Arvoisat jäsenet
Sen verran on kiirettä pitänyt, että
tutustutte nyt vasta vuoden toiseen
Kiertokirjeeseen. Siitä syystä se pitää
sisällään aika paljon asiaa.
Autokorjaamo 2018 -messut pidettiin menestyksekkäästi 9.10.11.2018 Messukeskuksessa
Autokorjaamo 2018 -messut pidettiin
Helsingin
Messukeskuksessa
9.10.11.2018. Näytteilleasettajia oli
kaikkiaan 74 kappaletta. Kahden päivän aikana näyttelyyn tutustui 5643
henkilöä.
Mielenkiintoisten
näyttelyosastojen
sekä perinteisen Tietovarikon lisäksi
uutuutena messuilla oli Demoalue,
jossa oli esillä monia autoalan oppilaitosten kehitysprojekteja. Nähtävillä oli
kaikki kolme Suomen Formula Student -luokan kilpatiimiä autoineen
(Metropolia
AMK:sta, Tampereen
AMK:sta sekä Oulun yliopistosta),
Turun AMK:n sähkökäyttöinen rallicross-auto sekä siihen liittyvä simulaattori, Metropolia AMK:n liikenteen
pienhiukkasia mittaavan Nuuskijaauton viimeisin versio (ensiesiintyminen), Aalto yliopiston Smart Mobility projekti, Riveria ammattiopiston virtuaalinen oppimisympäristö VirtualAutoedU sekä anturivalmistaja SICK.
Lisäksi SATL:n osastolla oli näytillä
Oulun AMK:n ULTRA-tutkimushankkeen liikkuva testausalusta.
Tietovarikon juontajana toimi Teknavi-tv-ohjelmasta ja MTV3:n aamutv:stä tuttu Joanna Kuvaja. Hän oli
haastattelemassa Demoalueen osallistujia yhdessä Eric Savolaisen kanssa.
Jälkimmäinen tunnetaan somemaailmassa nimellä Lakko ja tittelillä tubettaja.
Messukävijöille tehdyn haastattelututkimuksen mukaan tyytyväisten kävijöiden määrä parani huomattavasti
edellisestä, kun tyytyväisiä kävijöitä
oli nyt 87 %, kun edellisellä kerralla
vastaava luku oli 60 %. Messuilla
myös viihdyttiin hieman edellistä kertaa pidempään. Keskimääräinen messuilla olo aika oli nyt 3,8 h. Seuraaval-

le messuille aikoo tulla 85% kävijöistä, edellisellä kerralla tämä luku oli
72%.
Seuraavat
Autokorjaamo-messut
järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 13.-14.11.2020. Kyseiset messut tulevat olemaan juhlavuoden
messut, sillä silloin tulee täyteen 40
vuotta ensimmäisestä Autokorjaamomessusta. Tervetuloa mukaan

Liittokokous 15.-17.3.2019 Salossa
SATL:n historian 84. Liittokokous
järjestetään ensi vuonna Salossa 15.17.3.2019 Salon Seudun Autoteknillisen Yhdistyksen järjestämänä. Kokouspaikkana toimii Sokos Hotelli
Rikala. Tällä kertaa kaikki kokoukset
on tarkoitus pitää lauantaina aikana.
Niinpä sunnuntaille ei ole tiedossa
kokoustettavaa. Paikalle saa tulla jo
perjantaina ja sunnuntaihin saa olla.
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Tarkempi ohjelma hinnastoineen ja
ilmoittautumisohjeineen toimitetaan
yhdistysten vastaaville tammikuun
2019 alkupuolella.
Liiton uusittu virtuaalinen esite,
josta on myös olemassa painettu
versio rekrykäyttöön
Joulukuussa
on
valmistumassa
SATL:n rekrytointikäyttöön tarkoitetun
virtuaalisen esitteen uusin versio. Se
löytyy osoitteesta:
https://app.artcloud.fi/satl/yhdistaa-autoalan-ammattilaiset/

Kahdeksansivuisesta esitteestä on
otettu myös 3000 kappaleen painos
jaettavaksi
potentiaalisille
uusille
jäsenille. Se oli jo jaossa Autokorjaa-

mo-messuilla. Painettuja esitteitä
tullaan
toimittamaan
yhdistysten
vastaaville eri tavoin.
Sähköisessä esitteessä on muun muassa linkki suoraan SATL:n kotisivujen
sähköiseen jäsenlomakkeeseen, johon
uusi jäsenehdokas voi tietonsa jättää.
Kannattaa hyödyntää niin sähköistä
kuin sen painettua versiota jäsenhankinnassa.
Vuoden Autoteknikko 2018
valintaa varten ehdokkaita

-

Vuoden Autoteknikon valitsemiseen
liittyvä perinne ulottuu vuoteen 1982.
Otamme edelleen kiitollisuudella vastaan ehdotuksia henkilöistä, jotka
ovat kunnostautuneet erityisesti vuoden 2018 aikana autotekniikan saralla. Seuraava arvonimen saaja käsitellään työvaliokunnan kokouksen yhteydessä tammikuussa 2019 ja vahvistetaan hallituksen kokouksessa
tammi-helmikuun vaihteessa, joten
aikaa asian suhteen vielä on. Esitykset tulee toimittaa toiminnanjohtajalle
15.1.2019 mennessä.
Seitsemäntoista viimeisintä Vuoden
Autoteknikkoa ovat:
2001 Keijo Repo, Iisalmi
2002 Heikki Haapaniemi, Kangasniemi
2003 Pentti Rissanen, Kuopio
2004 Pekka Louhos, Savonlinna
2005 Mauno Ylivakeri, Tampere
2006 Martti Tommola, Lahti

Unto Mähönen, Iisalmi
Juhani Saario, Lahti
Kauko Tahvanainen, Joensuu
Nils-Olof Nylund, Espoo
Kari Myllys, Lahti
Ahti Vänttinen, Kirkkonummi
Turo Tiililä, Kauniainen
Jouko Sohlberg, Helsinki
Ari Nousiainen, Nerkoo.
Arto Lehtinen, Helsinki
Petteri Räsänen, Helsinki

SATL:lla on e-laskumahdollisuus
käytössä
jäsenmaksulaskutuksessa
SATL:n jäsen- ja lehtimaksujen maksamisessa
on
käytössä
elaskumahdollisuus. Sen käyttöönotto
vaatii jokaiselta jäseneltä omaa aktiivisuutta. Tarkemmat ohjeet sekä
perusteet miksi se kannattaa tehdä
löytyvät liitteestä 1. Vielä ehtii ottaa
e-laskun käyttöön ennen 2.1.2019
tapahtuvaa jäsenmaksulaskutusta.
Kaikkien e-laskun 1.-20.12.2018 käyttöönottaneiden kesken arvotaan kaksi
50 euron arvoista Nesteen polttoainelahjakorttia.
Vuodelle 2019 Kuopion ATY järjestää Kesäpäivät Saksaan suuntautuvana
matkana
syyslokakuun vaihteessa
Vuoden 2019 Kesäpäivät järjestetään
Saksan matkana syys-lokakuun vaihteessa. Matkan järjestelyistä vastaa
Kuopion ATY. Tällä hetkellä suunnitelma on, että matka tapahtuisi 28.9.3.10.2019. Alustava ohjelma on liitteessä 2. Matkan hinta selviää myöhemmin.
Suomen autoalan koulutuksen
historiakirja ilmestyy tammikuussa
Liiton kustantama Suomen autoalan
koulutuksen historiakirja ”Kun hevosvoimat syrjäyttivät hevosen — Autoalan koulutuksen tarve, synty ja vakiintuminen
1900-1970”
ilmestyy
tammikuussa. Kirjan sisällön tutkijana
ja käsikirjoituksen tekijänä on toiminut FT Panu Nykänen.
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Kirja on toteutettu Henry Fordin säätiön ja Autoalan Keskusliiton tukemana. Liitteessä 3 on tarkempaa kuvausta kirjan sisällöstä, sen hinta ja tilausohjeet.
SATL:n yhteistyökumppanin Sryhmän hotellien yhteyshenkilön
tiedot yhdistysten käyttöön
Liitolla on yhteistyösopimus S-ryhmän
hotellien kanssa. Se kattaa myös
Autoteknilliset Yhdistykset. Eli jos
yhdistyksellä on tarvetta hotelli- ja
kokouspalveluille, kannattaa pyytää
tarjousta meidän yhteyshenkilöltä,
joka on kokous- ja tapahtumamyynnin asiakkuuspäällikkö Päivi Patrikka (puh. 050-433 0269, s-posti
paivi.patrikka@sok.fi).
Hän auttaa mielellään ryhmävarauksenne ja tilaisuutenne alkuun kartoittamalla varaustilanteen ja suosittelemalla Sokos Hotelleissa ja Radisson
Blu -hotelleissa teille sopivaa tilaa.

Voitte
lähettää
tarjouspyyntönne
hänelle koskien kaikkia kaupunkeja
Suomessa.

EAEC:n seuraava kongressi pidetään Valkovenäjän Minskissä 7.11.10.2019
Autoinsinöörien
maailmanjärjestön
FISITA:n Euroopan jäsenjärjestöjen
yhteenliittymän EAEC:n joka toinen
vuosi pidettävä EAEC-kongressi järjestetään ensi vuonna Valkovenäjän
Minskissä 7.-11.10.2019. Kongressin
on järjestyksessään 16. Kongressin
esitysten
haku
on
käynnissä
22.4.2019 asti. Kongressiin ja sen
sisältöön voi tutustua osoitteessa
www.eaec-2019.eu.
Jatkuva jäsenhankinta
Viidettä vuotta jatkuneen jäsenhankintakampanjan tämän vuoden osuus
lähenee pikkuhiljaa loppuaan, joten
on taas loppukirin paikka. Jokainen
kalenterivuoden aikana liittynyt ja
jäsenmaksunsa maksanut uusi varsinainen jäsen lasketaan mukaan
jäsenhankkijan saldoon. Palkinnot
vuoden 2018 jäsenhankinnasta toimitetaan helmikuussa 2019, jotta nähdään, maksavatko loppuvuodesta
ilmaiseksi liittyneet uudet jäsenet
vuoden 2019 jäsenmaksun ajallaan
(eräpäivä 20.1.2019). Siis loppuvuoden jäsenyys on ilmainen!
Siinä vaiheessa jäsenhankkija palkitaan seuraavan taulukon mukaisilla
palkinnoilla:
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•
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•

1 uusi jäsen = Elokuvalippu
3 uutta jäsentä = SATL:n
nahkavyö ja elokuvalippu
5 uutta jäsentä = SATL:n
seinäkello ja kaksi elokuvalippua
10 uutta jäsentä = Vapaavalintainen SATL:n julkaisema
tai välittämä kirja (valikoima
tutustuttavissa
osoitteessa
www.aakk.fi)
15 uutta jäsentä = vapaavalintainen
osallistuminen
SATL:n koulutustilaisuuteen.

Lisäksi kaikkien varsinaisia jäseniä hankkineiden kesken arvotaan yksi Samsung Huawei MediaPad T 3 10 ‐tabletti asianmukaisella suojakuorella varustettuna. Samanlainen laite arvotaan
myös kaikkien tänä vuonna liittyneiden uusien jäsenien sekä ensimmäisen jäsenmaksunsa eräpäivään mennessä maksavan entisen opiskelijajäsenen kesken.
Helpoin tapa ilmoittaa uusi jäsen on
tehdä se Liiton nettisivujen kautta
osoitteessa:
http://www.satl.fi/jasentietolomake.
Jotta tiedämme, kuka jäsenhankkija on, tulee hänen nimensä kirjata nettilomakkeessa lisätietoihin tai paperisessa versiossa sille varattuun kohtaan.
Vuoden 2019 alussa laskurit nollaantuvat ja uusi keräys alkaa.
Yhteenveto yhdistysten kuukausikokousten aiheista kevätkaudelta 2018
Ohessa on yhteenveto (liite 4) Liiton
toimistoon tulleista yhdistysraporteista sekä yhdistysten kotisivuilta kerätyistä kuukausikokousaiheista kevätkaudelta 2018. Toivottavasti löydätte
niistä vinkkejä oman yhdistyksenne
toimintaan.

Yhteenveto vuosien 2017 ja 2018
liittokokousten tehtävänantojen
toteutuksista
Ohessa on yhteenveto (liite 5) kahden
viimeisimmän eli tämän vuoden ja
viime vuoden liittokokousten antamista tehtävistä ja siitä, mitä niiden
kanssa on tehty.
Liiton Harrastepalkinto
SATL:n Harrastepalkinto on yksi tapa
muistaa aktiivisia yhdistysten jäseniä
heidän tekemästään työstä yhdistysten ja/tai Liiton eteen.
Harrastepalkinnon säännöt ovat tämän Kiertokirjeen liitteessä 6.
Uudet jäsenkortit
Aikaa on taas kulunut sen verran, että
vuoden vaihteen jälkeen jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille sekä opiskelija-, kunnia- ja vapaajäsenille lähetetään uudet jäsenkortit. Ohessa on
kuva seuraavat kaksi vuotta voimassa
olevasta jäsenkortista. Se toteutetaan
aiempien vuosien tapaan yhteystyössä St1:n kanssa.

merkkipäivänjuhlaan kutsutaan Liiton
edustaja.
Juhlavuosia ovat 10, 20, 25, 30, 40,
50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95,
100 jne.
Vuonna 2018 juhlavuottaan viettävät
ja viettivät: Imatra (80 v.), Lappeenranta (85 v.), Riihimäki (80 v.), Tampere (85 v.) ja Vaasa (80 v.). Lisäksi
Hämeenlinnan ATY pitää oman 80 v.
juhlan nyt 1.12., vaikka ikä tuli täyteen ihan vuoden 2017 lopulla.
Vuonna 2019 juhlavuottaan viettävät:
Itä-Häme (30 v.), Kajaani (80 v.),
Keski-Uusimaa (50 v.), Kotka (80 v.),
Lahti (85 v.), Mikkeli (85 v.), Turku
(85 v.), Valkeakoski (60 v.), Varkaus
(70 v.). Lisäksi SATL täyttää 85 vuotta.

Yhdistysten vuosipäivät ja stipendit
Liitto antaa 600 euron suuruisen stipendin niille yhdistyksille, joiden
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