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Hyvät yhdistyksen jäsenet 
 
Laitetaan taas kuluneen vuoden yhteenvetoa näin jäsenkirjeen muodossa. 
 
Yhdistyksen 71. toimintavuosi alkaa olla lopuillaan, valmistaudutaan Joulun viettoon ja riehakkaaseen vuoden 
vaihteeseen kuin myös tulevaan yhdistyksen jo 72. toimintavuoteen. Toimintavuosi on ollut toimintasuunnitelman 
mukaan vilkas. Loppuvuoden hallitus rauhoittuu, mutta sitten alkaa jo tilien laittaminen kohdilleen, vuosikokouksen 
valmistelut jne. Vuosikokouspaikka on varattava ajoissa. Myös kevätretken suuntaa on jo mietittävä, jotta saamme 
majoituksen ja yritysvierailut onnistumaan. 
 
 
22.02.2018 Koulutustilaisuus 
 

 Professori Olli Martikainen oli luennoimassa yhdistyksen tilaisuudessa aiheesta ”Miten kehittää palveluiden 
tuottavuutta” (palveluiden mallintaminen, analytiikka, kehittäminen). Koulutustapahtuma järjestettiin 

yhdessä Vamian ja Palveluinnovaatioiden Kehityskeskuksen (PIKE) kanssa. 
Kaupungin ja muunkin julkishallinnon henkilöitä maksuttomaan tilaisuuteen olimme houkutelleet. Lopulta 
toista kymmentä kaupungin ja yhdistyksen jäsentä osallistui Vamian tiloissa järjestettyyn tilaisuuteen. 
Tilaisuus oli mielenkiintoinen ja herätti vilkasta keskustelua. 

 
 
09.03.2018 Yhdistyksen vuosikokous 
 
 Kellarikeittiöön oli kokoontunut vain 13 yhdistyksen jäsentä vuosikokouksen merkeissä hyväksymään 

edellisvuoden toiminnan ja päättämään tulevan vuoden toiminnasta. 
Yhdistyksen hallitus ja muut toimihenkilöt jatkoivat tehtävissään, joskin hallitusta hieman laajennettiin 
edelleen kahdella henkilöllä. 
 
 

 
 
18.04.2018 Yritysvierailu, Logset Oy 

 
Logset Oy:n metsäkonetuotannon saloihin yhdistyksen jäseniä johdatti Tom Knipström. Toimintaan ja 
tuotantoon oli saapunut tutustumaan 15 yhdistyksen jäsentä.  
Mielenkiintoista, paikallista ja toisenlaista tuotantoa. 
Kiitokset isännälle. 

 
 

 
 
20.04.2018 Tuottavuusliitto ry:n kevätkokous, Loimaa 

  
Tuottavuusliiton kevätkokouksessa yhdistystä edusti puheenjohtaja Tarmo Kuula. Tarkkailijana olivat Keijo 
Aho ja Juhani Hänninen. Veli-Matti Nurmi oli Tuottavuusliiton hallituksen edustajana mukana. 
Kokouksen yhteydessä oli mahdollisuus vierailla maatalousmuseossa ja tutustua todella raskaaseen 
teollisuuteen hitsausrobotteja valmistavan Pemamek Oy:n toimintaan, tuotteisiin ja tuotantotiloihin.  
Kutsu oli myös yritysvierailulle välitetty jäsenistöllemme matkojen osalta ”omakustanteisena”, mutta tällä 

kertaa ei muita osallistujia yhdistyksestä ollut. 
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18.–19.05.2018 Kevätretki Pohjois-Savon suuntaan 

 
Opintomatkasta oli vain13 jäsentä tänä vuonna kiinnostunut. 
 
Ensimmäinen vierailukohde Pietarsaaressa oli Ab El-ho Oy, jonka tuotteisiin kuuluvat maatalouden 

tuotannossa tarvittavat erilaiset laitteet. Tuotanto oli perinteistä konepajateollisuutta sisältäen myös 
laitteiden kokoonpanon. Alalta he esittelivät mielenkiintoisia innovaatioita. 

Isäntänä oli tuotekehityspäällikkö Johan Löfbacka 
 
 Matkalla kohti Iisalmea nautimme maittavan lounaan Nivalassa, Nivalan Sapuskan tarjoamana. 

  
 Toinen matkan kohde oli Normet Oy Iisalmessa. Yritys valmistaa raskaita kaivoskoneita, markkinat 
 ovat maailmanlaajuisia. Isäntänämme oli tuotantopäällikkö Eetu Pekkanen. 

Kiitokset vierailupaikkojemme isännille. 
 
Jatkoimme matkaa Kuopioon yöpaikkaamme Rauhalahden kylpylään, myös viettämään iltaa. 
Kylpylät ja kuntosalit olivat käytössämme.  
Nautimme maittavan illallisen Buffet-pöydästä ja sitten halukkaat siirtyivät parketille. 
 
Lauantai aamuna aamiaisen jälkeen suoritimme paikallisen asiantuntevan oppaan johdolla Kuopion 
tutustumiskierroksen ja perehdyimme myös Puijon tornin historiaan vähän syvemminkin. Opas oli 
kirjoittanut Puijon tornin historian ja hänellä oli aikamoisia mielenkiintoisia yksityiskohtia tornista. 

                     Maittavat pullakahvit tai muuta virvoketta oli myös tornissa nautittavana. 
 
 
31.10.2018 Yritysvierailu, Oy Botnia Marine Ab 
 

 Toimitusjohtaja Johan Carpelan isännöi mielenkiintoista vierailuamme lasikuitutuotannon ja 
veneteollisuuden pariin. Tilaisuuteen osallistui 12 veneilystä ja venetuotannosta kiinnostunutta 
jäsentä. Kiitokset isännälle. 
 
 

 
 
 
16.11.2018 Teatteri-ilta, Vaasan kaupunginteatteri; Älä pukeudu päivälliselle 

 
Yhdistys tarjosi perinteisen teatteri-illan jäsenistölle ja heidän aveceilleen. Tilaisuudessa oli 33 
osallistujaa. Näytös oli vaasalaiseen saaristoon sovitettu ”Älä pukeudu päivälliselle”, joka ei jättänyt 

nauruhermoja rauhaan. 
 

Esityksen jälkeen siirryimme kellarikeittiöön maukkaalle, hyvin tarjoillulle iltapalalle; siitä kiitos emännällemme 
Jaanalle. 
Ilta oli vilkasta seurustelua ja yhteydenpitoa sekä jäsenistön että aveceiden kesken. 
Siitä sitten osallistujat poistuivat puolen yön aikoihin kotiin, kuka kaupungin yöhön… 
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23.11.2018 Tuottavuusliitto ry:n syyskokous, Vantaa 
 

Tuottavuusliitto ry:n syyskokous pidettiin tänä vuonna Vantaalla, Heurekan tiloissa. Mahdollisuus oli 
myös osallistua Heurekan näyttelyyn. Yhdistystä kokouksessa edusti yhdistyksen puheenjohtaja Tarmo 
Kuula ja Juhani Hänninen toimi tarkkailijana. 
Tuottavuusliitto ry:n hallituksen edustajana paikalla oli myös Veli-Matti Nurmi. 
 

 
 
 
 
 
Yhdistyksen hallitus kiittää jäsenistöä menneestä vuodesta. 
 

Rauhaisaa Joulua ja Tuloksekasta vuotta 2019! 
 
Pohjanmaan Tuottavuusyhdistys ry:n hallitus 


