Pro Rautatien sääntömääräinen vuosikokous 2012,
Muistio
Aika

Torstai 15.3.2012 klo 9.00

Paikka

Helsinki, VR:n kokoushuone

Läsnä

Johannes Koskinen, Hämeen liitto
Jukka Moilanen, Satakuntaliitto
Hannu Koverola, Kouvolan kaupunki
Pauli Eteläniemi, Mänttä – Vilppula
Hannu Siitonen, Uudenmaan liitto
Marita Palokoski, Lempäälän kunta
Markku Vasama , Hämeenlinnan kaupunki
Akira Ropo, Tampereen kauppakamari
Seppo Keskiruokanen, Riihimäen kaupunki
Jorma Härkönen, Limowa ry
Reijo Lehtinen, Pro Rautatie

1. Kokouksen avaus,
Hallituksen puheenjohtaja Johannes Koskinen avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja
kahden ääntenlaskijan valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Johannes Koskinen, sihteeriksi Reijo Lehtinen sekä
pöytäkirjan tarkastajaksi Hannu Koverola ja Jukka Moilanen.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin ennalta lähetetty kokouksen työjärjestys.
5. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 sekä tilintarkastajan

lausunto
Kuultiin ja merkittiin tiedoksi tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastajan
lausunto jaetussa muodossa tiedoksi.
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus v. 2011 hallituksen
jäsenille.
7. Toimintasuunnitelman, talousarvion sekä liittymis- ja vuosimaksujen

suuruuksien vahvistaminen vuodelle 2012
Kuultiin selvitys. Hyväksyttiin v. 2012 toimintasuunnitelma, talousarvio ja
jäsenmaksut v. 2012. Jäsenmaksuissa hyväksyttiin maakuntaliittojen
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jäsenmaksun porrastus 300 – 900 € riippuen maakuntaliiton väestöpohjasta.
8. Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valitseminen
Valittiin v 2012 hallitukseen:
Puheenjohtajaksi Johannes Koskinen varahenkilönä Anna–Mari Ahonen Janakkalan
kunnasta hänen varajäsenekseen.
Hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi:
Seppo Keskiruokanen, Riihimäki
Hannu Koverola, Kouvola
Tuula Petäkoski-Hult, Lempäälä
Jukka Moilanen, Satakuntaliitto
Markku Blomberg, Transtech Oy
Heikki Pusa, Hämeen liitto

varajäsen
-”-”-”-”-”-

Timo Rautajoki, Lapin kauppakamari
Paavo O. Lyytikäinen, Hanko
Markku Vasama, Hämeenlinna
Kai Vehmersalo, Oiko ry
Esa Sirviö, Mänttä – Vilppula
Raimo Lahti, Hyvinkää

9. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
Pro Rautatien tilintarkastajana valittiin tilintarkastusyhteisö Deloitte&Touche Oy.

10. Muut esille tulevat asiat
Ei ollut.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.30.
Vuosikokouksen jälkeen klo 9.30 -11.30 oli liikennepoliittinen seminaari ja keskustelutilaisuus ”
Mitä rautatiet odottavat liikennepoliittiselta selonteolta”, jonka aineistot löytyvät Pro Rautatien
nettisivuilta.
Liitteet :
1. Tilinpäätös v. 2011
2. Toimintakertomus v.2011
3. Tilintarkastajan lausunto
4. Toimintasuunnitelma v. 2012
5. Talousarvio ja jäsenmaksut v. 2012

Hämeenlinnassa . .2012
Johannes Koskinen
puheenjohtaja

Reijo Lehtinen
sihteeri

Olemme tarkistaneet kokouspöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajat
Kouvolassa . .2012

Porissa

. .2012

Hannu Koverola

Jukka Moilanen
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PRO RAUTATIEN 15. TOIMINTAVUOSI 2011

Pro Rautatie ry
toimintakertomus 2011

Vuosi 2011 oli Pro Rautatien 15. toimintavuosi. Yhdistyksen tarkoitus on edistää ja kehittää
rautatieliikennettä Suomessa. Pro Rautatie pyrkii toimimaan koko maan rautatieliikenteen
hyväksi. Yhdistyksen on tarkoitus vaikuttaa sekä päättäjiin, virkamiehiin että yleiseen
mielipiteeseen raideliikenteen kehittämisen, toimintaedellytysten ja suosion parantamiseksi.
Yhdistykseen jäsenten kokonaismäärässä ei ole saavutettu asetettuja tavoitteita, mutta se on
kuitenkin kääntynyt kasvuun.. Jäsenten määrä kasvoi
ja toiminnan määrä säilyi
edellisvuosien tasolla. Yhdistykseen liittyi vuoden 2011 aikana 5 uutta jäsentä.
Vuoden aikana järjestettiin yksi seminaari ja Opintomatka Sveitsiin.
Vuosikokouksen
yhteydessä seminaari järjestettiin rautatiepoliittisena keskusteluna vaalien alla.
Keskustelussa olivat mukana lähes kaikkien puolueiden edustajat. Keskustelun taustaksi
toteutettiin rautatiepoliittinen kysely kaikille puolueille sekä nettikyselynä kansalaisille.
.
Vuoden aikana valmisteltiin useita eri seminaareja ja koottiin niihin liittyvää aineistoa:
- ”Lapin rautatiet ja junaliikenne” seminaaria Rovaniemelle valmisteltiin kytkettynä
Pohjoisen ulottuvuuden ja Lapin Liikennejärjestelmä-suunnitelman ajankohtaisiin
asioihin. Seminaarin järjestäminen siirtyi kuitenkin tulevaisuuteen.
- ”Rataverkko ja raideliikenne 2020 -luvulle” seminaarin taustaksi selvitettiin laajalti
vireillä olevia ratahankkeita ja ideoita. Aiheesta suunniteltu seminaari siirtyi kuitenkin
vuodelle 2012.
- ”Rautateiden talvi”, -seminaaria kaavailtiin alkutalveen, mutta Sveitsin matkan vuoksi
se siirtyi myöhempään ajankohtaan.
Yhdistys jatkoi kansainvälisen yhteistyön kehittämistä. Eurooppalaisen yhteistyön puitteissa
allekirjoitettiin EU:n 7. kehysohjelmaan puoltokirjelmä (Letter of support) LivingRailhankkeelle, jota koordinoi Fraunhofer Instituutti Karlsruhessa.
Sveitsin matkalla 17-20.11 tutustuttiin myös Sveitsin Pro Bahn – yhdistyksen toimintaan.
Matkalle osallistui 10 henkilöä. Sen pohjalta laadittiin erillinen matkakertomus ja Tamperreen
teknilliselle yliopistolle mukana olleen Tuuli Rantalan opinnäytetyönä selvitys ”Opintomatka
Sveitsiin”.
Pro Rautatien nettisivuston uudistaminen www.prorautatie.fi pääsivustona vietiin läpi ja uusi
tiedotusjärjestelmä otettiin käyttöön:
- www.prorautatie.fi - sivusto on jatkuvasti päivittyvä ajankohtaissivusto
- www.prorautatie.net sivuille kootaan pysyviä tausta-aineistoja ja Pro Rautatien selvitysten ja
seminaarien aineistot vuosilta 1997 -2010
- Pro Rautatie -tiedotteet, joita lähetetään tarpeen mukaan yhdistyksen jäsenille
- Pro Rautatie -nettilehti, joka ilmestyy tarvittaessa ja lähetetään sähköpostitse osoitteensa
antaneille jäsenten edustajille ja kannatusjäsenille
Yhdistyksen talous oli kohtuullisessa kunnossa. Vuoden tulos oli hieman negatiivinen. Tähän
oli pääasiallisena syynä Sveitsin matkan aiheuttamat ylimääräiset kulut.
Yhdistys sai
Liikenne- ja viestintäministeriön liikennealan järjestöille tarkoitettua toimintatukea 3 600 euroa
vuodelle 2011.
Pro Rautatie sopi Limowa ry:n kanssa kumppanuussopimuksen, jossa järjestöt myös liittyivät
vastavuoroisesti toistensa jäseniksi. Keskeinen yhteinen tavoite on intermodaaliliikenteen
mahdollisuuksien kehittäminen Suomessa..
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JÄSENET
Bombardier Transportation Oy
Anseri-konsultit Oy
Hangon kaupunki
Hyvinkään kaupunki
Hämeen liitto
Hämeenlinnan kaupunki
Järvenpään kaupunki
Kohateam Oy
Kouvolan kaupunki
AIHIO arkkitehdit Oy
Lempäälän kunta
WSP Finland Oy
Riihimäen kaupunki
Satakuntaliitto
Seinäjoen kaupunki
Transtech Oy
Akaan kaupunki
Mänttä – Vilppulan kaupunki
Janakkalan kunta
Oiko ry
BaltiRail ry
Lapin kauppakamari
Turenki Railways Oy
Vuoden 2011 aikana yhdistykseen liittyi
viisi uutta jäsentä:
Limowa ry
Uudenmaan liitto
Hattulan kunta
Päijät-Hämeen liitto
arkkitehtitoimisto Arkart Oy
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HALLINTO
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 3.3.2011 Helsingissä VR:n kokouskeskuksessa. Kokouksessa
valittiin v. 2000 hyväksytyn sääntömuutoksen mukaisesti hallituksen varsinaiset - ja varajäsenet:
Johannes Koskinen puheenjohtajaksi ja Anna–Mari Ahonen Janakkalan kunnasta hänen
varajäsenekseen.
Hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi:
Seppo Keskiruokanen, Riihimäki
Hannu Koverola, Kouvola
Päivi Saloranta, Hämeenlinna
Jukka Moilanen, Satakuntaliitto
Markku Blomberg, Transtech Oy
Heikki Pusa, Hämeen liitto

varajäsen
-”-”-”-”-”-

Timo Rautajoki, Lapin kauppakamari
Paavo O. Lyytikäinen, Hanko
Markku Vasama, Hämeenlinnan kaupunki
Kai Vehmersalo, Oiko ry
Rainer Nyberg, Bombardier Transportation
Raimo Lahti, Hyvinkää

Hallitus kokoontui v 2011 aikana viisi kertaa ja vuoden 2012 puolella kaksi kertaa.
Toimistotilat ja atk-yhteydet oli sijoitettu toiminnanjohtajan asunnon yhteyteen ja kokoukset
järjestettiin pääosin jäsenten tiloissa.
Osa-aikaisena toiminnanjohtajana ja hallituksen sihteerinä toimi DI Reijo Lehtinen. Kirjanpidon
hoiti Tampereen kirjanpitotoimisto Oy. Tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö Deloitte
&Touche.
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Pro Rautatie ry
Toimintasuunnitelma 2012

Pro Rautatien tarkoitus ja toiminnan laatu (säännöt 2 § )
Yhdistys on liikennepoliittinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää
raideliikennetoiminnan yleisiä edellytyksiä Suomessa alueellisen ja sosiaalisen tasa-arvoisuuden ja
kestävän kehityksen toteutumiseksi. Yhdistys toimii sekä henkilö- että tavaraliikenteen yleisten
edellytysten turvaamiseksi, palvelutason parantamiseksi ja suosion kasvattamiseksi.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi
- järjestää seminaareja ja kokouksia,
- harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja tutkimustoimintaa,
- vaikuttaa suomalaiseen ja eurooppalaiseen liikennepolitiikkaan ehdotuksin ja kannanotoin,
- järjestää opintomatkoja jäsenilleen,
- toimia yhteistyössä muiden yhdistyksen toimintaa tukevien järjestöjen tai yhteisöjen kanssa.
Ajankohtaiset teemat raideliikenteessä v 2012
Rautatiemyönteinen hallitusohjelma ja kehysneuvotteluissa hallituskaudelle lisätty 110 miljoonan
euron rahoitus rautatieliikenteelle avaavat mahdollisuuksia ainakin jossain määrin parantaa ratojen
tasoa. Liikennepoliittinen selonteko valmistuu huhtikuussa 2012 ja on odotettavissa, että rautateille
myös siinä osoitetaan aiempaa suurempaa huomiota. Erityisen huomion kohteena ovat toisaalta
pääkaupunkiseudulle tarvittavat aseman toimintaa parantavat ratkaisut ja toisaalta PohjoisSuomen raideliikenteen kehittämistarpeet. EU nostaa vuoden aikana esille henkilöliikenteen
kilpailuttamisen myös maiden sisäisessä liikenteessä. Myös liikenneministeriö tulee selvittämään
kilpailuun liittyviä asioita.
Yhdistyksen tavoitteet 2012
- Lisätä ja monipuolistaa yhdistyksen jäsenpohjaa
- Järjestää neljä seminaaria, joista ainakin yksi Helsingin ulkopuolella
- Järjestää yksi opintomatka ulkomaille
- Käynnistää ainakin yksi uusi projekti
- Laajentaa yhteistoimintapohjaa
- Kehittää alkanutta kansainvälistä Pro Rail –yhteistyötä eurooppalaisten vastaavien yhdistysten
kanssa
Yhdistys pyrkii näihin tavoitteisiin yhteistyössä erityisesti oman jäsenkuntansa kanssa. Lisäksi
vahvistetaan toimintaa kumppanuussopimuksin alalla toimivien yhteisöjen ja yritysten kanssa.
Vaikuttaminen
Pro Rautatie kehittää järjestelmällisesti aktiivista vaikuttamistaan. Ajankohtaisiin asioihin otetaan
aktiivisesti kantaa lausunnoin ja kannanotoin. Keskeisesti panostetaan henkilökohtaisiin
kontakteihin, jotka liittyvät myös jäsenhankintaan sekä hankkeisiin osallistumiseen. Järjestö pyrkii
vaikuttamisessa yhteistyöhön muiden tahojen kanssa. Vuonna 2012 jatketaan kansainvälisen
yhteistyön kehittämistä raideliikenteen puolesta toimivien eurooppalaisten Pro Rail - yhdistysten
kanssa ja pyritään vaikuttamaan myös EU:n kautta raideliikenteen kehittämiseen.
Jäsenhankinta ja rahoitus
Vuonna 2012 panostetaan jäsenhankintaan keskittyen henkilökohtaisiin kontakteihin ja
tiedottamisen parantamiseen. Jäsenhankinnan ohella luodaan kumppanuussuhteita alan
toimijoiden ja alasta kiinnostuneiden osapuolten kanssa
Projektitoiminta
Pyritään aktiivisesti valmistelemaan ja käynnistämään ainakin yksi uusi projekti mahdollisesti.
Selvitetään mahdollisuuksia kotimaiseen yhteistyöhön raideliikennettä edistävien hankkeiden
käynnistämisessä. Avataan yhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen suuntaan.
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Tiedottaminen ja julkaisut
Toiminnanjohtaja vastaa tiedotuksesta ja tiedottaa mahdollisimman aktiivisesti resurssien
puitteissa. Tiedotuksen tavoitteena on informoida jäsenkuntaa ja muokata yleistä mielipidettä erityisesti vaikuttajien mielipiteitä. Jäsenille tiedottaminen hoidetaan sähköpostilla ja Pro Rautatien
nettisivuilla, joita kehitetään informaatio– ja keskustelufoorumiksi. Tiedottamisen tukena käytetään
mediatoimistoa (Deski Oy). Avataan rautatiealan keskustelua netissä ja sosiaalisessa mediassa.
Tiedottamisessa pääpaino on nettisivustojen ja –välineiden käytön kehittämisessä. Pro Rautatien
netti-informaatiota kehitetään edelleen ja käyttöön tulevat:
- www.prorautatie.fi - sivusto on jatkuvasti päivittyvä ajankohtaissivusto
- www.prorautatie.net sivuille kootaan Pro Rautatien historia 1997…2000.
- avataan prorautatie-facebookissa .
- avataan prorautatien blogisivusto.
- mielipidekyselyihin käytetään sekä suoria sähköpostikyselyjä että googlen tarjoamia
mahdollisuuksia
- Prorautatie-tiedote, joka lähetetään tarvittaessa yhdistyksen jäsenille sähköpostitse
- yksittäiset kutsut ja tiedotteet, jotka jaetaan kohdennettuina sähköposteina.
Seminaarit
V 2012 seminaarit pyritään järjestämään pienimuotoisina tiettyyn teemaan keskittyvinä
keskustelufoorumeina hyvien asia-alustusten pohjalta. Vuoden aikana järjestetään neljä
seminaaria ja tutustumismatka Saksaan:


”Lapin rautatiet ja junaliikenne” seminaari Rovaniemellä. Liikennevirasto on
käynnistänyt asiaa koskevan selvityksen vetäjänä Markku Pyy. Ollaan yhteydessä
selvityksen vetäjään ja pyritään seuraaman sen etenemistä. Seminaari järjestetään
yhteistyössä Lapin liiton ja Kauppakamarin sovittavana ajankohtana.



Rataverkko ja raideliikenne 2020 luvulle –seminaari kytketään Liikennepoliittisen
selonteon etenemiseen ja järjestetään keskusteluseminaari omien näkemysten esille
nostamiseksi vuosikokouksen yhteydessä.



Liikennepoliittinen selonteko –seminaari järjestetään toukokuussa selonteon
julkistamisen jälkeen (selonteko valmistuu huhtikuussa). Tavoitteena arvioida
liikennepoliittisen selonteon sisältöä ja vaikutuksia raideliikenteen kannalta.



Opintomatka Saksaan Berliinin Innotrans 2012-messuille ja kongressiin
syyskuussa (18-21.9.2012). Varataan alustavasti matkat ja sopiva paikkamäärä.
Julkistetaan heti.



Marraskuussa 2012 järjestetään seminaari, jonka aihe päätetään elokuussa.
Mahdollisesti aiheena Innotrans-messujen ja kongressin anti.

Työntekijä ja toimisto
Toimintaa johtaa osa-aikatoiminen toiminnanjohtaja. Hänen tehtävänään on yhdistyksen
käytännön toiminnan hoitaminen. Selvitetään mahdollisuutta ajankohtaisten opinnäytetöiden
tekemiseen rautatieliikenteen edistämisen liittyvistä aiheista. Loppuvuodesta selvitetään
toiminnanjohtajan palkkaamista v 2013 alusta.
Hallituksen toiminta
Hallitus kokoontuu 4 – 6 kertaa vuodessa. Hallitus voi perustaa tarpeen ja mielenkiinnon mukaan
teemakohtaisia työryhmiä.
Pro Rautatien toiminnan kehittäminen
Pro Rautatien vuosikokouksessa hyväksytään puitesuunnitelma yhdistyksen kehittämisestä v 2012
– 2015, jonka pohjalta vuosittainen toimintasuunnitelma on laadittu. Puitesuunnitelmassa linjataan
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näkemykset:
-

Toimintaympäristö ja sen kehittyminen
Tavoitteet
Toiminnan kehittäminen 2011 – 2015,
Kotimaan toiminta
Eurooppalainen yhteistyö
Talous - rahoitus ja jäsenmaksut
Toimintatapa, henkilökunta ja resurssit
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Talousarvioehdotus v 2012

2012
Tilinpäätös
Budj

2011
Tilinpäätös Budj

Varsinainen toiminta
Tuotot yhteensä

10000

6800

10000

-30000

-16 205

-30000

-4000

-2400

-4000

-20000

-22533

-6000

-44000

-41 138

-30000

-34 000

-34 338

-30000

Tuotot (jäsenmaksut)

33000

26620

33000

Kulut

-3000

0

-6000

-4 000

-7 718

-3 000

200

178

200

-100

-84

-60

-3900

-7624

-2860

Yleisavustukset

4000

3600

3000

Poistot

-150

-162

-400

TULOS

-50

-4186

-260

Henkilöstökulut
vuokrat
Muut kulut
Kulut yhteensä
1. Tuotto/kulujäämä

Varainhankinta

2. Tuotto/kulujäämä
Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot
Kulut
3. Omatoiminen tuotto/kulujäämä

Jäsenmaksut 2012
2

Ehdotus 2012
€

Jäsenmaksu 2011
€

Kunnat

alle 4.000 asukasta
4000 - 20.000 asukasta
20.000 - 150 000 asukasta
yli 150 000 asukasta

500
900
2000
2500

500
900
2000
2500

Maakuntaliitot

yli 1 milj. asukasta
300 000 - 1 milj. asukasta
alle 300 000 asukasta

900
600
300

300
300
300

Yritykset

alle 30 henkeä
30 - 200 henkeä
200 - 500 henkeä
yli 500 henkeä

300
1000
1800
3500

300
1000
1800
3500

200
500
1000

200
500
1000

10

10

Kauppakamarit ja rekisteröidyt yhdistykset
alle 1.000 jäsentä
1000 - 10.000 jäsentä
yli 10.000 jäsentä

Kannatusjäsenet
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