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Kumppanijäseninfo 2020
PTT:llä on talotoimittajajäsenten lisäksi suuri joukko
kumppanijäsenyrityksiä, jotka ovat talotoimittajien
tärkeitä yhteistyökumppaneita. Talotoimittajat ja
kumppanijäsenet yhdessä muodostavat Pientaloteollisuus PTT ry:n, jonka tavoitteena on edistää pientalorakentamista ja jäsenyritysten toimintaedellytyksiä. Kumppanijäsenten tuki PTT:lle mahdollistaa
vaikuttavamman edunvalvontatyön.
PTT:n toimintaa ohjaa hallitus, jossa on talotoimittajajäsenten lisäksi kumppanijäsenten edustaja.
Hallituksen kokoonpano löytyy täältä.
PTT:n Teknisen ryhmän asialistalla ovat mm. rakentamismääräykset, energiatehokkuus sekä yhteistyö
rakennusvalvontojen kanssa. PTT:n Markkinointija kehitysryhmä vastaa mm. tilastoinnin kehittämisestä, markkinoinnin pelisäännöistä sekä yhteistyöstä messujärjestäjien kanssa.
Marras-joulukuussa järjestetään PTT:n vuosikokous, johon kaikki kumppanijäsenet ovat tervetulleita. Vuosikokouksessa valitaan hallituksen jäsenet, vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä jäsenmaksujen suuruudet. Kumppanijäsenillä on vuosikokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta
mahdollisessa äänestystilanteessa.

Kumppanijäsenten jäsenmaksu
Jäsenmaksun suuruus vahvistetaan vuosittain
PTT:n vuosikokouksessa. Vuosimaksu vuonna 2020
on 1 500 € + alv.

Kumppanijäsenten etuja
Jäsentiedote

• PTT:n jäsenille lähetetään 8−10 kertaa vuodessa

sähköinen jäsentiedote, jossa kerrotaan ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

• Jäsentiedotteessa voidaan tuoda esiin myös
kumppanijäsenten ajankohtaisia asioita (esim.
tapahtumat, koulutustilaisuudet).

Uutiskirje ja suhdannekatsaus

• PTT:n uutiskirje lähetetään 3 kertaa vuodessa jä-

senyrityksille ja sidosryhmille (mm. kansanedustajat, kunnanjohtajat, rakennustarkastajat, suurimpien kaupunkien valtuutetut, toimittajat).

• Pääartikkeleina ovat PTT:n hallituksen jäsenen
Näkökulma-kirjoitus ja PTT:n suhdannekatsaus.

• Uutiskirjeissä on myös artikkeleita, joissa esitellään

toimialaa ja tuodaan mahdollisuuksien mukaan
esiin PTT:n talotoimittaja- ja kumppanijäseniä.

• Suhdannekatsauksesta PTT:n jäsenet saavat
käyttöönsä laajemman version kuin julkisesti jaettava.

PTT:n syysseminaari ja muut tapahtumat

• Marraskuussa järjestettävä PTT:n syysseminaari

on alan tärkein verkostoitumistapahtuma, johon vain PTT:n jäsenyrityksillä on osallistumisoikeus.

• Seminaariohjelmassa on usein kumppaniyritys-

ten asiantuntijapuheenvuoroja – lisäksi tarjotaan mahdollisuus tuote-esittelyihin pienimuotoisessa näyttelyssä.
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• Kumppanijäsenillä on osallistumisoikeus myös
muihin PTT:n järjestämiin tilaisuuksiin.

PTT:n yhteisprojektit

• Kumppanijäsenillä on mahdollisuus osallistua
PTT:n koordinoimiin yhteisprojekteihin.

• Aiempia ja käynnissä olevia projekteja:
-
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Oikeus käyttää PTT Jäsenyritys -logoa

• Kumppanijäsenet voivat käyttää PTT Jäsenyritys

-logoa esim. omilla kotisivuillaan ja omassa
markkinointimateriaalissaan.

• Logot ja niihin liittyvä graafinen ohjeisto löytyy
PTT:n extranetistä.

Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihdon
suunnittelu (2013–2014).
Kaupunkimaisen pientaloasumisen uudet
konseptit (2015–2016).
Järki kotiin -viestintäkampanja (2019–2020)

PTT:n extranet

• PTT:n extranetiin kootaan mm. seminaarien aineistot sekä suhdannekatsaukset.

• Jos et ole saanut tunnuksia, saat ne PTT:n assistentilta. Unohtuneen salasanan saat palautettua sähköpostiisi extranetin kirjautumissivulla.

Lista kumppanijäsenistä löytyy PTT:n www-sivuilta.

Pientaloteollisuus PTT:n toimiston
yhteystiedot
Kimmo Rautiainen, johtaja
puh. 0400 381 444,
kimmo.rautiainen@rakennusteollisuus.fi
Jenni Tuomola, assistentti
puh. 040 7791 721
jenni.tuomola@rakennusteollisuus.fi

(Jennin työajasta neljäsosa on varattu PTT:lle. Jenni toimii
myös mm. Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n johdon assistenttina.)

Pientaloteollisuus PTT ry toimii
Rakennustuoteteollisuus RTT:n yhteydessä.
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Pientaloteollisuus PTT ry
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00130 Helsinki
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