiin järjestettäväksi keskiviikkona 18.4.2007 Vaasassa
(ajankohta muutettu kokouksen jälkeen).
Hallituksen kokous alkaa kello 10.00 ja vuosikokous kello 11.00. Tämän jälkeen on
lehdistötilaisuus, jossa julkaistaan mm. KASIKETO-ohjelma. Tarkempi ohjelma lähetetään ennen kokousta.
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.45.

Altti Seikkula
Puheenjohtaja

Jussi Rämet
Sihteeri

