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Syksyn jäsenkokous Valion Herajoen 
laitoksilla torstaina  29.11.2001 
Jaoston perinteinen syyskokous painottuu tällä 
kertaa automaation integroitumiseen ’ylemmän 
tason järjestelmien’, nykyisin useinkin ERPin 
kanssa. Valion Herajoen laitoksilla on tästä 
aiheesta kokemuksia hiljattain käyttöön otetun 
sovelluksen myötä. Kuulemme näistä kuten myös 
Siemensin palvelukonsepteista. Erillisenä aiheena 
esillä on myös panosautomaation opetus. 

Johtokunta 
 
Johtosäännön uudistus 
Jaoston nykyiset säännöt hyväksyttiin jäsen-
kokouksessa 7. helmikuuta 1995. Johtokunnan 
valintaa koskeva kohta on jossakin määrin tulkin-
nanvarainen, ja ongelmia on aiheuttanut puheen-
johtajan ja sihteerin pitkältä tuntuva, kolmi-
vuotinen toimikausi. Kyseinen 7§ on nykymuo-
dossaan seuraava: 
”Jaoston asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluvat 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä kahdesta 
neljään jäsentä. Johtokunnan tehtävänä on suunnitella ja 
johtaa jaoston toimintaa Suomen Automaatioseura ry:n 
hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti sekä raportoida 
jaoston toiminnasta seuran hallitukselle. 

Johtokunnan jäsenet valitaan jaoston vuosikokouksessa. 
Vaali suoritetaan vaadittaessa suljetulla lippuäänestyksellä. 
Johtokunnan valintaa valmistelemaan voidaan muodostaa 
toimikunta, joka voi tehdä oman ehdotuksensa johtokunnan 
kokoonpanosta. Jaoston puheenjohtajan tai varapuheen-
johtajan on oltava yhdistyksen jäsen ja vähintäin puolet 
jaoston johtokunnan jäsenistä on oltava Suomen Automaatio-
seura ry:n jäseniä. 

Johtokunnan puheenjohtaja ja sihteeri valitaan kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan ja muut jäsenet vuodeksi kerrallaan. 
Jäsenten yhtäjaksoinen toimintakausi on korkeintaan kolme 
vuotta. Jaoston puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi tai 
sihteeriksi voidaan johtokunnan jäsenenä toiminut valita 
aikaisemmasta johtokunnan jäsenyydestä riippumatta.” 
Johtokunta esittää, että 7§:n viimeinen kappale 
muutetaan seuraavaan muotoon: 
Johtokunnan jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Johto-
kunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheen-
johtajan ja sihteerin, mikäli vuosikokous jättää yhden tai 
useampia nimeämättä. Johtokunnan jäsenten yhtäjaksoinen 
toimintakausi on korkeintaan kolme vuotta. Henkilövalin-

noissa on pyrittävä siihen, etteivät kaikki johtokunnan jäsenet 
vaihdu samalla kertaa.” 
Jo nykyisin on menetelty käytännössä niin, että 
johtokunta valitsee puheenjohtajat ja sihteerin itse. 
Muutoksen tarkoitus on helpottaa johtokunnan 
jäsenten löytämistä ja toisaalta yksinkertaistaa 
vuosikokouksen päätöksiä.  
 
Jäsenkokouksen ohjelma 
 
9.00 Kokoontuminen konttorirakennuksen 

aulassa, ks. ajo-ohje 

9.15 Jaoston sääntömääräinen jäsenkokous 
1. Kokouksen avaus 
2. Päätösvaltaisuuden toteaminen 
3. Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytä-

kirjantarkastajien valinta 
4. Esityslistan hyväksyminen 
5. Toimintakertomus vuodelta 2001 (ohessa) 
6. Jaoston johtosäännön muutos (ks. oheinen 

johtokunnan ehdotus) 
7. Johtokunnan vaali 
8. Toimintasuunnitelma vuodelle 2002 

(ohessa)  
9. Muut asiat 
10. Kokouksen päättäminen 
 

10.30 Panosautomaation oppimisympäristö. 
Outi Rask, TTKK/Automaatio- ja 
säätötekniikan laitos  

11.00 Tuotannon ja liiketoiminnan prosessien 
yhdistäminen ja synkronointi, 
eManufacturing. Jukka Peltola, 
Siemens Osakeyhtiö 

11.30 Lounas  

12.15 Herajoen laitosten esittely, kokemuksia 
järjestelmien integraatiosta. Taisto 
Nieminen, Valio Oy 

12.45 Tehdaskierros 

n. 13.30 Tilaisuus päättyy 

 

Järjestelyiden vuoksi ilmoittautumiset pyydetään 
viimeistään perjantaina 23.11.2001 osoitteeseen 
raili.rummukainen@vtt.fi, puh. (09) 456 4637 tai 
teemu.tommila@vtt.fi, puh. (09) 456 6457.  
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Jaoston perinteinen syyskokous painottuu tällä kertaa automaation integroitumiseen ’ylemmän tason järjestelmien’, nykyisin useinkin ERPin kanssa. Valion Herajoen laitoksilla on tästä aiheesta kokemuksia hiljattain käyttöön otetun sovelluksen myötä. Kuulemme näistä kuten myös Siemensin palvelukonsepteista. Erillisenä aiheena esillä on myös panosautomaation opetus.


Johtokunta


Johtosäännön uudistus


Jaoston nykyiset säännöt hyväksyttiin jäsenkokouksessa 7. helmikuuta 1995. Johtokunnan valintaa koskeva kohta on jossakin määrin tulkinnanvarainen, ja ongelmia on aiheuttanut puheenjohtajan ja sihteerin pitkältä tuntuva, kolmivuotinen toimikausi. Kyseinen 7§ on nykymuodossaan seuraava:


”Jaoston asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä kahdesta neljään jäsentä. Johtokunnan tehtävänä on suunnitella ja johtaa jaoston toimintaa Suomen Automaatioseura ry:n hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti sekä raportoida jaoston toiminnasta seuran hallitukselle.


Johtokunnan jäsenet valitaan jaoston vuosikokouksessa. Vaali suoritetaan vaadittaessa suljetulla lippuäänestyksellä. Johtokunnan valintaa valmistelemaan voidaan muodostaa toimikunta, joka voi tehdä oman ehdotuksensa johtokunnan kokoonpanosta. Jaoston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan on oltava yhdistyksen jäsen ja vähintäin puolet jaoston johtokunnan jäsenistä on oltava Suomen Automaatioseura ry:n jäseniä.


Johtokunnan puheenjohtaja ja sihteeri valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja muut jäsenet vuodeksi kerrallaan. Jäsenten yhtäjaksoinen toimintakausi on korkeintaan kolme vuotta. Jaoston puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi tai sihteeriksi voidaan johtokunnan jäsenenä toiminut valita aikaisemmasta johtokunnan jäsenyydestä riippumatta.”

Johtokunta esittää, että 7§:n viimeinen kappale muutetaan seuraavaan muotoon:


Johtokunnan jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin, mikäli vuosikokous jättää yhden tai useampia nimeämättä. Johtokunnan jäsenten yhtäjaksoinen toimintakausi on korkeintaan kolme vuotta. Henkilövalinnoissa on pyrittävä siihen, etteivät kaikki johtokunnan jäsenet vaihdu samalla kertaa.”

Jo nykyisin on menetelty käytännössä niin, että johtokunta valitsee puheenjohtajat ja sihteerin itse. Muutoksen tarkoitus on helpottaa johtokunnan jäsenten löytämistä ja toisaalta yksinkertaistaa vuosikokouksen päätöksiä. 


Jäsenkokouksen ohjelma


9.00

Kokoontuminen konttorirakennuksen aulassa, ks. ajo-ohje



9.15

Jaoston sääntömääräinen jäsenkokous


1. Kokouksen avaus


2. Päätösvaltaisuuden toteaminen


3. Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta


4. Esityslistan hyväksyminen


5. Toimintakertomus vuodelta 2001 (ohessa)


6. Jaoston johtosäännön muutos (ks. oheinen johtokunnan ehdotus)


7. Johtokunnan vaali


8. Toimintasuunnitelma vuodelle 2002 (ohessa) 


9. Muut asiat


10. Kokouksen päättäminen






10.30

Panosautomaation oppimisympäristö. Outi Rask, TTKK/Automaatio- ja säätötekniikan laitos 



11.00

Tuotannon ja liiketoiminnan prosessien yhdistäminen ja synkronointi, eManufacturing. Jukka Peltola, Siemens Osakeyhtiö



11.30

Lounas 



12.15

Herajoen laitosten esittely, kokemuksia järjestelmien integraatiosta. Taisto Nieminen, Valio Oy



12.45

Tehdaskierros



n. 13.30

Tilaisuus päättyy



Järjestelyiden vuoksi ilmoittautumiset pyydetään viimeistään perjantaina 23.11.2001 osoitteeseen raili.rummukainen@vtt.fi, puh. (09) 456 4637 tai teemu.tommila@vtt.fi, puh. (09) 456 6457. 


Toimintakertomus vuodelta 2001


Vuoden 2000 jäsenkokous pidettiin poikkeuksellisesti vasta 24. tammikuuta 2001 Neste Polyesterin tiloissa Porvoon Kilpilahdessa. Kokoukseen osallistui 10 henkilöä. Virallisen kokouksen lisäksi ohjelmaan sisältyi 3 alustusta sekä tehdaskierros.


Jaoston toimintaan löyhästi kytkeytynyt ASVA-projekti päättyi alkuvuodesta 2001, ja sen tuloksena julkaistiin maaliskuussa Automaatioseuran kirja ’Laatu automaatiossa – Parhaat käytännöt’. Osin sen pohjalta jaosto järjesti kevään teemapäivän 22.5.2001 Vanhalla ylioppilastalolla. Koko päivän kestäneessä tilaisuudessa oli kaikkiaan 54 osallistujaa.


Virallinen vuosikokous pidettiin 29.11.2001 Valion Herajoen laitoksilla. Ohjelmaan kuului kolme alustusta ja tehdaskierros. Paikalla oli xx henkilöä.


Johtokunta kokoontui vuoden 2001 aikana 3 kertaa. Tiedonsiirron tueksi laadittiin kolme numeroa Panosväylä-lehtisestä. Lisäksi on uudistettu jaoston www-sivuja. Vuoden lopulla jaoston jäsenmäärä oli noin 250.


Toimintasuunnitelma vuodelle 2002


Jaoston perustavoite on edelleen tiedon välittäminen jäsenkunnalle. Aiheina ovat alan yleinen kehitys, standardointi, uudet tuotteet sekä käytännön kokemukset. Toimintaa jatketaan edellisten vuosien tapaan melko pienimuotoisesti. Vuoden 2002 konkreettiset toimenpiteet ovat seuraavat:


· Keväällä järjestetään  koko päivän kestävä seminaari, jonka aiheena on panosautomaation integraatio koko tuotannon hallintaan.


· Syksyn teemapäivä muodostuu perinteisestä jäsenkokouksesta sekä tehdasvierailusta.


· Jaoston www-sivuja kehitetään ja täydennetään.


· Jaosto pyrkii järjestämään Automaatioväylä-lehteen 2-3 aihetta käsittelevää artikkelia.


Jäsenet rahoittavat itse osallistumisesta aiheutuvat kulut. Erillistä jaoston jäsenmaksua ei peritä. Automaatioseuraan kulumattomille suositellaan Seuran jäsenyyttä, johon sisältyy mm. pääsy jaoston suojatuille www-sivuille. Tilaisuuksien järjestelyissä, postituksissa jne. jaosto toivoo voivansa edelleen käyttää Seuran toimiston palveluita.


Ajo-ohje Herajoelle


Sisään ajetaan viimeisestä eli 3. portista. Oikealle jää konttorirakennus, jonka edestä löytyy parkkipaikkoja. Sisään lipan alla olevasta pääovesta.
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Toimintakertomus vuodelta 2001 
Vuoden 2000 jäsenkokous pidettiin poikkeukselli-
sesti vasta 24. tammikuuta 2001 Neste Polyesterin 
tiloissa Porvoon Kilpilahdessa. Kokoukseen 
osallistui 10 henkilöä. Virallisen kokouksen lisäksi 
ohjelmaan sisältyi 3 alustusta sekä tehdaskierros. 

Jaoston toimintaan löyhästi kytkeytynyt ASVA-
projekti päättyi alkuvuodesta 2001, ja sen 
tuloksena julkaistiin maaliskuussa Automaatio-
seuran kirja ’Laatu automaatiossa – Parhaat 
käytännöt’. Osin sen pohjalta jaosto järjesti kevään 
teemapäivän 22.5.2001 Vanhalla ylioppilastalolla. 
Koko päivän kestäneessä tilaisuudessa oli kaikki-
aan 54 osallistujaa. 

Virallinen vuosikokous pidettiin 29.11.2001 
Valion Herajoen laitoksilla. Ohjelmaan kuului 
kolme alustusta ja tehdaskierros. Paikalla oli xx 
henkilöä. 

Johtokunta kokoontui vuoden 2001 aikana 3 
kertaa. Tiedonsiirron tueksi laadittiin kolme 
numeroa Panosväylä-lehtisestä. Lisäksi on uudis-
tettu jaoston www-sivuja. Vuoden lopulla jaoston 
jäsenmäärä oli noin 250. 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2002 
Jaoston perustavoite on edelleen tiedon välittä-
minen jäsenkunnalle. Aiheina ovat alan yleinen 
kehitys, standardointi, uudet tuotteet sekä käytän-
nön kokemukset. Toimintaa jatketaan edellisten 
vuosien tapaan melko pienimuotoisesti. Vuoden 
2002 konkreettiset toimenpiteet ovat seuraavat: 

• Keväällä järjestetään  koko päivän kestävä 
seminaari, jonka aiheena on panosautomaation 
integraatio koko tuotannon hallintaan. 

• Syksyn teemapäivä muodostuu perinteisestä 
jäsenkokouksesta sekä tehdasvierailusta. 

• Jaoston www-sivuja kehitetään ja täydenne-
tään. 

• Jaosto pyrkii järjestämään Automaatioväylä-
lehteen 2-3 aihetta käsittelevää artikkelia. 

Jäsenet rahoittavat itse osallistumisesta aiheutuvat 
kulut. Erillistä jaoston jäsenmaksua ei peritä. Auto-

maatioseuraan kulumattomille suositellaan Seuran 
jäsenyyttä, johon sisältyy mm. pääsy jaoston suoja-
tuille www-sivuille. Tilaisuuksien järjestelyissä, 
postituksissa jne. jaosto toivoo voivansa edelleen 
käyttää Seuran toimiston palveluita. 

 

Ajo-ohje Herajoelle 
Sisään ajetaan viimeisestä eli 3. portista. Oikealle 
jää konttorirakennus, jonka edestä löytyy parkki-
paikkoja. Sisään lipan alla olevasta pääovesta. 
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