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SYYSKESÄINEN TERVEHDYS KOORDINAATIOSTA!

Toivottavasti kesälomat sujuivat mukavasti ja olette saaneet kesälomalta uutta energiaa auringon
lisäksi!

VUOSISEMINAARI

Syksyn vuosiseminaari pidetään tiistaina 6.11.2001 Valkeassa Talossa Haagassa. Teemaksi on tänä
vuonna valittu energiansäästö liikenteessä. Lisätietoja seminaarista on tulossa syksyn mittaan, mutta
merkatkaapa päivämäärä jo kalentereihinne!

SYKSYN SEURANTARYHMÄKOKOUS

Seurantaryhmäkokous pidettäneen samoihin aikoihin seminaarin kanssa. Tarkemmat päivämäärät
päätetään syksyn johtoryhmän kokouksissa. Tilaisuus on tälläkin kertaa kaksipäiväinen, mutta
todennäköisesti päivät eivät ole tällä kertaa peräkkäin.

MOBILE2  -RAHOITUKSEN LASKUTTAMINEN

Tekes-rahaa saavat hankkeet laskuttavat tänä vuonna suoraan Tekesiä rahoituspäätöksessä saamansa
ohjeen mukaan. Muuta kuin Tekes- rahoitusta saavat hankkeet voivat laskuttaa VTT:tä syntyneitä
kustannuksia vastaan. Muistakaa käyttää uutta MOBILE2-laskun liitettä, joka löytyy mm.
MOBILE2:n nettisivuilta (ks. alasivu �Ohjeet�.)

Laskutusasioista vastaa VTT:llä Liisa Pyy, puh 09 - 456 5441 e-mail liisa.pyy@vtt.fi.

Epäselvyydet ja puutteet laskuissa voivat hankaloittaa MOBILE2-rahoituksen myöntämistä jatkossa,
joten varmistattehan että laskut ovat asianmukaisesti tehty.

HUOM! TEKES-RAHAA SAAVAT PROJEKTIT!

Olettehan huomanneet, että Tekes on tiukentanut projektirahoituksen laskutuksen ajankohtia siten,
että edellisen vuoden rahoitusta ei välttämättä voi käyttää enää seuraavan vuoden alussa.
Huolehdittehan, että saatte tälle vuodelle myönnetyn  rahoituksen käytettyä ja laskutettua
viimeistään vuodenvaihteessa Tekesin antamien määräpäivien mukaisesti. Mikäli rahoitusta siirtyy
seuraavalle vuodelle, on riskinä, että seuraavan vuoden rahoitusta pienennetään vastaavalla
summalla.
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PROJEKTIEN BUDJETTIMUUTOKSET

Ennen laskun lähettämistä meille tai Tekesiin, varmistattehan, että hanke on toteutunut suunnilleen
tilauksen yhteydessä mainitun projektin budjetin mukaisesti. Mikäli hankkeeseen on tullut oleellisia
muutoksia  - kustannus- tai rahoituspuolelle -  ne ja uusi budjetti tulee hyväksyttää johtoryhmän
kokouksessa ennen laskun tekemistä. Turhan työn välttämiseksi kannattaa olla yhteydessä
koordinaatioon ennen budjettimuutosesityksen tekemistä!

JOHTORYHMÄN KOKOONTUMINEN

MOBILE2-johtoryhmä kokoontuu seuraavan kerran strategiapalaveriin tiistaina 28.8. klo 9.00-
12.00. Seuraava varsinainen johtoryhmän kokous pidetään maanantaina 17.9.2001 klo 9.15.

KOORDINAATIORAHAA

Koordinaatiorahaa on edelleen mahdollista saada johtoryhmän päätöksellä, eikä sen hakemiseen ole
mitään määräaikoja. Raha on tarkoitettu pieniin esiselvitystyyppisiin hankkeisiin. Vapaamuotoinen
anomus perusteluineen tulee toimittaa koordinaatiolle viimeistään viikkoa ennen seuraavaa johto-
ryhmän kokousta jotta asia voidaan ottaa käsittelyyn ko. kokouksessa.

WWW.MOBILE.VTT.FI

MOBILE2 �nettisivuille ilmestyy uutta asiaa ja materiaalia ajoittain. Muistakaa käydä katsomassa
sivuja, ja mikäli huomaatte virheellistä tietoa tai päivitettävää, antakaa palautetta osoitteella
ene.mobile@vtt.fi.

KOORDINAATTORI MAAILMALLA

Elokuun puolivälistä syyskuun loppuun minua kannattaa tavoitella vain sähköpostin välityksellä,
sillä olen lähdössä kuuden viikon mittaiseen tutkijavaihtoon Japaniin. Palaan takaisin Otaniemeen
lokakuun alusta. MOBILE2 �asiat hoituvat kyllä tänäkin aikana � Laurikon Jussi on paikanpäällä ja
auttaa niissä asioissa joita en voi Japanista käsin hoitaa.  Kuusi viikkoa on niin lyhyt aika, että
tuskin mitään ihmeellistä ehtii sinä aikana tapahtua MOBILE2 �rintamalla, joten älkää olko
huolissanne!

Terveisin,

Sari Nobell


