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VALMISTUKSENOHJAUSJAOSTO 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 

 

Jaoston perustavoite on edelleen aikaisempien vuosien tapaan tiedon välittäminen 

jäsenkunnalle sekä uusien henkilöiden tuominen mukaan jaoston toimintaan. Aiheina ovat 

alan yleinen kehitys, standardointi, uudet tuotteet sekä käytännön sovellukset ja kokemukset. 

Toimintaa jatketaan pääasiassa edellisten vuosien tapaan. Vuoden 2019 konkreettiset 

toimenpiteet ovat seuraavat: 

 Johtokuntaa pyritään edelleen vahvistamaan MES -osaajilla ja varsinkin loppukäyttäjiä 

siten, että johtokunnan toimintaan osallistuu tasapainossa sekä toimittajien, oppilaitosten 

sekä loppukäyttäjien edustaja.  

 Ylläpidetään MES Stipendi –käytäntöä ja jatketaan oppilasyhteistyön kehittämistä. 

 Johtokunta kokoontuu tarpeen vaatiessa n. neljä kertaa vuodessa. Kokoukset pyritään 

sopimaan Doodle –työkalulla. 

 Yhteydenpitoa jäsenistön välillä hoidetaan pääosin sosiaalisessa mediassa, sähköpostilla, 

webinaareilla, seminaareilla ja yritystapaamisilla sekä erilaisten tilaisuuksien yhteydessä 

erikseen sopien. 

 Keväällä ja syksyllä pyritään järjestämään yritys- tai oppilaitosvierailu. Syksyllä pyritään 

järjestämään teemapäivä. Yhteistyötä kehitetään jatkossa myös muilta osin. 

 Teemapäivä pyritään järjestämään jälleen yhteistyössä Tampereen messujen kanssa. 

Teemapäivän esityksistä vastaa jaoston hallituksen jäsenet. 

 Tiedotus sekä julkaisut tapahtuvat jaoston oman MES News -julkaisun avulla sekä 

sosiaalisen median kanavia hyödyntäen. Tiedotuksen aiheita ovat mm. 

Toimintasuunnitelma, vuosikertomus, johtokunnan kokousten pöytäkirjat, tapahtumat, 

stipendit ja muu jaoston toiminta. Aktivoidaan jäsenistöä toimittamaan aineistoa MES 

News ja Automaatioväylää varten, esim. DI-töiden ja väitöskirjojen tiivistelmiä yms. 

Jäsenistöä otetaan mukaan esim. MES News toimitukseen (toimituskunta) 

toimihenkilöiksi.  

 Ehdotuksena ottaa MES News julkaisut julkaistavaksi Automaatioväylän 

yhteyteen. 

 Johtokunnan uudet jäsenet perehdytetään jaoston toimintaan ensimmäisessä kokouksessa 

ja vanhojen jäsenten opastuksella ja samalla koko jäsenistöä pyritään aktivoimaan jaoston 

toimintaan. Pyydetään Suomen Automaatioseuran toiminnanjohtajaa ja/tai puheenjohtajaa 

esittelemään seuran toimintaa ja tulevaisuutta jaoston kokoukseen. 

 Jaoston kokouksiin vierailijoiksi etsitään jatkuvasti aiheesta kiinnostuneita henkilöitä  

 Jaoston toiminnasta toimitetaan artikkeli (artikkeleja) Automaatioväylää varten. 

 Pyritään parantamaan jaostojen välistä yhteistyötä 

 Kokoukset samaan aikaan ja samassa paikassa -> Esityksille isompi yleisö 
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Budjetti vuodelle 2019 

 

Jäsenet rahoittavat itse osallistumisesta aiheutuvat kulut. Erillistä jaoston jäsenmaksua ei 

peritä. Automaatioseuraan kulumattomille suositellaan SAS:n jäsenyyttä, johon sisältyy mm. 

pääsy jaoston suojatuille www-sivuille. Tilaisuuksien järjestelyissä, postituksissa jne. jaosto 

käyttää sosiaalisen median kanavia sekä Automaatioseuran toimiston jaostoille tarjoamia 

palveluita. 


