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VALMISTUKSENOHJAUSJAOSTO 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 

 

Jaoston perustavoite on edelleen aikaisempien vuosien tapaan tiedon välittäminen 

jäsenkunnalle sekä uusien henkilöiden tuominen mukaan jaoston toimintaan. Vuoden 2020 

konkreettiset toimenpiteet ovat seuraavat: 

• Johtokunnan kokoonpano pyritään säilyttämään hyvänlaisena sekoituksena toimittajia, 

loppukäyttäjiä sekä korkeakoulujen edustajia.   

• Vuonna 2020 päivitetään Jaoston johtosääntö ajantasalle. Vahvistuksen tekee 

vuosikokous 2020 noin vuoden päästä. 

• Palautetaan MES Stipendi –käytäntö ja jatketaan oppilasyhteistyön kehittämistä. 

Tehdään mainossivu ja yhteysosoite, johon työ voidaan palauttaa. Mainostetaan stipendiä 

2020 kiltoihin sekä professoreille. Tähdätään noin 500e summaan, joka kustannetaan 

jaoston toimittajien yhteisellä sopimuksella automaatioseuran kautta. 

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

sopimaan Doodle –työkalulla. Johtokunnan kokouksia pyritään yhdistämään 

yritysvierailuihin. Alustavana ajatuksena on yhdistää toinen kokous (keväällä) sekä 

vuosikokous (loppuvuodesta) yritys/korkeakouluvierailun yhteyteen. Muutoin kokoukset 

järjestään ensisijaisesti etäyhteydellä.  

• Yhteydenpitoa jäsenistön välillä hoidetaan pääosin sosiaalisessa mediassa, sähköpostilla 

automaatioseuran kautta, yritysvierailulla sekä vuosittaisella teemapäivällä.  

• 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 automaatioseuran kanavien kautta. Blogin 

käyttöä suositaan. Tiedotuksen aiheita ovat mm. Toimintasuunnitelma, vuosikertomus, 

johtokunnan kokousten pöytäkirjat, tapahtumat, stipendit ja muu jaoston toiminta. 

Tiedostusvastuu jaetaan johtokunnan kesken siten, että kukin tilaisuuden tai aktiviteetin 

järjestäjä vastaa pienen blogin tuottamisesta automaatioseuran sivuille. 

• Pyritään tuottamaan sisältöä automaatioväylään. Automaatioväylään jäsenyritysten ja 

organisaatioiden tuottamista MES-aiheeseen liittyvistä sisällöistä voisi pitää kirjaa (sekä 

mahdollisesti käyttää blogiaineistona) 

• 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. 
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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. 


