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

 Helsinki   

 

     3.4.2013 

 

Actim Finlande ry:n toimintakertomus vuodelta 2012 
 

YLEISTÄ 
Yhdistyksen perusvoima, Ranskan valtion tukemat tutustumisjaksot ranskalaiseen teollisuuteen ja 

kehitystoimintaan Ranskassa, on loppunut viime vuosien aikana. Samalla uusien stipendiaattien 

tulo yhdistyksen jäseniksi on loppunut. Vanhat jäsenet ovat jatkaneet yhdessäoloa ranskalaisen ja 

muun arvokkaan kulttuurin merkeissä sekä tutustumalla jäsenistön mielenkiintoa lähellä oleviin 

tekniikkaa ja kulttuuria yhdistäviin kohteisiin. 

 

Yhdistys on pitänyt yhteyttä UBIFRANCEn merkeissä Ranskan kaupalliseen edustustoon, Mission 

Economiqueen sekä esitelmien ja tutustumiskäyntien muodossa Suomalais-Ranskalaiseen 

teknistieteelliseen seuraan. 

 

Yhdistyksen kotisivut ovat  http://www.actim.fi .  

 
HALLINTO 
 Vuodelle 2012 valittiin seuraavat toimihenkilöt: 

Hallituksessa on puheenjohtaja ja viisi jäsentä 

-puheenjohtaja: Anu Saxen 

-hallituksen jäsen 1.kausi, 2. vuosi: Klaus Oesch 

-hallituksen jäsen 1. kausi 2. vuosi Henry Haglund 

Hallituksessa jatkoivat: 

-hallituksen jäsen 2. kausi 1. vuosi Sulo Leisio 

-hallituksen jäsen 2. kausi 1.vuosi Raimo Mättö 

Hallitukseen valittiin uudeksi jäseneksi: 

- Matti Huhtala, joka on siis ollut toimintavuoden 2012 hallituksen jäsen 1. kausi 1. vuosi. 

Hallituksen jäsenellä voi olla enintään kaksi perättäistä kahden vuoden toimikautta. 

Rahastonhoitajana toimi Matti Huhtala. 

Sihteerin tehtävä oli kiertävä, Håkan Sandell piti yllä jäsenosoitteistoa.  

Toiminnantarkastaja 2012: Eero Pere, varamiehenään Juha Komsi. 

Hallitus kokoontui neljä kertaa. Kaikki kokoukset pidettiin Ranskan kaupallisen eduston tiloissa. 

 
JÄSENISTÖ 
Yhdistyksen jäsenmaksuja maksettiin vuoden 2012 aikana 44 kpl. 

Jäseniä yhdistyksessä on jäsenluettelon mukaan n. 70. 
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TOIMINTA 
Jäsentilaisuuksia oli 5 kpl: 

19.4.2012 Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Createn tiloissa Nervanderinkatu 10. Kokoukseen 

osallistui 11 jäsentä. 

4.6.2012. Petanque jäseniltaan/-kilpaan Bambipuistossa Juha Komsin johdolla ja opastuksella. 

osallistui 6 jäsentä. Kisattiin erilaisin kokoonpanoin lajin hienouksia opiskellen. 

13.9.2012   Vierailu Metsähoviin Sulo Leision organisoimana. Tämä vierailu tapahtui yhteistoimin 

Elektroniikkainsinööriseuran (EIS) kanssa. Kaikkiaan oli osallistujia melkein 

bussillinen, joista actimisteja oli 15. Yliopiston puolelta esittelijänä oli professori  

Merja Tornikoski, joka jo opiskelijana aloitti tutkijantyönsä Metsähovissa. 

Tutustuimme teleskooppiin, joka tuottaa radioastronomista dataa vuorokauden 

ympäri. Tutkimuskohteisiin kuuluvat mm. aurinkotutkimus, kvasaaritutkimus sekä 

maailmankaikkeuden alun tutkimus. Tuloksia on saatu Planck-satelliitin mittauksista. 

8.11.2012 Klaus Oeschin organisoiman Aalto Fablabin vierailun erityisteemana oli 3D -tulostus. 

 Esittelijänä oli laboratoriomestari Anu Määttä. Tilaisuuteen osallistui 12 actimistia 

13.12.2012 Actimin pikkujoulujuhla vietettiin Create Amovessa. Hannu Taanila viritti mieltä ja 

keskustelua tarkastelullaan Suomen tiestä ja paikasta Euroopan suhteen 

yleisteemanaan ”Eurooppa eilen, tänään, huomenna”. Tilaisuuteen osallistui tuvan 

täydeltä actimisteja puolisoineen. 

Actimin pitkäaikaisista jäsenistä on kuollut Jukka Isotalo 6.9.2012 ja Tuula Bärlund 20.9.2012. 

Yhdistys muisti kumpaakin jäsentään adressilla. 

Håkan Sandell kävi Actimin tutkivana edustajana näyttelyssä ”Inspired by Nature” avajaisissa 

31.7.2012 (1.-17.8.2012 Puristamo, Kaapelitehdas). 

Yhdistys ei tukenut ranskanopetusta taloudellisesti. 

 

TALOUS 
Jäsenmaksu oli 17 €. Vuoden 2012 tilinpäätös on alijäämäinen  -284,19 euroa. Yhdistyksen talous 

selviää tarkemmin tilinpäätösasiakirjoista. 

 


