Itä-Suomen Autoteknillisten Yhdistysten piiripalaveri
Paikka:
Aika:
Päivän isäntä:

Pöytäkirja

Joensuun Ammattiopisto, Peltolasali, Peltolankatu 4, Joensuu
16.11.2013 13:00 – 15:33
JSATY

Piiripalaveri
1.
Kokouksen avaus ja järjestäytyminen.
Joensuun yhdistyksen puheenjohtaja Heikki Suutarinen avasi kokouksen
ja toivotti kaikki tervetulleiksi.
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Heikki Suutarinen ja
kokouksen sihteeriksi Tommi Suhonen.
2.

Todetaan läsnäolijat.
•
SATL:
•
Joensuu:
•
•
•
•
•

Kuopiosta:
Iisalmesta:
Varkaudesta:
Savonlinnasta:
Nurmeksesta:

Pasi Perhoniemi
Kauko Tahvanainen, Pentti Rissanen, Heikki Suutarinen ja
Taisto Lehikoinen
Antti Kovanen ja Tommi Suhonen
Petri Rytkönen ja Unto Mähönen
Kari Rousku ja Jaakko Räisänen
Pekka Louhos, Pekka Pieviläinen ja Rauno Heltimoinen
-

3.

Esityslistan hyväksyntä.
•
Kohtaan 2. lisättiin osallistujat Joensuusta ja Nurmeksesta.
•
Lisättiin esityslistaan pöytäkirjan tarkastajat ja valittiin tehtävään Taisto Lehikoinen ja
Pekka Louhos.

4.

Liiton kuulumiset ja talous.
Toiminnanjohtaja Pasi Perhoniemi kertoi liiton kuulumiset;
•
Facebook-sivut käytössä jo pari vuotta ja hyvin tavoittavat nuoria jäseniä. Samoin
muut somen mahdollisuudet tarpeen mukaan tapetilla.
•
Satelliittia Pasi esitteli myöskin lyhyesti. Seuraavassa Satelliitissahan on myös juttu
tekemästämme Puolan syysmatkasta.
•
Kuulimme viimeaikaisista liiton tapahtumista;
•
Liiton toimiston ”takatilan” myynti tehty onnistuneesti
•
Autoteknillisestä risteilystä kuulimme tietopaketin
•
Uudesta yhteistyöstä ”turvallisten talvirenkaiden valintaan”
•
Kuulimme alkavasta jäsenhankintakamppanjasta, joka on käynnistymässä.
•
Vuonna 2014 Liitto täyttää 80 vuotta ja kuulimme suunnitelluista juhlallisuuksista.
•
Mestarimekaanikko-kilpailuista kuulimme tarkan tilanteen.
•
Uusista jäseneduista kuulimme. Uusi jäsenkorttihan on jo meillä käytössä.
•
FISITA:n asioista, erityisesti 3. - 6.6.2014 Maastrichtin maailmankongressista
kuulimme pienen tiivistelmän.
•
Liiton jäsenmäärän kehityksestä kuulimme tämän hetkisen tilanteen.
•
Autoalan Koulutuskeskuksen uutena toimitusjohtajana aloitti Hannu Palmu, joka
AAKKn hallituksen tuella, entisen toiminnan lisäksi aloitti uutena liiketoimintamuotona

•
•
•

johtamisen oppaiden myymisen Suomen Liikekirjojen nimellä. Tulevista koulutuksista
kuulimme lyhyen esittelyn.
Seuraavat Auto- ja Korjaamomessut pidetään 23. - 25.1.2014 Helsingissä.
Suomen Autolehden tilanteesta kuulimme pienen tiivistelmän. Uutena toimintanahan
olemme saaneet nauttia sähköisestä näköislehdestä.
Liiton taloudesta kuulimme laajan esittelyn.

5.

Liittokokousaloitteet.
•
Tähän mennessä ei ole liittoon tullut yhtään aloitetta.

6.

Keskusteltiin Liiton tämän hetkisestä jäsenmäärästä ja piirimme yhdistysten jäsenmäärän
kehityksestä.
•
Pasi kertoikin Liiton tilanteen jo edellisessä kohdassa. Jatkuva
jäsenhankintakamppanja on siis tulossa.
•
KATYn tilanteessa on parannettavaa.
•
JSATYn tilanne on hieman plussan puolella.
•
VATYn tilanne on lähes entisellään.
•
SATYn tilanne on lähes entisellään.
•
YSATYn tilanne on lähes entisellään.
Kaikki totesivat jäsenistön ”ukkoontuvan” ja uusien jäsenten hankkimisen olevan kovin
vaikeaa.

7.

Vuoden Autoteknillinen Yhdistys-säännöt.
Säännöt on tarkistettu. Ei ole esteitä saada peräkkäin jos vain pistemäärä edellyttää.
Tämä siksi, että vireys säilyy.

8.

Liittokokous Turussa 7. - 9.3. 2014.
Pasi kertoi tulevasta Liittokokouksesta ja, että Liiton sivuille tulee tiedot
ilmoittautumisohjeineen heti vuoden vaihteen jälkeen.

9.

SATL:n Kesäpäivät.
•
Lahden yhdistys järjestää ensi vuoden kesäpäivät 13. - 15.6.2014 Vääksyssä, hotelli
Tallukassa.
•
Onko piirissämme halukkuutta järjestää seuraavia kesäpäiviä?
•
Pekka Louhos / SATY kertoi heidän ajatuksestaan tehdä kevätretki
Petroskoihin vuonna 2014.
•
KATY harkitsee halukkuuttaan ja mahdollisuuksiaan järjestää kesäpäivät
lähivuosina.

10.

Itä-Suomen edustaja liittohallituksessa.
•
Kauko Tahvanainen Joensuusta on erovuorossa.
•
Piirimme käytössä ollut ”herrasmiessopimus” 2+2 vuotta päätettiin romuttaa.
Keskusteltiin nykyisen vuorojärjestelmän purusta ja mahdollisuudesta valita ”piirin
kyvykkäin työelämässä oleva edustaja” meitä edustamaan.
•
Vilkkaan ja tunteikkaan keskustelun jälkeen saimme tehtävään kaksi ehdokasta
(Kauko Tahvanainen ja Antti Kovanen), joten suoritimme suljetun lippuäänestyksen.
Jokaisella yhdistyksellä on käytössään yksi ääni, jonka yhdistysten puheenjohtajat
(tai näiden ollessa poissa, varapuheenjohtajat) käyttivät. Äänestystulos oli Antti 4 ja
Kauko 1 ääni. Valitsimme seuraavaksi ehdokkaaksemme liittohallitukseen Antti
Kovasen. Ääntenlaskijana toimi Pasi Perhoniemi.

11.

Liiton jäsentietokantaohjelma.
•
Todettiin ohjelmassa olevan pienehköjä rajoitteita, mutta sen olevan kuitenkin
tarpeisiimme oikein hyvän ja toimivan.

12.

Syksyn retki ja sen järjestäjä 2014.

•
•
•

Päätettiin, että Kuopio järjestää 2014 syysmatkan.
Esitettiin toive, ettei enää päällekkäisiä ”varjomatkoja” tehtäisi minkään yhdistyksen
osalta.
Pasi kertoi, että sähköpostitukset matkoista voi tehdä hänen kauttaan, jotta ne
tavoittavat kaikki piirin jäsenet, joiden osoitteet ovat tiedossa.

13.

Yhdistysten vireys tällä hetkellä. Entä jatkossa?
•
Käsiteltiin tämä kohta kohdassa 14.

14.

Olemmeko jo löytäneet tiedon ja taidon saada nuoremmat mukaan toimintaan?
•
Keskustelimme asiasta laajasti ja totesimme nuorten mukaan saamisen olevan
suurimman haasteemme ja ettei tähän helppoja keinoja ole keksitty.

15.

Muut mahdolliset asiat.

16.

Palaverin päättäminen.
Kokouksen puheenjohtaja Heikki Suutarinen päätti kokouksen klo 15:33.

Joensuussa 16.11.2013
_____________________________________
kokouksen puheenjohtaja Heikki Suutarinen

______________________________
kokouksen sihteeri Tommi Suhonen

_____________________________________
pöytäkirjan tarkastaja Taisto Lehikoinen

_______________________________
pöytäkirjan tarkastaja Pekka Louhos

Kokouksen päätyttyä keskusteltiin vapaamuotoisesti ja todettiin, että on Varkauden vuoro toimia
seuraavan piiripalaverin isäntänä. Palaverin ajankohta on ennen vuoden 2015 liittokokousta (ei siis
enää ennen 2014 liittokokousta).

