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Kokouksen asialistalla olevat pääkohdat? 
 
ISO-projekti lähenee loppuaan. Hyvin lähiaikoina tulen ottamaan yhteyttä kansalliseen 
komiteaan työn ensimmäisen stepin jalkauttamisen osalta. Sitä ennen saan suomennettavaksi 
liitteen, jolla lähestytään UITP:tä. Tarkoitus on samaan aikaan lähestyä kaikkia Euroopan UITP:n 
jäseniä. (joukkoliikennejärjestö, googlella löytyy Suomen jäsenet).  Tarkoitus , että samaan 
aikaan kaikkialla otettaisiin käyttöön käyttövoimatarrat joukkoliikenteessä. Suomennoksen 
jälkeen UITP saa virallisen mailin, jossa on linkki, josta löytyy tulostettavat tarrat. 
Toimintamallista, kuinka edetään, täytyy keskustella kansallisen komitean kanssa. Tämä on 
kuitenkin seuraavan 3 kk aikana eteen tuleva asia.  
Tämä oli kokouksen pääasia, josta keskusteltiin eniten. 
 
Puhuimme Aurinkopaneeleista, joista Tore Eriksson totesi, että Ruotsalaiset ovat tehneet 
manuaalin, mutta se on vain ruotsiksi. Annoin Torelle palomies Mikko Kuismasen (ekpela) 
alipäällystökurssin suomenkielisen opinnäytetyön vastaavasta aiheesta, Mikon luvalla. Aiheesta 
olisi paineet tehdä ohjeistus englanniksi. 
 
Kävimme läpi Euro NCAP:n projektia, jota Michel Gentilleau työstää. Hän kertoi 2021, 2023 ja 
2025 uusiin autoihin tulevista pakollisista varusteista.  
 
Kävimme läpi tapauksia Euroopasta, jossa sähköauto on palanut ja se on upotettu veteen. 
Aiheesta, juuri ennen kokousta, minuun otti yhteyttä pelastustiedosta Kimmo Kaisto 
(sattumalta juuri ennen kokousta). Aiheesta olen jo kirjoittanut kommentin seuraavaan 
pelastustietoon. Tästä aiheesta ja vaihtoehtoisten polttoaineautojen paloista tulee 
kehoituksestani isompi juttu myöhempään lehteen, jonne annan kommenttia CTIF:n komission 
nimissä. 
 
Puhuimme myös muista aiheista, mutta ne olivat lähinnä esittelytasolla.. Esim. Dronet ja 
robotit Notre Damessa. 
Komissiomme robotiikan asiantuntija Ivana osallistui toisena päivänä kokoukseen Skypellä. 
Teimme samaan aikaan ryhmätyötä ja en nähnyt tuota videopalaveria. 
Kun saan virallisen asiakirjan kokouksesta, toimitan sen 
 



 

Viime kesänä tehdyn extrication weekin materiaali annettiin minulle ja pyydettiin tuottamaan 
materiaalia. Tätä kirjoittaessa olen perehtynyt materiaaliin ja siitä puuttuvat kuvat. Siinä on 
vain videoita. En tiedä vielä mitä tuotan, minne ja miten   
 
Mitä päätettiin? 
 
(MOU UITP) oli aihe mitä päätettiin, ja kerroin siitä jo yllä.  Siitä tulee kirjelmä 
suomennettavaksi ja se on seuraava iso steppi ennen ISO:n julistusta. (ISO-projektissa tulee 
myös rescue sheetit). 
 
Koska seuraava kokous pidetään ja missä?  
 
Saksa tai Tanska. Päivää ei ole sovittu. Puhuimme myös, että jonkun tulisi mennä edustamaan 
komissiota CTIF:n kokoukseen Ostravaan. 
 
Muita huomioita? 
 
Kokous oli hiukan kiireellä järjestetty. Meillä ei ole virallista edustajaa Espanjasta. Meidän oli 
tarkoitus kokoontua keväällä saksassa Rudiger Knolling järjestämänä, mutta Rudigerin vaimo 
menehtyi helmikuussa ja hänestä ei ole nyt työkykyiseksi. 
 
 


