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Hyvät yhdistyksen jäsenet
Tässä on hieman kuluvan vuoden yhteenvetoa.
Vuosi 2015 alkaa olla yhdistyksen toiminnan osalta pulkassa ja valmistaudutaan Joulun viettoon ja riehakkaaseen
vuoden vaihteeseen. Vuosi on ollut perinteikkään vilkas tapahtumiltaan; yritysvierailut, perinteiset kevään
opintomatka ja syksyn saunailta. Saimme järjestettyä myös koulutusiltapäivän. Yhdistys on myös aktiivisesti
osallistunut Tuottavuusliiton toimintaan.
Hallitus valmistautuu jo tammikuiseen toiminnantarkastukseen kuin myös jo yhdistyksen vuosikokouspaperit ovat jo
työn alla. Rahastonhoitaja myös keräilee kuittejaan toiminnantarkastusta varten.

6.3.2015 Yhdistyksen vuosikokous
Ravintola Fransmanniin oli kokoontunut 14 yhdistyksen jäsentä vuosikokouksen merkeissä hyväksymään
edellisen vuoden toiminnan ja päättämään kuluvan vuoden toiminnasta. Yhdistyksen hallitus ja muut
toimihenkilöt jatkoivat tehtävissään.

14.4.2015 Yritysvierailu; Veslatec Oy
Lasermerkkaukseen ja -työstöön tutustuimme toimitusjohtaja Olli Saarniahon ja Jani Poikkimäen
johdolla. Saimme mielenkiintoista tietoa laserin mahdollisuuksista ja uusista tuulista alalla. Vierailuun
osallistui vain 6 yhdistyksen jäsentä.

23.4.2015 Tuottavuusliiton kevätkokous; Uusikaupunki
Tuottavuusliiton kevätkokouksessa yhdistystä edusti puheenjohtaja.
Kokouksen yhteydessä oli mahdollisuus vierailla Valmet Automotiven autotehtaalla. Vierailijamäärä oli
rajattu, mutta muutama yhdistyksemme jäsen mahtui myös mukaan.

22.5.2015 Kevätretki Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan suuntaan
Tämänkertainen kevätretki ideoitiin ajatuksella, että käymme katsomassa kuinka 10 vuotta sitten
vierailemamme vierailukohteet pärjäävät. Opintomatkasta oli 15 henkilöä tänä vuonna kiinnostunut.
Ensimmäinen vierailukohde Kurikassa oli silloinen Velsa, nykyinen Fortaco Group ja isäntänä Arto Aro.
Yritys oli suuresti sopeuttanut toimintaansa vallitsevan taloudellisen tilanteen mukaan. Tei-Tupa tarjosi
maittavan ja runsaan lounaan.
Toinen kohde oli silloinen Sisu Diesel, nykyinen Agco Power Linnavuoressa, isäntänä Ari Pesola. Kymmenen vuotta
sitten he aloittelivat dieselmoottorien automaattista kokoonpanoa ja oli mielenkiintoista tutustua tämän päivän
tilanteeseen ja kuinka kokoonpano nyt sujui. Kiitokset isännille. Palasimme vierailun jälkeen hieman Vaasaa kohden
ja majoituimme Ikaalisten kylpylään, jossa odotti maittava buffet-illallinen.
Illallisen jälkeen allasosasto kutsui, josta puhtoisena oli mukava siirtyä parketille…
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5.11.2015 Koulutustilaisuus
Ensimmäisen luennoitsijan peruttua luentonsa viime hetkillä, pohdimme sitten osallistujien kesken
koulutusta ja myös sen tuottavuutta ja tutustuimme myös VAKK:in toimintaan ja tiloihin Markus Pulkkisen
johdolla. Kiitokset isännälle, saimme oivan luennon. Toisena aiheena olivat aivot ja tuottavuus,
luennoitsijana Usko Uusipaikka. Mielenkiintoista tuottavuusasiaa oli toisesta näkökulmasta.

6.11.2015 Saunailta
Saunailta vietettiin tänä vuonna Kruunusaunassa Hovioikeudenpuistikolla. Paikalle saapui 13
saunomishaluista. Mukavat saunatilat, oiva ruoka ja hyvä tuottavuushenkinen seura saivat illan
kulumaan miellyttävästi ja nopeasti.

13.11.2015 Tuottavuusliiton syyskokous
Yhdistystä edusti puheenjohtaja.

26.11.2015 Yritysvierailu VEO
Juha Saranpää toimi isäntänämme, kun 18 yhdistyksen jäsentä tutustui yrityksen toimintaan ja
tuotantoon. Juhalla oli uusia ajatuksia, mielenkiinnolla taidamme käydä parin vuoden kuluttua
katsomassa, missä vaiheessa visiot silloin ovat.

Yhdistyksen hallitus kiittää jäsenistöä menneestä vuodesta ja taas kerran esittää
uudenvuodentoiveenaan jäsenistöltä entistä aktiivisempaa otetta yhdistyksen
toimintaan, osallistumista tilaisuuksiin ja aktiivista ideointia koulutus yms.
tilaisuuksien aiheista.
Rauhaisaa Joulua ja Tuloksekasta tulevaa vuotta 2016!
Pohjanmaan Tuottavuusyhdistys ry:n hallitus
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