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Hyvät yhdistyksen jäsenet
Laitetaanpa tässä yhdistyksen tapahtumat vuodelta 2012 kokoon ja vähän ensivuoden suunnitelmia myös.
2.3.2012 Yhdistyksen vuosikokous
Vuosikokous pidettiin Ravintola Fransmannissa, Radisson Blue Royal Hotel. Osanottajamäärä oli hieman pienehkö
johtuen luultavasti koululaisten talvilomaviikosta. Ensivuonna tulemme muuttamaan vuosikokouksen
ajankohtaa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokousasiat, nautittiin hyvää ruokaa ja
juomaa hyvässä seurassa. Kokouksessa itsessään ei yllättäviä sattunut. Yhdistyksen hallitus ja
muut toimihenkilöt jatkoivat tehtävissään. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksitta.
Aktiivista osallistumista odotettaisiin kylläkin jäsenistöltä enemmän.

25.5.2012 Kevätretki
Yhdistyksen kevätretki suuntautui tänä vuonna Kainuun suuntaan 12 jäsenen voimin.
Saavuimme n. klo 9:00 aikaan Nivalaan, jossa tutustuimme elektroniikan sopimusvalmistaja
Mecanova Oy:n (http://www.mecanova.com) toimintaan. Esittelijänä toimi tehtaanjohtaja
Ilkka Teirioja. Tehdaskierroksen jälkeen lounastimme ”Rättyän Sapuskassa”.
Nivalasta matka jatkui Otanmäkeen Transtech Oy:n (http://www.transtech.fi), jonne
saavuimme n. klo 13:30. Esittelijänä toimi Pirjo Halme. Tehtaalla olivat ihmetyksemme kohteena
junavaunutuotanto ja pääkaupunkimme uusi raitiovaunuprototyyppi.
Kiitokset kuuluvat molempien vierailukohteiden esittelijöille.
Majoituksen ja illallisen hoiti mallikkaasti Scandic Hotel Kajanus Kajaanissa (http://www.scandichotels.fi) jonne
saavuimme n. klo 15:30.
Hotelliin kirjautumisen jälkeen oli jäsenistöllä vapaata aikaa, jonka jälkeen illallinen nautittiin
tuottavuushenkisessä keskustelussa n. klo 19:00–21:00 välisenä aikana. Osa jäsenistöstä kuitenkin suuntautui
lavatansseihin Jormuan lavalle nostalgisesti bussikyydillä. Jormuan lava (http://www.jormuanlava.com) on
viihdyttänyt tanssitaitoisia 50-luvulta saakka ja täydet pisteet se sai edelleenkin!

2.11.2012 Teatteri-ilta
Teatteri-iltaa vietettiin Vaasan kaupungin teatterissa (http://teatteri.vaasa.fi), jossa esityksenä oli Puntilan
isäntä ja hänen renkinsä Matti. Jäsenistö aveceineen oli paikalla yhteensä 37 henkilöä. Maittava
iltapala nautittiin Hotelli Kantarelliksessa (http://www.hotelkantarellis.fi) ja kaikki osallistujat
tuntuivat kovasti viihtyvän. Taisi muutama jäsenistö jatkaa iltaa pidempääkin Vaasan yössä…

10.11.2012 Härmänmaan yrittäjien koulutuspäivä
Pohjanmaan Tuottavuusyhdistys ry:llä oli edustus koulutuspäivillä. Koulutuspäivillä yhdistys esitteli omia
toimintatapoja tuottavuuden edistämiseksi. Koulutuspäivillä oli kolmessa luentosalissa yhtä aikaa luentoja ja
osallistujia oli kaiken kaikkiaan n. 130 henkilöä jotka jakautuivat luentosalien kesken aika tasapuolisesti.
Osallistujille heräsi kiinnostus yhdistyksen toiminnasta.

www.pohjanmaantuottavuusyhdistys.fi
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Tulevia tapahtumia ensivuodelle
Tuottavuusliiton Opintopäivät 10.–11.10.2013
Tuottavuusliiton syyskokouksessa 16.11.2012 Pohjanmaan Tuottavuusyhdistys ry sitoutui järjestämään
Tuottavuusseminaarin 10.–11.10.2013 Vaasassa. Järjestelyt tapahtuman läpiviemiseksi ovat jo hyvällä mallilla,
mutta odotamme kuitenkin jäsenistöltä runsaasti ideoita ja ajatuksia tapahtuman aiheiksi, luennoitsijoiksi ja
jne. Hallituksen päätavoite on saada mahdollisimman monta osallistujaa opintopäiville ja sen onnistumiseen
tarvitsemme myös jäsenistön aktiivisuutta.
Ideoita ja ajatuksia voi kertoa kaikille yhdistyksen hallituksen jäsenille joko soittamalla tai laittamalla
sähköpostia.
Sekä myös lisäksi muita tapahtumia:
– yritysvierailu
– sääntömääräinen vuosikokous
– kevätretki
– mahdollisesti muuta koulutusta

Ja vielä maininta, että kevään aikana uudistimme nettisivujamme samalla, kun palveluntarjoaja vaihtui.
Seuraa säännöllisesti yhdistyksen nettisivuja niin pysyt ajan hermoilla.

Suurkiitokset kaikille yhdistyksen jäsenille kuluneesta vuodesta sekä
menestyksellistä Tuottavaa tulevaa vuotta 2013.

Pohjanmaan Tuottavuusyhdistys ry:n hallitus

www.pohjanmaantuottavuusyhdistys.fi

