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TOIMINTAKERTOMUS 2020
YLEISTÄ
Vuosi 2020 oli Saimaan paikallisosaston 48. toimintavuosi.
TOIMIHENKILÖT
Paikallisosaston puheenjohtajana toimi Jukka Martikainen ja varapuheenjohtajana Erkki Veijalainen sekä
hallituksen valitsemana sihteerinä/taloudenhoitajana Kari Juvonen. Hallitukseen kuuluivat Kari Ruoppa,
Antti Martikainen, Mikko Huovinen, Kimmo Hämäläinen, Jukka Laukkanen ja Markus Rautio. Varajäseninä
olivat Antti Heikkinen ja Markku Hostikka. Toiminnantarkastajina toimivat Harri Rötkö ja Hannu Perälä
sekä varahenkilöinä Esa Hiltunen ja Miikka Karhu.
JÄSENISTÖ
Paikallisosaston jäsenmäärä näytti vuoden lopussa 31.12.2020 131 jäsentä (-12 verrattuna vuoden takaiseen).
Jäsenmäärän lasku tapahtui kautta koko linjan koko yhdistyksessä. Se on selvä suuntaus, koska korona
COVID-99 rajoittaa yhdistystoimintaa ja yhteisiä tekemisiä. Lisäksi nuorempi väki ei valitettavasti ole kovin
kiinnostunut yhdistystoiminnasta – varsinkaan nyt kun ei ole juuri mitään tarjottavaa.
KOKOUKSET
Vuosikokous pidettiin 11.2.2020 Oy Linde Gas Ab:n tiloissa IWH Kampuksella Laserkadulla Skinnarilassa.
Isäntänä toimi Kari Ruoppa ja läsnä oli 14 jäsentä. Entinen AGA on nyt 14.1.2020 alkaen Oy Lin de Gas Ab.
Jyrki Hannila Lindestä kertoi Lindoflamm –polttimesta ja uudesta Gronigon He30C –suojakaasusta.
Koronatilanteen takia syksyn Vaalikokous pidettiin sähköpostikokouksena ajalla 9.11-18.11.2020.
Osallistujia oli 12 jäsentä.
TALOUS
Taloudellinen tilanne on vakaa ja tasapainoinen. Vuoden ylijäämä oli 621,90 euroa. Ainoa tuotto oli
jäsenmäärään perustuva pääyhdistyksen avustus 632 euroa. Koronatilanteen takia matkoihin ei rahaa käytetty.
Pankin palvelumaksut olivat ainoa kuluerä.
TOIMINTA
Toiminta oli poikkeuksellista. Se johtui maailmanlaajuisesta koronatilanteesta. Toimintasuunnitelmaan
kirjattuja toimia ei juurikaan pystytty toteuttamaan.
Vaalikokouksen aikoihin helmikuussa koronarajoitukset olivat vasta alkamassa ja kokoontuminen oli vielä
silloin sallittua. Pystyimme tutustumaan IWH Kampuksella Linden toimintaan.
Kaikki se toiminta, mikä oli mahdollista, pyrittiin toteuttamaan, pääsääntöisesti etänä ja videoiden
välityksellä. Pääyhdistyksen ja IIW:n toimintaan osallistuttiin mahdollisuuksien mukaisesti. Jäsenet
osallistuivat rajoitetusti pääyhdistyksen tutkimus-, koulutus- ja pätevöitymisorganisaatioiden toimintaan.
Hitsaustekniikka –lehdessä on ollut useita jäsenistön kirjoittamia artikkeleita. Samoin useissa
kansainvälisissä lehdissä ja muissa julkaisuissa jäsenet ovat olleet esillä.
Jäsenet ovat olleet aktiivisesti toteuttamassa luennoitsijoina ja muilla toimin LUT:n organisoimaa IWE/IWTpätevöityskoulutusta. IWE 34- kurssi jäi kesken koronarajoitusten takia ja se pyritään saattamaan loppuun
vuoden 2021 aikana. Kurssi IWE/IWT 35 käynnistyi vuoden aikana.
Aikaisemmista suunnitelmista huolimatta jäsenille suunnattua matkaa – ulkomaanmatkaa - ei pystytty
toteuttamaan.
Jäsenemme ja SHY:n kunniajäsen nro 8 emeritusprofessori, dr.h.c. Erkki Niemi menehtyi 7.10.2020
85 vuoden ikäisenä. Erkki totesi sairastuessaan vakavasti v.-99: ”Jos elämä jää lyhyemmäksi, laitetaan siihen
lisää leveyttä!”
Hallitus

