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julkaisuvapaa

Pro Rautatie ry:n vuosikokous pidettiin 18.2.2021 ja järjestäytymiskokous 23.2.2021
Vuosikokouksessa valittiin puheenjohtajana jatkamaan FT Tuula Petäkoski-Hult Lempäälästä ja järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi Kouvolan kehitysjohtaja
Petteri Portaankorva. Hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä
ovat: Aleksi Jäntti (Tampere) ja varalla Tarja Majuri (Hämeenlinna), Petri Puikkonen
(Proxion Oy) ja varalla Otto Huttunen (MW-Kehitys Oy), Toni Haapakoski (Riihimäki)
ja varalla Mika Herpiö (Riihimäki), Jaana Martikainen (Päijät-Hämeen liitto) ja varalla
Esa Perttula (Satakuntaliitto). Petteri Portaankorvan varajäsen on Timo Rautajoki
(Lapin kauppakamari). Lisäksi hallituksen työskentelyyn osallistuu toiminnanjohtajana
Hannu Kemppainen.
Pro Rautatie on liikennepoliittinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää
raideliikennetoiminnan yleisiä edellytyksiä Suomessa alueellisen ja sosiaalisen tasaarvoisuuden ja kestävän kehityksen toteutumiseksi. Yhdistys toimii sekä henkilö- että
tavaraliikenteen yleisten edellytysten turvaamiseksi, palvelutason parantamiseksi ja
suosion kasvattamiseksi. Jäseninä on kuntia, maakuntien liittoja, yrityksiä ja muita
raideliikenteestä ja sen edistämisestä kiinnostuneita yhteisöjä. Sääntöjen mukaan yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseniä.
Vuoden 2021 keskeiset tavoitteet ovat:
- edistää raideliikennettä ja sen käyttöä nostamalla esille tarpeita, mahdollisuuksia
ja uusia raideliikenteen toimintamalleja ja kehittämisajatuksia
- vaikuttaa päätöksentekoon (kunnat, maakunnat, virastot, ministeriöt ja eduskunta)
- laajentaa ja vakiinnuttaa yhteistoimintaa liikenteen ja logistiikan yhteisöjen kanssa
- seurata kansainvälistä kehitystä mm. seuraamalla Allianz Pro Schienen toimintaa
ja nettisivustoa
- lisätä jäsenkunnan tietoutta raideliikenteestä.
Vuoden 2021 aikana järjestetään kaksi webinaaria: toukokuussa ja loka–marraskuussa. Mahdollisia teemoja ovat Liikenne 12, raitiotiet, hankeyhtiöt ja junapilotit. Webinaarien aiheiksi suunnitellut teemat ovat ohjeellisia, ja niitä voidaan muuttaa tilanteen mukaan. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Pääsääntöisesti alustajiksi on saatu aivan asioiden ytimessä olevia asiantuntijoita.
Yhdistyksen hallitus valitsee saapuneiden ehdotusten perusteella joka toinen vuosi
RATA-päivillä julkistettavan ja palkittavan vuoden rautatiekunnan. Vuonna 2020 palkittiin Lempäälä ja perusteena oli erityisesti keskustan kehittämisessä huomioon
otettu raideliikenneympäristön ja liityntäpysäköinnin mahdollisuuksien edistäminen
merkittävillä investoinneilla. Palkittava kunta valitaan hallituksessa vuoden 2021 lopulla ja julkistetaan Väyläviraston RATA 2022 -seminaarissa, Tulevaisuus raiteilla,
tammikuussa Tampereella.
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