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TAMPEREEN AUTOTEKNILLINEN YHDISTYS RY.
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018
Toiminta-ajatus
Yhdistys pyrkii saamaan autoalan ihmiset yhteen, luomaan ja ylläpitämään yhteyksiä autoalan eri sidosryhmiin, sekä ylläpitämään ja kohottamaan jäsenten autoalan tietämystä
ja autoalan koulutusta.

Toiminta-ajatuksen toteutus
Yhdistys pyrkii luomaan edellytykset toiminta-ajatuksen toteutumiselle järjestämällä teknillistä asiaa sisältäviä kokouksia, joihin liittyy yleensä tutustumiskäynti jossain yrityksessä. Lisäksi järjestetään koko perheelle tarkoitettu kevätretki tai muun virkistävä matka ja viihteellinen pikkujoulujuhla yhdessä VATYn kanssa.
Autoalan eri sidosryhmien osuus jäsenistössä ja pysyminen tekniikan kehittymisessä
mukana edellyttävät aktiivisen jäsenistön ikärakenteen muuttumista nuoremmaksi. Tämän tavoitteen eteen yhdistys tulee kehittämään toimintaa ja pyrkii luomaan mielenkiintoa osallistua toimintaan.
Yhdistyksen toiminta rahoitetaan pääasiallisesti jäsenmaksutuloilla. Lisäksi yhdistyksellä
on pientä tuloa pääoman osingoista ja mahdollisesti järjestetyistä kursseista. Yhdistys
käyttää näin saadut tulot toimintakauden aikana ensisijaisesti koko jäsenistöä hyödyttäviin tarkoituksiin ja autoalan opiskelijoiden stipendeihin.

Kokoustoiminta
Koko jäsenistölle tarkoitetut kokoukset pidetään pääsääntöisesti aikavälillä syyskuusta
huhtikuuhun. Kokouksia jatketaan jo käytössä olevan tavan mukaisesti, jossa toiminnan
kehittämiseksi perinteisten kuukausikokouksien määrää on vähennetty ja vastaavasti
niiden sisältöön pyritään panostamaan, jotta saadaan myös nuorempaa jäsenistöä osallistumaan. Mahdollisuuksien mukaan pyritään järjestämään retkiä Tampereen seudun
ulkopuolella oleviin tutustumiskohteisiin.
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään helmikuussa.
Johtokunta kokoontuu tai pitää sähköpostikokouksen tarvittaessa. Toimikunnat ja seniorit kokoontuvat oman ohjelmansa mukaisesti.

Perhetoiminta
Yhdistyksen toimintaan halutaan mukaan myös koko perheitä. Koko perheelle tarkoitettuja tapahtumia ovat kevätretki toukokuun aikana ja pikkujoulut marras-joulukuun vaihteessa.
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Toimikuntatoiminta
Toimikuntien toiminta pyritään pitämään vireänä ja muokkaamaan niiden toimintaa kehittyvän ja muuttuvan tilanteen mukaisesti. Yhdistyksen toimikunnat ja niiden toimintatarkoitus ovat seuraavat:


Teknillinen toimikunta
Teknillinen kurssitoiminta, teknilliset tapahtumat ja auton päivä. Lisäksi
toimikunta luo ja ylläpitää yhdyshenkilöverkostoa.
Tampereen alueen autoteknillisen laaja-alaisen koulutuksen säilymisen
edesauttaminen sekä opiskelijajäsenten hankkiminen ja tukeminen



Perinnetoimikunta
Yhdistyksen perinteiden vaaliminen ja arkistotoiminta sekä yhdistyksen
saamien muistoesineiden valvonta (luettelointi ja säilytys).



Ohjelmatoimikunta
Järjestämisvastuullinen pikkujoulujen, tapahtumien ja kevätretken järjestämisessä.



Naistoimikunta
Osallistuu toimintaan tarvittaessa.

Senioritoiminta
Seniorit kokoontuvat oman ohjelman mukaisesti kuukausittain syyskuusta huhtikuuhun.
Lounastapaamisissa järjestetään keskusteluja ja historiakatsauksia. Vähintään yksi retki
kaudessa pyritään järjestämään.

Koulutustoiminta
Yhdistys järjestää mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan jäsenistölle ja sidosryhmille
tarkoitettua koulutustoimintaa. Koulutustoiminnan suunnittelu- ja järjestämisvastuu on
pääsääntöisesti teknillisellä toimikunnalla. Lisäksi pienimuotoista koulutusta pyritään järjestämään kokousten yhteyteen.
Yhdistys on kutsuttu mukaan TAMK:n ajoneuvotekniikan neuvottelukuntaan, johon puheenjohtaja osallistuu.
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Tiedotustoiminta
Yhdistyksen toimintaa esitellään yleisölle erityisesti Auton päivänä.
Yhdistyksellä on tiedotuskanavana käytössä myös kotisivut (www.taty.satl.fi) SATL:n
palvelimella. Näillä kotisivuilla tullaan tiedottamaan jäsenistöä ajankohtaisista asioista ja
pyritään vähentämään postituksia. Kotisivujen ylläpitoon voidaan kutsua oma henkilö.
Yhdistyksellä on kuvagalleria www.taty.kuvat.fi osoitteessa, jonne tallennetaan kuvia
yhdistyksen tapahtumista.

Liittotoiminta
Yhdistys osallistuu liiton toimintaan lähettämällä edustajia varsinaiseen liittokokoukseen
ja olemalla aktiivisesti mukana liiton kesäpäivillä. Hämeen piirin edustaja liittohallituksessa tulee tiedottamaan liiton asioista.

Muuta
Yhdistyksellämme on edustaja Mobilia Auto- ja Tieliikennemuseon taustayhteisöjen
edustajistossa, joka on merkittävä vaikutuskanava yhdistykselle.
Yhdistys tulee toiminnassaan huomioimaan SATL:n vuoden toimintateemaa, joka julkistetaan Liittokokouksessa.
SATL:lla on nyt ollut käytössä jäsenrekisteriohjelma, jota pystyy käyttämään selaimen
kautta. Jokaiselle jäsenelle on jaettu mahdollisuus päivittää omia tietojaan ja pitää ne
ajan tasalla. Yhdistyksissä on toimihenkilöitä, joilla on mahdollisuus käyttää tätä tietokantaa ja mm. postituslistat on muodostettu tämän kautta.

Tampereella 26.1.2018

Pentti Ala-Maakala
puheenjohtaja
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varapuheenjohtaja

