Muistio 26.3.2015
Hallituksen kokous / vapaa keskustelu
LOGISTIIKKA - KULJETUS 2015 Helsingin messukeskuksessa.
Todettiin että on paljon yhteen sattumia juuri samalle viikonlopulle. Perinnekonepäivät, rippipyhä, ja Liiton
kesäpäivät sattuvat ainakin samalle viikonvaihteelle. Mutta reissu toteutuu, onhan jo Ari Nousiaisen
henkilökuntakin iso, ja opettajatkin pyritään saamaan samaan kyytiin.
- Terveisiä liittokokouksesta 13-15.3.2015.
Siellähän Tauno Karppinen ja Unto Mähönen edustivat yhdistystä. Esiteltiin Taunon kanssa sitä mitä siellä
nähtiin, ja kerrottiin mm alla olevista asioista
- Kesäpäivät ovat 12-14.6.2015 uudistuneessa ellivuoressa eli Vuorihotellissa Sastamalassa.
- Seuraava liittokokous on Joensuussa 18-20.3.2016. Samassa yhteydessä on mahdollisuus käydä myös
päivän retki Venäjän puolella 17.3.2016. Kauko Tahvanainen Joensuun yhdistyksestä, kyselee lähtijöitä ja
hommaa tarvittaessa myös ryhmä viisumin.
- Turun yhdistys järjestää taas kaikille avoimen pikkujoulu risteilyn Grace laivalla Tukholmaan päin 2728.11.2015. Hinta on 105 €/hlö kahden hengen huoneessa, lähtien Turusta. Homma on hyvä mutta todettiin
sen Turun olevan kaukana.
- Turo Tiililän touhuista kerrottiin mitä tiedettiin. Yrityksiin tutustumaan kannattaa hypätä mukaan kun joku
järjestää matkan. Siellähän Ivalossa on maailman paras renkaiden testaus paikka. 97% sen liikevaihdosta
tulee ulkomailta. Mies vaikutti niin lupsakalta että kyllä ilikiää soittaa.
Toimintaan liittyviä ideoita jää itämään tulevaisuuteen:
- Omatoimimatkat ja halpalennot: Jotkut ovat järjestäneet kaukomatkoja siten että kun lennon saa halvalla
aikaisin, kuukausiakin ennen lähtöä, niin puuhamies ottaa samalla istumalla niin monta lentolippua kuin
halvalla saa. Ensimmäinenhän maksaa esim. 5 €, seuraava 10 € jne. Jos saa viisikin lippua niin siinähän se
on pohjaporukka. Muut matkalaiset ostavat lippunsa ehkä jopa toiselta lennolta omatoimisesti.
Sitten sovitaan kohdekaupungissa paikka ja aika johon kokoonnutaan.
Kukin saa asua siinä hotellissa jonka itselleen on varannut.
Ohjelma kohdekaupungissa voi taas olla esimerkiksi yritysvierailu jossakin tms.
- Seniorit ovat voimavara! Seniorit muodostavat pohjaryhmän ja varaavat esimerkiksi tutustumiskohteen
silloin kun sinne pääsee. Sitten tiedotetaan kaikille muillekin että mukaan mahtuu.
Tämä todettiin hyväksi. Täällä vain ei kannattane tehdä erillistä senioriryhmää vaan toimitaan yhdessä
yhdistyksenä. Illalla tai viikonloppuna kun ei pääse minnekään, niin senioreista muodostuvan porukan avulla
voitaisiin tehdä retki esimerkiksi Transteckille. Kun se hommataan ajoissa niin joku aina voi järjestää ehkä
vapaapäivän töistäkin.

- ”Klubi-ilta”.
Paikalla oli 10 jäsentä. Kokouspaikka oli hyvä. Jokainen osti kahvinsa itse. Keskustelu oli erittäin vilkasta,
etenkin lentokoneet olivat nyt ajankohtainen aihe.
Tullut posti oli pitkässä pöydässä myös kiertelemässä.
Hallituksen kokous tuli pidetyksi sivussa, laajennettuna, samalla. Hallituksesta oli paikalla Mika Amper, Pertti
Mattinen, Tauno Karppinen ja Unto Mähönen.
Muista kokousaiheista keskusteltiin, Transtec, Ponsse, Olvi, Metallivainio...
22.5.2015 Perjantai-iltana kokoonnutaan Taunon ja Eiran kesämökille koljonvirralle. Sen illan yksityiskohdista
päätetään kuukauden kuluttua.
Seuraava ”Klubi-ilta” päätettiin pitää noin kuukauden kuluttua ja pyritään saamaan siihen Kärkimerkit
puhumaan omista asioistaan.
Muistiin kirjoitteli Unto

