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Hyvät yhdistyksen jäsenet 
 
Tässä on hieman kuluneen vuoden yhteenvetoa. 
 
Yhdistyksen 70. toimintavuosi alkaa olla lopuillaan, valmistaudutaan joulun viettoon ja riehakkaaseen vuoden 
vaihteeseen kuin myös tulevaan yhdistyksen jo 71. toimintavuoteen. Vuosi on taas kerran ollut perinteikkään vilkas 
tapahtumiltaan. Hallitus valmistautuu jo tammikuiseen toiminnantarkastukseen kuin myös yhdistyksen 
vuosikokouspaperit ovat jo työn alla. Rahastonhoitaja myös keräilee kuittejaan toiminnantarkastusta varten. 
 
 
 
10.3.2017 Yhdistyksen vuosikokous 

 

Ravintola Frans & Nicole oli kokoontunut peräti 23 yhdistyksen jäsentä vuosikokouksen 
merkeissä hyväksymään edellisvuoden toiminnan ja päättämään tulevan vuoden toiminnasta. 
Yhdistyksen hallitus ja muut toimihenkilöt jatkoivat tehtävissään. 

  
  
18.4.2017 Yritysvierailu; Laihian Mallas Oy 

 

Mallastehtaan saloihin toimitusjohtaja Lasse Kosken johdolla oli kerääntynyt perehtymään 17 
yhdistyksen jäsentä. Lasse johti esityksen etänä Virosta, mutta siihen nykytekniikka antaa 
mahdollisuudet. Mallastehtaan tuotevalikoima ja konsernin muukin tuotanto hämmästyttivät 
vieraita. 

  
  
24.4.2017 Tuottavuusliito ry:n kevätkokous; Tampere 

 

Tuottavuusliiton kevätkokouksessa ei yhdistyksestä ollut edustusta työmenojen ja vuorojen 
satuttua tapahtuman kanssa päällekkäin. Veli-Matti Nurmi oli Tuottavuusliitto ry:n hallituksen 
edustajana mukana. 
Kokouksen yhteydessä oli mahdollisuus vierailla ALSO Oy Finland Oy:n logistiikkakeskuksessa. 
Kutsu oli myös yritysvierailulle välitetty jäsenistöllemme matkojen osalta ”omakustanteisena”, 
mutta tällä kertaa ei osallistujia yhdistyksestä ollut.  

  
  
2.6.2017 Kevätretki Jyväskylän seudulle 

 

Ajankohdassa tuli hallitukselle pieni ”moka”, kun retki sattui koulujen päättäjäisviikonlopulle, 
mutta siitä huolimatta saatiin mukaan 13 henkilöä. 
 
2.6.2017 
Ensimmäinen vierailukohde Jyväskylässä oli Valmet, jonka tuotteisiin kuuluvat paperi- ja 
kartonkikoneet. Tuotanto oli konepajateollisuuden raskaimmasta päästä. Isäntänämme toimi 
paikallisjohtaja Timo Pirinen. Tehtaalla oli turvallisuuteen ja sen johtamiseen panostettu 
erinomaisesti, mikä myös näkyi vierailulla ja isäntiemme asemasta. Valmet tarjosi myös 
retkeläisille maittavan lounaan. 
 
Toinen matkan kohde oli Muuramessa, Harvia Oy. Yritys valmistaa saunan kiukaita, niin puu-, 
kuin sähkölämmitteisiä. Harvia Oy:n missio on mm. rikastaa ihmisten elämää tarjoamalla 
ainutlaatuisia, kaikkien aistien sauna- ja spa-kokemuksia. Isäntänämme toimi tuotantojohtaja 
Mika Suoja. 
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Palailimme takaisin Jyväskylään ja majoitumme Cumulus Resort Laajavuoreen, jossa oli 
mahdollisuus virkistäytyä kylpyläosastolla. Retkeläiset kerääntyivätkin puhtoisina maittavalle 
illalliselle, jonka jälkeen oli mahdollisuus bussikyydillä siirtyä Kuikan lavalle suorittamaan 
tanssiaskelia. 
 
3.6.2017 
Lauantai aamuna aamiaisen jälkeen matkasimme vielä Jyväskylän matkustajasatamaan 
tutustumaan höyrylaivan saloihin ja se vanha vaatimaton höyrykonehan laivan uumenissa veti 
osallistujat yksinkertaisuudessaan ihan sanattomaksi. No kone vaati melkein neljän tunnin 
lämmityksen saadakseen tarpeellisen höyryn paineen käynnistyäkseen ja odotteluun 
matkalaisilla ei nyt ollut aikaa. Joimme vielä laivalla ennen kotiinlähtöä pullakahvit. 
 

 
10.10.2017 Varsinais-Suomen Tuottavuusyhdistys ry:n ulkomaan excursio 

 

Yhdistys järjesti ulkomaan excursion (opintomatkan) Skotlannin Aberdeeniin ajankohdalle 
10.10.2017- 15.10.2017. Matkalle osallistui yhteensä 19 henkilöä ja mahdollisuus oli osallistua 
myös muista paikallisyhdistyksistä jäseniä, joten Pohjanmaan Tuottavuusyhdistys ry:n 
jäsenistöstä osallistui 4 henkilöä. 
Alla ajankohdan aikana yritysvierailuja ja tapatumia: 
10.10.2017; Saapuminen Aberdeeniin ja tutustuminen kaupunkiin kiertoajelulla 
11.10.2017; Score Group, mm. raskaan sarjan venttiilien valmistus 
11.10.2017; ACE Winches, mm. laivateollisuuden vinssien valmistus 
12.10.2017; Shore Porters' Society, mm. muuttokuljetuspalvelut 
12.10.2017; Aberdeen Maritime Museum, merimuseo 
13.10.2017; Stewart Milne Group, talopakettien valmistus 
13.10.2017; Local Gin experience & tasting at Ardoe, paikalliseen giniin tutustuminen 
14.10.2017; Crathes Castle & Gardens, linnaan ja sen puutarhaan tutustuminen 
14.10.2017; Glen Garioch Distillery Tour & Whisky tasting, …ja totta kai myös whiskyyn…. 
15.10.2017; Kotimatkalle valmistautuminen 
Mielenkiitoisia tapahtumia, ruokaa ja juomaa riitti koko matkan ajan. 
Mainittakoon että ensi vuonna 2018 Varsinais-Suomen Tuottavuusyhdistys ry tulee järjestämään 
matkan kaukokohteeseen, jonne on myös muilla paikallisyhdistyksen jäsenillä mahdollisuus 
osallistua.  
 
 

10.11.2017 Yritysvierailu ABB Protection & Connection ja Tuottavuusliitto ry:n syyskokous 
 Yritysvierailu suuntautui ABB:lle yhdessä Tuottavuusliitto ry:n hallituksen ja kokousedustajien 

kanssa. Jukka Peltola ja Juha Sohlberg toimivat isäntinämme. Osallistujia oli yhdistyksestä 13 
jäsentä sekä vieraamme. 
Kiitokset kuuluvat isännille mielenkiintoisista esityksistä. 
 
Tuottavuusliitto ry:n syyskokous pidettiin tänä vuonna poiketen Vaasassa. 
ABB Protection & Connection tarjosi kokousta varten tilat sekä myös kahvit ja pullat. 
Pohjanmaan Tuottavuusyhdistys ry:tä edusti kokouksessa puheenjohtaja. 
 

  
  
10.11.2017 Pohjanmaan Tuottavuusyhdistys ry:n 70-vuotisjuhla 

 

Tilaisuuteen osallistui 26 henkilöä, joista 19 henkilöä Pohjanmaan Tuottavuusyhdistys ry:n 
jäsentä sekä muut Tuottavuusliitto ry:stä ja muista paikallisyhdistyksistä 
Tapahtuman kulusta löytyy sivuiltamme oma yhteenveto: 
http://www.pohjanmaantuottavuusyhdistys.fi/sivut/tapahtumat/yhdistyksen-70-vuotisjuhla.php 
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Yhdistyksen hallitus kiittää jäsenistöä menneestä vuodesta ja taas kerran esittää 
uudenvuodentoiveenaan jäsenistöltä entistä aktiivisempaa otetta yhdistyksen 
toimintaan, osallistumista ja markkinointia tilaisuuksiimme ja aktiivista ideointia 
koulutus- yms. tilaisuuksien aiheista. 
 
 

Rauhaisaa joulua ja Tuottavaa tulevaa vuotta 2018! 
 
Pohjanmaan Tuottavuusyhdistys ry:n hallitus 
 


