Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry
8.2.2016

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

Toiminnan tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n jäsenyhdistyksenä toimien,
koota yhteistoimintaan paikkakunnan auto- ja kuljetusalan insinöörit, teknikot ja muut
ko:lla aloilla esimies- tai vastaavissa tehtävissä työskentelevät asiantuntijahenkilöt, edistäen
alan ammattien kehittämistä, toimimalla jäsentensä teknillisen sivistyksen ja ammattitaidon
kohottamiseksi.
Yleistä
Toimintavuosi on ollut yhdistyksen 84. Vuosi on ollut uuden strategian toteutusta, jonka tavoitteena on vahvistaa yhdistyksen asemaa suhteessa toimintaympäristöön ja sen muutoksiin.
Jäsenistö 2015 (suluissa vuoden 2014, 2013 ja 2012 tilanne)
Vuoden 2015 lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 1134 (1212) (1182) (1182) jäsentä.
Vuoden 2015 jäsenistö muodostui seuraavasti (suluissa vuoden 2014, 2013 ja 2012 tilanne)
Varsinaiset jäsenet
556 (590) (577) (625)
Vapaajäsenet
287 (293) (295) (301)
Kunniajäsenet
7 (6) (6) (6)
Opiskelijajäsenet
256 (294) (276) (219)
Kannatusjäsenet
28 (29) (28) (31)
Yhdistyksen hallitus 2015
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Rahastonhoitaja
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen ulkopuolisena:
Sihteeri

Sami Ojamo
Kari Kaihonen
Jari Pynnönen
Juha Seppälä
Markku Lönnqvist
Henrik Mikkola
Tero Lappi
Juuso Pahlstén

Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa.
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Järjestöyhteydet
Suomen Autoteknillinen Liitto on jäsenenä Moottoriliikenteen Keskusjärjestössä ja
Liikenneturvassa sekä kansainvälisessä FISITA-järjestössä ja eurooppalaisessa
EAEC:ssä.
Helsingin Autoteknillisen yhdistyksen edustajat eri yhteisöissä vuonna 2015:
Autoalan Koulutuskeskus Oy:n hallitus
Keijo Mäenpää (pj), Markku Loikkanen, Pasi Perhoniemi, Kari Kaihonen sekä varalla Ossi Jalonen. Yhtiökokousedustaja 2014: Kalevi Lintula, varalla Juha Seppälä.
Autotieto Oy:n hallitus
Keijo Mäenpää (pj) ja Pasi Perhoniemi. Yhtiökokousedustaja 2015: varalla Kalevi Lintula.
Suomen Autolehden kehitystyöryhmä/ohjausryhmä
Pasi Perhoniemi, Jari Pynnönen, Jouko Sohlberg, Rami Katajisto ja Juha Seppälä.
Mobilian edustajisto
Pasi Perhoniemi.
Moottoriliikenteen Keskusjärjestön (MOLIKE) hallitus
Nils-Olof Nylund (hallituksen pj) ja Pasi Perhoniemi (jäsen hallituksessa ja työvaliokunnassa),
varalla Juhani Laurikko ja Keijo Mäenpää.
Liikenneturvan edustajisto
Pasi Perhoniemi.
Autoalan pätevöitymisohjelman (APO) kehitysryhmä
Keijo Mäenpää
FISITA (autoinsinöörien maailmanjärjestö)
Pasi Perhoniemi SATL:n edustajana FISITA:n edustajistossa sekä jäsenenä koulutustoimikunnassa.
EAEC (FISITA:n Euroopan maiden yhteenliittymä)
Pasi Perhoniemi.
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TAPAHTUMAT JA EXCURSIOT
Tammikuu – Klubi-ilta – 13.01.2015 – Talous ja johtaminen
Tilaisuudessa oli Nordean ekonomistin tietopaketti ajankohtaisesta taloustilanteesta ja näkymistä sekä AKL Teknisen Johtajan Jouko Sohlbergin esitys korjaamon johtamisesta ja sen
kehittämisestä.
Osallistujia 35.
Tammikuu - Seniorit – 22.01.2015 – Antti Saarialhon esitelmä Logistiikan kehityksestä
HATY Senioreiden järjestämä esitelmätapahtuma käsitteli katsauksen logistiikan kehitykseen Esitelmöitsijänä tilaisuudessa toimi Antti Saarialho.
Helmikuu – Vuosikokous – 24.02.2015
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Helsingin Kruunuhaassa sijaitsevassa
ravintola Svenska Klubbenilla.
Osallistujia noin 40.
Maaliskuu – Korjaamoilta Metropoliassa– 03.03.2015
HATYn maaliskuun klubi-illassa kuultiin Suomalaisesta korjaamotoiminnasta niin ketjuliiketoiminnan kuin maahantuojankin näkökulmasta. Tilaisuudessa esiintyvät edustajat Örum
Oy:stä sekä Audi Finland Oy:stä.
Osallistujia n 40.
Maaliskuu – HATY Leidit Ateneumissa – 11.03.2015
HATYn Leidit järjesti tapahtuman Jean Sibeliuksen taiteen maailmaan Ateneumissa. Näyttelyn teemat kertoivat Sibeliusta kiinnostaneista taideilmiöistä sekä hänen lähipiirinsä tärkeimmistä kuvataiteilijoista ja teoksista.
Huhtikuu – HATY Leidit Päivikki ja Sakari Sohlbergin kotimuseossa – 15.04.2015
HATYn Leidit järjesti vierailun Päivikki ja Sakari Sohlbergin kotimuseossa, joka on hyvä esimerkki 1900-luvun porvariskodista, ja se tarjoaa monia elämyksiä henkilö- ja kulttuurihistoriasta kiinnostuneille vierailijoille.
Toukokuu - Autotekniikan koulutus jälkimarkkinoinnin saralla – 05.05.2015
Toukokuun klubi-illan kantavana teemana oli autotekniikan koulutus jälkimarkkinoinnin eri
tasoilla. Siellä kuultiin autotekniikan koulutuksesta niin ammattikoulutasoisessa koulutuksessa Stadin ammattiopistolla, kuin alan koulutuksesta Ammattienedistämislaitossäätiö
AEL:llä.
Osallistujia noin 20.
Toukokuu – Ulkomaan matka Müncheniin Audille ja BMW:lle– 08.-10.05.2015
Toukokuussa HATY tarjosi jäsenilleen mahdollisuuden lähteä tutustumaan autotekniikan
suurmaahan Saksaan. Matkaan kuului tehdasvierailu Audin kotipaikkakunnalla Ingolstadissa, autotekniikkaa, saksalaista kulttuuria sekä tekniikan ja BMW:n museossa käynti. Osallistujille on järjestettiin lennot, kuljetukset, hotellit ja muutkin tärkeimmät matkaan liittyvät
asiat.
Osallistujia noin 30.
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Toukokuu – HATY Leidit Heinon Tukkuun ostosreissu – 12.05.2015
Toukokuussa Leidit olivat saaneet tilaisuuden edulliseen ostosretkeen Heinon Tukkuun Vantaalle.
Syyskuu - Klubi-ilta Internet of Things- 1.09.2015
Yhdistyksen Syyskuun klubi-ilta järjestettiin paikkana Svenska Klubbenilla aiheena Internet
of Things. Teemana oli autoilun tulevaisuus ja Internet of Things eli miten autoilu kytkeytyy
internetin maailmaan ja mitä digitalisaation vallankumous tuo autoihin uutta. Tilaisuudessa
Rightwaren Markkinointijohtaja Olli Laiho kertoi yrityksen kuulumiset autoilun
saralla (he ovat mm. Audi TT:n uuden näytön tekniikan takana). Yhdistyksen sihteeri Juuso
Pahlsten kertoi Teollisesta Internetistä ja opiskelija-edustajana oli Aalto Yliopiston
opiskelija Samppa Orhanen, joka kertoi mm. siitä miten yhdistetään autoilu ja älymoottoritiet.
Osallistujia noin 19.
Syyskuu – Leidien ja Senioreiden luento Testamentti ja siihen liittyvät aiheet - 10.09.2015
HATY Leidien ja Senioreiden kuukausitapahtuma oli luentotilaisuus aiheista testamentti,
keskinäinen testamentti, edunvalvonta ja muut aihetta sivuavat kysymykset.
Luennoitsijana varatuomari Piia Jeremejeff, Legistum Oy:stä.
Syyskuu – Senioreiden kierros Mobiliassa ja Vehoniemessä - 22.09.2015
Haty Seniorit järjesti 22.9. koko päivän kestäneen tutustumiskäynnin Vehoniemen ja Mobilian automuseoihin.
Lokakuu – Senioreiden HKL:n Koskelan varikolla - 21.10.2015
Haty Seniorit järjesti lokakuussa vierailun Koskelan raitiovaunuvarikolla. HKL
yhteyshenkilönä oli Tauno Mäkelä. Aiheena oli HKL:n kuulumisia sekä raitioliikenteen ja
varikkojen kehittäminen.
Osallistujia XX.
Marraskuu – Klubi- ja perinne-ilta 3.11.2015
Marraskuun yhdistetyssä perinne- ja klubi-illassa päästiin kuulemaan autotekniikan opetuksen historiaa ja samalla luotiin katsaus sen tulevaisuuteen. Paikkana tilaisuudelle toimi
poikkeuksellisesti Aalto Yliopiston tilat Otaniemessä.
Esiintyjinä Professorit Antti Saarialho ja Kari Tammi sekä yli-insinööri Panu Sainio.
Osallistujia 38.
Marraskuu - Joulunamit Fazerilta 24.11.2015
HATY Leidien järjestämä perinne: marraskuussa oli taas mahdollisuus perinteiseen joulunamien hankintaan Fazerilta.
Joulukuu - Joulujuhla 9.12.2015
Hatyn kokoperheen perinteinen joulujuhla järjestettiin joulukuussa Metropolia Ammattikorkeakoulun juhlasalissa. Helsingin Autoteknilinen Yhdistys tarjosi joulujuhlassa jouluruokailun jäsenilleen ja heidän perheilleen. Viihdyttäjänä toimi TV:stakin tuttu Taikuri-Luttinen.
Osallistujia noin 70.
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HATY Seniorit
Senioreiden johtoryhmään kuuluivat: Ossi Jalonen (pj), Asko Kojo (siht.), Raimo Seppänen,
Markku Lönnqvist, Tauno Mäkelä, Pekka Calonius sekä Martti Holmikari.
HATY Leidit
Naistoimikunta järjesti runsaasti mielenkiintoisia tapahtumiaan paitsi naisille, myös koko jäsenistölle ja heidän perheilleen.
Naistoimikunnan oma toimintakertomus erillisenä liitteenä.

Väinö Kuusijärvi - rahasto
Väinö Kuusijärvi –rahastosta yhdistyksen hallitus myöntää stipendejä ja apurahoja kulloinkin ajankohtaiseksi katsomaansa aiheeseen. Rahaston varoja kartutetaan lahjoituksin ja siirroin yhdistyksen muista varoista.
Väinö Kuusijärvi -rahastosta on myönnetty Metropolian stipenditilille 2 000 €. Stipendit
ovat saaneet seuraavat erittäin hyvin opinnoissaan menestyneet opiskelijat; Eero Heikkilä,
Camilla Milanto, Esko Pekkanen ja Miika Perttula.

SATL:n liittokokous
Liittokokous pidettiin Salossa 13.-15.3.2015. Haty:n edustajat olivat Sami Ojamo, (pj), Kari
Kaihonen (vpj), Jari Pynnönen (rah.), Juuso Pahlstén (siht.), Juha Seppälä sekä Markku
Lönnqvist (sen.).
Liittohallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hatyn jäsen ja entinen puheenjohtaja DI Turo Tiililä.
Vuoden autoteknikoksi valittiin Hatyn jäsen ja entinen hallituksen jäsen Jouko Sohlberg.
Vuoden 2014 Autoteknilliseksi Yhdistykseksi valittiin Lahden Autoteknillinen Yhdistys.

Talous ja omistukset
Taloudellisesti kulunut toimintavuosi oli jälleen vahva. Tilikauden tulos oli vakaa mikä mahdollistaa jäsentapahtumiin panostamisen.
Yhdistyksen Nordean rahasto (Yhteisön varainhoito Maltti) tuotti 5,5% vuosikoron yhdistykselle vuonna 2015.

Opiskelijarekrytointi
Hallitus teki ponnisteluja opiskelijarekrytoinnin osalta. Opiskelijarekrytointia suoritettiin yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa.
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LinkedIn – maailman suurin ammattilaisverkosto
Helsingin Autoteknillinen yhdistys –ryhmän tarkoitus on kerätä yhteen foorumiin Suomen
autotekniikan ammattilaisia keskustelemaan ja jakamaan ajankohtaisia alan asioita ja ilmiöitä. Asiassa pysymiseksi ryhmä on suljettu, joten ryhmään hyväksytään vain autoalan parissa työskenteleviä.
Ryhmään hyväksytään myös kaikki halukkaat Helsingin Autoteknillisen yhdistyksen opiskelijajäsenet. Tällä mahdollistetaan opiskelijoille tulla nähdyksi ja kuulluksi mahdollisten tulevien työnantajien silmissä. LinkedIn:iin voi luoda profiilin, joka jo itsessään toimii CV:nä.
Ryhmän toimintaa pidettävä yllä jatkossakin, koska jäseniä on jo 134kpl.

Hatyn klubi-illat
Klubi-illat jatkoivat samaa kaavaa kuin vuonna 2014 aloitettiin. Teemat vaihtuivat ja erilaisia
painoituksia haettii aktiivisesti.

Autokillan perustaminen osana HATY:n uutta opiskelijastrategiaa
Killan tarkoituksena on yhdistää Metropolia Ammattikorkeakoulun, myöhemmin ammattikorkeakoulu, auto- ja kuljetustekniikan opiskelijoita, edistää heidän opiskeluun liittyviä pyrkimyksiään sekä herättää ja ylläpitää mielenkiintoa ammatillisiin, sivistyksellisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Kilta ajaa jäsentensä etua ammattikorkeakoululla ja ammatillisissa
yhteisöissä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta auttaa jäseniään perehtymään opiskelijayhteisöön ja
selviytymään opintojen aikana ilmenevistä ongelmista seuraavin keinoin:
1.
2.
3.
4.

5.

järjestää opintoihin, ammattikorkeakouluun, korkeakoulupoliittisiin, ajankohtaisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin liittyviä opinto- ja tiedotustilaisuuksia
tiedottaa jäseniään ajankohtaisista kiltaan, yliopistoyhteisöön ja sidosryhmiin
liittyvistä asioista
järjestää kokouksia, juhlia, opintoretkiä ja muita vastaavia opiskelijahenkisiä
tapahtumia
pitää yhteyttä ja toimia yhteistyössä ammattikorkeakoulun ylioppilaskunnan
(Metka), ammattikorkeakoulun, ammatillisten järjestöjen, yritysten ja muiden
sidosryhmien kanssa
rohkaisee jäseniään osallistumaan urheilu- ja kulttuuritapahtumiin.

Toimintansa tukemiseksi kilta harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja
huvitilaisuuksia. Lisäksi kilta voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Kilta voi omistaa
toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Opiskelijajäsenet ja Autoalan Koulutuskeskus
HATY on sopinut Autoalan Koulutuskeskuksen kanssa insinööriopiskelijoiden mahdollisuudesta osallistua Autoalan Koulutuskeskuksen järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Tällä tuodaan sekä HATY:n että Suomen Autoteknillisen Liiton ja sen omistaman Autoalan Koulutuskeskuksen toiminta tutummaksi jo opiskeluvaiheessa.
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Yhteenveto
HATY:n vuoden 2015 toimintaa on kehitetty mm. uuden autoinsinöörikillan perustamisen
kautta, klubi-iltojen jatkokehittäminen sekä aloittamalla yhteistyötä Aalto Yliopiston kanssa.
Opiskelijajäsenten, kannatusjäsenten, kuten myös varsinaisten jäsenten määrä on laskenut
vuonna 2015. Vastaperustetun Autoinsinörikillan odotetaan tuovan positiivista vetoapua jäsenmäärään vuonna 2016.
HATY on monipuolistanut strategisten tavoitteiden mukaisesti tapahtumien sisältöjä. Perinteisten kuukausitapahtumien lisäksi järjestettiin ulkomaan tapahtuma Saksaan Audin auotehtaalle sekä jatkettiin säännöllisten klubi-iltojen vetämistä.
Senioreiden ja Leidien toiminta on vuoden 2015 aikana toteuttanut hyvin tavoitetta, jonka
mukaan heidän aktiviteettinsa monipuolistavat koko jäsenkunnan palvelua.
Taloudellisesti Haty on edelleen vahva, mikä antaa hyvät mahdollisuudet kehitystoimintojen jatkamiseen.

Helsingissä 08.02.2016
Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry.:n hallitus

pj. Sami Ojamo

vpj. Kari Kaihonen

rh. Jari Pynnönen

Henrik Mikkola

Markku Lönnqvist

Juha Seppälä

Tero Lappi
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