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TOIMINTAKERTOMUS 2004 
 
Toiminta  
 
ASM Finland ry:n ensimmäinen täysi toimintavuosi on sujunut 
suunnitelmien mukaisesti. Pääpaino toiminnassa on ollut 
materiaalitekniikkaan liittyvien seminaarien järjestämisessä. Lisäksi 
toimintaa on pyritty monipuolistamaan järjestämällä kaksi 
lounastapaamista hallituksen kokousten yhteydessä, joissa on ollut 
keskustelun pohjaksi alustus ajankohtaisesta aiheesta.  
 
TKK:n Metalli- ja materiaaliopin laboratorion yhteydessä toimivan 
Student Chapterin toimintaa on tuettu avustamalla sen jäsenien 
osallistumista seminaareihin sekä järjestetty ns. Student Night eli 
tutustuminen opiskelijoille johonkin kiinnostavaan alan yritykseen. 
 
Yhdistykselle on rakennettu kotisivut, joista saa tietoa yhdistyksen 
toiminnasta ja alan kongressi- ja seminaaritarjonnasta. Yhdistyksen emo 
ASM International antoi heinäkuussa ns. "Three Star Award Winner" -
tunnustuksen yhdistyksemme korkealuokkaisesta toiminnasta kaudella 
2003-2004. 
 
Seminaarit  
 
29.-30.1.2004 ASM Finland ry ja Metso Powdermet Oy  
6th Powder metallurgy R&D Net Work Seminar, Tampere-talo, Tampere 
”Engineering solutions based on powder metallurgy” 
77 osallistujaa 
 
22.4.2004 ASM Finland ry, Hotelli Haaga 
”Kevyttä ja kestävää - Kevyitä rakenteita metalleista ja 
komposiiteista” 
80 osallistujaa 
 
23.11.2004 ASM Finland ry, Hotelli Haaga 
”Ruostumaton teräs - kestää ja kehittyy” 
57 osallistujaa 
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Yhdistyksen taloudellinen tilanne  
 
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä ja vakaa. Järjestetyt 
seminaarit ovat tuottaneet hyvästä menestyksestä johtuen yhteensä 
2256,97 EUR. Tämä on vankistanut taloudellista pohjaa 
emoyhdistykseltä saatujen jäsenmaksupalautusten ohella, jotka olivat 
1058,55 EUR. Tilikauden voitto oli yhteensä 3329,18 EUR. Hallitus 
esittää, että se siirretään voitto/tappiotilille. Hyvä taloudellinen tilanne 
mahdollistaa jatkossa entistä korkeatasoisempien seminaarien 
järjestämisen sekä avaa mahdollisuuksia uusien toimintamuotojen 
käynnistämiseen. 
 
Yhdistyksen toimihenkilöt 
  
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana on toiminut DI Mikko Kumpula 
ja varapuheenjohtajana DI Sisko Sipilä. Rahastonhoitajana on ollut DI 
Mika Vartiainen. Hallituksessa on edellä mainittujen lisäksi 5 jäsentä, DI 
Kurt Fager, DI Juha Nuutinen, TkT Mikko Talvitie, Prof.emer. Veikko 
Lindroos, ja Prof . Simo-Pekka Hannula. Hallituksen sihteerinä on 
toiminut tekn.yo. Vilma Kärkkäinen.Hallituksen kokouksia oli 6 kpl.  
 
Kahden kokouksen yhteydessä järjestettiin kaikille yhdistyksen jäsenille 
avoin ns. lounaskokous. Kokouksessa 4.6.2004 toimi alustajana 
osastopäällikkö Timo Kekkonen KTM:stä aiheena ”Teknologiapolitiikan 
suuntaviivat Suomessa” Kokouksessa 12.8.2004 alustajana oli TkL Mika 
Naumanen, VTT aiheena ”Teknologian ennakointi” 
 
Yhdistyksen vuosikokous 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin seminaarin 
yhteydessä 22.4.2004. Aikaisemman käytännön mukaisesti jo aiemmin 
käsitellyt toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat sekä budjetti 
hyväksyttiin. Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin Max Gylling ja Pekka 
Siitonen ja varatilintarkastajiksi Max Gyllingin määräämä henkilö ja 
Pekka Siitosen varamieheksi Erkki Kiiski. 
 
Student-Chapterin toiminta 
 
Student-Chapter piti vuoden 2004 aikana vuosikokouksen, kolme 
yleiskokousta sekä vaalikokouksen. Vuosikokouksessa oli vierailijoina 
Outokummun edustajat ja viimeisessä yleiskokouksessa Kuusakosken ja 
Nordic Aluminiumin edustajat. ASM Student Night järjestettiin 28.4.2004 
ja tilaisuuden isäntänä Rahapaja. Kotimaan pitkä ekskursio järjestettiin 
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20.–23.9. ja se suuntautui Pohjois-Suomeen. Lisäksi Student-Chapterin 
jäseniä osallistui ASM Finlandin seminaareihin. 
 
Jäsenet 
 
Yhdistyksellä oli 31.12.2004 täysjäseninä 73 henkilöä ja lisäksi 
opiskelijajäseninä 17 henkilöä. Tampereen Teknillisen Yliopiston 
opiskelijoita on pyritty aktivoimaan mukaan ASM toimintaan toistaiseksi 
heikoin tuloksin 


