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ACTIM-FINLANDE ry 
ASSOCIATION FINLANDAISE DES ANCIENS STAGIAIRES DE L’ACTIM 
Helsinki - Finlande 

Jäsentiedote 1/201315.1.2013 

Hyvä Actimisti, 
 

Edellisen tiedotteen jälkeen tapahtunutta 
Tutustuminen Aalto yliopiston Fablab studioon 
tapahtui Klaus Oeschin organisoimana torstaina 8.11.2012. 

Aalto-yliopisto avasi Helsingin Arabiaan Suomen ensimmäisen Fablab-työpajan 25.09.2012  (Arabianranta, 

Hämeentie 135 sisäänkäynti A). Aalto Fablab on kaikille avoinna oleva työtila, jossa jokainen voi esimerkiksi 

3D-tulostaa, laserleikata ja jyrsiä erilaisia materiaaleja. Actim kävi tutustumassa 12 hengen voimin 

uusimpaan 3-D tulostustekniikkaan studiomestari Anu Määtän johdolla. 3D –tulostustekniikka avaa huikeita 

näkymiä globaaleille toimijoille, koska materiaalilogistiikka voidaan korvata informaatiologistiikalla. 

Kerrotaan, että Afganistanissa jo paikan päällä tehdään 3D-tekniikalla operatiivisen kaluston varaosia.. 

 

”My group would like to 

see the lab, when can we 

come?” 

“Just drop in on one of our 
Open Days every week on 
Tuesday. 

If you have a bigger group and 
would like someone to give a 
tour in the lab, or can't make it 
during the Open Day, please 
contact Anu.” 

 

http://fablab.aalto.fi/site/ 

 

ACTIM pikkujoulujuhla 13.12.2012 
vietettiin Klasun organisoimana jo perinteeksi muuttuvassa vireyden tehostamiseen fokusoituneessa 

Createssa Nervanderinkadulla.  

Yleisradion aiempien vuosien legendaarinen toimittaja Hannu Taanila lisäsi merkittävästi tiedon tuskaa 

katsauksellaan Suomesta Euroopan kartan uudelleenjärjestelyissä kuluneen vuosisadan saatossa suurten 

johtajien tehdessä kulloinkin mieleisiään tiekarttoja. Klasu oli kuitenkin järjestänyt aivan erinomaiset 

pöydän antimet ja viinivalikoiman antamaan tuvan täydelle osallistujajoukolle uutta voimaa kestää mieltä 

järkyttävä tiedon ja näkemysten vyörytys. 

Muutamia mieleenjääneitä ja hieman vapaasti referoituja poimintoja Hannun teesien ja havaintojen 
tulipeitteestä: 

- Vuonna 1914 Suomi oli laajasti sivistynyt ja eurooppahenkinen kansakunta, jolla oli aiempien 

vuosisatojen perinteenä elävät kulttuuriyhteydet Euroopan mantereen johtaviin maihin, 
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- Maastrichtin sopimuksen kaikkinaista vapautta ylistävä teksti ylittää Milton Friedman’inkin 
paatoksen vapaan markkinatalouden siunauksellisuudesta ihmiskunnalle, 

- Vuonna 1933 oli silloisen Saksan Auswärtiges Amt jo luonut kattavan suunnitelman uudelle 

Euroopalle ”Neue Ökonomische Ordnung für Europa”, mutta toteutus jäi silloin kesken..  Charles de 

Gaulle ja Konrad Adenauer jatkoivat Euroopan rakentamista uudelta pohjalta Reims’issä vuonna 

1962: ” Victime emblématique du déchirement du continent au XXe siècle, elle (Reims) a aussi 

accueilli une geste scellant la réconciliation franco-allemande et la reconstruction de l’Europe 
démocratique : le 8 mai 1962, Adenauer et de Gaulle franchissaient son portail pour assister à une 

«messe pour la paix».(La Liberation, 14.7.2011), 

- Mannerheimin tärkein tehtävä vuonna 1944 oli palauttaa Suomi Euroopasta takaisin Suomen 

maaperälle, 

- Lama on pakko-otto köyhiltä finanssipääomalle. 
 

 

.. 

erinomaiset 

pöydän antimet 

ja 

viinivalikoima 

antoivat 

pikkujoululaisille 

uutta tarmoa 

.. 

 

Tulevia tapahtumia 

Vierailu Aalto yliopistossa 
Otaniemessä torstaina 7.2.2013 kl 16.00. 

Ilmoittautuminen Anulle: asaxen@welho.com viimeistään 1.2.2013. 

 

Professori Tuula Teeri nimitettiin Aalto-yliopiston ensimmäiseksi 

rehtoriksi huhtikuussa 2009.  

Hän on ystävällisesti varannut meille tapaamismahdollisuuden, joka 

tarjoaa ainutkertaisen tilaisuuden sekä saada kuulla hänen 

näkemyksensä Suomen korkeimman taitoyliopiston suuntauksista ja 

painotuksista että peilata omia näkemyksiämme hänen kanssaan. 

Verkosta löytyy faktaa: 
http://www.aalto.fi/fi/about/organization/presidents/ 

 

Tätä tilaisuutta kannattaa hyödyntää. 
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Vuosikokous 2013 

keskiviikkona 3.4.2013 kl 17.00  

CREATE, Nervanderinkatu 10 

Ilmoittautumiset tarjoilun mitoittamiseksi klaus.oesch@welho.com 27.3.2013 mennessä. 

Kokouksessa käsitellään Actim’in sääntömääräiset asiat. Vuosikokouksesta toimitetaan 

luonnollisesti vielä erillinen kutsu sääntöjen edellyttämällä tavalla. 

Tilaisuudessa tullaan jälleen kuulemaan alustus jostakin keskustelua kirvoittavasta teemasta. 

 

Oopperailta Mariinskij teatterissa ja muuta elämyskylläistä kulttuuria Pietarissa 
Huhtikuu 2013: ti 23.4. – to 25.4.2013 

Tämä avec –moodissa tapahtuva tekniikkaa ja kulttuuria yhdistävä retki tehdään Allegro junalla 

molempiin suuntiin. Ohjelmaa työstetään parhaillaan ja sen kehysversio toimitetaan 

spostijakeluna vielä kaikille jäsenille, vaikkakin osallistujajoukko alkaa jo olla täynnä (12 henkeä).  

Retken organisoi Raimo Mättö 

(raimo.matto@dlc.fi) matkatoimisto 

JALO Tours’in ja Pietarilaisen 

paikallisoppaan avustuksella.  

Kiinnostuneita pyydetään 

ilmoittautumaan spostitse, koska on 

vielä mahdollistamahtua mukaan. 

Pietarissa majoitutaan Dostojevskaja 

hotelliin(www.dostoevsky-hotel.ru) . 

  

 

Petanque – Ranskan kansallispeli - aloittaa kesäkauden 
tänä vuonna ti 7.5.2013 kl 17 Bambi puistossa.  
Juha Komsi luo pelin 

edellytykset ja opastaa 

meitä kaikkia petanque –

pelin perusteisiin ja 

finesseihin. 

 

Jalon urheilusuorituksen 

päätteeksi piipahdamme 

Café Carousellissa 

nauttimassa kupposen. 

 

Ilmoittautumiset: 

Juha.komsi@pp1.inet.fi  
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ACTIM pikkujoulujuhlaa 

vietämme tänä vuonna torstai-iltana joulukuun 12. CREATEn tiloissa, Nervanderinkatu 10.  Teeman 

osalta odotamme jäseniltä avantgardistisia ja avaramielisiä ehdotuksia sekä aiheen että alustajan 

suhteen. 

Klasu on jälleen luvannut huolehtia kulinaarisesta puolesta. 

 

Suunnittelussa olevia tapahtumia 
Helsingin yliopiston vanha observatorio Tähtitorninmäellä on jälleen avoinne URSA’n opastuksella 

tapahtuville kierroksille. Sulo Leisio selvittelee kysymystä. 

 
Higgsin hiukkasen löydyttyä saattaisi olla aiheellista kuulla sen olemuksesta asiantuntevaa kerrontaa. Sulo 

Leisio selvittelee kysymystä. 

 

Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksella on professori Kirsti Lonka löytänyt aivan uusia 

kanavia saada oppi perille. Klaus Oesch selvittää mahdollisuuksia järjestää sessio syyskaudella 2013. 

 

Big Science’n etäryhmä pesiytyneenä Tampereelle olisi mielenkiintoinen jatke aiemmalle ITER vierailulle 

Otaniemeen, jossa Seppo Karttunen avarsi näkymiä tulevaisuuden energiaratkaisuihin.  ITER on Euroopan 
yhteinen ydinfuusioon perustuvan pilotttireaktorin rakennushanke Cadarache’en Etelä-Ranskaan. Håkan 

Sandell sondeeraa mahdollisuuksia käytä perehtymässä suuren hankkeen spin-off’iin Tampereella. 

 
Yhdistyksen hallitus 
Puheenjohtaja Anu Saxén (asaxen@welho.com). Muut jäsenet Klaus Oesch (klaus.oesch@welho.com), 

Henry Haglund (henry.haglund@haglundnetworks.fi), Sulo Leisio (sulo.leisio@pp.inet.fi), Raimo Mättö 
(raimo.matto@dlc.fi) ja Matti Huhtala (matti.huhtala@welho.com) . Håkan Sandell (hs.sandell@gmail.com) 

ylläpitää jäsenrekisteriämme ja yhdistyksen verkkosivuja (http://www.actim.fi/).   

Hallitus vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiinne ja ottaa vastaan esityksiänne. Toivomme jäseniltämme 

aktiivisesti ideoita ja ajatuksia vierailuista ja tutustumiskohteista, keskusteltavista aiheista sekä tuulettavaa 

keskustelua kirvoittavista alustajista, joita voisimme kutsua klubi-iltoihimme. 

 

Vuoden 2012 jäsenmaksu 
Valtaosa jäsenistä on jo suorittanut vuoden 2012 jäsenmaksun (17 euroa) yhdistyksen tilille: Actim Finlande 

ry IBAN -muotoisena FI40 1800 3600 3470 03 (väistyvässä muodossa: 180036-347003). Jos mielen valtaa 

epäilys, voi muistiaan auttaa kysäisemällä Matti Huhtalalta. 

 

Jäsenrekisteri ja yhteydet 
Meitä Actim perinnejoukkoa on yhdistyksen jäseninä n 70. Tiedonkulun helpottamiseksi toivomme 

saavamme kaikkien ajanmukaisen spostiosoitteen jäsenrekisteriimme hs.sandell@gmail.com . 

 

Yhdistykselle tarkoitetun postin, voitte osoittaa puheenjohtajalle:  
Anu Saxén, Vuorimiehenkatu 15 A 5, 00140 Helsinki 

s-posti: asaxen@welho.com , puh: 040 351 9649 

 
Toivomme aktiivista osallistumista yhdistyksen tilaisuuksiin, vilkasta keskustelua ajankohtaisista asioista ja 

yhdistyksemme tulevaisuudesta, mukavaa yhdessäoloa ja yhteisten, mielenkiintoisten ACTIM-kokemusten 

kuulemista! 

 
Lämpimästi tervehtien, 

Yhdistyksen hallitus 


