15.03.2007 - Vuoden 2007 Liittokokous veti
paikalle kokousedustajia mukavasti
SATL:n 72. varsinainen liittokokous järjestettiin Kokkolassa 9.-11.3.2007. Kokoukseen osallistui 92
äänivaltaista edustajaa 35 jäsenyhdistyksestä edustaen 96% liiton äänivaltaa (paikalla oli 302
maksimiäänestä 290). Ensimmäistä kertaa järjestettiin perjantaina 9.3. oma tilaisuus liittokokouksen
ensikertaa osallistuville. Tapaamisessa liiton puheenjohtaja Matti Juhala esitteli liittokokouksen
kulkuun liittyviä asioita. Hyvin onnistuneet kokousjärjestelyt siivittivät viikonlopun tunnelmaa.
Lauantai-iltana järjestetylle Keski-Pohjanmaan Autoteknillisen Yhdistyksen 30-vuotisillalliselle
osallistui yli 130 henkeä.
Sydämelliset kiitokset mukavasta viikonlopusta kaikille järjestäneen yhdistyksen jäsenille
perheineen ja sidosryhmineen!
Valinnat
Liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin TTS-koulutuksen koulutusjohtaja ja aikuiskoulutuksen
rehtori DI Keijo Mäenpää. Hän on aikaisemmin toiminut autoalan erilaisissa kehitystehtävissä sekä
mm. Helsingin Autoteknillisen Yhdistyksen puheenjohtajana. Liittohallitus valitsi
järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajaksi Jari Pynnösen Helsingin yhdistyksestä.
Hallituksen työvaliokunnan muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja,
Heikki Haapaniemi Jyväskylästä sekä Erkki K. Virtanen Riihimäeltä.
Liiton hallitukseen kokous valitsi erovuoroisten tilalle:
•
•
•
•
•

Hannu Keskitalo, Länsi-Pohja
Mika Koponen, Salo
Hans Heino, Vaasa
Heikki Haapaniemi, Jyväskylä
Jaakko Elo, Vakka-Suomi

Hallituksessa jatkavat:
•
•
•
•
•

Jari Pynnönen, Helsinki
Antti Kovanen, Kuopio
Alpo Survonen, Valkeakoski
Keijo Räisänen, Pohjois-Kymenlaakso
Erkki K. Virtanen, Riihimäki

Jäsenmaksu
Liiton jäsenmaksuksi eli liittomaksuksi vuodelle 2008 vahvistettiin 17,50 euroa varsinaiselta
jäseneltä. Korotusta entiseen tuli kaksi euroa. Liitto perii liittomaksun jäseniltä liitettyään siihen
yhdistyksen oman jäsenmaksuosuuden (tieto liiton toimistoon 23.11.2007 mennessä). Viimeiseksi
maksupäiväksi vahvistettiin vuoden 2008 jäsenmaksuille 18.1.2008.
Toimintateema
Toimintasuunnitelman yhteydessä vahvistettiin, että liiton toimintateema vuodelle 2007 on "Liiton
oman toiminnan kehittäminen".
Seuraava liittokokous
Vuoden 2008 varsinainen liittokokous järjestetään 7.-9.3.2008 Hämeenlinnassa, Hämeenlinnan
ATY:n toimesta. Perinteeksi muodostuneen tavan mukaisesti vahvistettiin myös
liittokokouspaikkakunta kahden vuoden päähän. Liittokokous vahvisti Lahden ATY:n varauksen

vuodelle 2009. Kyseinen vuosi on samalla liiton juhlavuosi, kun liitto täyttää 75 vuotta. Niinpä
kyseinen liittokokous toimii myös liiton 75-vuotisjuhlan pitopaikkana.
Vuoden Autoteknikko
Lahtelainen Martti Tommola (78) julkistettiin Vuoden Autoteknikoksi. Hänelle luovutettiin
vakiintunen tavan mukaisesti kunnialaatta, jossa komeilee Vuoden Auton synkronirengas (Ford SMax).
Tommola on Koiviston Auto Oy:n johtajana ollut perustamassa 30 vuotta sitten Kabus Oy:tä ja ollut
siitä lähtien kehittämässä siellä valmistettavia linja-autoja. Hänen määrittämät perusajatukset ja
tavoitteet toimivat Kabus Oy:n linja-autonvalmistuksen suunnitteluperusteina. Näitä ovat hyvä
matkustusmukavuus, alhaiset käyttökustannukset, kuljettajan työolosuhteiden huomioiminen,
valmistamisen helppous kohtuullisilla kustannuksilla sekä alumiinista valmistettujen linja-autojen
rakenteiden yksinkertaisuus, keveys ja kestävyys.
Vuoden Autoteknillinen Yhdistys
Tampereen Autoteknillinen Yhdistys voitti Vuoden Autoteknillisen Yhdistyksen tittelin.
Tamperelaiset ovat olleet tasaisen ahkeria kaikilla kilpailun osa-alueilla. Vuoden 2007 kilpailu on jo
käynnissä. Liittohallituksen vahvistamat säännöt ovat ohessa.
Paras kirja-asiamies
Tampereen Autoteknillinen yhdistys myi vuonna 2006 parhaiten kirjoja. Heidän kirjaasiamiehenään toimi Erkki Nuutio. Hänelle luovutettiin huomionosoitus liittokokouksessa.
Matti Juhalan muistaminen pitkästä liiton puheenjohtajan urasta
Liittohallitus päätti kokouksessaan helmikuun alussa muistaa Matti Juhalaa liittokokouksen
yhteydessä hänen pitkästä ja menestyksekkäästä urastaan liiton puheenjohtajana. Juhalalle
luovutettiin hänen jäähyväispuheenvuoron jälkeen Liiton kultainen kunnialevyke sekä nimettiin
hänet Liiton kunniajäseneksi luovuttaen samalla siihen liittyvän seppelöidyn kunniajäsenmerkin.
Matin vaimoa Kaijaa muistettiin myös asianmukaisella kukkakimpulla.

