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Helsinki, 28.5.2012
Hyvä Actimisti,
Talven kiireet ovat takana ja kesä tekee tuloaan. Nyt on hyvä hieman muistella, mitä kaikkea viime
vuonna teimmekään ja mitä on odotettavissa tänä vuonna.
Vuoden 2012 toiminnan pääpiirteet
Viime vuonna jatkoimme perinteisiä yritysvierailuja ja esitelmätilaisuuksia mm tutustumalla VTTn
fuusioenergiatutkimukseen ja ITER-hankkeeseen, Liikenneviraston kehärataprojektiin tulevaisuuden liikenteeseen, ranskalaisen nykyarkkitehtuurin näkymiin sekä Minitelin-ranskalainen
askel kohti verkkopalveluita ja tietoyhteiskuntaa. Tilaisuuksiin osallistui keskimäärin reilut 10
actimistia – enemmänkin olisi mahtunut mukaan. Liity sinäkin aktiiviseen porukkaan ja tule
seuraamaan tämän vuoden ohjelmaa.
Pohdiskelu yhdistyksen tulevaisuudesta
Yhdistyksen vuosikokouksessa huhtikuussa pohdimme yhdistyksemme tulevaisuutta muuttuneessa
tilanteessa, missä alamme siirtyä työelämästä muihin maisemiin ja ehkä hieman kauemmaksi
ranskalaisesta taloudellis-teknisestä elämästä. Meitä kaikki yhdistää kuitenkin ajankohtaisten
asioiden seuranta sekä oma ja lähiympäristömme hyvinvointi. Mietimme on yhdistyksestämme
tulossa enemmänkin ” aktiivisten senioreiden ajankohtaisen teknologian- ja hyvinvoinnin klubi”.
Tältä pohjalta ajattelimme, että toimintamme voisi jatkua teknologiasta ja hyvinvoinnista
kiinnostuneiden Actimistien teknistä tietämystä ylläpitävänä ja aktiivista elinvoimaa luovana
yhteisönä. Ranskalaisuus säilyy edelleen teemana, mutta olosuhteiden muuttuessa toimintaa
laajennetaan käsittämään myös Eurooppaa laajemminkin.
Vuoden 2012 alustava ohjelma
Kesäkuun 4. klo 18:00 Eiran Bambi-puistossa pelataan Petanque’n klubimestaruus
Syyskuussa torstai 13.9.2012 vierailu Metsähoviin (Sulo Leisio koordinoi):

Tutustuminen teleskooppiin, joka tuottaa radioastronomista dataa vuorokauden ympäri.
Tutkimuskohteisiin kuuluvat mm. aurinkotutkimus, kvasaaritutkimus sekä maailmankaikkeuden
alun tutkimus. Tuloksia on saatu Planck-satelliitin mittauksista.
Marraskuussa tutustuminen Aalto Yliopiston yrityshautomoon - Aalto Venture Garage,
http://aaltovg.com/ ja /tai EIT ICT Laboratorioon, http://eit.ictlabs.eu/
Joulukuun 13. klo 17:00 yhteiset pikkujoulut CREATEn tiloissa, Nervanderinkatu 10. Alustus
”Eurooppa eilen, tänään, huomenna”
Helmikuussa klubi-ilta CREATEssa – jäseniltä toivotaan ehdotuksia alustuksen aiheista ja
alustajista.
Huhtikuussa vuosikokous ja tutustuminen Allegro-junaan, moderniin raideliikenteeseen ja Pietarin
kulttuuritarjontaan.

Toivomme jäseniltä ideoita ja ajatuksia vierailuista ja tutustumiskohteista, keskusteltavista aiheista
sekä hyvistä, innoittavista alustajista, joita voisimme kutsua klubi-iltoihimme.
Yhdistyksen hallitus
Vuosikokous valitsi yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi Anu Saxén (anu.saxen@formin.fi), ja
muiksi jäseniksi: Klaus Oesch’n (klaus.oesch@welho.com) , Henry Haglundin
(henry.haglund@haglundnetworks.fi) , Sulo Leision (sulo.leisio@pp.inet.fi) , Raimo Mätön
(raimo.matto@dlc.fi) ja Matti Huhtalan (matti.huhtala@welho.com) . Lisäksi Håkan Sandell
(hakan.sandell@tekes.fi) on ystävällisesti luvannut ylläpitää jäsenrekisteriämme ja yhdistyksen
www-sivuja. Hallitus vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiinne ja ottaa vastaan esityksiänne.
Vuoden 2012 jäsenmaksu
Vuosikokous vahvisti vuoden 2012 jäsenmaksun suuruudeksi entisen 17 euroa, minkä ystävällisesti
maksanet yhdistyksen tilille: Actim Finlande ry 180036-347003
Tiedoksenne, että yhdistyksellä on n 70 jäsentä ja jäsenmaksun maksoi vuonna 2011 jäsenistämme
64.
Yhdistykselle tarkoitetun postin, voitte osoittaa puheenjohtajalle:
Anu Saxén
Vuorimiehenkatu 15 A 5
00140 Helsinki
s-posti: anu.saxen@formin.fi
puh: 040 351 9649
Toivomme aktiivista osallistumista yhdistyksen tilaisuuksiin, vilkasta keskustelua ajankohtaisista
asioista ja yhdistyksemme tulevaisuudesta, mukavaa yhdessä oloa ja yhteisten, mielenkiintoisten
ACTIM-kokemusten kuulemista!
Toivotamme kaikille aurinkoista kesää ja pikaista tapaamista!
Yhdistyksen hallitus

Liite: Vuosikokouksen pöytäkirja

