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Hyvät yhdistyksen jäsenet 
 
Laitetaan taas kuluneen vuoden yhteenvetoa näin jäsenkirjeen muodossa.  
Puheenjohtaja vähän sairasteli loppuvuodesta ja vuotuinen jäsenkirje jäi vähän myöhäiseksi. 
 
Yhdistyksen 72. toimintavuosi alkaa olla lopuillaan, valmistaudutaan riehakkaaseen vuoden vaihteeseen kuin myös 
tulevaan yhdistyksen jo 73. toimintavuoteen. Toimintavuosi on ollut toimintasuunnitelman mukaan vilkas. 
Loppuvuoden hallitus on rauhoittunut joulun merkeissä, mutta jo tammikuussa alkaa tilien laittaminen kohdilleen, 
vuosikokouksen valmistelut, jne. Vuosikokouspaikka on varattava ajoissa. Myös kevätretken suuntaa on jo mietittävä, 
jotta saamme majoituksen ja yritysvierailut onnistumaan. 
 
 
08.03.2019 Yhdistyksen vuosikokous  

Ravintolaan 1 h + kk 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. 
 

 
 
 
13.03.2019    Varsinais-Suomen Tuottavuusyhdistys ry kutsui meidät yritysvierailulleen Vahterus Oy:lle Kalantiin. 

Kävijöitä tuonne ei tainnut olla. Pohjanmaan Tuottavuusyhdistyshän vieraili jo tuolla taannoin 
kevätretken yhteydessä. 

 
 
25.04.2019 Tuottavuusliiton syyskokous Hämeenlinna 
 Yhdistyksen edustajana oli yhdistyksen puheenjohtaja Tarmo Kuula ja tarkkailijana 
 sihteeri Juhani Hänninen. Kokouksen yhteydessä tutustuttiin Kansallisarkiston toimintaan 
 Hämeenlinnassa ja kuinka Tuottavuusyhdistysten pitäisi toimia halutessaan arkistoihin materiaalia. 

Kokouksessa todettiin Tuottavuusliiton toiminnan rahoituksen olevan loppu. 
Päätettiin, ettei liiton toimintaa ajeta alas, vaan sääntöjä muutetaan; kokoukset ja päätökset hoidetaan 
jatkossa netissä. 

 
 
17.-18.05.2019 Kevätretki Etelä-Pohjanmaan maisemissa 

Kevätretkestä oli vain 14 jäsentä tänä vuonna kiinnostunut. 
Ensimmäinen vierailukohde oli MSK Cabins Ylihärmässä. Tässä täytyy yhtiön toimitusjohtajalle ja 
isännällemme Taneli Mikkolalle antaa täydet pisteet. Isäntä oli todella valmistautunut mielenkiintomme 
aiheisiin. MSK Cabins tarjosi myös retkeläisille maittavan lounaan. Kiitos siitä. 
 
Toinen vierailukohteemme oli Mäkelä-Alu Alajärvellä ja isäntänämme myyntijohtaja Mika Korkea-aho. 
Vierailu oli eritäin mielenkiintoinen ja kiitokset isännälle. 

 
Jatkoimme majapaikkaamme Hotelli Kivitippuun, ohjelmassa oli saunaosasto, maittava illallinen ja 
mukavaa yhdessäoloa. 
 
Valitettavasti hotellin henkilövaihdosten myötä luvatut tanssit eivät sitten toteutuneet. Taisi olla 
ensimmäinen kerta puheenjohtajakautenani, että näin kävi. 
 
Lauantaiaamuna aamiaisen jälkeen tutustuimme paikallisen asiantuntevan oppaan Kaija Öörnin 
johdolla meteoriittinäyttelyyn Hotelli Kivitipussa. Kiitokset mielenkiintoisesta esittelystä. 
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09.-16.10.2019 Varsinais-Suomen Tuottavuusyhdistyksen ulkomaan excursio Krakovaan 

Varsinais-Suomen yhdistyksen järjestämälle retkelle oli mahdollisuus myös jäsentemme osallistua. 
Jäseniämme ei lienee ollut reissulla tällä kertaa mukana. 
 
Vierailukohteet tällä kertaa Krakovassa olivat CAN-PAC juomatölkkitehdas ja TES Technica Emalia 
Szklo, laadukkaita lasimaaleja valmistava yritys. Reissussa oli myös retki Auschwitsiin ja 
suolakaivokseen yms. 
 
Kerrottakoon jo tässä, että ensi syksynä Varsinais-Suomen yhdistys järjestää matkan jonnekin 
kaukokohteeseen ja sinne yhdistyksemme jäsenillä on oikeus osallistua. Kohde tätä kirjoitettaessa ei 
ole tiedossa; seuraa sivujamme kuin myös VaSuTu:n sivuja. 

 
 
 
25.10.2019 Saunailta Loma-Kesrassa Härmässä. Paikalla oli 10 savusaunomisesta innostunutta yhdistyksen 

jäsentä. Hyvä ruoka ja tuottavuushenkiset keskustelut siivittivät mukavaa iltaa. Taisipa joku jatkaa 
savuntuoksuisena parketillekin Kuntsarille. 

 
 

 
 
 
 
 
 
07.11.2019   Yritysvierailu Danfoss Oy Vaasa 

Vierailuun osallistui 10 yrityksestä kiinnostunutta yhdistyksen jäsentä. Key Account Manager Markus 
Forma esitteli meille yrityksen nykyisiä tilannetta, tuotteita ja tuotantoa. Markukselle suuri kiitos. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Yhdistyksen hallitus kiittää jäsenistöä menneestä vuodesta. 
 

Riehakasta vuodenvaihdetta ja Tuottavaa vuotta 2020! 
 
Pohjanmaan Tuottavuusyhdistys ry:n hallitus 


