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TOIMINTAKERTOMUS 2008 
 
Toiminta  
 
ASM Finland ry:n toimintavuosi on sujunut suunnitelmien mukaisesti. 
Pääpaino toiminnassa on ollut materiaalitekniikkaan liittyvien 
seminaarien järjestämisessä. Vuosikokousseminaari toteutettiin Materia 
2008- messujen yhteydessä. Seminaari oli erittäin suosittu. Seminaari oli 
maksuton, kuten muutkin messujen yhteydessä pidetyt seminaarit. 
Syysseminaari järjestettiin yhteistyössä Helsingin teknillisen 
korkeakoulun ja Vuorimiesyhdistyksen Metallurgijaoston kanssa. 
Teemana oli TKK:n Materiaalitieteen laitoksella tehtävä tutkimus- ja 
kehitystyö. Yhteistyössä toteutettu seminaari oli erittäin menestyksellinen 
ja korkeatasoinen.  
Materiaalialan opiskelijoita tuettiin tänäkin toimintavuonna. Jäsenmaksua 
kompensoitiin 10€/ opiskelijajäsen. Metallikerhon Kiinan ekskursiota 
tuettiin 2000 eurolla. 
Yhdistyksen toiminta on ollut edelleen tuloksellista, josta osoituksena oli 
yhdistyksen emon ASM International:n myöntämä "Four Star Award 
Winner" -tunnustus yhdistyksemme korkealuokkaisesta toiminnasta 
kaudella 2007-2008. 
 
Seminaarit  
 
17.04.2008  ASM Finland ry, Messukeskus, Helsinki 
”Kevyttä ja kestävää osa II”- lujat teräkset konepajateollisuudessa 
69 osallistujaa 
 
17.10.2008  ASM Finland ry, TKK, Espoo 
Materiaalitekniikan uudet aallot 
77 osallistujaa 
 
 
 
 
Yhdistyksen taloudellinen tilanne  
 
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä ja vakaa. Syysseminaarin 
tuotto oli hyvä. Vuosikokousseminaari oli tappiollinen, koska seminaari 
oli maksuton. Yhteensä seminaarien tulos oli kuitenkin positiivinen 
185,10 €. 
Emoyhdistykseltä saatiin v.2007 jäsenmaksupalautuksia 683,71 EUR. 
Tilikauden tulos oli negatiivinen 2112,24 EUR.  
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Hallitus esittää, että tilikauden tappio 2112,24 EUR siirretään 
voitto/tappiotilille.  
 
Yhdistyksen toimihenkilöt 
  
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana on toiminut DI Mikko Kumpula 
ja varapuheenjohtajana TkT Mari Lindgren. Rahastonhoitajana on ollut 
DI Mika Vartiainen. Hallituksessa on edellä mainittujen lisäksi 5 jäsentä, 
TkT Taina Vuoristo, DI Sisko Sipilä, DI Pasi Peura, DI Ari Oikarinen ja 
Prof. Simo-Pekka Hannula. Hallituksen sihteerinä on toiminut tekn.yo. 
Elina Kekki. Hallituksen kokouksia oli 4 kpl.  
 
Yhdistyksen vuosikokous 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin seminaarin 
yhteydessä 17.4.2008. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät 
asiat. Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus sekä hyväksyttiin 
v.2007 toimintakertomus ja v. 2008 toimintasuunnitelma ja budjetti.  
Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin  Max Gylling ja Pekka Siitonen ja 
varatilintarkastajiksi Max Gyllingin määräämä henkilö ja Pekka Siitosen 
varamieheksi Erkki Kiiski. 
 
Student Chapterin toiminta  
 
TKK:n  Student Chapterin toimintaa on  tuettu avustamalla sen jäseniä 
ASM Materials Advantage-jäsenmaksuissa ja opiskelijoiden 
osallistumista seminaareihin.Student Night eli tutustuminen opiskelijoille 
johonkin kiinnostavaan alan yritykseen tai Korkeakouluun/Yliopistoon 
peruuntui valittuun yritykseen  viime hetkellä, joten Student Night ei 
toteutunut tänä vuonna. 
 
Jäsenet 
 
Yhdistyksellä oli 31.12.2008  täysjäseniä 58 henkilöä ja lisäksi 
opiskelijajäseninä 25 henkilöä.  


