
  
  

 Hitsausalan asiantuntijoiden vaalikokous – seminaari – risteily 15.10.2021 

Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys (SHY) edustaa asiantuntemusta hitsausalalla ja edistää hitsaustekniikan 

kehityksen tuntemista Suomessa. SHY Turun paikallisosasto järjestää erilaisia tilaisuuksia jäsenilleen sekä muille 

hitsauksen parissa työskenteleville tai muuten asiasta kiinnostuneille henkilöille ja yrityksille. 

Perjantaina 15.10.2021 SHY Turun paikallisosasto järjestää ainutkertaisen paikallisosaston jäsenille ilmaisen 

vaalikokous-seminaari-risteilyn syksyisellä Saaristomerellä. Muutokset ohjelmaan mahdollisia. 

Vaalikokous - seminaarin ohjelma:  

8:00 – 8:15  Ilmoittautuminen terminaalissa ja laivaan nousu, m/s Amorella, Turun Linnansatama 

 

8:15 – 9:30  Kokoontuminen seminaaritilaan, ja meriaamiainen 

 

 9:45 – 10:00  Tilaisuuden avaus ja päivän ohjelma / Timo Kankala, SHY Turun paikallisosasto 

         

10:00 – 11:00  Turun paikallisosaston vaalikokous 

 

11:15 – 11:45  Turun AMK:n konetekniikan opetus ja tutkimus / Heikki Saariluoma, Turun AMK 

 

11:45 – 12:15  Turun yliopiston konetekniikan opetus ja tutkimus / Antti Salminen, Turun yliopisto 

 

12:30 – 13:00  News from Linde / Bogoljub Hrnjez, Linde Gas Oy (esitys englanniksi) 

13:00 – 13:30  Kaasu- ja hitsaustarvikkeet / Vesa Viitasaari, Finnish Gas & Welding Equipments Oy 

13:30 – 14:00 Tilaisuus päättyy 

14.10 - 14.25  Laivan vaihto Maarianhaminassa m/s Amorella  m/s Viking Grace (varattu hyttejä) 

15.00 -   Syysbuffet päivällinen 

 

19.50   Laiva saapuu Turkuun 
 

Hinta: 

Tilaisuus on paikallisosaston jäsenistölle ilmainen ja 100€/avec/muut. Hinta sisältää risteilyn, meriaamiaisen, 

seminaarin ja buffet päivällisen.  

 

Ilmoittautumiset: 

Sitovat ilmoittautumiset tilaisuuteen pyydetään tekemään 4.10.2021 mennessä.  

Ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä seuraavat tiedot: sukunimi, etunimi, syntymäaika, kansalaisuus, 

puhelinnumero sekä tarvittaessa avecin laskutusosoite. Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

Ilmoittautumiset ensisijaisesti sähköpostitse:  aki.piiroinen@koneteknologiakeskus.fi 

            puhelimitse:  Aki Piiroinen 040 1841525 

 

     Tervetuloa ! 

 
 



  
  

 KUTSU VAALIKOKOUKSEEN 
 
 
Aika:  Perjantai 15.10.2021 klo 10:00 (terminaalissa oltava klo 8.) 
 
Paikka: M/S Viking Amorella 
  Turun Linnansatama  

  Ensimmäinen Linja 
  20100 TURKU 
 
 
Työjärjestys:  

 
Yhdistyksen sääntöjen vaalikokoukselle määräämät asiat: 

 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 Hallituksen puheenjohtajan valinta vuosille 2022-2023 

 Hallituksen erovuoroisten jäsenten valinta vuosille 2022-2023 

 Hallituksen varajäsenten valinta vuodelle 2022 

 Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta vuodelle 2022 

 Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 

 Tiedotusasiat 

 Kokouksen päättäminen 
 

  
 Kokouksen jälkeen laivaseminaari. 

 
 
Ilmoittautuminen 4.10.2021 mennessä ensisijaisesti sähköpostitse 
osoitteeseen aki.piiroinen@koneteknologiakeskus.fi   
tai puhelimitse 040 1841528. 
 
Ilmoitettava: sukunimi, etunimi, syntymäaika, kansalaisuus, puhelinnumero 
sekä tarvittaessa avecin laskutusosoite. 
 
 
HUOM ! 
Kokoukseen ei voi osallistua etäyhteydellä. 
 
 

 HUOM !  
Koronavirustilanteen vuoksi saavuthan kokoukseen terveenä, sekä noudatat 
siitä annettuja suosituksia ja määräyksiä. 
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