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Hyvät yhdistyksen jäsenet
Ohessa on koottu yhteen tapahtumat vuodelta, muutama hallituksen kommentti ja otetaan hieman kantaa jo vuoteen
2015.
Tätä kirjoitettaessa on taloudenhoitajalla jo vuoden 2014 tilinpäätös työn alla, hallitus valmistelee vuoden 2014
toiminnantarkastusta ja vuoden 2015 vuosikokousta.
Vuoden 2014 toiminta oli perinteikkään vilkas, joskaan suurempien tapahtumien järjestely todettiin vuoden aikana
maan vallitsevan taloustilanteen johdosta mahdottomaksi, vaikkakin vaikeina aikoina tulisi sijoittaa nimenomaan
koulutukseen.

7.3.2014 Yhdistyksen vuosikokous
Vuosikokoukseen Ravintola Rossoon oli saapunut jälleen 18 aktiivista jäsentä hyväksymään edellisvuoden
toiminnan ja antamaan toiminnan uusia suuntaviivoja vuodelle 2014.
Yhdistyksen hallitus ja muut toimihenkilöt jatkoivat tehtävissään.

23.4.2014 Yritysvierailu Westenergy Oy:n jätteenpolttolaitoksella
Vierailuun osallistui 12 jäsentä tutustumaan yhdyskuntajätteemme muuttumista polttoprosessin kautta
kaukolämmöksi Vaasan Sähkön Oy:n käyttöön. (http://www.westenergy.fi/)
Asiantuntevana oppaanamme toimi Communication Officer Riina Härkönen.

24.4.2014 Tuottavuusliiton kevätkokous Turku
Edustajakokouksessa yhdistystä edusti yhdistyksen puheenjohtaja.
Kokous pidettiin Turun Sanomien tiloissa ja kokousedustajat saivat tuhdin tietopaketin nykymedian
toiminnasta sanomalehtien ja radion maailmasta. Löytyipä sieltä myös TV-studio.

16.–17.5.2014 Kevätretki kohteena Keski-Suomi
Kohteiksi oli tänä vuonna valittu hiukan erilaista suomalaista osaamista, joskin nykyään
vierailukohteemme ovat ulkomaalisomistuksessa. Mukaan lähti 13 oppimishaluista jäsentä.
Yritysvierailukohteena oli ensin karboksyylimetyyliselluloosaa selluloosasta valmistava KC-Kelco
(http://cpkelco.com) Äänekoskella. Isännäksemme oli suostunut Kimmo Patanen. Hän piti mielenkiintoisen
luennon tuotteen käyttökohteista ja valmistusprosessista. KC-Kelco tarjosi myös vierailijoilleen maistuvan lounaan,
josta isännille kiitos.
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Matka jatkui kohti Laukaata ja siellä kohteemme oli autojen pakokaasujen puhdistukseen tarvittavia katalysaattoreita
valmistava Dinex Ecokat Oy (http://www.oem.dinex.dk/en) ja isäntänämme Juha Laiho. Vierailijat saivat tuhdin
tietopaketin katalysaattoreista ja niiden valmistamisesta. Taisipa korvien väliin jäädä tinkimätöntä tietoa
kahvipöytäkeskusteluihinkin…
Laukaalta siirryimme keskustan kautta majoitus-ja illallispaikkaamme hotelli Peurunkaan.
Peurungassa nautimme matkan rasitusten jälkeen allasosastosta, jonka jälkeen olikin mukava siirtyä runsaaseen
illallispöytään. Tanssiparketilla oli tilaa pyörähdellä ja taisi tanssitettavakin jokaiselle tanssitaitoiselle löytyä.
Lauantain aamiaisen jälkeen oli hetki aikaa ennen kotiinpaluuta käydä tutustumassa paikallisen Korsumuseon antia.
Paikalla syntyi syvällistä keskustelua esittelijän kanssa sotiemme muistoesineistä.

12.11.2014 Yritysvierailu Bodycote Oy
Metallien lämpökäsittelystä oli kiinnostuneita 10 jäsentä, joskaan paikalle kaksi ei koskaan saapunut…
Metallien erilaisia lämpökäsittelyjä tarjoava yritys Bodycote (http://www.bodycote.fi/fi-FI) oli syksyn
yritysvierailukohteemme ja siellä isäntänämme oli Jan Ekberg. Kuulimme mielenkiintoista teoriaa
metallin lämpökäsittelyistä ja eri menetelmistä sekä menetelmien sopivuudesta erilaisiin
käyttötarkoituksiin. Tutustuimme myös tuotantolaitteisiin ja tuotannon kulkuun.

14.11.2014 Teatteri-ilta Tarkastaja
Teatteri-illan esitys oli tällä kertaa vain viikon vanha ja siksi herätti kiinnostusta. Osallistujia oli
ennätykselliset 43 jäsentä aveceineen.
Esityksestä heräsi yksityistilaisuusluonteisessa illallistilaisuudessamme monenmoista keskustelua, mikä
lienee teatterin tarkoituskin.
Kaksi Kupolia henkilökuntineen onnistui taas kerran loihtimaan kohtuurahaan upeat tarjoilut.

Yhdistyksen hallitus kiittää jäsenistöä menneestä vuodesta ja esittää
uudenvuodentoiveenaan jäsenistöltä entistä aktiivisempaa otetta yhdistyksen
toimintaan ja aktiivisesta ideoinnista koulutus, tai yms. tilaisuuksien aiheista.

Tuloksekasta vuotta 2015!
Pohjanmaan Tuottavuusyhdistys ry:n hallitus
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