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Hyvät yhdistyksen jäsenet
Tuottavuuden kehittäminen-jatkokurssi 13-14.10.2010
Jo helmikuussa, tuottavuuden kehittäminen, tietomuotoista kurssia suunnitellessamme,
tavoitteena oli syksyn aikana järjestää syventävää tuottavuuden kehittämisen
jatkokurssia kolmena koko iltapäivän kestävänä koulutuksena.
Osanottajamäärä eli vilkkaasti ilmoittautumisajankohtana ja lopuksi jouduimme perumaan
ensimmäisen päivän verkostoitumista käsittelevän osuuden koulutettavien esteellisyyden
vuoksi. Totesimme myös myöhemmin, että ensimmäisen päivän osuus ehkä koskisi toisenlaista osallistujakuntaa
kuin kaksi jälkimmäistä koulutuspäivää.
Tuotantoprosessien kehittäminen, laskenta ja mittaaminen sekä analysointi oli ensimmäisen päivän aiheena,
luennoitsija Pertti Antila ja toisena päivänä käsiteltiin mielenkiintoisesti työnjohtamisen työkaluja Usko
Uusipaikan luennoimana. Loppujen lopuksi järjestettyyn kahden päivän koulutukseen osallistui 6 henkilöä.
Ajankohta ei ehkä ollut kaikkein sopivin; koulutuksestamme kiinnostuneita oli ja jopa lupautuneita on kevään
2011 mahdolliseen vastaavaan koulutustilaisuuteen. Kouluttajien kanssa sovimmekin uusinnasta kevään 2011
aikana soveltaen / täydentäen syksyn kurssin antia koulutettavien palautteen mukaan. Tilaisuus järjestettiin
nytkin Aadomus Kiinteistö Oy:n tiloissa Strömberg Parkissa. Tilat ja järjestelyt olivat erinomaisia. Palaute
myös kouluttajista ja koulutuksen sisällöstä oli erinomaista.
Hallitus oli kuitenkin hieman pettynyt tämänkertaisen koulutuksen panostukseen jäsenistön osalta.
Tilaisuuksiin olisi jäsenten mahdollisuuksien mukaan osallistuttava ja myös markkinoitava koulutustilaisuuksia
sidosryhmilleen.
-Tarmo

Saunailta Edvininpolulla 29.10.2010
Tihkusateisena perjantai-iltana vietimme mukavan saunaillan Edvininpolun korsusaunassa.
Kari, Simo ja Veli-Matti olivat valmistelleet paikkoja kuntoon; lyhtyjä polun varrelle,
peseytymistarvikkeita saunalle ja syömistä sisälle korsuun.
Sauna oli laitettu lämpiämään jo puolelta päivin ja oli valmiina kun kuuden aikoihin illalla
saavuimme saunomaan. Savusaunan makoisissa löylyissä juttu luisti, muutama henkilö
kerrallaan saunomassa ja lämmintä riitti kaikille. On se savusauna ehdoton ykkönen,
tosin peseytyminen vaatii kylläkin huumorintajua, mutta sitähän meillä riitti.
Saunomisen jälkeen meitä odotti korsun puolella herkullinen iltapala, jonka Ravintola Kaksi Kupolia oli laittanut
tarjolle. Ruoka tahtoi jopa loppua kesken sen maittavuuden takia. Ruoan päälle vielä nautittiin kahvit ja
juhlajuomat, jotka Kari oli noutanut jo aikaisemmin Prisman naapurista, niin muuten juttu luisti. Iltaa nautittiin
takkatulen lämmössä ja joku taisi paistaa vielä makkaraakin siinä.
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Paikalla oli vajaat 20 henkilöä, kokeneimmista konkareista alkaen lähes uusiin tulokkaisiin. Keskustelu rönsyili
monissa, mutta kuitenkin pääosin tuottavuuteen liittyvissä asioissa tavalla tai toisella.
Iltaa olisi voinut jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta meidän piti lähteä pois koska niin oli sovittu. Kuka lähti
kotiin, kuka jatkamaan iltaa kaupungille. Kaikilla mieli iloisena…
-Veli-Matti

Teatteri-ilta ja pikkujoulutunnelmat Kylpylähotelli Rantasipissä 20.11.2010
”Yksi lensi yli käenpesän” oli tämänkertainen näytös Vaasan kaupunginteatterilla yhdistyksen jäsenille.
Jäsenistöä ja heidän seuralaisiaan viihdyttävineen olemuksineen saapui paikalle teatterin
aulaan hyvissä ajoin ennen esitystä tutustuen ja jutellen kuulumisia.
Esitys alkoi klo 19:00 ja esityksen kesto oli vajaat 3h väliaikoineen. Esityshän kertoi
yhteiskuntaan sopeutumattomasta pikkurikollisesta, joka lähetettiin mielisairaalaan
mielenterveydellisten käytöshäiriöiden arvioitavaksi, mustalla huumorilla höystettynä.
Esityksen puolivälissä nautittiin ”välijuomat” ja leivokset. Esityksen jälkeen siirryttiin iltaa jatkamaan Tapio
Laen bussilla Kylpylähotelli Rantasipiin.
Kylpylähotelli Rantasipissä nautimme iltapalan ”pikkujoulutunnelmissa” ja tanssimme Ilkka
Hakala & Sonetin tahdissa. Ilta sujui rattoisasti hyvästä seurasta ja viinistä nauttien.
Iltaan osallistuin noin kolmekymmentä henkilöä.
-Keijo

Kiitokset kaikille yhdistyksen
jäsenille kuluneesta vuodesta ja
menestystä tulevalle vuodelle 2011
Pohjanmaan Tuottavuus ry:n hallitus

www.pohjanmaantuottavuusyhdistys.fi

2/2

