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PSK:N HALLITUS

3
4

PSK:n hallitus on kokoontunut kaksi kertaa edellisen tiedotteen jälkeen. Tämän vuoden
viimeisessä kokouksessa 15.12.2016 hallitus päätti, koska kuluvan vuoden tuloksesta
näyttää tulevan kohtuullinen, vuoden 2016 tilinpäätöksessä siirretään 10 000 € stipendirahastoon. Hallituksen tavoitteena on, että jäsenyrityksissä käännytään PSK:n puoleen
opinnäytetöiden rahoituksessa silloin, kun aihe liittyy myös standardisointiin ja se hyödyttää PSK:ta.
Hallitus päätti myös hyväksyä ohjeen standardien käyttöoikeudesta jäsenyrityksen ulkomaan toimistoissa. Ohje on julkaistu PSK:n nettisivuilla suomeksi ja englanniksi ”Info”välilehdellä.
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Mikäli jäsenistö haluaa tuoda jonkin asian hallituksen tietoisuuteen tai käsiteltäväksi, seuraavassa on tiedoksi vuoden 2017 hallituksen kokoukset ja teemat:
Hallituksen kokous 1/2017, tilinpäätös
Hallituksen kokous 2/2017, standardien päivitystarve
Hallituksen kokous 3/2017, toiminnan suunnittelu
Hallituksen kokous 4/2017, budjetointiperusteet
Hallituksen kokous 5/2017, yleiset asiat
Hallituksen kokous 6/2017, varainhoito
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23.02.2017
06.04.2017
08.06.2017
21.09.2017
23.11.2017
14.12.2017

PSK:N SYYSKOKOUS 2016

PSK Standardisoinnin syyskokous pidettiin perjantaina 18.11.2016. Osallistujia oli
noin 60 henkeä. Syyskokous ja sen jälkeiset iltamat pidettiin juhlavaa henkeä
uhkuvalla Vanhalla Ylioppilastalolla.
Koska tänä vuonna syyskokous
ja juhlailtamat olivat avoimet
myös aveceille, syyskokouksen
aikana Musiikkisaliin oli
seuralaisille järjestetty tohtori
Christer Sundqvistin luento.
Sundqvist luennoi kaikille
tärkeistä ravintoasioista
mukaansatempaavalla tavallaan.
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2.1 Kokouksen kulku

PSK:n varapuheenjohtaja Timo Juvonen
avasi kokouksen ja kutsui puheenjohtajaksi JETS consulting Oy:n hallituksen
puheenjohtajan Taisto Jaatisen ja sihteeriksi PSK Standardisoinnin toiminnanjohtaja Jukka Koistisen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin jo perinteiseen tapaan Toivo
Pulkkinen Helen Oy:ltä ja Juha-Matti Myyry Neste Jacobs Oy:ltä.

2.2 Uusia jäseniä
Syyskokous hyväksyi yksimielisesti uusiksi jäseniksi seuraavat yritykset:




Ahlsell Oy
Merius Oy
Rejlers Oy

Kaikki hyväksynnät olivat yksimielisiä.
2.3 Hallituksen henkilövalinnat
PSK:n hallitus ehdotti, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa henkilöstöjohtaja Veikko
Niemi Caverion Industria Oy:stä. Jari Nikkinen Sappi Finland Europesta valitaan hallitukseen uudeksi jäseneksi Ville Vuorijärven tilalle sekä erovuorossa olevat Henry Mikkonen,
Heikki Kangas, Veikko Päivärinne, Timo Syrjänen ja Juha Kemppi jatkavat uudelle 3vuotiskaudelle.
Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.
2.4 Toiminnantarkastajien valinta
Toiminnantarkastajiksi valittiin Veli Erkki Lumme Neurovision Oy:stä ja Olli-Pekka Joronen
Sweco Industry Oy:stä.
Veli Erkki Lummen henkilökohtaiseksi varamieheksi valittiin Juha-Matti Myyry Neste
Jacobs Oy:stä ja Olli-Pekka Jorosen henkilökohtaiseksi varamieheksi valittiin Toivo Pulkkinen Helen Oy:stä. Valinnat olivat yksimielisiä.
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2.5 Juhlailtamat

Kun syyskokous oli saatu päätökseen, oli aika toivottaa vieraat tervetulleiksi juhlailtamiin.
Ulkona oli pimeää ja kylmää, mutta Vanhan Ylioppilastalon juhlasalissa tunnelma oli lämmin.
Vieraita oli saapunut paikalle kaiken kaikkiaan noin 125 henkeä. Joukossa oli havaittavissa
laaja kirjo: mukaan mahtui uusia, nuoria PSK:laisia sekä jo varttuneempia ja kokeneita,
pitkään yhdistyksen toiminnassa mukana olleita. Erityisen hienoa ja mainittavaa oli se, että
ilmoittautuneissa oli useita PSK-senioreita. Tästä arvokkaasta joukosta löytyi vuosia standardisoinnin eteen puurtaneita vanhoja työryhmäläisiä, mutta myös jokainen PSK:n historian toiminnanjohtaja.

Vasemmalta oikealle Urpo ja Seija Mukala, Vesa ja Raija Halme, Jari ja Irmeli Viertävä sekä Jukka ja Paula Koistinen.
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Hallituksen varapuheenjohtaja Timo Juvonen kertoi tervetuliaispuheessaan
muun muassa, että 43-vuotiaan PSK:n
toiminnan laajuus perustuu yhdessä tekemisen tärkeyden oivaltamiseen ja että
PSK:lla on tärkeä rooli kansallisen kilpailukykymme ylläpitäjänä. Lisäksi hän
valotti uusien teknologioiden merkityksen kasvua myös standardisoinnissa.
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UUDET KÄSIKIRJAT

3.1 SFS-käsikirja 132, Teollisuuseristys
Marraskuussa 2016 julkaistu uusittu SFS-käsikirja 132 sisältää työryhmän PSK 37 laatimat
teollisuuden putki-, säiliö-, laite, kanava- ja säiliöeristystä käsittelevät standardit.
Käsikirjaa myy SFS.
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UUDET JÄSENET ESITTELYSSÄ
Syyskokouksessa hyväksytyistä uusista jäsenistä tässä tiedotteessa esitellään Merius Oy:

4.1 Merius Oy
Merius Oy tuottaa teknisen suunnittelun ja projektinhallinnan palveluja teollisuudelle. Yritys
toimii asiakkaan tukena ja strategisena asiantuntijana jo investointien esisuunnitteluvaiheesta alkaen.
Merius Oy hyödyntää teknologiaa ja toimintatapoja, joiden avulla voidaan säästää merkittävällä tavalla asiakkaan aikaa, tuottaa käyttöarvoltaan korkealaatuisia suunnitelmia ja
vastata kokonaisuudesta: strategisista ratkaisuista detaljisuunnitteluun ja projektinhallintaan. Pääpaino on teollisuuden investointeihin liittyvissä suunnitelmissa: tuotantolaitosten,
tuotantolinjojen sekä koneiden ja laitteiden suunnittelussa sekä investointi- ja investointien
kannattavuuslaskelmissa.
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Hallitus ehdottaa PSK:n kevätkokoukselle Taminco Finland Oy:n hyväksymistä PSK:n
jäseneksi:
4.2 Taminco Finland Oy
Eastman Chemical Company osti Suomen muurahaishappotuotannon vuonna 2015.
Suomen toiminnoista vastaa suomalainen tytäryhtiö Taminco Finland Oy.
Taminco Finland Oy vastaa AIV-rehunsäilöntäaineiden valmistuksesta, tuotekehityksestä,
myynnistä ja markkinoinnista. Tuotteet valmistetaan Oulun tehtaalla, josta ne toimitetaan
kotimaan markkinoille sekä vientiin. Suomessa yhtiön palveluksessa on noin 130
työntekijää.
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PSK:N KEVÄTSEMINAARI 27.4.2017 PÖRSSITALOLLA
PSK Standardisointi järjestää jäsenistölleen perinteisen kevätseminaarin ”Projektitoiminta
IX – Investointiprojektin toteutuksen uudet tuulet" Helsingin Pörssitalolla torstaina
27.4.2017.
Investointiprojekti, kaikkien sidosryhmien kannalta, kokee suuren muutoksen uusien teknologioiden marssiessa esille vääjäämättä. Ei tarvitse katsoa paljonkaan taaksepäin huomatakseen, miten valmistautumattomia kaikki projektien osapuolet ovat olleet tietotekniikan
läpimurron aiheuttamassa muutoksessa projektitoimintaan. Jos saman verran pystymme
katsomaan nyt eteenpäin, emme tee samoja virheitä kuin silloin ennen. Kysymys ei ole
jostain kaukaisesta visiosta vaan ennusmerkit ovat jo selvästi nähtävissä.
Luentojen tarkoituksena on tuoda esille teknologian muutos, johon kaikkien on varauduttava ajoissa. Uuden teknologian käyttöön kypsytään, sitä ei voi ottaa käyttöön heti kun tarve
vaatii.
PSK:n jäsenyritysten henkilökunnalle, työryhmien jäsenille ja yhteistyökumppaneillemme
tilaisuus on ilmainen. Seminaaritilat on varattu 150 osallistujalle, joten tervetuloa kaikki
asiasta kiinnostuneet. Mikäli paikat kuitenkin loppuvat kesken, niin seminaariin otetaan
osallistujat ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautua voi sähköpostitse osoitteeseen
psk@psk-standardisointi.fi.
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PLAN-KUMMILAPSI
Olemme kertoneet aika ajoin PSK:n kummilasten kuulumisia, viimeksi tiedotteessa 1/2016.
Sen jälkeen on kummilasten elämässä tapahtunut muutoksia ja yksi kummilapsistamme,
Airine, on perheineen muuttanut pois kotikylästään Ifakarasta ja hänen nykyinen olinpaikkansa ei ole Planilla tiedossa.
Täten meille nimettiin uusi kummilapsi, 7-vuotias tyttö nimeltä Kimberly. Hän käy tällä hetkellä peruskoulua.
Kimberly asuu yhdessä äitinsä kanssa Zimbabwen keskiosissa. Asuinalueen väkiluku on
vuoden 2012 tilastojen mukaan 312 214 henkeä. Plan on aloittanut ensimmäiset hankkeet
alueella vuonna 1990, muun muassa koulujen ja terveyspalvelujen kehittämisen merkeissä
sekä varmistamalla, että asukkailla on saatavilla puhdasta juomavettä ja turvallinen jätehuoltojärjestelmä.
Kimberlyn äiti on ammatiltaan pienviljelijä. Pääosa perheistä saa elantonsa ja ravinnon
perheellensä maanviljelyksestä vaikka saadun sadon määrä on vähäinen, johtuen vähäisistä ja epäsäännöllisistä sateista alueella. Huono taloudellinen tilanne vaikeuttaa erityisesti tyttöjen koulunkäyntiä, mutta altistaa myös poikia rikollisuuden pariin.
Kuvassa tyypillinen Zimbabwelainen kotipiha.
Se muodostuu vanhempien majasta, tyttöjen
majasta, poikien majasta, perheen yhteisestä
keittiöstä ja vilja-aitasta.
Kaikki rakennukset tehdään paaluista ja maaaineksesta ja niissä on ruohopunoskatto.
Ruoanlaitossa käytetään energianlähteenä
puuta. Vesipiste sijaitsee noin 20 minuutin
matkan päässä, porakaivossa.
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JAKELU

Jukka Koistinen

Pia Koponen

toiminnanjohtaja

sihteeri

Jäsenyritykset, työryhmien jäsenet, SFS, Metsta, Sesko, Muoviteollisuus

