JÄSENKIRJE 9/2016/1
20.12.2016

Hyvät yhdistyksen jäsenet
Tässä on hieman kuluneen vuoden yhteenvetoa.
Yhdistyksen 69. toimintavuosi alkaa olla lopuillaan, valmistaudutaan Joulun viettoon ja riehakkaaseen vuoden
vaihteeseen kuin myös tulevaan yhdistyksen 70. toimintavuoteen. Vuosi on taas ollut perinteikkään vilkas
tapahtumiltaan.
Hallitus valmistautuu jo tammikuiseen 2017 toiminnantarkastukseen kuin myös yhdistyksen vuosikokouspaperit ovat
jo työn alla. Rahastonhoitaja myös keräilee kuittejaan toiminnantarkastusta varten.

11.3.2016 Yhdistyksen vuosikokous
Ravintola Fransmanniin oli kokoontunut 19 yhdistyksen jäsentä vuosikokouksen merkeissä
hyväksymään edellisvuoden toiminnan ja päättämään tulevan vuoden toiminnasta.
Yhdistyksen hallitus ja muut toimihenkilöt jatkoivat tehtävissään, joskin hallitusta hieman
laajennettiin kahdella henkilöllä.

15.4.2016 Yritysvierailu Bock’s Corner Brewery
Oluenvalmistuksen mielenkiintoisiin saloihin panimomestarin johdolla oli kerääntynyt
perehtymään 17 yhdistyksen jäsentä. Pikkupurtavan ja oluiden maistelun lomassa
tuottavuushenkinen ilta sujui rattoisasti. Taisipa panimon puodista lähteä kotiin viemisiksikin
maistiaisia.

22.4.2016 Tuottavuusliiton kevätkokous Ylöjärvi
Tuottavuusliiton kevätkokouksessa yhdistystä edusti puheenjohtaja.
Kokouksen yhteydessä oli mahdollisuus vierailla Avant Oy:n tehtaalla, jonka tuotevalikoimaan
kuuluvat erilaiset pienet työkoneet erilaisiin tarkoituksiin lisälaitteineen. Kutsu oli myös
yritysvierailulle välitetty jäsenistöllemme matkojen osalta ”omakustanteisena” ja muutama jäsen
käyttikin mahdollisuuden. Pispalan Pulterissa Tampereella kaikille osallistujille tarjottiin maittava
kokouspäivällinen.

20.–21.5.2016 Kevätretki Ähtäriin
Opintomatkasta oli 16 henkilöä tänä vuonna kiinnostunut
Ensimmäinen vierailukohde Ähtärissä oli Tankki Oy, jonka tuotteisiin kuuluvat erilaiset säiliöt
lähinnä ruostumattomasta teräksestä ja enemmän yksittäistuotantona. Isäntänämme oli
tuotantopäällikkö Antti Kauttu. Tankki Oy tarjosi myös retkeläisille maittavan lounaan.
Toinen kohde oli Terhitec Oy, myös Ähtärissä. Yritys valmistaa Silver-alumiiniveneitä.
Isäntänämme oli tuotantopäällikkö Pekka Setälä. Kiitokset isännille.
Vierailun jälkeen jatkoimme vielä hiukan matkaa kuljettajamme valinnan mukaan kaunista
maisemareittiä Keuruulle, jossa majoituimme Hotelli Keurusselkään, Matkalaisia odotti maittava
buffet-illallinen. Illallisen jälkeen sauna ja allasosasto kutsuivat, josta puhtoisena oli mukava
siirtyä parketille…
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5.10.2016 Joutuisuuskoulutus
Yhdistys järjesti jäsenistön toiveesta joutuisuusharjoituksen, jossa ensimmäinen tunti sisälsi
pienen esityksen työntutkimuksen termeistä ja lyhyt esitelmä joutuisuudesta, jonka jälkeen oli
joutuisuusharjoituksia tietokoneohjelmaan perustuen.
Kouluttajana toimi Matti Leppänen Tampereelta.
Alkuosio oli ilmainen, mikäli yrityksestä tuli maksavia osallistujia ja alussa väkeä olikin täysi sali.
Varsinaiseen harjoitukseen osallistui 12 henkilöä.
Koulutustilaisuustilaisuus sai oikein hyvän vastaanoton; mikäli vastaavia koulutuksia järjestämme
jatkossa, alkuosion työntutkimuksen perusteista jne. tulee olla hieman perusteellisempi.
Koulutus järjestettiin VEO Oy:n tiloissa.

11.10.2016 Varsinais-Suomen Tuottavuusyhdistyksen retki
Pohjanmaan Tuottavuusyhdistys ry:tä oli edustamassa ja osallistumassa retkeen 3 jäsentä.
5 päivän Varsinais-Suomen Tuottavuusyhdistyksen järjestämä retki oli suunnattu Saksaan.
Kohteina oli Mercedeksen autotehdas ja Mayerin telakka.
Kerrottakoon jo tässä, että ensi syksyn Varsinais-Suomen yhdistyksen matka alustavasti
suuntautuu Skotlantiin, jonne on mahdollisuus jäsentemme myös osallistua.

18.–19.11.2016 Tuottavuusliitto ry:n syyskokous
Yhdistystä edusti puheenjohtaja.

4.11.2016 Teatteri-ilta
Yhdistyksen jäsenten Avec-tilaisuuteen osallistui 42 osallistujaa. Esityksenä oli Vaasan Teatterin
On Kesäyö, musiikkinäytelmä Topi Sorsakosken elämästä. Näytelmästä pidettiin; esityksen
arviointia suoritettiin ravintola Kaksi Kupolia pienen iltapalan merkeissä. Valitettavasti kaikille
teatteriesitykseen halukkaille emme lippuja suuren kysynnän vuoksi saaneet.

23.11.2016 Yritysvierailu ABB Oy, Transformers
Jukka Peltola ja Juhani Hirvikoski toimivat isäntinämme, kun 13 kiinnostunutta yhdistyksen
jäsentä tutustui yrityksen toimintaan ja tuotantoon. Yritys valmistaa maailmanlaajuisesti
erikoismuuntajia ja vedenalaiset muuntajat ovat ainutlaatuinen tuote maailmassa.
Kiitokset kuuluvat isännille mielenkiintoisista esityksistä.

Yhdistyksen hallitus kiittää jäsenistöä menneestä vuodesta ja taas kerran esittää
uudenvuodentoiveenaan jäsenistöltä entistä aktiivisempaa otetta yhdistyksen
toimintaan, osallistumista ja markkinointia tilaisuuksiimme ja aktiivista ideointia
koulutus- yms. tilaisuuksien aiheista.

Rauhaisaa Joulua ja Tuottavaa tulevaa vuotta 2017!
Pohjanmaan Tuottavuusyhdistys ry:n hallitus
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