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TOIMINTASUUNNITELMA 2005 
 
Toiminta 
 
Toiminta jatkuu pääasiassa aikaisempien vuosien mallin mukaisesti. 
Seminaareja järjestetään kaksi kappaletta, keväällä vuosikokouksen 
yhteydessä sekä syksyllä. Vuoden alussa tammikuussa osallistutaan 
pulverimetallurgiaseminaarin järjestelyihin yhdessä pääjärjestäjän Metso 
Powdermet Oy:n kanssa.  
 
Vakaa taloudellinen tilanne mahdollistaa uusien toimintamuotojen 
hakemisen. Erityisesti pyritään selvittämään se, miten yhdistys voisi tukea 
entistä paremmin materiaalialan opiskelijoita. Asiaa selvitetään vuoden 
ensimmäisellä puoliskolla.  
 
Toinen haaste on, miten lisätä yhdistyksen jäsenmäärää tai ainakin pitää 
se nykyisellä tasolla. Toimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan vuoden  
aikana. 
 
Jaostojen toiminta on vähitellen hiipunut. Vuoden aikana tulee selvittää 
onko järkevää pitää yllä jaostoja vai integroidaanko niiden toiminta 
virallisestikin yhdistyksen toimintaan. 
 
Taloudellisesti toiminnan tavoitteena on ylläpitää vahvaa taloudellista tilaa 
kuitenkin niin, että esim. seminaarien tavoitteena on vain pienehkö 
plussatulos eli osallistumismaksu pyritään pitämään erittäin 
kohtuullisena, jotta osallistuminen on mahdollista myös pk-sektorilta.  
 
Student-chapterin toiminta 
 
Toiminta jatkuu aikaisempien vuosien mukaisesti. Yhtenä suurimpana  
tavoitteena on jäsenmäärän lisääminen parantamalla tiedottamista. ASM  
Stundent Night järjestetään Bodycote Lämpökäsittely Oy:llä Vantaalla 6.4. 
Ulkomaan ekskursio järjestetään syys-lokakuussa. Näiden lisäksi 
järjestetään kokouksia, päiväekskursioita ja illanviettoja.  
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Yhdistyksen toimihenkilöt   
 
Yhdistyksen hallituksen jäsenet valitaan seuraavalle kaksivuotiskaudelle 
2005-2006. Hallitus esittää, että hallitukseen valitaan seuraavat jäsenet. 
DI Mikko Kumpula, DI Sisko Sipilä, Prof. Simo-Pekka Hannula, TkT Mikko 
Talvitie, DI Juha Nuutinen, DI Mika Vartiainen ja uusina jäseninä Prof.  
Toivo Lepistö TTY:sta ja TkT Mari Lindgren Outokumpu Research Oy:stä. 
Hallituksen sihteerinä toimii Metallikerhon puheenjohtaja , joka v. 2005 on 
tekn.yo Janne Oksanen. Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään Mikko 
Kumpula ja varapuheenjohtajaksi Sisko Sipilä sekä rahastonhoitajaksi 
Mika Vartiainen. 
Hallitus on päättänyt, että jo alusta lähtien ASM Finland Chapterin 
toiminnassa mukana ollut ja merkittävän päivätyön yhdistyksen hyväksi 
tehnyt emeritus prof. Veikko Lindroos nimitetään yhdistyksen 
ensimmäiseksi kunniapuheenjohtajaksi. Kunniapuheenjohtajalla on 
oikeus osallistua yhdistyksen hallituksen kokouksiin ilman äänioikeutta. 
Yhdistyksen tilintarkastajiksi esitetään entisiä Max Gylling Gylling 
Accounting Oy:stä ja Pekka Siitonen Metso Powdermet Oy:stä. Max 
Gyllingin varamiehenä on hänen määräämänsä henkilö ja toiseksi 
varatilintarkastajaksi esitetään Erkki Kiiski VTT. 
 
Yhdistyksen budjetti vuodelle 2005 
 

Toiminta Tulot Kulut 
Yleiset kulut  800,00 € 

Opiskelijatoiminta  2 000,00 € 
Jäsenmaksutulot 1 000,00 €  

Seminaarit 7 000,00 € 5 000,00 € 
Korkotulot 10,00 €  

YHTEENSÄ 8 010,00 € 7 800,00 € 
 


