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Hyvät yhdistyksen jäsenet 
 
Kulunut vuosi on taas ollut aktiivinen toimintavuosi, joskaan hallitus ei ole saanut aikaan edellisinäkään vuosina 
jäsenkirjeitä yhtä runsaasti. Laitetaan tässä yhdistyksen tapahtumat vuodelta 2011 kokoon. 
 
11.3.2011 Yhdistyksen vuosikokous 

Perinteinen vuosikokous pidettiin Ravintola Rossossa. 
Paikalla oli 11 jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Hallitusta täydennettiin 

yhdellä jäsenellä. Hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Markus Pulkkinen. 
 Hallituksessa jatkoivat Kari Kytölä, Juhani Hänninen, Keijo Aho, Veli-Matti Nurmi ja Simo Hietala. 

Puheenjohtajana jatkoi Tarmo Kuula ja rahastonhoitajana Katri Eerola. 
Illallisella kävimme tiivistä tuottavuushenkistä keskustelua. 

 
 
6.-7.4.2011 Tuottavuuden kehittäminen-kurssi 3 

Koska edellinen syksyn koulutustapahtuma ei tavoittanut kaikkia kiinnostuneita, järjestettiin 
edellissyksyn tilaisuus uusiksi. Hieman luennoitsijat olivat päivittäneet luentojaan. Luennoitsijoina 
toimivat syksyn tapaan Pertti Antila ja Usko Uusipaikka. Paikalla oli 9 koulutettavaa. Tilaisuus oli 
kiinnostava ja osallistujat antoivat positiivista palautetta tuottavuuden käsittelemisestä hiukan 
toisellakin tapaa. Tilaisuus järjestettiin jo perinteisesti Kiinteistö Oy Aadomuksessa. 
 
 
20.5.2011 Kevätretki 

Yhdistyksen kevätretki suuntautui tänä vuonna Keski-Suomeen. 
Kohteena oli ensin Valtran tehtaat Suolahdessa. Isäntänä oli kehitysosastolta Pekka Huuskonen. 

Kohteessa tutustuimme maailmanluokan tuotantoon ja tuottavuuteen. Aikaisemmin vierailulla 
kohteessa käyneet saattoivat todeta huiman kehityksen tuotannon tuottavuudessa ja tuotannon 
virtautuksessa. Valtra tarjosi kohteliaasti retken osallistujille lounaan. 
www.valtra.fi 

 
 
Matka jatkui Jyväskylän suuntaan kohteena Tikomet. Isäntänä toimi Matti Kurkela, joka esitteli kiinnostavasti 
toisenlaista huippuosaamista Suomessa. Tikomet käyttää raaka-aineena kovametallia; jätepaloja, sorvien teriä 
jne. hankkien raaka-aineensa ympäri maailmaa. Yritys valmistaa jätteistä kiertoon uutta kovametallia. Suurin 
uusiometallin jatkokäyttäjä on Tikka-nastat, joskin metallia viedään ympäri maailmaa.  
www.tikomet.fi 
 

 
Jo toisen kerran majoituimme maatilakohteessa Ränssin kievarissa Uuraisissa. Retkeläiset 
pääsivät heti majoituttuaan järven rannalle savusaunan makoisiin löylyihin. Majatalo tarjosi 
maittavan pitopöytäillallisen Ränssin tapaan. Illallisen jälkeen alkoi jo tanssijalkaa vipattaa ja 
kohteeksi Kuikan lava majapaikan läheisyydessä, jossa meitä viihdyttivät 

Janne Tulkki & Tulinen sydän. Innokkaimmat kävivät vielä aamuyöstä jo hieman jäähtyneessä 
savusaunassa ja uimassa. Lauantain aamiaisen jälkeen lähdimme kotimatkalle. 
www.ranssinkievari.fi 
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8.4.2011 Tuottavuusliiton kevätkokous 

Yhdistyksen edustajana Turussa oli Tarmo Kuula. Tuottavuusliiton hallituksen toimintaan on 
yhdistyksestä osallistunut Veli-Matti Nurmi. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja 
tärkeimpänä opintopäivien järjestely syksyllä 2011 Turussa. 
 
 
8.-9.10.2011 Tuottavuusseminaari 

Tuottavuusseminaari järjestettiin tänä vuonna Turussa, yksipäiväisenä. Tuoko sitten ollut syynä, ettei tilaisuus 
oikein saanut osallistujia. Luennot olivat kyllä erittäin kiinnostavia ja antoivat osallistujille arkeen uusia eväitä 
ja uutta ajateltavaa. 
 
 

11.11.2011 Saunailta 

Tämänvuotinen saunailta sattui helposti muistettavaan päivämäärään. Saunailtaa vietettiin Kiinteistö Oy 
Aadomuksen tiloissa. Uuteen saunapaikkaan ja uudelleen sijoitettuun legendaariseen 
Birra pubiin kokoontunut 19 saunojaa. Pubissa alkoikin saunan lämpiämistä odotellessa 
vallan äänekäs keskustelu, kuin muistona Pubin parhailta ajoilta. Valitettavasti suurempi 
sauna ei sitten lämmennyt ollenkaan, joten oikaisimme suoraan illalliselle kellon jo 
osoittaessa illallisen ajan olevan. 
http://www.aadomus.fi 

 
Ravintola Kaksi Kupolia oli taas onnistunut loihtimaan erinomaisen illallisen. Jälkiruuan aikaan oli vilkasta 
keskustelua tuottavuudesta ja pientä kaavailua vuoden 2013 opintopäivien järjestelyistä. 
Innokkaimmat ottivat vielä pikkusaunan löylyt, kun saunomaan oli tultu. 
 
 
18.–19.11.2011 Tuottavuusliiton syyskokous 

Tuottavuusliiton syyskokous oli taas perinteisesti Tallinnan risteilyn merkeissä. Kokouksessa 
käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Yhdistyksen edustajana oli Keijo Aho, tarkkailijana Kari Kytölä. 
Tuottavuusliiton hallituksen edustajana oli paikalla myös Veli-Matti Nurmi. 
 

 
 
Vielä maininta tulevista tapahtumista: 

- yritysvierailu vielä tämän vuoden puolella; EFC Finland Oy 
- tapahtumia ensi vuodelle 2012 

o mm. koulutusta, vuosikokous, kevätretki 
 
Yhdistyksen nettisivut tulevat uudistumaan ensivuoden alussa. Seuraa säännöllisesti yhdistyksen nettisivuja, 
niin pysyt aina ajan hermoilla. 
 

 
Yhdistyksen hallitus kiittää jäsenistöään aktiivisesta mukanaolosta toiminnassa ja toivottaa 

rauhaisia joulunodotusaikoja ja tuottavaa tulevaa vuotta 2012. 
 


