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Valmistuksenohjausjaosto 

JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/2019 

Aika: 28.2.2019 klo 14:00-17:00 

Paikka: Suomen Automaatioseura Ry 

  Asemapäällikönkatu 12, 00520 Helsinki 

 Teams: Join Microsoft Teams Meeting 

 Puhelinyhteys: +358 9 23106503 / 494 954 71# 

  

Antti Varis ja Anu Randen-Siippainen esittelivät Suomen Automaatioseuran 

toimintaa. 

 

Puheenjohtaja aloitti kokouksen 14:30. 
 

1 Työjärjestys 
Paikalla tai etäosallistujana Antti Varis (pj), Kari-Pekka Pitkänen, Aino Nenonen, 

Mikko Orava, Mikko Rahikainen, Mikko Paakkolanvaara. Kokous todettiin 

päätösvaltaiseksi. Esityslistaan hyväksyttiin muutoksitta. 

 

2 Johtokunta 
 

Paikalla olijat esittäytyivät. Vastuurooleista sovittiin, että Antti Varis toimii 

puheenjohtajana, muita halukkaita ei ollut. Simo Pylkkänen valittiin alustavan 

suostumuksen perusteella yksimielisesti varapuheenjohtajaksi. Ville Keskistä ehdotettiin 

ja kannatettiin teemapäivien vastuuhenkilöksi (suostumus kysytään erikseen). AnttiV 

lupautui auttamaan järjestelyissä teknologiamessujen osalta. Mikko Orava lupasi ottaa 

vastuulleen yritysyhteistyön ja yritysvierailujen (2kpl) järjestäminen. David Hastbackaa 

ehdotettiin ja kannatetiin oppilaitosyhteistyöhön sekä stipenditoimikunnan vetäjäksi. 

Kari-Pekka Pitkänen otti vastuulleen MESA-yhteistyön edistämisen. Sihteerin ja 

viestinnän tehtävät sovittiin jaettavauksi kokous- ja tapahtumakohtaisesti parhaalla 

mahdollisella tavalla. 

 

 

3 Säännöt 
Käytiin läpi jaoston säännöt. Niistä ei löydetty muutostarpeita vuoden 2019 osalta. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFhMTBmNmQtZmM2Yy00ODhhLTgwNTctY2VhOWYyYmNjOTIx%40thread.skype/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228faefcbc-6bda-4086-9abe-56a032c416e8%22%2c%22Oid%22%3a%22631d0591-de3e-435d-8921-57b234c6dcca%22%7d
tel:+358%209%2023106503,,49495471# 
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4 Sidosryhmien aktivointi ja palvelu 
 

Päätettiin, että tänä vuonna järjestetään toimintasuunnitelman mukaisesti kaksi jaoston 

omaa yritysvierailua. Yritysvierailujen järjestämisestä vastaa Mikko Orava ja ne 

pyritään tekemään hyvien kulkuyhteyksien varrelle. Ensimmäinen vierailu pyritään 

järjestämään ennen toukokuun loppua. Yritysvierailulle kutsutaan osanottajia laajasti 

automaatioseuran toimiston sekä jäsenistön tiedotuskanavia käyttäen. Yritysvierailujen 

osallistujamäärät rajataan vastaanottavat yrityksen toiveiden mukaisesti noin arviolta 

20-30 henkilöön. Mukaan otetaan ihmiset ilmoittautumisjärjestyksessä, mutta Suomen 

Automaatioseuran jäsenet ovat etusijalla. Tällä tavalla pyritään myös edesauttamaan 

seuran jäsenhankintaa. Seuraava käsittely johtokunnan puhelussa maaliskuun 

puolivälissä. 

 

Päätettiin järjestää tänäkin vuonna teemapäivä. Ei haluta lähteä järjestämään tapahtumia 

tyhjästä, joten järjestetään messujen yhteyteen. Suomen Automaatioseuralla on 

yhteistyötä teknologiamessujen kanssa. Teemapäiväjärjestelyistä vastaa Ville Keskinen 

yhdessä puheenjohtajan tuella. Aiempina vuosina valmistuksenohjausjaoston 

teemapäivä on järjestetty Tampereen Alihankintamessuilla. Vuonna 2019 päätettiin 

pyrkiä järjestämään teemapäivä molemmissa tapahtumissa. Antti Varis lupasi kutsua 

kokoon johtokunnan toimittajajäsenet – joiden puolesta käydään keskustelu 

mielenkiintoisten esitysten järjestämisestä kahteen eri tapahtumaan. Lisäksi Antti Varis 

lupasi ottaa yhteyttä Suomen Automaatioseuran Teknologiamessuvastaavaan ja selvittää 

jäljellä olevat esiintymisajat. Teemapäivän markkinointi hoidetaan yhteistyössä Suomen 

Automaatioseuran kanssa sekä jäsenille että ulkopuolisille tahoille. Markkinointiin 

pyydetään tukea automaatiosäätiöltä ja tapahtumiin liitetään vahvasti jäsenrekrytointi. 

Esittäjien ja aiheiden keräämisen vastuu päätettiin antaa jaoston johtokunnan 

toimittajajäsenille. Esitysten aiheiksi halutaan loppukäyttäjäesityksiä tai muita 

mielenkiintoisia aiheita. Ei pelkkiä yritys- tai tuote-esittelyjä. Seuraava käsittely 

johtokunnan puhelussa maaliskuun puolivälissä. 

 

Omien tapahtumien lisäksi selvitetään mahdollisuutta yhdistettyihin yritysvierailuihin 

muiden jaostojen ja Automaatioseuran hallituksen kanssa. Näihin pyritään järjestämään 

muuta sopivaa tapahtumaa vierailujen ympärille. Antti Varis lupasi vastata 

ylimääräisten yritysvierailuista ja niihin liittyvästä jäsenhankinnasta. Ehdotuksia tästä 

oli esimerkiksi Valio yhdessä OPC toimikunnan kanssa – tai Suomen metsäteollisuuden 

pitkäaikaiset MES käyttäjät. 

 

Yrityksiin keskittyvien tilaisuuksien lisäksi valmistusohjausjaosto haluaa olla 

aktiivisesti mukana yhteistoiminnassa yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa – 

yhteistyössä Suomen Automaatioseuran hallituksen kanssa. Jaoston jäsenet osallistuvat 

mieluusti esimerkiksi opisk elijoiden uratilaisuuksiin, jossa on mahdollista 

edesauttaa jaoston ja seuran jäsenhankintaa. Antti Varis lupasi keskustella ja suunnitella 

opiskelijapuolen toimintaa yhteistyössä yliopistoyhteistyön vastuuhenkilön (David 

Hastbacka) sekä seuran hallituksen kanssa. 
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5 Vuoden 2019 suunnittelu 
 

Teemapäivä- ja yritysvierailuasiat käsitelty kohdassa 4. Seuraava katsaus sisältöihin 

puhelussa, joka päätettiin järjestää maaliskuun puolivälissä. 

 

Dropbox työtila oli kaikkien kokeilleiden osalta toiminut, pois lukien yrityskohtaiset 

rajoitukset tietoliikenteessä. Näiden osalta suositeltiin käytettäväksi mobiilisovellusta. 

Jatketaan Dropbox työtilan käyttöä.  

 

Katsottiin läpi toimintasuunnitelma. Siihen ei tarvittu suuria muutoksia. Tehtiin muutama 

sanamuotopäivitys ja toimintasuunnitelma otetaan toteutettavaksi tämän kokouksen 

tarkennuksilla. 

 

Puheenjohtaja lupasi ottaa vastuulleen yhteistyön SAS hallituksen ja kummihallituslaisen 

(Sanna Porola) kanssa. Viestintä ja sosiaalinen media on kunkin tapahtuman osalta ko. 

henkilön vastulla. Kokousten ja muuhun yhteiseen tekemiseen liittyvästä tiedottamisesta 

vastaa puheenjohtaja yhdessä muun johtokunnan kanssa. 

 

6 Muut asiat 
Ei muita esille tuotuja asioita. 

 

 

7 Seuraava kokous 
 

Seuraavasta kokouksesta järjestetään Doodle -kysely. Alla alustavaa aikataulua 

kokouksissa 2019 vuoden aikana. 

 

 * 2. huhtikuun alkupuoli (aiheet ja alustavat aikataulut -> savet he date ennen kesää) 

  - Lisäksi puhelu(ita) ennen kesälomia teemapäivistä 

  - Ensimmäinen puhelu maaliskuun puoliväli. 

 * 3. Syyskuun eka viikko (käytännön järjestelyt teemapäiviin + 2. yritysvierailu) 

  *  4. + Vuosikokous marraskuussa  

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 16:00. 


