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Hyvät yhdistyksen jäsenet 
 
Tässä on yhdistyksen tapahtumat vuodelta 2013 sekä myös vähän tulevia tapahtumia ensivuodelle. 

 
8.3.2013 Yhdistyksen vuosikokous 

 Jäsenistölle kuluva vuosi näyttäytyi vuosikokouksen merkeissä naistenpäivänä 8.3.2013 

Hallitus oli jo alkuvuoden aikana hoitanut toiminnantarkastuksen tileineen sekä muut 

vuosikokousasiat. Myös ruusut oli tilattu tilaisuuden naisosanottajille ja aina niin sopuisalle 

tarjoilijamme Katjalle. 

Vuosikokouksemme pidimme Ravintola Fransmannissa, Fransmannin kammarissa. 

Ajankohtaa edellisvuoden kokemuksen perusteella muutettiin pois talvilomaviikon 

läheisyydestä ja paikalle saapuikin 18 jäsentä. 

 

Yhdistyksen hallitus ja muut toimihenkilöt jatkoivat. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksitta ja 

vuoden 2013 tärkeimmäksi yhdistyksen tapahtumaksi tuli TuottavuuSeminaarin järjestäminen Vaasassa 

lokakuussa. Hallitusta koetettiin ”laajentaa” maakuntaan TuottavuusSeminaarin markkinoinnin 

vahvistamiseksi. Näin jälkeenpäin voidaan todeta, että yritys ei ollut tuloksekas. 

 
 
17.5.2013 Kevätretki 

Jo perinteinen opintomatkamme, ”kevätretki”, suuntautui tänä vuonna Oulun suuntaan 

13 jäsenen voimin 17.5.2013. Menomatkalla kävimme Raahessa Miilukankaan konepajalla 

tutustumassa heidän toimintaansa tuottavuuden näkökulmasta. Kiitokset vierailukohteen 

isännille! 

 

Maittavan lounaan Kalajoella tarjosi ravintola Lokkilinna. Matka jatkui Ouluun, jossa majoituimme ja 

illallistimme hotelli Cumuluksessa. Toukokuinen ilta oli tosi helteinen, joten rotuaarin patioilla taisi 

jäsenistö enimmäkseen iltaa viettää. 

 

  
10.10.2013 TuottavuusSeminaari 

 
Yhdistys järjesti yhdessä Tuottavuusliiton kanssa vuosittaisen TuottavuusSeminaarin 

Vaasassa 10.–11.10. Tilaisuus pidettiin elokuvateatteri Glorian tiloissa, tarjoilusta ja 

majoituksesta huolehti Radisson Blu. 

Osallistujia paikalla oli n. 50 henkilöä ja tilaisuuden palaute oli erinomainen. 

 

Yhdistyksen hallitus ei oikein ole tyytyväinen jäsenistön tilaisuuteen osallistumisaktiivisuudesta. 

Hallituksen lisäksi paikalla oli vain kaksi yhdistyksen jäsentä. 
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15.11.2013 Saunailta 
Piippusaunaan Palosaarelle saapui 15 yhdistyksen jäsentä. Ilta kului tuottavuushenkisesti 

keskustellen, saunoen ja maittavan illallisen tarjosi taas kerran ravintola Kaksi Kupolia. 

Yhdistys myös muisti tilaisuudessa Alpo Arosta ja Ilpo Karista mittavasta työstä näiden 

kahden pitämämme TuottavuusSeminaarin markkinoinnissa. 

 
 
 
22.11.2013 Tuottavuusliiton vuosikokous 

Tuottavuusliiton vuosikokous oli 22.11.2013. ja yhdistyksemme hallitus antoi 

TuottavuusSeminaarin palautteen liitolle. Hiukka kovasanaista palautetta annoimme mm. 

Tuottavuusliiton ja muiden yhdistysten markkinoinnin ponnettomuudesta. 

 
 

 
 

Tulevia tapahtumia ensivuodelle  

Yhdistys on suunnitellut seuraavia tapahtumia tulevalle vuodelle: 

– yritysvierailu 

– sääntömääräinen vuosikokous 

– kevätretki 

– sekä muutama luento 

 – esim. "tuotesuunnittelun vaikutus tuottavuuteen" 

 

Ideoita ja ajatuksia voi kertoa kaikille yhdistyksen hallituksen jäsenille joko soittamalla tai laittamalla  

sähköpostia. Tulevasta vuodesta istuva hallitus kaavailee toiminnaltaan ainakin yhtä aktiivista vuotta, kuin 

kuluva vuosikin oli. 

 
 
 

   Suurkiitokset kaikille yhdistyksen jäsenille kuluneesta vuodesta 

   sekä menestyksellistä Tuottavaa tulevaa vuotta 2014. 

 
 

 Pohjanmaan Tuottavuusyhdistys ry:n hallitus 

 


