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1. Kokouksen avaaminen
Työryhmän puheenjohtaja Kari Hannus avasi kokouksen klo 9.00, todettiin ja esiteltiin läsnäolijat.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Päätös: Työryhmä hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan
3. KARMA-työryhmän kokoonpano vuonna 2013
Todettiin, että asuntopoliittisen virkamiestyöryhmän uutena vetäjän tulee jatkossa toimimaan Porin kaupungin varainhallintapäällikkö Jouni Lampinen ja että Huittisten maankäyttöpäällikön virassa aloittaa 17.1.2013 Kari Stenlund. Vuoden 2013 ryhmän kokoonpanosta
tulee tehdä esitys karhukuntaneuvostolle.
Päätös: Työryhmä totesi, että vaihtuneina jäseninä KARMA-työryhmässä aloittavat
Jouni Lampinen ja Kari Stenlund. Ryhmää laajennetaan lisäksi Satakuntaliiton edustajilla vuonna 2013: alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää ja maakuntaarkkitehti Susanna Roslöf.
Muutoin ryhmän kokoonpano pidetään ennallaan.
4. MAL-aiesopimus, Liite 2-3
vs. seutujohtaja Henna Lempiäinen esitteli laatimaansa MAL-aiesopimus-luonnosta,
jota on koostettu rakennemallin suunnitelmien pohjalta ja täydennetty ennen tätä kokousta Porin kaupunkisuunnittelupäällikkö Olavi Mäkelän kanssa.
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MAL-aiesopimus on osa kaupunkiseudun sopimuskokonaisuutta, liite 2. Malsopimukseen pyritään tuoman asioita, joihin valtion toimenpiteillä ja/tai rahoituksella
on vaikutusta. Kasvusopimukseen voivat osallistua kaikki kunnat ja sopimuksen sisältö vaikuttanee myös tulevan rakennerahastokauden hankepäätöksiin. Aiesopimuksen laatiminen kannattaa siis tehdä huolella. Varsinaiset MAL-neuvottelut käytäneen kevään aikana, joten tarkennuksia tullaan vielä tekemään, mutta tärkeää on
tehdä luonnos jo tässä vaiheessa, jolloin kaikista sopimusisällöistä saadaan kokonaisuus. Liitteessä 3 kokouksessa on käydyn keskustelun, kommenttien ja sen jälkeen
tulleiden viestien pohjalta täydennetty tämän hetkinen luonnos.
Maakunnan osalta todettiin, että Satakuntaliitto on aloittanut maakuntaohjelman valmistelun:
- Maakuntaohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnos on kommentoitavana verkossa
http://www.satakuntaliitto.fi/linkkitiedosto.aspx?taso=2&id=1475&sid=942
- Satakuntaliitto laatii Satakunnan maakuntaohjelman vuosille 2014-2017. Satakunnan maakuntaohjelma perustuu maakuntasuunnitelman -Satakunnan
Tulevaisuuskäsikirjan 2035 - teemoihin kannustava yhteisöllisyys, puhdas
elinvoima ja ihmislähtöiset ratkaisut. Ohjelman perustaksi laaditaan Satakunnan aluekuvaus ja osaamisprofiili. Osaamisprofiiliin liittyvät työpajat järjestetään Satakuntaliitossa 29.1, 5.2. ja 7.2. 2013.
Päätös:
Työryhmä tekee ensimmäisen luonnosversion MAL-aiesopimuksesta kasvusopimuksen laadinta-aikataulussa eli 6.2.2013 mennessä.
MAL-sopimuksen laadintaa jatketaan pienemmässä työryhmässä, johon kutsutaan
Satakuntaliiton ja ELY:n edustajat sekä jokaisen seudun kunnan edustaja. Kokoon
kutsujana toimii Henna Lempiäinen.
Merkittiin tiedoksi/huomioitavaksi maakuntaohjelman työpajojen aikataulun.
.
5. HARAVA-hankkeen eteneminen, liite 1 ja 4
Kehittämispäällikkö Mari Antikainen esitteli HARAVA-hankkeen tilannetta ja aikataulua. Pilottiympäristö valmistuu vuoden alussa ja ensimmäiset pilotit aloittavat huhtikuussa. Siten
käyttötapaan kunnissa ja kyselyjen sisältöön tulee kommentoida nopeasti !
Kirsi-Maria Viljanen esitteli Porin kaupungin kysymyssarjaa, jota tullaan käyttämään
osayleiskaavan ensimmäisen vaiheen tiedon keruussa, liite 4.
Satakuntaliitto on mukana hankkeessa omalla pilotillaan ’Katson maalaismaisemaa’- arvokkaiden maisema-alueiden kartoitus.
Toimittajan ja ministeriön järjestämä viimeinen työpaja on 10.1.2013, jonka jälkeen voi vielä
tehdä kirjallisia esityksiä muutoksiksi omaan pilottiin viikon 7 loppuun.
Päätös: Pilottikyselyjen muokkausta jatketaan.

6. Muut asiat
Joukkoliikennesuunnittelija Jouni Kärki tiedotti seuraavista asioista:
- Porin seudun joukkoliikennetoimikunta järjestää yhdessä Varsinais-Suomen Elykeskuksen kanssa ti 29.1.2013 klo 17.00 - 19.00 tiedotus- ja keskustelutilaisuuden seudun
liikennöitsijöille. Käsiteltäviä asioita ovat mm. Porin seudun joukkoliikennesuunnitelma, liikenteen järjestämistapa v. 2014 päättyvien siirtymäajan liikennöintisopimusten osalta, valtakunnallinen lippu- ja maksujärjestelmä jne. Tilaisuudessa liikennöitsijät voivat esittää omia
kehittämisehdotuksiaan joukkoliikenteeseen liittyen.
- Satakunnan joukkoliikennetyöryhmän (ent. seutulipputyöryhmä) kokous pidetään Porissa
ti 29.1.2013 klo 13.00
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- Porin seudun joukkoliikenneviranomainen ts. joukkoliikennelautakunnan vuoden 2013 ensimmäinen kokous pidetään to 21.2.2013 klo 15.00. Uuden valtuustokauden myötä lautakunnan jäsenistö muuttuu. Kunnat valitsevat jäsenensä lautakuntaan tammikuun loppuun
mennessä.
Päätös: Työryhmä merkitsi tiedoksi.
7. Seuraava kokous
Seuraava kokous on Porissa tiistaina 12.3. klo 9.00
Pienryhmä toimittaa MAL-aiesopimusluonnoksen kommentoitavaksi KARMA-ryhmälle
sähköpostilla.
8. Kokouksen päättäminen
Työryhmän puheenjohtaja Kari Hannus päätti kokouksen klo 10.37

