SH Y – T I EDO T TA A

VUODEN
HITSAUSHUIPPU 2022
Onko yhteistyökumppanisi hitsaushuippu, jonka
esimerkillinen suoriutuminen on tehnyt Sinuun
vaikutuksen? Haluamme jakaa tämän kokemuksesi koko
Suomen hitsaavan teollisuuden kanssa! Perustele meille
lyhyesti miksi juuri tämä yritys, laitos, osasto tai ryhmä
tulisi palkita huippusuorituksistaan.

Helsingin
paikallisosaston
syysristeily

SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS JAKAA JÄLLEEN
VUODEN HITSAUSHUIPPU – TUNNUSTUSPALKINNOT
Palkinnot luovutetaan NORDIC WELDING
EXPO 2022-messuilla Tampereen Messu- ja
Urheilukeskuksessa 29.11.–1.12.2022.

16.9.2022, M/S Viking XPRS
Helsinki-Tallinna-Helsinki

Tunnustuspalkinnot jaetaan seuraavissa sarjoissa:

Helsingin paikallisosasto järjestää Helsinki-Tallinna-Helsinki After Work (iltapäiväpiknik) -risteilyn perjantaina 16.9.2022 M/S Viking XPRS -laivalla.

Risteilyohjelma
14.15–17.45 luennot (Kokoustilassa on napostelubuffet, jossa on pientä
purtavaa, viiniä, olutta sekä virvoitusjuomia.)
Muutokset uuteen NDT pätevöintistandardi SFS-EN ISO 9712
Henri Dolk, Taitotalo
Tulevat hitsausstandardit
Ville Saloranta, METSTA ry
Esab InduSuite alusta hitsausdatalle
Jani Vestola, ESAB Oy
Laserhitsauksen uusimmat kuulumiset
Ilkka Lappalainen, Ionix Oy
17.45 Buffet-päivällinen ruokajuomineen
20.00 Paluu Katajanokalle
HUOM! Tallinnassa ei maihinnousua.

• Hitsauksen alan yritykset (hitsaavat yritykset,
toimittajayritykset, konsulttiyritykset jne.)
• Hitsauksen tutkimus-, kehitys ja tarkastusyksiköt
• Hitsauksen koulutusorganisaatiot
Vuoden hitsaushuipuksi valittava yritys, laitos, osasto
tai ryhmä on kehittänyt merkittävästi hitsauksen
tuottavuutta, automatisointia tai laatua. Huippu on
ottanut käyttöön uusia ennakkoluulottomia ratkaisuja
ja menetelmiä tai suoriutunut laajasta projektista
esimerkillisesti. Huippu on ratkaissut hitsauksen
haastavia ongelmia, julkaissut hitsausta merkittävästi
edistävää aineistoa tai yltänyt tutkimuksessa,
kehityksessä tai koulutuksessa huipputuloksiin.
Mainittujen esimerkkien lisäksi myös muut vastaavat
saavutukset riittävät ehdokkuuteen.

Ilmoittautuminen

Huiput valitsee yhdistyksen hallitus vuoden 2022 alussa.
Ehdotuksia odotetaan paikallisosastoilta, komiteoilta,
tutkintolautakunnilta, foorumeilta, klubeilta sekä myös
yhdistyksen jäseniltä. Lyhyestä ehdotuksesta pitäisi
käydä ilmi mikä on ehdotetun hitsaushuipun nimi,
yhteystiedot ja kuka on sen vastuuhenkilö. Lisäksi tulisi
käydä ilmi, mikä on palkintoon yltävä huippusuoritus,
projekti, investointi kehitysaskel jne. Lopuksi vielä
tarvitaan ehdottajan yhteystiedot mahdollisia lisätietoja
varten.

Lisätietoja

Vuoden 2020 hitsaushuiput olivat:

Hinta

20 € /henkilö (Helsingin paikallisosaston jäsenet)
60 € /henkilö (muut)
Ilmoittautumiset tulee tehdä tiistaihin 2.8.2022 mennessä SHY:n kotisivujen www.hitsaus.net lomakkeen kautta. Lomakkeella kysytään laivayhtiön
tarvitsemat lakisääteiset henkilötiedot matkustajarekisteröintiä varten.
Matkalla tulee olla mukana voimassa oleva passi tai henkilökortti, vaikka
Tallinnassa ei ole maihinnousua.
SHY Helsinki
siht. Sophie Ehrnrooth sophie.ehrnrooth@taitotalo.fi tai puh. 050 500 1777
Pj. Matti Karvinen matti.karvinen@neste.com tai puh. 050 458 3802

Ilmoittautuminen

SHY/Toimisto
Angelica Emeléus angelica.emeleus@shy.fi tai puh. (09) 773 2199

• Hitsausteknologian toimittajayritys - Outotec Turula Oy
• Hitsauskouluttaja - VAMIA, Vaasa
• Hitsausteknologian kehitysyritys - Cavitar Oy
Ehdotukset uusista huipuista pyydetään tekemään
30.9.2022 mennessä SHY:n kotisivujen www.hitsaus.net
kautta.
Lisätietoja:
Juha Kauppila, puh. 040 557 2939 tai
juha.kauppila@shy.fi

[ www.hitsaus.net ]

