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PSK:N HALLITUS
PSK:n hallitus piti vuoden ensimmäisen kokouksensa torstaina 25.2.2016 Sweco Industry Oy:llä. Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Veikko Niemi. Varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti toiminnanjohtaja Timo Juvonen THTH ry:stä.
Hallitus kävi läpi ja allekirjoitti vuoden 2015 tasekirjan, joka toimitettiin 26.2.2016
pidettyyn toiminnantarkastukseen. Toiminnantarkastajilla ei ollut huomautettavaa
toiminnasta.
Kokouksessa todettiin, että vuosi 2015 oli PSK:lle suotuisa. Tulos oli budjetoitua parempi, uusia jäsenyrityksiä tuli tasaiseen tahtiin ja tilaisuudet vetivät hyvin väkeä.
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PSK:N KEVÄTSEMINAARI PÖRSSITALOSSA TORSTAINA 21.4.2016
Seminaarin teemana on investointiprojektin onnistunut päättäminen. Mukaan mahtuu
vielä, tervetuloa Pörssitaloon, Fabianinkatu 14, Helsinki.
Vuonna 1912 Yksisarvisen kortteliin nousseella Pörssitalolla on takanaan värikäs
historia. Ylväs kivitalo on vuosien varrella
todistanut Suomen historian merkittävimpiä hetkiä niin liike-elämän kuin ravintolakulttuurin saralla.
Rakennusta pidetään yhtenä Lars Sonckin
onnistuneimmista töistä ja eräänä 1900luvun suomalaisen jugend-arkkitehtuurin
vaikuttavimmista edustajista.
Ohjelma lyhyesti
Klo 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
Klo 9.00 Seminaarin avaus
Toimitusjohtaja Pauli Harila Normaint Oy
Klo 9.30 Toimituksen luovutus vai vastaanotto
Lakiasiainjohtaja Julia Ormio, Amec Foster Wheeler Energia Oy
Klo 10.00 Tauko
Klo 10.15 Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan
Hallituksen puheenjohtaja Matti Toivonen, Necom Oy
Klo 10.45 Tauko
Klo 11.00 Case 1: Raahen Voima Oy:n tietojen ja dokumentaation vastaanotto
Järjestelmäasiantuntija Pekka Mäyrä, ALMA Consulting Oy
Klo 11.30 Lounas
Klo 12.45 Case 2: Laitostietojen siirto ARTTU-järjestelmään
Johtaja Jouko Kiiveri, MainIoT Software Oy
Klo 13.15 Tauko
Klo 13.30 Case 3: Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään
Projektipäällikkö Pasi Seppänen, Oy Botnia Mill Service Ab
Klo 14.00 Kahvitauko
Klo 14.30 Laitoksen suorituskykymittauksista elinkaaren hallintaan
Dosentti Kari Komonen
Klo 15.00 Ihmisen suorituskykymittauksista elinkaaren hallintaan
Taiteilija M.A. Numminen
Klo 16.00 Loppukeskustelu

Jos jostain syystä joudut perumaan osallistumisesi, muistathan ilmoittaa siitä.
Peruminen ei maksa mitään, mutta ilmoittamatta jättämisestä sakotamme 100 €
järjestelykuluina.

PSK tiedote 1/2016

3 (6)

7.3.2016

3

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS PÖRSSITALOSSA 21.4.2016
PSK Standardisoinnin sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 21.4.2016
Pörssitalolla Helsingissä. Kokous alkaa kevätseminaarin jälkeen klo 16.30.
Kokouspäivän ohjelma
08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, Linnanpiha
09.00 PSK:n kevätseminaari, Pörssisali
11.30 Lounas, Restaurant Pörssi
16.30 Yhdistyksen kevätkokous, Pörssisali
17.30 Kuohuviiniä ja Jari Viertävän läksiäiset, Linnanpiha
18.00 Buffet-illallinen, Linnanpiha
21.00 Tilaisuus päättyy

Virallinen kokouskutsu lähtee pian PSK:n virallisille yhteyshenkilöille ja toivomme siihen vastausta 15.4.2016 mennessä, mutta sen jälkeenkin voi ilmoittautua. Kokoukseen ovat tervetulleita muutkin kuin viralliset PSK:n yhteyshenkilöt.
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PSK:N TOIMINNANJOHTAJAN LÄKSIÄISET 21.4.2016 KLO 17.30
Maaliskuun 1. päivänä 2016 toiminnanjohtajan vastuut siirtyivät Jari Viertävältä Jukka Koistiselle. He ovat vielä yhtä aikaa PSK:ssa 16.3. asti, jonka jälkeen Jari jää
vuosilomalle ja toukokuun alussa eläkkeelle. Jari osallistuu koko seminaaripäivään ja
hänet tavoittaa entisestä numerosta. Jukan tavoittaa numerosta 040 537 9175.
Kevätkokouksen jälkeen vietämme pitkäaikaisen toiminnanjohtaja Jari Viertävän läksiäisiä
Pörssitalon Linnanpihassa.
Kuohuviinin innoittamina saatamme pitää pieniä puheitakin,
syömme maittavan iltapalan ja
nautimme seurustelun lomassa
raikkaita virvokkeita. Tervetuloa
kuulemaan, kun Jari sanoo näkemisiin ja kuulemisiin, mutta ei
varmaankaan hyvästi, sillä uusia
suunnitelmiakin on jo näkyvissä.
Mikäli olet ilmoittautunut seminaariin, mutta et ole vielä kertonut jääväsi seminaarin
jälkeiseen iltatilaisuuteen, niin lähettele meille siitä tietoa, jotta pöydän antimet eivät
lopu kesken.
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UUDET JÄSENET ESITTELYSSÄ

5.1 Comatec Group on johtava suomalainen teknologiateollisuuden ja koneenrakennuksen suunnittelu-, projektinhallinta- ja asiantuntijapalveluja tarjoava insinööritoimisto. Konserni tarjoaa projektien koko teknisen palveluketjun tarjousvaiheesta asennusvalvontaan. Merkittävä osa asiakkaille toteutetuista palveluista perustuu suunnittelutoimeksiantoihin. Konsernin asiantuntemus pohjautuu vankkaan kokemukseen,
henkilöstön jatkuvaan koulutukseen, valmistustekniseen osaamiseen sekä asiakkaiden tarpeiden tunnistamiseen.

5.2 Econet Oy on vesi- ja ympäristötekniikan insinööritoimisto, joka on erikoistunut sekä
kunnallisten että teollisuuden vesilaitosten ja jätevedenpuhdistamoiden sekä jätteiden biologisten käsittelymenetelmien ja biokaasun käsittelyn suunnitteluun, projektijohtamiseen ja urakointiin. Yrityksellä on laaja-alaista kokemusta vesihuollon toteutushankkeista KVR-periaatteella, laitosten suunnittelusta, hankinnoista, sopimuskäytännöstä, urakka- ja työmaaneuvotteluista sekä laitosten käynnistämisestä.

5.3 SKM Service Oy:n erityisosaamista ovat laitosten kunnossapitotyöt, putkistojen uusiminen, uusien putkistojen rakentaminen, säiliöiden korjaukset, teräsrakennetyöt,
laitteiden ja koneiden asennustyöt sekä investointi- ja kunnossapitoprojektien toimitusvalvonta. Yritys on suhteellisen nuori, mutta sen henkilöstöllä on vankka kokemus
monenlaisista teollisuuden projekteista liittyen kunnossapitoon, investointeihin ja ylläpitoon. Yrityksen johdolla on osaamista niin ruohonjuuritason töistä kuin vaativien
projektien vetämisestä ja toimitusvalvonnasta.

5.4 T-Drill Oy on maailman johtava putkentyöstökoneiden valmistaja, jolla on myös oma
patentoitu putkenhaaroitusmenetelmä, joka tunnetaan nimellä T-Drill kaikkialla maailman kirjallisuudessa ja jota on sovellettu jo pitkään eri teollisuuden aloilla ympäri
maailmaa. Tyypillisimpiä menetelmän soveltajia ovat mm. lämmönvaihdinteollisuus
ja niiden alihankkijat, prosessiteollisuuden putkistourakoitsijat ja laitevalmistajat sekä,
telakat, kemian-, elintarvike- ja lääketeollisuuden toimijat.
Yritys on toiminut yli 45 vuotta ja on nykyään osa Vaasalaista Leinolat group konsernia. Sillä on toimipisteet Laihialla, Isossakyrössä ja Atlantassa, joista käsin
hoidetaan myös koneiden ja laitteiden huollot kattavasti koko maailmaan. Tämän lisäksi yrityksellä on edustajaverkko ja jälleenmyyntisopimukset yli 50 maassa. Toiminta koostuu patentoitujen haaroituskoneiden lisäksi lastuttomista katkaisukoneista,
putken pään muotoilu- ja laipoituskoneista.
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LAUSUNNOLLA OLEVA STANDARDI
PSK:n kotisivuilta löytyy linkki lausunnolla olevaan standardiin PSK 5811 Tehdassuunnitteluasiakirjat. Dokumenttien hallinnan metadata. 9 sivua
Lausuntoaika umpeutuu 17.3.2016
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PSK:N PLAN-KUMMILAPSIEN KUULUMISIA
Tässä viimeisimpiä kuulumisia kahdesta PSK:n Plan-kummilapsesta.
Kummilapsemme Airine, 14 vuotta, sairastui malariaan ja oli hoidettavana sairaalassa. Onneksi Airine toipui sairaudesta nopeasti ja ei joutunut jäämään
sairaalaan pitkäksi aikaa. Muut perheenjäsenet ovat pysyneet terveinä.
Airine oli iloinen päästessään palaamaan takaisin koulun penkille opiskelemaan lempiaineitaan eli vieraita kieliä. Koulumatka hänellä kestää noin 45
minuuttia.
Ifakaran alueella Tansaniassa on toteutettu joitain hankkeita, joista tärkeimpänä on muun muassa pienlainojen myöntäminen perheille ja yrittäjyyden tukeminen, terveyskampanjoiden järjestäminen
sekä terveys-työntekijöiden kouluttaminen alle 5-vuotiaiden lasten sairauksien ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi.
Awa, 9-vuotias tyttö Senegalista, voi perheineen hyvin. Awa käy peruskoulua ja lempiaine on matematiikka. Koulumatka on noin puoli tuntia suuntaansa.
Awan perheen asuinalueella on käynnissä erilaisia
projekteja, joihin perheet saavat yhdessä osallistua.
Yksi näistä on koulun rakentaminen ja kunnostaminen. Uusi koulu rakennettiin Tassetteen, pieneen
kaupunkiin 30 kilometrin päähän Thiesin asuinalueelta, jossa Awa asuu. Uudessa koulussa on kuusi luokkahuonetta ja ruokala, jossa lapsille tarjotaan ateria.
Tytöt ja pojat käyvät samaa koulua.
Awan perheeseen kuuluu äiti, isä, kolme veljeä ja yksi
sisko. He ovat kaikki pysyneet terveinä. Lähimpään
terveyskeskukseen on 45 minuutin matka.
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