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Muutoksia 
Koulutuskeskuksessa

Vänttisen Ahti on työsken-
nellyt Autoalan Koulutuskes-
kus Oy:ssä yli 30 vuotta. Hän on 
suunnitellut ja organisoinut lu-
kemattoman määrän erilaisia 
kursseja, seminaareja ja tapah-
tumia iloksemme ja hyödyk-
semme. Ahtin aikana Koulutus-
keskus on vakiinnuttanut ase-
mansa laadukkaana ja varma-
na toimijana.

Aikansa kutakin – nyt Ahti 
suunnittelee ”hölläämistä” ja ai-
koo siirtyä elokuun lopussa elä-
kepäiviä viettämään. Ahtin tun-

tien se ei varmaankaan ole pelkkää löhöilyä, vaan aktiivisuus ehkä tarkentuu hiukan eri suuntaan kuin 
kiireisessä työelämässä.

Liiton kannalta Koulutuskeskuksen rooli on keskeinen. Liitto ja sen jäsenyhdistykset on aikoinaan pe-
rustettu erityisesti huolehtimaan autoalan teknisten toimihenkilöiden osaamisesta. Koulutustilaisuuk-
sien järjestäminen ja alan kirjallisuuden tarjoaminen ovat tämän perustehtävän toteuttamista.

Koulutuskeskuksen tapahtumat palvelevat alan ihmisiä myös toisella tavalla – ne luovat alustan tois-
tensa tapaamiselle, ajatusten vaihdolle ja verkostoitumiselle. Erityisesti Auto & Korjaamo -messutapah-
tuma sekä jokasyksyiset korjaamopäällikköristeilyt palvelevat tätä tarkoitusta. Niissä tuotetaan sekä 
vahvoja sisältöjä että tilaisuutta vuorovaikutukselle ja verkostoitumiselle. Kollegoiden ja alan ihmisten 
tapaaminen avoimella ja puolueettomalla maaperällä on saanut suurta suosiota.

Uuden koulutuspäällikön / toimitusjohtajan haku on parhaillaan käynnissä. Tavoitteena on, että saam-
me sopimuksen aikaiseksi ennen kesälomia ja uusi henkilö astuu ohjaksiin syyskuun alusta. Olen va-
kuuttunut, että löydämme hyvän henkilön jatkamaan Ahtin vahvasti viitoittamaan tietä. Koulutuskes-
kus tarjoaa jatkossakin monipuolisia palveluja ja tapahtumia sekä ilahduttamaan että hyödyttämään 
meitä.

Kiitokset Ahtille merkittävästä työstä meidän hyväksemme!
Keijo Mäenpää
puheenjohtaja

Kuva: Eero Aula
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Hyvät jäsenet!
 
Ajankohtaista ajoneuvosäädöksistä ja  
katsastuksista 
11.9.2012 Kuutio auditorio, Helsinki 

 
 Tilaisuuden tarkoituksena on selvittää  ajoneuvosäädösten ja 
 direktiivien muutoksia sekä ajoneuvojen hyväksyntää koskevia  
 vaatimuksia. Lisäksi käydään läpi katsastussäännöksiä ja muita  
 ajankohtaisia asioita.  
  
 Tilaisuus on tarkoitettu tutkimus- ja tuotekehityspäälliköille, myynnin  
 parissa työskenteleville, ajoneuvovalmistajien ja maahantuojien  
 edustajille, katsastusmiehille sekä alan insinööreille, teknikoille ja 
 opettajille. 

 
Osallistumismaksu 400 euroa/460 euroa + alv. 

 Ilmoittautuminen 4.9.2012 mennessä. 
 
Korin elektroniikka ja sähkölaitteet 
25.9.2012 Kuutio auditorio, Helsinki 
Yhteistyössä AEL:n kanssa. 
 
Päivien tarkoituksena on selvittää nykyautojen kori- ja 
turvaelektroniikkaa sekä niiden toimintaa, testausta ja 
vianmäärittämistä. Lisäksi selvitetään, mitä asioita tulee ottaa 
huomioon nykyisten autojen ja niiden turvajärjestelmien kanssa 
työskennellessä. 
 
Tilaisuus on tarkoitettu huolto- ja korjaamopäälliköille, työnjohtajille, 
vahinkotarkastajille, vauriokorjaamoiden henkilöstölle, teknisen 
neuvonnan parissa työskenteleville sekä alan insinööreille, 
teknikoille, kouluttajille ja opettajille. 
 
Kurssimaksu 400 euroa/460 euroa + alv. 
Ilmoittautuminen 17.9.2012 mennessä.  
 
Huolto- ja korjaamopäällikköpäivät 2012 
4.-6.10.2012 Viking Line, Hki - Tukholma - Hki 

 Yhteistyössä AKL-Palvelu Oy:n kanssa. 
  
 Seminaarin tarkoituksena on käsitellä huolto- ja korjaamotoiminnan 
 tulevaisuutta ja menestystekijöitä sekä korjaamon kannattavuutta ja  

kuluttajansuojakysymyksiä. Lisäksi käydään läpi muita ajankohtaisia 
asioita. 

 
 Tilaisuus on tarkoitettu liikkeenjohdolle, osasto-, huolto- ja  
 korjaamopäälliköille, vastaaville työnjohtajille, maahantuojien alue-  
 ja kenttäpäälliköille sekä korjaamoiden kehittämistehtävissä  
 toimiville henkilöille ja alan opettajille. 
 
 Osallistumismaksu 690 euroa/760 euroa, A2-hyteissä (alv 0 %). 
 Yhden hengen hyttilisä 65 euroa. 
 Ilmoittautuminen 17.9.2012 mennessä. 

 
Poltto- ja voiteluainetekniikan päivä 
9.10.2012 Kuutio auditorio, Helsinki 
 

 Kurssin tarkoituksena on selvittää poltto- ja voiteluaineiden  
 viimeaikaista kehitystä sekä mitä vaatimuksia uusin moottori-
 tekniikka asettaa poltto- ja voiteluaineille ja miten niihin  
 pystytään vastaamaan. Lisäksi selvitetään mitä mahdollisuuksia  
 poltto- ja voiteluaineiden kehitys antaa ajoneuvojen päästöjen  
 vähentämiseksi. 
 
 Koulutuspäivä on tarkoitettu osasto-, huolto-, korjaamo- ja  
 kuljetuspäälliköille, työnjohtajille, tutkijoille sekä alan insinööreille  
 teknikoille, opettajille, kouluttajille ja muille poltto- ja voiteluaineiden   
 parissa toimiville henkilöille. 

 
Osallistumismaksu 400 euroa/460 euroa + alv. 
Ilmoittautuminen 2.10.2012 mennessä. 
 
 
 
 

 
Onnistu esimiehenä ja tuloksentekijänä  
30.10.2012 AEL, Helsinki 
 
Tilaisuuden tarkoituksena on käsitellä esimiehen roolia ja haastavia 
johtamistilanteita sekä ratkaisukeskeistä ongelmien käsittelyä ja 
tavoitteiden asettamista sekä niiden saavuttamista. 
 
Tilaisuus on tarkoitettu kaikille esimiestehtävissä toimiville sekä 
opettajille ja kouluttajille. 
 
Osallistumismaksu 400 euroa/460 euroa + alv. 
Ilmoittautuminen 23.10.2012 mennessä. 
 
Uusinta linja-autotekniikkaa  
13.11.2012 Kuutio auditorio, Helsinki 
 
Koulutuspäivien tavoitteena on käydä läpi linja-autoja koskevaa 
lainsäädäntöä sekä linja-autotekniikan ja direktiivien uusinta 
kehitystä. Lisäksi käsitellään kaluston turvallisuuteen sekä 
taloudelliseen käyttöön ja ympäristövaatimuksiin liittyviä asioita.  

   
Koulutuspäivät on tarkoitettu linja-autoyritysten tekniselle 
henkilöstölle, huolto- ja korjaamopäälliköille, työnjohtajille, 
koritehtaiden ja maahantuojien edustajille sekä alan insinööreille, 
teknikoille ja opettajille. 
 
Osallistumismaksu 400 euroa/460 euroa + alv. 
Ilmoittautuminen 6.11.2012 mennessä. 
 
Kehittyvä kori- ja turvatekniikka 
21.11.2012 TTS Koriakatemia, Rajamäki 

 Yhteistyössä TTS Koriakatemian kanssa. 
 
 Tilaisuuden tavoitteena on selvittää, mitä vaatimuksia uudet 
 korimateriaalit asettavat kolarikorjauksille ja työmenetelmille. Lisäksi  
 käydään läpi korikorjaamoluokitusta ja turvatekniikan kehitystä. 
  
 Tilaisuus on tarkoitettu huolto- ja korjaamopäälliköille, työnjohtajille, 
 vahinkotarkastajille, vauriokorjaamoiden henkilöstölle, 
 laitetoimittajille sekä alan insinööreille, teknikoille ja opettajille. 

 
Osallistumismaksu 400 euroa/460 euroa + alv. 
Ilmoittautuminen 14.11.2012 mennessä. 
 
Raskaan kaluston määräykset ja jarrulaitteet  
27.11.2012 Kuutio auditorio, Helsinki 
 

 Koulutuspäivän tavoitteena on selvittää raskaan kaluston 
 määräyksiä ja niiden muutoksia sekä mitä vaikutuksia niillä on  

käytännössä. Lisäksi selvitetään raskaan kaluston teknistä kehitystä 
ja sen tuomia vaatimuksia. 

 
 Tilaisuus on tarkoitettu osasto-, huolto-, korjaamo- ja kuljetus-
 päälliköille, työnjohtajille, ajoneuvovalmistajien ja maahantuojien 
 edustajille, myynnin parissa työskenteleville, katsastusmiehille sekä 
 alan insinööreille, teknikoille  ja opettajille. 

 
Osallistumismaksu 400 euroa/460 euroa + alv. 
Ilmoittautuminen 20.11.2012 mennessä. 
 

Ilmastointihuollon pätevöitymiskoulutusta järjestämme tarpeen 
mukaan. Också på svenska. 
 

 Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
 Autoalan Koulutuskeskus Oy 
 Köydenpunojankatu 8, 00180 Helsinki 
 Puh. (09) 6944 724, fax (09) 6944 027 
 email: info@autoalankoulutuskeskus.fi 
 www.autoalankoulutuskeskus.fi 
 

  
   

 
 

Autoalan Koulutuskeskus Oy 

 

Täydennyskoulutus syksy 2012 
 

Hyvälumisen talven jälkeen ja siitä 
huolimatta näyttää taas siltä, että kesä ja lomat 
lähestyy. Vielä ennen sitä on kuitenkin ahkeroin-
tia jäljellä. 

Porin Liittokokouksessa saadun selväsanaisen 
palautteen perusteella pitelet taas kädessäsi pai-
nettua versiota Satelliitti-lehdestä, kun Liittohal-
litus totesi esitetyn toiveen mukaisesti, että lehti 
ilmestyy toistaiseksi painettuna ja kotiin toimi-
tettuna versiona. Sen verran muutoksia tehtiin, 
että kotiin toimitus tapahtuu Suomen Autolehden 
mukana niille jäsenille, joille ko. lehti tulee. Ne 
vapaajäsenet, jotka eivät Suomen Autolehteä ti-
laa, saavat Satelliitin sellaisenaan kotiinsa. Lehti 
on toki myös sähköisesti luettavissa Liiton kotisi-
vujen kautta.

Mielenkiinnolla odotan seuraavia, Helsingissä 
järjestettäviä Kesäpäiviä. Teemana siellä on säh-
köinen liikkuminen eli sähköautot. Paikalle on 
saapumassa aika monta sähköautoa näytille ja 
etukäteen tiedossa olevat luennoitsijat tuovat li-

sävaloa aiheeseen Sähköautoseminaarin puitteis-
sa. Eikä tuo saaristoristeilykään höystettynä tu-
tustumisella Kuivasaaren rannikkotykkeihin 
kuulosta mitenkään huonolta. Lisäksi kaiken 
kruunaa HATY:n 80-vuotisjuhlat. Vaikka viralli-
nen ilmoittautumisaika menikin jo aikoja sitten 
ohi, niin ainakin sähköautoseminaariin pitäisi 
vielä päästä kuuntelemaan pientä korvausta vas-
taan. Tarkemmin asiasta voi tiedustella HATY:n 
vastaavilta.

Seuraavien Kesäpäivien osalta Liittokokouk-
sessa ei löytynyt järjestäjää vuodelle 2013, mutta 
jälkikäteen on kuulunut, että vapaaehtoinen jär-
jestäjä sillekin saattaisi löytyä. Ilmoitamme asi-
asta tarkemmin myöhemmin, kunhan saamme 
asiat varmistettua. Vuodelle 2014 Kesäpäivien 
järjestäjäksi Liittokokouksessa lupautui Lahden 
ATY ja vuodelle 2015 Etelä-Satakunnan ATY.

Vapaaehtoisia tulevien Liittokokoukset järjes-
täjiäkin ilmaantui Liittokokouksessa useita, tosin 
useampien vuosien päähän. Lähempänä olevista 
vuosista järjestäjä on tiedossa vuoteen 2015 asti, 
mutta vuodet 2016-2019 ovat vielä vapaita. Niin-
pä olisi hyvä pikkuhiljaa miettiä, jotta mitkä yh-
distykset olisivat valmiita ottamaan Liittokoko-
uksen hoteisiinsa jonain noista vuosista.

Ikäväkseni joudun välittämään tiedon, että vii-
me lehdessä mainostettu Pohjois-Kymenlaakson 
ATY:n toukokuun lopulle suunniteltu Autoteknil-
linen näyttely jouduttiin perumaan näytteil-
leasettajien vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Yh-
distys keskittyy nyt valmistelemaan vuodelle 
2015 uutta näyttelyä, josta on tuleva samalla yh-
distyksen 50-vuotisjuhlanäyttely.

Edellisestä huolimatta 
mukavaa kesää toivottaen:

Pasi Perhoniemi
Toiminnanjohtaja



 
Ajankohtaista ajoneuvosäädöksistä ja  
katsastuksista 
11.9.2012 Kuutio auditorio, Helsinki 

 
 Tilaisuuden tarkoituksena on selvittää  ajoneuvosäädösten ja 
 direktiivien muutoksia sekä ajoneuvojen hyväksyntää koskevia  
 vaatimuksia. Lisäksi käydään läpi katsastussäännöksiä ja muita  
 ajankohtaisia asioita.  
  
 Tilaisuus on tarkoitettu tutkimus- ja tuotekehityspäälliköille, myynnin  
 parissa työskenteleville, ajoneuvovalmistajien ja maahantuojien  
 edustajille, katsastusmiehille sekä alan insinööreille, teknikoille ja 
 opettajille. 

 
Osallistumismaksu 400 euroa/460 euroa + alv. 

 Ilmoittautuminen 4.9.2012 mennessä. 
 
Korin elektroniikka ja sähkölaitteet 
25.9.2012 Kuutio auditorio, Helsinki 
Yhteistyössä AEL:n kanssa. 
 
Päivien tarkoituksena on selvittää nykyautojen kori- ja 
turvaelektroniikkaa sekä niiden toimintaa, testausta ja 
vianmäärittämistä. Lisäksi selvitetään, mitä asioita tulee ottaa 
huomioon nykyisten autojen ja niiden turvajärjestelmien kanssa 
työskennellessä. 
 
Tilaisuus on tarkoitettu huolto- ja korjaamopäälliköille, työnjohtajille, 
vahinkotarkastajille, vauriokorjaamoiden henkilöstölle, teknisen 
neuvonnan parissa työskenteleville sekä alan insinööreille, 
teknikoille, kouluttajille ja opettajille. 
 
Kurssimaksu 400 euroa/460 euroa + alv. 
Ilmoittautuminen 17.9.2012 mennessä.  
 
Huolto- ja korjaamopäällikköpäivät 2012 
4.-6.10.2012 Viking Line, Hki - Tukholma - Hki 

 Yhteistyössä AKL-Palvelu Oy:n kanssa. 
  
 Seminaarin tarkoituksena on käsitellä huolto- ja korjaamotoiminnan 
 tulevaisuutta ja menestystekijöitä sekä korjaamon kannattavuutta ja  

kuluttajansuojakysymyksiä. Lisäksi käydään läpi muita ajankohtaisia 
asioita. 

 
 Tilaisuus on tarkoitettu liikkeenjohdolle, osasto-, huolto- ja  
 korjaamopäälliköille, vastaaville työnjohtajille, maahantuojien alue-  
 ja kenttäpäälliköille sekä korjaamoiden kehittämistehtävissä  
 toimiville henkilöille ja alan opettajille. 
 
 Osallistumismaksu 690 euroa/760 euroa, A2-hyteissä (alv 0 %). 
 Yhden hengen hyttilisä 65 euroa. 
 Ilmoittautuminen 17.9.2012 mennessä. 

 
Poltto- ja voiteluainetekniikan päivä 
9.10.2012 Kuutio auditorio, Helsinki 
 

 Kurssin tarkoituksena on selvittää poltto- ja voiteluaineiden  
 viimeaikaista kehitystä sekä mitä vaatimuksia uusin moottori-
 tekniikka asettaa poltto- ja voiteluaineille ja miten niihin  
 pystytään vastaamaan. Lisäksi selvitetään mitä mahdollisuuksia  
 poltto- ja voiteluaineiden kehitys antaa ajoneuvojen päästöjen  
 vähentämiseksi. 
 
 Koulutuspäivä on tarkoitettu osasto-, huolto-, korjaamo- ja  
 kuljetuspäälliköille, työnjohtajille, tutkijoille sekä alan insinööreille  
 teknikoille, opettajille, kouluttajille ja muille poltto- ja voiteluaineiden   
 parissa toimiville henkilöille. 

 
Osallistumismaksu 400 euroa/460 euroa + alv. 
Ilmoittautuminen 2.10.2012 mennessä. 
 
 
 
 

 
Onnistu esimiehenä ja tuloksentekijänä  
30.10.2012 AEL, Helsinki 
 
Tilaisuuden tarkoituksena on käsitellä esimiehen roolia ja haastavia 
johtamistilanteita sekä ratkaisukeskeistä ongelmien käsittelyä ja 
tavoitteiden asettamista sekä niiden saavuttamista. 
 
Tilaisuus on tarkoitettu kaikille esimiestehtävissä toimiville sekä 
opettajille ja kouluttajille. 
 
Osallistumismaksu 400 euroa/460 euroa + alv. 
Ilmoittautuminen 23.10.2012 mennessä. 
 
Uusinta linja-autotekniikkaa  
13.11.2012 Kuutio auditorio, Helsinki 
 
Koulutuspäivien tavoitteena on käydä läpi linja-autoja koskevaa 
lainsäädäntöä sekä linja-autotekniikan ja direktiivien uusinta 
kehitystä. Lisäksi käsitellään kaluston turvallisuuteen sekä 
taloudelliseen käyttöön ja ympäristövaatimuksiin liittyviä asioita.  

   
Koulutuspäivät on tarkoitettu linja-autoyritysten tekniselle 
henkilöstölle, huolto- ja korjaamopäälliköille, työnjohtajille, 
koritehtaiden ja maahantuojien edustajille sekä alan insinööreille, 
teknikoille ja opettajille. 
 
Osallistumismaksu 400 euroa/460 euroa + alv. 
Ilmoittautuminen 6.11.2012 mennessä. 
 
Kehittyvä kori- ja turvatekniikka 
21.11.2012 TTS Koriakatemia, Rajamäki 

 Yhteistyössä TTS Koriakatemian kanssa. 
 
 Tilaisuuden tavoitteena on selvittää, mitä vaatimuksia uudet 
 korimateriaalit asettavat kolarikorjauksille ja työmenetelmille. Lisäksi  
 käydään läpi korikorjaamoluokitusta ja turvatekniikan kehitystä. 
  
 Tilaisuus on tarkoitettu huolto- ja korjaamopäälliköille, työnjohtajille, 
 vahinkotarkastajille, vauriokorjaamoiden henkilöstölle, 
 laitetoimittajille sekä alan insinööreille, teknikoille ja opettajille. 

 
Osallistumismaksu 400 euroa/460 euroa + alv. 
Ilmoittautuminen 14.11.2012 mennessä. 
 
Raskaan kaluston määräykset ja jarrulaitteet  
27.11.2012 Kuutio auditorio, Helsinki 
 

 Koulutuspäivän tavoitteena on selvittää raskaan kaluston 
 määräyksiä ja niiden muutoksia sekä mitä vaikutuksia niillä on  

käytännössä. Lisäksi selvitetään raskaan kaluston teknistä kehitystä 
ja sen tuomia vaatimuksia. 

 
 Tilaisuus on tarkoitettu osasto-, huolto-, korjaamo- ja kuljetus-
 päälliköille, työnjohtajille, ajoneuvovalmistajien ja maahantuojien 
 edustajille, myynnin parissa työskenteleville, katsastusmiehille sekä 
 alan insinööreille, teknikoille  ja opettajille. 

 
Osallistumismaksu 400 euroa/460 euroa + alv. 
Ilmoittautuminen 20.11.2012 mennessä. 
 

Ilmastointihuollon pätevöitymiskoulutusta järjestämme tarpeen 
mukaan. Också på svenska. 
 

 Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
 Autoalan Koulutuskeskus Oy 
 Köydenpunojankatu 8, 00180 Helsinki 
 Puh. (09) 6944 724, fax (09) 6944 027 
 email: info@autoalankoulutuskeskus.fi 
 www.autoalankoulutuskeskus.fi 
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Pasi Perhoniemi

SATL:n 77. varsinainen Liit-
tokokous järjestettiin Porissa 
Sokos Hotelli Vaakunassa 16.-
18.3.2012. Kokoukseen osallistui 
80 äänivaltaista edustajaa 29 jä-
senyhdistyksestä edustaen 88 % 
Liiton äänivallasta (paikalla oli 
295 maksimiäänestä 258).

Perjantain osalta varsinaista 
virallista ohjelmaa ei ollut muu-

Liittokokous Porissa 
16.-18.3.2012

Kuluvan vuoden Liittokokous järjestettiin Porissa 
Sokos Hotelli Vaakunan tiloissa. Järjestelyistä 
vastasivat 75-vuotisjuhlia viettänyt Porin ATY.

ten kuin iltapalan muodossa 
perjantaina pidemmältä saapu-
neille kokousvieraille sekä ensi-
kertalaisten kokousedustajien 
tapaaminen. Tapaamisesta saa-
tiin taas hyvää palautetta, joten 
sitä tullaan edelleen jatkamaan 
myös tulevaisuudessa.

Lauantaina oli perinteiden 
mukaisesti varsinainen liittoko-
kousasioiden esittely. Ohjelma 
alkoi isäntänä toimineen Porin 

Autoteknillisen Yhdistyksen 
puheenjohtajan Jarmo Lauta-
mäen avaussanoilla. Sen jäl-
keen yhdistyksen edustaja Mir-
ka Rimpelä esitteli kokouksen 
järjestelyihin liittyvät asiat ja 
yhdistyksen kunniajäsen Kau-
ko Saarinen esitteli kokousvii-
konloppuna julkistetun yhdis-
tyksen 75-vuotishistoriikin, 
joista ensimmäiset kappaleet 
luovutettiin Liiton edustajille. 
Lopuksi Liiton puheenjohtaja 
Keijo Mäenpää esitti oman 
tervetuliaispuheensa.

Näiden esitysten ja Liittoko-
kousasioiden esittelyn jälkeen 
suoritettiin vielä lisäohjelma-
numerona jäsenkyselyn sekä jä-
senhankintakilpailun palkinto-
jen arvonta, jossa oli jaossa 
kaikkiaan kahdeksan laadukas-
ta palkintoa. Jäsenhankintakil-
pailun puitteissa uusia jäseniä 
oli ilmoitettu 69 kappaletta, 
joista muutamat tosin eivät vie-
lä olleet maksaneet jäsenmak-
suaan. Kokouksen tämän osion 
päättivät Lahden ATY:n edusta-
jat muistaessaan omilla palkin-
noillaan yhdistyksen 26 vuoden 
puheenjohtajaurastaan luopu-
nutta Kari Myllystä sekä lä-
hes yhtä pitkäaikaisen yhdis-
tyksen rahastonhoitajan pestin 
jättänyttä Markku Hietalaa.

Maittavan lounaan jälkeen 
vuorossa olivat toimikuntien 
kokoukset (Teknillinen, Vaali-, 
Tulevaisuus- ja Senioritoimi-
kunnat). Toimikuntien asioiden 
käsittelyyn oman työpanoksen-
sa antoivat kaikkiaan 69 läsnä 
ollutta henkilöä. Liittokokous-
aloitteita oli tällä kertaa kaksi 
kappaletta ja ne molemmat kä-

Kokouksen avasi Jarmo Lautamäki (ylhäällä vasemmalla). 
Kokousjärjestelyistä kertoi Mirka Rimpelä (ylhäällä oikealla). 
Porin yhdistyksen historiikin esitteli Kauko Saarinen (alakuvassa 
keskellä).
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siteltiin Teknillisessä toimikun-
nassa.

Lauantaille oli myös järjes-
tetty seuralaisohjelmaa. Liitto-
kokouksen avaussanojen jäl-
keen ohjelma alkoi matkalla 
Noormarkkuun, jossa tutustut-
tiin oppaan avustuksella Alvar 
Aallon Villa Maireaan ja Ahl-
ström Voyage -näyttelyyn. Oh-
jelman lopuksi ennen paluuta 
Poriin nautittiin maittava lou-
nas Noormarkun klubilla.

Saunatauon jälkeen vuoros-
sa oli Porin kaupungin vastaan-
otto tyylikkäässä, venetsialais-
tyylisessä Porin kaupunginta-
lossa, joka muutama vuosi sit-
ten oli remontoitu täysin. Tilai-
suuden isäntänä toimi Porin 
kaupungin teknisen palvelukes-
kuksen johtaja Jukka Kotinie-
mi. Avaussanojen jälkeen vuo-
rossa oli vapaata seurustelua, 
tutustumista kauniisiin tiloihin 
ja nautintona runsas cocktail 
buffet.

Ennen lauantai-illan Porin 
Yhdistyksen 75-vuotisjuhlaillal-
lista pidettiin vielä yhdistyksen 
onnittelujen vastaanottotilai-
suus, jossa lähes kaikki kokous-
edustajat kävivät esittelemässä 
onnittelunsa. Tämän jälkeen 
tarjoiltiin juhlaillallinen, johon 

osallistui Liittokokousedustajia 
sekä kutsuvieraita kaikkiaan 
noin 150 henkeä. Tilaisuus aloi-
tettiin muutamien yhdistyksen 
aktiivien muistamisella. Muu-
ten iltaa vietettiin mukavissa 
tunnelmissa juhlaillallista syö-
den ja nauttien Jelly -bändin 
tanssimusisoinnista ilman sen 
kummempia juhlapuheita. Illan 
yllätysnumerosta vastasi laula-
va imitaattori Pentti Oskari 
Kangas, joka otti hyvin myös 

läsnä olevan yleisön mukaan 
laulujen välissä esittämäänsä 
stand up -komiikkaan.

Sunnuntaina oli  
varsinainen Liittokokous 

Sunnuntaina pidettiin varsinai-
nen Liittokokous. Itse kokous 
sujui joutuisasti lauantain en-
nakkokeskustelujen pohjilta ja 
edempänä kerrotaan tarkem-
min henkilövalinnoista ja pal-
kitsemisista. Tässä kohtaa kui-
tenkin todettakoon, että Liitto-
hallituksen 10.12.2011 teke-
mällä päätöksellä tunnustukse-
na arvokkaasta toiminnasta 
Liiton ja Autoteknillisten yhdis-
tysten eteen myönnettiin Liiton 
kultainen kunnialevyke autoin-
sinööri Matti Karhimalle (75). 
Perusteluina olivat muun mu-
assa hänen neljän vuosikymme-
nen mittainen ura autoalan am-
matillisen koulutuksen oppima-
teriaalien teossa. Lisäksi hän 
on vaikuttanut SATL:n paikal-
lisyhdistyksenä toimivan Poh-
jois-Kymenlaakson Autoteknil-
lisen yhdistyksen toimintaan 

Erikoisohjelmanumerona Lahden ATY:n pitkäaikaista ja nyt 
sivuun siirtynyttä puheenjohtajaa Kari Myllystä (vasemmalla) 
lahtelaiset muistivat Ladan moottorin poikkileikkauksella. 
Levykettä luovuttamassa olivat Henri Waldén (oikealla) ja 
Jorma Höyteinen Liiton puheenjohtajan valvovan silmän alla.

Lahden ATY muisti myös yhdistyksen pitkäaikaista 
rahastonhoitajaansa Markku Hietalaa pätkällä ruosteista 
kettinkiä. Tätä luovuttamassa oli yhdistyksestä myös nykyinen 
rahastonhoitaja Jani Juttula. 
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omalla työpanoksellaan.
Sydämelliset kiitokset muka-

vasta viikonlopusta kaikille jär-
jestäneen yhdistyksen jäsenille 
perheineen ja sidosryhmineen. 
Lisää kuvia Liittokokouksesta 
löytyy SATL:n Facebook -sivul-
ta osoitteesta www.facebook.
com/satlry

Valinnat 
Liiton puheenjohtajaksi valit-
tiin kuudennelle perättäiselle 
kaudelle DI Keijo Mäenpää. 
Liittohallitus valitsi järjestäyty-
miskokouksessaan varapuheen-
johtajaksi Jari Pynnösen Hel-
singin yhdistyksestä. Hallituk-
sen työvaliokunnan muodosta-
vat puheenjohtaja, varapuheen-
johtaja, toiminnanjohtaja, Sami 
Nikkilä Turusta sekä Henri 
Waldén Lahdesta.

Liittohallitukseen kokous va-
litsi erovuoroisten tilalle seu-
raavat henkilöt:
Jari Pynnönen, Helsinki 
Reijo Stevander, Keski-Uusi-
maa (Järvenpää) 

Kauko Tahvanainen, Joensuu 
Matti Arponen, Kotka 
Seppo Kaija, Forssa 

Hallituksessa jatkavat:
Pekka Kneckt, Laaksot 
(Nivala) 
Riku Kangastie, Seinäjoki 
Henri Waldén, Lahti 
Sami Nikkilä, Turku 
Pasi Gröndahl, Rauma 

Jäsenmaksu 
Liiton jäsenmaksuksi eli liitto-
maksuksi vuodelle 2013 vahvis-
tettiin 30,00 euroa varsinaiselta 
jäseneltä. Korotusta entiseen 
tuli viisi euroa. Tärkeimpänä 
perusteluna korotukselle oli 
lehtitilausten arvonlisävero, jo-
ka astui jo tämän vuoden alusta 
voimaan. Se koskee myös jäse-
nistölle toimitettavan Suomen 
Autolehden tilauksia, jotka Liit-
to maksaa lehteä julkaisevalle 
Autotieto Oy:lle. Liitto perii liit-
tomaksun jäseniltä liitettyään 
siihen kunkin yhdistyksen 
oman jäsenmaksuosuuden (tie-

to yhdistyksen jäsenmaksu-
osuudesta Liiton toimistoon 
16.11.2012 mennessä). Eräpäi-
väksi vuoden 2013 jäsenmak-
suille päätettiin 21.1.2013. Huo-
mioitavaa oli myös se, että va-
paajäsenien lehtimaksu vuodel-
le 2013 nousee 29,00 euroon. 
Korotus on huomattavan suuri 
(9 euroa verrattuna kuluvaan 
vuoteen), mutta alennus nor-

Kokousväkeä tutustumassa Porin kaupungintaloon.

Kaupungin vastaanoton 
isäntänä toimi Porin 
kaupungin teknisen 
palvelukeskuksen johtaja 
Jukka Kotiniemi.
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maaliin tilaushintaan nähden 
(vuoden 2012 tilaukset 65,00 
euroa) on vielä yli 50 %. Myös 
tässä yhtenä korotussyynä on 
lehtitilausten alv.

Toimintateema 
Toimintasuunnitelman yhtey-
dessä vahvistettiin, että Liiton 
toimintateema vuodelle 2012 on 

”Liiton sisäisen toiminnan ke-
hittäminen samalla huomioiden 
taloudellisten toimintaedelly-
tysten turvaamisen pitkällä ai-
kavälillä”.

Seuraava Liittokokous 
Vuoden 2013 Liittokokous jär-
jestetään 8.-10.3.2013 Tampe-
reella, Tampereen ATY:n toi-

mesta. Kyseisen viikonlopun ai-
kana Tampereen Yhdistys viet-
tää samalla omia 80-vuotisjuh-
liaan. 

Järjestelyiden aloittamiseksi 
päätettiin myös Liittokokous-
paikkakunta kahden vuoden 
päähän. Liittokokous vahvisti 
Turun ATY:n järjestävän Liitto-
kokouksen vuonna 2013.

Kokousedusjat syventymässä kokouksen kulkuun.

Matti Karhimalle luovutettiin 
Liiton kultainen kunnialevyke.

Vuoden kirjamyyjä oli Turun ATY:n Juha-Pekka Lindqvist.



10 satelliitti 1/2012

Suomen Autoteknilli-
nen Liitto ry kuuluu maail-
manlaajuiseen autotekniikan 
asiantuntijoiden järjestöön, 
FISITA:an. Joka toinen vuosi 
järjestetään jossain päin maail-
maa FISITA:n maailmankong-
ressi, jossa esitellään autoalan 
kehitystyön viimeisimpiä saa-
vutuksia. Seuraava kongressi 
järjestetään Kiinan Pekingissä 
27.-30.11.2012. Kongressin jär-
jestää FISITA:n Kiinan jäsen-
järjestö SAE-China (Society of 
Automotive Engineers - China).

Kongressin yhteyteen on luo-
tu autoalaa korkeakoulutasolla 
opiskeleville, alle 35-vuotiaille 
henkilöille tarkoitettu kaksi-
viikkoinen Travelling Fel-
lowship -ohjelma. Jokainen 38 
jäsenmaan jäsenjärjestö voi lä-
hettää valitsemansa yhden hen-
kilön osallistumaan TF-ohjel-
maan. Ensimmäinen viikko (19.-
25.11.2012) koostuu erilaisista 
alan ekskursioista ja paikallis-
kulttuurin esittelyistä ja toinen 
viikko (27.-30.11.2012) kuluu 
varsinaisen pääkongressin ohes-
sa järjestettävän opiskelija-
kongressin parissa. Kaikki tar-
vittava tieto löytyy osoitteesta 
http://www.fisita2012.com/stu-
dents/travellingfellowship.

Kunkin maan paikallinen FI-
SITA -yhteisö, meidän tapauk-
sessamme SATL, vastaa yhden 
henkilön valinnasta sekä mat-
kustuskuluista Pekingiin ja ta-
kaisin sekä majoittautumisku-
luista ja mahdollisesta osallis-

Haku Travelling 
Fellowship -ohjelmaan 

on käynnissä

tumismaksusta. SAE-China 
vastaa puolestaan muista ta-
pahtuman kuluista Kiinassa. 
Näin ollen osallistujan vastuul-
le jää vain henkilökohtaiset ku-
lut.

Ohjelmaan hakemiseksi pyy-
dämme vapaamuotoisia hake-
muksia toimitettuna SATL:n 
toimistolle 8.6.2012 mennessä 
seuraavin kriteerein:
● hakijan tulee olla alle 35-vuo-
tias autoinsinööriksi tai vastaa-
vaksi opiskeleva 
● valintaa tehtäessä koroste-
taan henkilön kielitaitoa, opin-
tomenestystä ja opintojen vai-
hetta 
● hakijan tulee pitää englannin-
kielinen esitelmä opiskelija-
kongressissa järjestäjän mää-
rittämällä esitystavalla, jotka 
ovat suullinen esitys (oral pre-
sentation) tai julisteen esittely 
(poster presentation). Tätä var-
ten hänen tulee toimittaa kon-
gressin järjestäjälle esitys opis-
kelijakongressissa esitettäväk-
si. Siitä oheistus löytyy osoit-
teesta: http://www.fisita2012.
com/students/congress 

Vapaamuotoisessa hakemuk-
sessa perustietojen ohella pyy-

dämme suomeksi max. 500-sa-
naista perustelua kyseisen hen-
kilön valinnalle. Samalla tulee 
toimittaa Liiton tai kongressin 
kotisivuilta ladattavissa oleva 
2012-travelling-fellowship-app.
doc -dokumentti tiedot täytetty-
nä englanniksi. 

Lisäksi kongressin järjestä-
jälle tulee toimittaa 27.7.2012 
mennessä esityksen tiivistelmä 
kongressin kotisivuilla annettu-
jen ohjeiden mukaisessa sähköi-
sessä muodossa. Asiasta löytyy 
tarkemmin tietoa myös Liiton 
tai kongressin kotisivuilta la-
dattavissa olevasta student-
congress-application.doc -doku-
mentista. Siinä on muun muas-
sa kuvattu kongressin aihealu-
eet.

Toimistomme kesälomista 
johtuen SATL:n valinnan aika-
taulu on tiukempi kuin kongres-
sijärjestäjän aikataulu.

Lisätietoja asiasta saa 
SATL:n toimistosta toiminnan-
johtajalta sekä sivuilta inter-
net-osoitteista http://www.satl.
fi /ajankohtaista/nayta/220,  
www.fisita.com ja http://www.fi-
sita2012.com/students/travel-
lingfellowship.
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"Kesälukemista jäsenille"

Tilaa ammattikirjallisuutta!

Autoalan Koulutuskeskus Oy
Köydenpunojankatu 8, 00180 Helsinki

p. 09-6944 724,  fax 09-6944 027
www.autoalankoulutuskeskus.fi

                           "Kesälukemista jäsenille"
           Tilaa ammattikirjallisuutta!
Kirjat Hinnat!   Tarjous!
Automotive Handbook 2011 (englanti) 71,90 50,00
Kraftfahrtechnisches Taschenbuck 2011 (saksa) 71,90 50,00
Ajoneuvojen dynamiikka (2010) 34,30 30,00
Autotekniikan ammattisanasto (2006) 78,70 60,00
Moottorialan sähköoppi (2005) 59,10 40,00
Autoteknillinen taskukirja (2003) 71,90 50,00
Liikkuvan kaluston sähköhydrauliikka (2008) 42,40 38,00
Polttonestejärjestelmien ja moottorin 28,30 25,00
likaantuminen (2007), Forté-tekninen opas

Bosch-teknistä tietoutta
Dieselmoottorin ohjausjärjestelmät (2010) 35,30 32,00
Autojen anturit (2009)  35,30 32,00
Ajoneuvojen verkottuminen (2008) 32,30 28,00
Bensiinimoottorin ohjaus – Motronic järjest. (2006) 27,30 22,00
Ajonvakautusjärjestelmät (2005) 25,10 20,00
Yhteispaineruiskutus, diesel (1999) 14,20 10,00
Sytytysjärjestelmät (1997) 13,10 9,00
Ottomoottorien pakokaasutekniikka (1990) 13,10 9,00
Vaihtosähkögeneraattorit (1989) 13,10 8,00
Käynnistysjärjestelmät (1989) 13,10 8,00
K-Jetronic (1989) 11,00 8,00

Muistitikkusanakirja 2008, (WSOY alv 23 %) 39,30 35,00
950 Mt muistia + engl.-suomi-engl. yleissanakirja

Tieliikennelait 2012 kirja (Talentum) 89,00 78,00
Tieliikenne 2012 -lakikokoelma (kirja+verkkopalvelu, Edita) 89,00 78,00
Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä 2011 (Edita) 111,00 95,00

Alv. kirjat 9 % ja CD 23 % sisältyy hintoihin.
Lähetyskulut lisätään hintaan.
Tilaukset: info@autoalankoulutuskeskus.fi
Tarjoukset on voimassa 15.8.2012 saakka.

                                                Köydenpunojankatu 8, 00180 Helsinki
                                                Puh. 09-6944 724,  fax 09-6944 027

                                               www.autoalankoulutuskeskus.fi
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Pasi Perhoniemi

SATL on nimennyt Vuoden 
Autoteknikon vuodesta 1982 
lähtien. Nimitys on järjestömme 
korkein tunnustus, jonka an-
namme autoalalla tai autoalan 
hyväksi toimineelle henkilölle. 
Sääntöjen mukaisesti nimitys 
julkistetaan SATL:n Liittokoko-
uksen yhteydessä eli se tapah-
tui tällä kertaa Porissa varsi-
naisen kokouksen aluksi sun-
nuntaina 18.3.2012.

Vuoden Autoteknikko -pal-
kinto myönnettiin insinööri Ka-
ri Myllykselle. Hän on synty-
nyt 10.8.1945 eli hän on 66-vuo-
tias. Perusteluina valinnalle oli-
vat hänen vuonna 1972 alkanut 
ja vuonna 2009 eläkkeelle siir-
tymiseen päättynyt 37-vuotinen 
ura katsastusalalla, yli 30 vuo-
den ura liikenneonnettomuuk-

sien tutkintalautakunnan ajo-
neuvoteknisenä jäsenenä osal-
listuen yli 500 onnettomuustut-
kintaan sekä 29 vuoden ura 
SATL:n Lahden paikallisyhdis-

Vuoden Autoteknikko

Kari Myllys
Vuoden Autoteknikoksi 
valittu Kari Myllys on 
monelle tuttu Lahden 
ATY:n pitkäaikaisena 
puheenjohtajana. 
Ammatillisen uransa 
hän teki 
menestyksekkäästi 
katsastusalalla.

Myllys vastaanotti Vuoden Autoteknikko rintamerkin 
toiminnanjohtajalta.

Vuoden Autoteknikko -palkinto erosi taas perinteisestä, kun 
Vuoden Autossa ei ollut vaihteistoa, josta olisi löytynyt 
synkronirenkaita eikä muitakaan varaosia ollut vielä saatavilla.

tyksen toiminnan ohjaamisessa 
ja kehittämisessä hallitustyös-
kentelyn kautta. Niistä viimei-
set 25 vuotta hän toimi yhdis-
tyksen puheenjohtajana aina 
viime helmikuuhun asti. Lisäk-
si hän on toiminut Etelä-Suo-
men läänin liikenneturvalli-
suusneuvottelukunnan jäsene-
nä, Lahden kaupungin liikenne-
valiokunnan jäsenenä ja Puo-
lustusvoimien Hämeen Ryk-
mentin moottoriajoneuvojen ot-
toelimen jäsenenä. 



SATL:n luottamustoimissa 
hän on toiminut Liittohallituk-
sen jäsenenä kauden 1993-1994 
sekä useat viime vuodet Suo-
men Autolehteä julkaisevan Au-
totieto Oy:n yhtiökokousedusta-
jana.

Aiempina tunnustuksina 
hän on saanut liikenneministeri 
Anu Vehviläisen myöntämän 
Moottoriliikenteen ansiomitalin 
vuonna 2009, maaherran myön-
tämän liikenneturvallisuusmi-
talin ja hänet on valittu SATL:n 
kunniajäseneksi vuonna 2009.

Perinteisesti merkiksi nimi-
tyksestä on luovutettu levyk-
keeseen kiinnitetty Vuoden Au-
ton vaihteiston synkronirengas. 
Tälläkään kertaa se ei ollut 
mahdollista, sillä Vuoden Au-
toksi kahta viikkoa ennen pal-
kinnon jakoa Geneven auto-
näyttelyssä valitussa Chevrolet 
Volt/Opel Ampera sarjahybri-
dissä ei ole vaihteistoa, jossa ky-
seistä osaa olisi. Niinpä palkin-
toa tehtäessä jouduttiin hieman 
soveltamaan käytäntöä käyttä-
mällä hyväksi autosta saatavil-
la olevaa pienoismallia. Lisä-
haastetta toi vielä se, että aiem-
pina vuosina Vuoden Auto on 
valittu muutamaa kuukautta 
aiemmin, kun nyt aikaa oli vain 
kaksi viikkoa valmistella pal-
kinto. Ensi vuonna aikaa on 
vain yksi viikko... Levykkeen li-
säksi Myllykselle luovutettiin 
kultainen Vuoden Autoteknikon 
rintamerkki.

SATL:n liittohallitus 2012      
Puheenjohtaja Keijo Mäenpää  gsm 0500 - 879 255
 Kiviparintie 9 B 19     
 00920 HELSINKI     
 keijo.maenpaa@efecteam.fi     

Pohjois-Suomen Pekka Kneckt  puh. k 0400 - 289 470
piiri Tornitie 17     
 85500 Nivala     
 pekka.kneckt@gmail.com     

Lounais-Suomen Sami Nikkilä  gsm 044 - 272 9979 
piiri Peltolantie 1      
 23120 Mietoinen      
 sami.nikkila@luukku.com     

Helsinki Jari Pynnönen  puh. k 040 - 587 3701
 Niuhalanraitti 15 B     
 03400 Vihti     
 jaritpynnonen@gmail.com     

Itä-Suomen piiri Kauko Tahvanainen puh. 045 - 233 6861
 Ohvanantie 273   0400 - 629 592
 82200 Hammaslahti     
 kauko.tahvanainen@telemail.fi     

Hämeen piiri Seppo Kaija  gsm 045 - 6 322 900
 Kannistonkatu 18     
 30300 Forssa     
 seppo.kaija@a-katsastus.fi     

Kaakkois-Suomen Matti Arponen  gsm 0440 - 180 652
piiri Papinkiventie 123     
 54100 Joutseno     
 mattitapio1@gmail.com     

Pohjanmaan piiri Riku Kangastie    gsm 040 - 834 0154
 Karjalankatu 17     
 60120 Seinäjoki     
 riku.kangastie@gmail.com      

Uudenmaan piiri Reijo Stevander  gsm 0400 - 442 603
 Sibeliuksenkatu 29 A 15     
 04400 Järvenpää     
 reijo.stevander@gmail.com     

Länsi-Suomen Pasi Gröndahl  gsm 0500 - 329 800
piiri Urposentie 2      
 26510 Rauma     
 pasi.grondahl@luukku.com     

Keski-Suomen Henri Waldén  gsm 040 - 742 1017
piiri Tuomenojankatu 3     
 15700 Lahti     
 henri.walden@gmail.com     

Toiminnanjohtaja  Pasi Perhoniemi  puh. t 09 - 694 4724
 Tähtimötie 2 B 19  gsm 044 - 523 9477
 02620 Espoo  fax 09 - 694 4027
 pasi.perhoniemi@satl.fi       
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Pasi Perhoniemi

Joensuun Seudun Auto-
teknillinen Yhdistys voitti toista 
kertaa peräkkäin Vuoden Auto-
teknillisen Yhdistyksen tittelin 
vuoden 2011 selkeästi parhaim-
man toimintansa ansiosta kil-
pailun sääntöjen mukaisissa 
asioissa. Kuten aikaisempina 
vuosina, valintaan vaikuttivat 
muun muassa jäsenmäärän ke-
hitys, tiedottamisen taso, toi-
minnan aktiivisuus sekä jäsen-
maksujen hyvä hoito. Kyseinen 
vuosi oli yhdistyksen toiminnan 

Vuoden Autoteknillinen 
Yhdistys

Vuosittain jaettavan Vuoden Autoteknillinen Yhdistys –
palkinnon saaja ratkeaa yhdistysten aktiivisuuden perusteella. 
Parhaiten siitä viime vuonna oli suoriutunut Joensuun Seudun 
ATY, joka sai tittelin toista kertaa peräkkäin.

76. Jäseniä yhdistyksessä oli 
kaikkiaan 168.

Yhdistyksen hallituksessa 
toimivat puheenjohtajana Pent-
ti Jormanainen, varapuheen-
johtajana Heikki Suutarinen, 
sihteerinä ja rahastonhoitajana 
Kauko Tahvanainen ja muina 
jäseninä Taisto Lehikoinen, 
Tarmo Nuutinen, Eero Ko-
mulainen ja Heikki Hyppö-
nen. Hallitus kokoontui kolme 
kertaa ja niiden lisäksi se piti 
useita sähköpostikokouksia.

Paljon toimintaa

Toimintaa oli kaikille kuukau-
sille pois lukien kesätauko. Vuo-
si alkoi tammikuussa Joensuun 
ammattiopistolla. Aiheena oli 
Joensuun uuden kehätien ra-
kentaminen ja siltojen rakenta-
miseen liittyvät asiat. Helmi-
kuussa paikkana oli jälleen Jo-
ensuun Ammattiopisto, jossa oli 
ensin vuosikokous. Illan esitel-
mä oli ”Missä likaa – siellä vi-
kaa” ja käykö autoosi E10 ben-

Palkinnon ottivat vastaan yhdistyksen sihteerinä ja rahastonhoitajana toimiva Liittohallituksen 
jäsen Kauko Tahvanainen (kuvassa toinen vasemmalta), Taisto Lehikoinen (kuvassa kolman 
vasemmalta) ja Tarmo Nuutinen (kuvassa vasemmalla).
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siini? Maaliskuussa kokoontu-
mispaikka oli edelleen sama Jo-
ensuun Ammattiopisto, mutta 
tutustumisen aiheena oli sillä 
kertaa järjestö nimeltään Suo-
men Kuljetus ja Logistiikka 
SKAL ry.

Huhtikuussa oli pilkkikilpai-
lut Tarmo Nuutisen rannassa ja 
toukokuussa  puolestaan kuu-
kausipalaveri kuitattiin Joen-
suun ammattiopistolla pidetyllä 
logistiikkaseminaarilla. 

Kesäkuussa yhdistys oli vah-
vasti mukana järjestämässä 
SATL:n Kesäpäiviä Petroskois-
sa, kun Kauko Tahvanainen 
vastasi Kesäpäivien rahaliiken-
teestä ja monista käytännön 
järjestelyistä yhdessä Savonlin-
nan ATY:n Pekka Louhoksen ja 
hänen vaimonsa Veran kanssa.

Syksyn ohjelma alkoi syys-
kuussa tutustumisella Joen-
suun Ammattiopiston logistii-
kan koulutukseen. Lokakuussa 
oli vuorossa Itä-Suomen piirin 
yhteinen syysopintomatka, joka 
suuntautui Olkiluodon ydinvoi-
mallaan ja Linnavuoren moot-
toritehtaaseen. Vuoden tapaa-
miset päättyivät marraskuussa 
kokoontumiseen Konekeskolla, 
jossa tutustuttiin yrityksen li-
säksi MAN -kuorma-autoihin. 

Yhdistyksen edustajat olivat 
paikalla myös Liittokokoukses-
sa Jyväskylässä. Piiri toimin-
taan he osallistuivat myös muu-
tenkin kuin tuon syysretken 
osallistumisen osalta, muun 
muassa helmikuussa pidettyyn 
piiripalaveriin. 

Seuraava Vuoden Autoteknil-
linen Yhdistys –tittelin saaja on 
taas haussa, kun uusi kilpailu 
on alkanut tämän vuoden osalta 
jo helmikuun kiertokirjeen mu-
kana lähetettyjen sääntöjen 
mukaisesti. Onnea vielä kerran 
Joensuulaisille ja voimaa tä-
män vuoden taistoon!

SATL:n oma Facebook-sivu 
perustettiin viime elokuussa 
yhdeksi lisäviestintäkanavaksi 
niin Liiton oman kuin paikallis-
yhdistysten toiminnan tiedotta-
misessa. Lisäksi se mahdollis-
taa jäsenistön suoran palaut-
teen antamisen entistä helpom-
min. Sivulla on helppoa esitellä 
valokuvakansioiden ja vi-
deoklippien avulla yhteenvetoja 
eri tapahtumista tai uusimmas-
ta autotekniikasta. Yksi tärkeä 
aihealue on paikallisyhdistys-
ten oma toiminta ja etenkin vie-
railut mielenkiintoisiin tutustu-
miskohteisiin kuukausikokous-
ten yhteydessä. Ja se, että eri 
yhdistysten toiminnasta löytyy 
kuvausta yhdestä ja samasta 
paikassa.

Sivuilla julkaistava materi-
aali on pääasiassa joko sivun yl-
läpitäjän Liiton toiminnanjoh-
tajan tai sitten yhdistysten 
edustajien itse tuottamaa. Myös 
linkityksiä muiden tuottamaan 
autoalan mielenkiintoisiin ai-
healueisiin liittyvään materiaa-
liin tehdään. Vihjeitä tällaisista 
linkityskohteista otetaan mie-
lellään vastaan. Lisäksi jos joku 

Käy tutustumassa SATL:n 

Facebook-sivuun
halukas jäsen haluaisi avusta-
jan ominaisuudessa oikeudet 
aktiiviseen sivun ylläpitoon, voi 
toiminnanjohtaja sellaisen 
myöntää. Palkkaa siitä tosin ei 
makseta... Tällöin sivun sisältö 
päivittyisi useammin.

Liiton Facebook-sivu löytyy 
osoitteesta www.facebook.com/
satlry. Kyseiseen osoitteeseen 
on linkki myös Liiton kotisivu-
jen etusivulla osoitteessa www.
satl.fi. Sivun sisältöön ja kaik-
kiin valokuvakansioihin pääsee 
tutustumaan kuka tahansa, 
mutta jos siellä olevia juttuja 
haluaa kommentoida, tarvitaan 
kirjautuminen Facebookiin. Täl-
löin kyseisellä henkilöllä tulee 
olla oma profiili luotuna Face-
bookiin.

Palautetta sivun sisällöstä, 
sen puutteista ja kehittämis-
kohteista otetaan mielellään 
vastaan. Sama koskee myös Lii-
ton internetsivuja. Palautteet 
voi lähettää toiminnanjohtajal-
le osoitteeseen pasi.perhonie-
mi@satl.fi. 

Mukavia hetkiä materiaalin 
parissa.
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Pasi Perhoniemi

Autoalan Koulutuskes-
kus Oy on jo monena vuonna 
ollut järjestämässä AKL ry:n 
omistaman Autoalan Ammatti-
koulutuksen Edistämissäätiön 
tukemia autoalan opettajien ja 
kouluttajien täydennyskoulu-
tuspäiviä. Nyt ensimmäistä 
kertaa tilaisuus järjestettiin  
yhteistyössä sähköpuolen vas-
taavia tilaisuuksia järjestävän 
JJJ-Automaatio Oy:n kanssa 
Jyväskylän Laajavuoressa 23.-
24.3.2012. Niinpä paikalle saa-
tiin yli 140 auto- ja sähköpuolen 
opettajaa ja kouluttajaa.

Päivien ohjelma oli järjestet-
ty siten, että perjantaina ja lau-

Opetuksen Uudet Tuulet
Valtakunnaliset auto- ja sähköalan opettaja- 
ja kouluttajapäivät pidettiin Jyväskylän 
Laajavuoressa 23.-24.3.2012. Ensimmäistä 
kertaa auto- ja sähköpuoli olivat samaan 
aikaa samassa paikassa.

antaina aamupäivien luennot 
olivat kaikille yhteiset. Iltapäi-
viksi puolestaan autopuolelle 
olivat omat luentonsa ja sähkö-
puolelle omansa. Päiville osal-
listujat saattoivat itsenäisesti 
valita, mitä luentoja kävivät 
kuuntelemassa. Autopuolen oh-
jelma loppui lauantai-iltapäi-
vään, mutta sähköpuolen edus-
tajille ohjelma jatkui sunnun-
taihin asti.

Luentojen ohella näytillä oli 
erillisessä tilassa opetuskäyt-
töön soveltuvia simulaatio- ja 
mittaustauluja. Näistä myös 
autoalan näkökulmasta mielen-
kiintoisiin välineisiin kuului 
englantilaisen Matrix Multime-
dian valmistama paneelijärjes-

telmä, jolla pääsee rakenta-
maan ja testaamaan väylätek-
niikan sovelluksia. Sitä oli esit-
telemässä erityksen toimitus-
johtaja John Dobson. Englan-
nista oli edustettuna kaksi 
muutakin yritystä, jotka esitte-
livät omia tuotteittaan tilaisuu-
dessa. Lisäksi Diagno Finland 
oli tuonut näytille ja yhdeksi lu-
ennon aiheeksi toimittamansa 
opetuslaitteen.

Esillä erilaisia  
projekteina toteutettu-

ja opetusvälineitä

Luentojen aiheet painottuivat 
sähköautoihin, sähköturvalli-
suuteen ja sähköön autoissa. 
Esillä oli useita projektitöinä 
oppimistarkoitukseen tuotettu-
ja laitteita edellä mainittujen 
kaupallisten tuotteiden lisäksi. 
Yksi näistä oli AEL:n auto-osas-
ton suunnittelema ja toteutta-
ma aikuiskoulutukseen suun-

Opetuksen 
uusia tuulia 
oli saapunut 
haistelemaan 
yli 140 
henkilöä.
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nattu sähkökäyttöinen mikro-
auto, jonka tavoite on toimia 
käytännöllisenä sähköautojen 
toimintaa ja sähköturvallisuut-
ta kuvaavana testiautona. 

Toinen paikalla ollut opetus-
väline oli Pohjois-Karjalan am-
mattiopiston yhteistyössä Joen-
suun ammattiopiston ja Outo-
kumun ammattiopiston auto- ja 
sähköosastojen kanssa toteutta-
ma toisen asteen koulu-
tuksen käyttöön tarkoi-
tettu sähköauton havain-
tomalli. Laitteen nimi on 
”Joeoutoauto”. Sitä olivat 
esittelemässä rakentami-
sesta vastanneet opiske-
lijat Santeri Riikonen, 
Taisto Apilasaho ja Iita 
Peltola.

Kolmas esillä ollut toi-
sen asteen opiskelijoiden 
rakentama havaintomal-
li oli Jyväskylän Ammat-
tiopistossa toteutettu sähköau-
ton havaintomalli. Sen esitte-
lystä vastasi laitteen yksi to-
teuttajista Jasu Romo.

Oman esityksen piti myös 
Metropolia ammattikorkeakou-
lun lehtori Sami Ruotsalai-
nen maailmallakin mainetta 
saavuttaneesta Electric RaceA-
boutista. Aikataulusyistä itse 
autoa ei saatu paikalle näytille, 
mutta se ei esitystä haitannut, 
sillä siinä käytiin syvällisesti 
läpi muun muassa auton sähkö-
suunnittelu ja se miten sähkö-
turvallisuus on autossa huomi-
oitu.

Myös muuta  
ohjelmaa oli tarjolla

Perjantai-ilta päättyi illalliseen, 
jonka yhteydessä oli hieman 
musisointia sekä improvisaati-
oesitys Introryhmä X:n muodos-
sa. Pitkän illan vaikutusten mi-
nimoimiseksi lauantaiaamuna 
ohjelma alkoi näyttelijä ja vies-

tintäkouluttaja Tuija Pieppo-
sen esiintymisellä, jossa tunnin 
aikana saatiin paljon hyviä neu-
voja mielen rentoutuksesta ja 
kehon kielestä opetustyössä. 
Esitys oli sen verran mielen-
kiintoinen, että paikalla olivat 
lähes kaikki tilaisuuteen osal-
listujat joidenkin lyhyistä yöu-
nista huolimatta.

Päivien aikana saatiin myös 
useita esityksiä parhaista käy-
tänteistä opetustyössä. Niistä 
projektioppiminen oli yksi mer-

AEL:n auto-
osaston sähkö-
käyttöisellä mikro-
autolla oli ehditty 
ajaa jo ensim-
mäiset testit, 
vaikka se olikin 
vielä hieman 
keskeneräinen.

kittävä tapa uudistaa opetusta 
niiltä osin missä se on mahdol-
lista. Päivien annista oli ilmei-
sesti hyvin hyötyä läsnä olleille 
opetustyön kehittämiseen. Li-
säksi auto- ja sähköpuolen kou-
luttajien yhteistapaaminen sai 
paljon positiivista palautetta ja 
aikaiseksi hyvää tietojen vaih-
toa.

Kuvia tapahtumasta löytyy 
enemmän SATL:n Facebook –si-
vulta osoitteesta www.facebook.
com/satlry.

Pohjois-Karjalan 
ammattiopiston vetämän 
Joeoutoauto –projektin 
ulkonäkö vastaa nimeään, 
mutta myös 
käyttötarkoitustaan.

Hieman pienempi-
kokoinen Jyväskylän 

ammattiopiston 
toteuttama havainto-

malli on tarkoitettu 
rakennussarjaksi.
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Pasi Perhoniemi

SATL:n omistaman Auto-
alan Koulutuskeskus Oy:n en-
simmäinen ruotsinkielinen 
kurssi pidettiin 13.1.2012 Maa-
rianhaminassa Ahvenanmaalla. 
Kurssin aiheena oli ilmastointi-
laitteiden huoltopätevyyskoulu-
tus ja se toteutettiin yhteistyös-
sä Diagno Finland Oy:n kanssa 
Ålands yrkegymnasium, For-

Koulutustilaisuus 
Ahvenanmaalla

dons- och Transportteknik:n ti-
loissa. Ruotsinkielisestä luen-
noinnista vastasi autoinsinööri 
Markus Karhulahti, joka toi-
mii opettajana ruotsinkielisessä 
ammattikoulussa Yrkesinstitu-
tet Prakticumissa Helsingissä. 
Käytännön työrasteilla toisena 
kouluttajana toimi myös Diagno 
Finland Oy:n Juha Seppälä. 

Koulutukseen osallistu kaikki-
aan 29 henkilöä ympäri Ahve-
nanmaata. Yhteyshenkilönä 
Ahvenanmaan päässä toimi 
Ålands yrkegymnasiumin auto-
alan opettaja Knut Kron-
ström.

Suuresta osallistujamääräs-
tä oli pääteltävissä, että koulu-
tukselle oli selkeä tarve. Aloite 

Koulutukseen osallistui 
29 ahvenanmaalaista 
automekaanikkoa.
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koulutuksen järjestämiselle on 
tullut Ahvenanmaalta, joka oli 
jäänyt ”kielimuurin” takia hie-
man paitsioon tämän lakisää-
teisen koulutuksen ja siitä saa-
tavan pätevyyden osalta. Näin 

ollen tarpeeseen pystyttiin vas-
taamaan.

Ruotsinkielisiä koulutuksia 
on tulossa tarpeen mukaan li-
sää. Tarkoituksena on järjestää 
niitä edelleen yhteistyössä 

Markus Karhulahti piti koulutukset ruotsiksi 
hyvällä ammattitaidolla.

Diagno Finland Oy:n kanssa. 
Seuratkaa ilmoittelua AAKK:n 
kotisivuilla osoitteessa www.au-
toalankoulutuskeskus.fi.

Matka Ahvenanmaalle ja 
sieltä pois oli oma pieni seikkai-
lunsa. Menosuuntaan ei mei-
nattu ensi saada toimivaa ko-
netta lainkaan ja perille tulta-
essa laskuvaiheessa oli aavis-
tuksen verran kuoppaista ko-
vassa tuulessa. Takaisintulon 
osalta haasteeksi muodostui 
talven ensimmäinen lumimyrs-
ky, jossa suurimman ongelman 
aiheutti kova tuuli. Onneksi se 
oli kentän suuntainen, sillä si-
vutuulella olisi jääty odottele-
maan tuulen tyyntymistä. Nyt 
siis pienistä vastoinkäymisistä 
huolimatta kaikki meni hyvin.

Juha Seppälä toimi toisena kouluttajana tilaisuudessa.
Taustalla Autoalan Koulutuskeskus Oy:n toimitusjohtaja ja 
koulutuspäällikkö Ahti Vänttinen seuraa tilanteen kehittymistä. 
Koulutuksen päätteeksi kukin opiskelijoista suoritti teoriakokeen 
ja käytännön näytön osamisestaan.

lmastointihuoltolaitteet on 
saatavilla kullekin kielelle 
sovitettuna. Ahvenanmaalla 
kielenä on ruotsi.



20 satelliitti 1/2012

Pasi Perhoniemi

Salon Seudun Autoteknil-
lisen Yhdistyksen Senioriker-
hon perustamisesta tuli kevään 
aikana kuluneeksi 20 vuotta. 
Tapahtuman kunniaksi pidet-
tiin asiaankuuluvat juhlat Sa-
lossa 14.3.2012. Paikalle saapui 
kolmisenkymmentä kutsuvie-
rasta. Liiton tervehdyksen tilai-
suuteen toi toiminnanjohtaja 
Pasi Perhoniemi.

Tilaisuuden avasi Seniori-
kerhon puheenjohtaja Antero 
Nurmi. Lyhyen verbaalisen 
katsauksen menneeseen 20 
vuoteen antoi puolestaan Eero 
Lehto. Myöhemmin maittavan 
juhlapäivällisen ja musiikkiesi-
tysten jälkeen saatiin myös au-
diovisuaalinen esitys historias-
ta, kun nähtiin ja kuultiin 20 
minuutin mittainen historiikki-
video aiheesta. Sen oli koonnut 
Seppo Vesterinen apunaan 

Salon Seudun ATY:n 
Seniorit 20-v

Simo Tuulensuu ja Pauli 
Lehtonen. Lisäksi jaossa oli 
pientä korvausta vastaan myös 
saman ryhmän kokoama histo-
riikkilehdykkä. Molempien si-
sältö oli koottu vuosien aikana 
arkistoiduista kokouspöytäkir-
joista, muistioista, vuosikerto-

Tilaisuudessa 
palkittiin useita 
kerhon jäseniä.

muksista, valokuvista ja vide-
oista.

Tilaisuuden aikana muistet-
tiin erinäisillä tunnustuspal-
kinnoilla useita toiminnan 
eteen työpanoksensa antaneita 
kerhon jäseniä. Kerholla on jä-
seniä tällä hetkellä 37. 

Paikalla juhlassa oli 
kolmisenkymmentä 
kutsuvierasta.
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Kunniapuheenjohtaja Lars Lastusilta 
23.4.1923 - 19.1. 2012, s. Vaasa, k. Salo. 

Salon Seudun Autoteknillistä Yhdistystä ja eri-
tyisesti sen Seniorikerhoa kohtasi suuri mene-
tys, kun tammikuussa 2012 yhdistyksen pitkä-
aikainen jäsen, seniorikerhon perustaja ja kun-
niapuheenjohtaja Lars Lastusilta poistui jou-
kostamme. Lastusilta tuli Yhdistyksen jäse-
neksi 1956 ja oli aikanaan myös johtokunnassa. 
Seniorikerhon perustajana hän oli avainase-
massa ja toimi ensimmäiset kymmenen vuotta 
sen tarmokkaana puheenjohtajana. 

Lars Lastusilta oli syntynyt 23.4.1923 Vaa-
sassa ja suoritti maskintekniker (konetekni-
kon) tutkinnon Tekniska Skolan i Vasa vuosina 
1943-1944. Neljäkymmenvuotisen työuransa 
Lars teki Salon Koulukalustossa edeten työ-
urallaan tehdaspalvelupäälliköksi, josta tehtä-
västä hän jäi eläkkeelle vuonna 1988. 

Yhdistystoiminta oli Lastusillan sydäntä lä-
hellä ja perustamassaan Suomen ensimmäises-
sä ATY:n Seniorikerhossa hän järjesteli matko-
ja mielenkiintoisiin kohteisiin saaden näin jä-
seniä runsaasti mukaan. Matkoja tehtiin mm. 
ydinvoimalaan, eduskuntaan, Finnairin huolto-
varikolle, autokoritehtaille ja museoihin. 

Yhdistyksen tapahtumissa Lars oli takuu-
varma talkoolainen valmistaen kilpailupaikko-
ja ja -välineitä. Aktiivisuudellaan hän sai 
muutkin mukaan ja toiminta oli siitä johtuen 
vilkasta niin Seniorikerhossa kuin Yhdistyk-
sessäkin. Opeteltuaan tietokoneen käytön hän 
toimi yhdistyksessä jäsenrekisterin hoitajana 
ja valmisti vuosittaiset tapahtumakalenterit. 
Lars teki lisäksi aloitteita Liitolle seniorikerho-
toiminnan kehittämiseksi sekä suunnitteli juh-
lamitalin Kerhon ja yhdistyksen käyttöön (ku-

vassa). Tilintarkastajana 
hän toimi useita vuo-
sia.

Seniorikerhon kun-
niapuheenjohtajaksi 
hänet kutsuttiin 

vuonna 2002 ja hänelle 
on myönnetty Liiton 

pronssinen ja hopeinen 
kunnialevyke. Lisäksi hänelle 

on myönnetty Suomen Valkoisen Ruusun 1 lk:n 
mitali kultaristillä, Suomen Leijonan Ansioris-
ti ja kauppakamarin kultainen 40 v. ansioristi.

Lars Lastusilta toimi tarmokkaasti myös 
Vapaussodan ja Itsenäisyyden Salon Seudun 
Perinneyhdistyksen hallituksessa 15 vuotta ol-
len myös sen perustajajäsen.

Lars Lastusillan muistoa kunnioittaen:
Salon Seudun Autoteknillinen Yhdistys ry
Salon Seudun Autoteknillinen Yhdistys 
Seniorikerho

IM MEMORIAM

Yhdistyksen senioritoiminnan kehittäjä  
Lars Lastusilta
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SATL oli mukana 27.3.2012 
Eduskunnassa luovuttamassa 
autoalan etujärjestöjen kanssa 
kirjelmää ministereille ajokort-
tien virhepistejärjestelmän luo-
miseksi. Kirjelmän vastaanotti-
vat liikenneministeri Merja 
Kyllönen (vas) ja oikeusminis-
teri Anna-Maja Henriksson 
(r).

Nykyisen lainsäädännön mu-
kaan poliisin on määrättävä 
ajo-oikeuden haltija ajokieltoon, 
jos ajo-oikeudenhaltija on vä-
hintään neljästi kahden vuoden 
tai kolmesti vuoden kuluessa 
syyllistynyt moottorikäyttöistä 
ajoneuvoa kuljettaessaan mää-
rättyihin liikennerikkomuksiin. 
Uusien kuljettajien osalta ajo-
kieltoon vaikuttavien tekojen 
määrä on tätä pienempi. Ajo-
kiellon vaihtoehtoisena toimen-
piteenä on varoitus, mikäli ajo-
oikeus on ajo-oikeuden haltijal-
le välttämätön eikä tekojen ole 
katsottava osoittavan piittaa-
mattomuutta tieliikennettä 
koskevista säännöksistä. Ajo-
korttilainsäädännön uudistami-
sen yhteydessä vuonna 2011 
ajokieltoon vaikuttavien teko-
jen määrää lisättiin.

SATL mukana 
vaikuttamassa

SATL oli mukana 
luovuttamassa 
kirjelmää ministereille 
ajokorttien virhepiste-
järjestelmän 
luomiseksi.

Suomen ajokieltojärjestelmä 
toistuvien rikkomusten osalta 
ei ota huomioon tekojen vaka-
vuutta, vaan kolme suhteellisen 
pientäkin rikkomusta vuodessa 
voivat aiheuttaa kuljettajalle 
ajokiellon, jonka pituus on vä-
hintään neljä viikkoa. Ajokiel-
lon ajaksi ammattikuljettaja 
normaalisti menettää toimeen-
tulonsa kokonaan, mikä on erit-
täin kova rangaistus tekojen 
luonteeseen nähden ja ulottuu 
vaikutuksiltaan kuljettajan ko-
ko perheeseen.

Kirjelmässä esitetään ajo-
kieltojärjestelmään toistuvien 
liikennerikkomusten pisteytys-
tä, jolloin rikkomusten vaka-
vuus ja liikenneturvallisuuden 
vaarantuminen heijastuisivat 
määrättyihin ajokieltoihin.

Kirjelmän luovuttivat seu-
raavien järjestöjen edustajat: 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka 
SKAL:n puheenjohtaja Ahti 
Myllys, Autoliikenteen Työnan-
tajaliitto ALT:n toimitusjohtaja 
Mari Vasarainen, Auto- ja 
Kuljetusalan Työntekijäliitto 
AKT:n palkkasihteeri Pasi Ri-
tokoski, Suomen Autokoululii-
ton toimitusjohtaja Kaija Sa-
volainen, Autoliiton toimitus-
johtaja Pasi Nieminen, Linja-
autoliiton toimitusjohtaja Heik-
ki Kääriäinen, Suomen Auto-
teknillisen Liiton puheenjohta-
ja Keijo Mäenpää ja toimin-
nanjohtaja Pasi Perhoniemi, 
sekä Suomen Taksiliiton pu-
heenjohtaja Jari Lemmetyi-
nen ja toimitusjohtaja Lauri 
Säynäjoki.

Ministereiltä saatu palaute 
oli positiivinen asian eteenpäin 
viemiseksi.
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Pasi Perhoniemi

Uudenmaan alueella se-
nioritoimintaa harjoitetaan ak-
tiivisesti ainakin Riihimäen 
nurkilla, Riihimäen ATY:n seni-
oreiden vetäjä Juhani Rissa-
nen on aktiivisesti ollut järjes-
tämässä tapahtumia. Mukana 
ovat olleet myös muut Uuden-
maan alueella toimivat yhdis-
tykset. Kevään aikana Riihimä-
ellä vaikuttavan Würth Oy:n ti-
loissa on kokoonnuttu kahteen 
kertaan asian puitteissa. 

Näistä ensimmäisellä kerral-
la 12.4.2012 illan ohjelmasta 

Uudenmaan 
senioritoimintaa

oli kaikkiaan 24 henkilöä.
Ennen tätä tilaisuutta allekirjoittaneella 

oli yhdessä Saarialhon kanssa mahdollisuus 
tutustua Riihimäen vankilan ammattikou-
luun, jossa Juhani Rissanen oli aikoinaan 
tehnyt oman työuransa. Kyseessä oli positii-
visessa mielessä silmiä avaava kokemus yh-
teiskunnallisesti tärkeässä asiassa.

Toinen tilaisuus oli heti vapun jälkeen 
2.5.2012. Silloin tapaamisen aiheena oli 
90-luvun alkupuolella Riihimäen ATY:n te-
kemästä matkasta Tšekkoslovakiaan koos-
tettu video. Tuosta 20 vuoden takaisesta 
matkasta oli nähtävillä myös iso läjä valoku-
via. Paikalla oli myös muutamia matkalle 
osallistuneita henkilöitä. Tilaisuuden yhtenä 
ohjelmanumerona luovutettiin Würth Oy:n 
hallituksen puheenjohtajalle Pentti Ranta-
selle Liiton viiri.

Emeritusprofessori 
Antti Saarialho 

pitämässä luentoaan 
Uudenmaan 

senioreille.

Riihimäen vankilan ammattikoulussa 
on aikoinaan valmistettu myös tämä 
moottori, jonka toteutuksesta vastasi 
Juhani Rissanen.

vastasi Liiton kunnia-
puheenjohtaja emeri-
tusprofessori Antti 
Saarialho, joka luen-
noin sotavuosien ai-
kaan sijoittuvasta mie-
lenkiintoisesta aihees-
ta ”Petsamon nikkeli”. 
Paikalla kuulemassa 
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•	 perinteet	ulottuvat	vuoteen	1934
•	 SATL	on	FISITA:n	ja	EAEC:n	suomalainen
 edustaja
•	 SATL	kuuluu	jäsenenä	Moottoriliikenteen	
 Keskusjärjestöön ja Liikenneturvaan sekä 
 toimii tieliikenteen valtakunnallisen 
 erikoismuseon Mobilian taustayhteisönä
•	 SATL	järjesti	ensimmäisen	pohjoismaissa	
 pidetyn FISITA -maailmankongressin 
 vuonna 2002
•	 SATL	on	puolueeton	asiantuntija
•	 Jäseneksi	voi	liittyä	esimies-,	asiantuntija-		
 tai vastuutehtävissä auto- tai kuljetusalalla 
 toimiva asiantuntija, teknikko, insinööri ja 
 diplomi-insinööri

Jäsenedut
•	 Alan paras ammattilehti Suomen Autolehti
•	 Ilmainen	opiskelijajäsenyys	alan	ammatti-	
 ja tiedekorkeakoulujen opiskelijoille
•	 Autoalan	Koulutuskeskuksen	kurssit	
 SATL-jäsenhintaan
•	 Jäsenjulkaisu	Satelliitti	
•	 Autoalan	verkosto	ja	asiantuntemus,	
 yli 6000 jäsentä
•	 Kesäpäivät	ja	jäsentapahtumat
•	 FISITA:n	jäsenedut	(esim.	ATZAuto-
 Technology -lehti sähköisessä muodossa)
•	 Kylpylähotelli	Kivitipun	tarjoukset	
 jäsenistölle

SATL:n tarkoitus
•	 Jäsenkunnan	teknillisen	ja	toiminnallisen	
 ammattitaidon kehittäminen
•	 Jäsenkunnan	verkoston	ja	verkostoitumisen	
 kehittäminen
•	 Autoalan	ja	tieliikenteen	edistäminen

Mitä SATL tekee?
•	 Järjestää	paikallisia	ja	valtakunnallisia	
 kokous- ja koulutustilaisuuksia
•	 Luo	ja	ylläpitää	kansainvälisiä	kontakteja
•	 Kustantaa	alan	julkaisuja
•	 Järjestää	alan	ammattimessut	yhteistyössä	
 sidosryhmiensä kanssa

SATL-JÄSENYYS 
KANNATTAA

Kesälukemiseksi SATL ”Pitkänsillan-
rannasta Kamppiin” -historiikki

Liiton 75-vuotisjuhlavuoden kunniaksi julkaistu his-
toriikki, jonka kirjoittajana on toiminut Liiton enti-
nen toiminnanjohtaja Heikki Haapaniemi. 
Kirjan hinta 
jäsenille on 24,90 € 
(ei jäsenille 46,00 €).

 SATL –TUOTTEITA

SATL –isännänviiri
Kesäksi viiri salkoon! Suomen lipun sinivalkoisella 
pohjalla SATL:n logo. Viirin koko on 45 x 500 cm. 
Hinta 39 euroa.

Uusi SATL -lippalakki

Uusi Liiton logolla varustettu 
lippalakki saapuu tarjolle 
heinäkuun alussa. Tilaa-
malla lakin ennakkoon, 
saat sen vielä kesähel-
teille suojaamaan päätä aurigon
porotukselta. Hinta 12 euroa/kpl.
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 SATL –TUOTTEITA
Jäsenkyselyn ja 

jäsenhankintakilpailun 

yllätyspalkinnot 
on arvottu

SATL:n viimekesäisen jäsenkyselyn ja vuoden 2012 Liittokoko-
ukseen päättyneen jäsenhankintakilpailun yllätyspalkinnot ar-
vottiin Porissa järjestetyn Liittokokouksen yhteydessä lauantai-
na 17.3.2012 kokousväen silmien edessä. Ennakkoon ilmoitetun 
mukaisesti jäsenkyselyyn sähköisesti vastanneiden kesken arvot-
tiin viisi yllätyspalkintoa ja jäsenhankintakilpailuun uusia jäse-
niä ilmoittaneiden kesken kolme yllätyspalkintoa.

Jäsenkyselyyn sähköisesti vastanneista palkintoja voittivat seu-
raavat:
● Kamasa työkalusarjan voitti: Jarkko Lehtinen (Vantaa)
● Lahjakortin kahdelle kylpylähotelli Kivitippuun voitti: Jyrki 
Laurila (Karhunkylä)
● TomTom XL2 GPS-paikantimen voitti: Matti Arvo (Espoo)
● Siljalinen matkalahjakortin Tukholman risteilylle voitti: Henri 
Waldén (Lahti)
● Lahjakortin 22h ristelylle Tallinkin Baltic Prinsessillä voitti: 
Sampo Saari (Lahti)

Jäsenhankintakilpailuun uusia jäseniä hankkineista palkintoja 
voittivat seuraavat:
● Kamasa työkalusarjan voitti: Henri Waldén (Lahti)
● Garmin Nüvi 1390 LMT GPS-paikantimen voitti: Timo Sanna 
(Nummela)
● Lahjakortin 22h ristelylle Tallinkin Baltic Prinsessillä voitti: 
Jarno Muttilainen yhdessä Jarkko Peltosen kanssa (Mikkeli)

Kaikki palkinnot on toimitettu saajilleen postitse.

SATL-mikrokuituliina
Liiton logolla ja autoaiheisella 
kuvalla varustettu mikrokuitu-
liina, joka on tarkoitettu muun 
muassa silmä- ja aurinkolasien 
sekä tietokonenäyttöjen putsaa-
miseen klähmintäjäljistä ja 
muusta ryönästä. Eli jos maise-
ma näyttää sumealta tai muu-
ten harmaalta, kannattaa lins-
sit ensin puhdistaa SATL:n 
mikrokuituliinalla ja tutkia sit-
ten, jotta vieläkö maailma näyt-
tää yhtä sumealta. Koko on  
10 cm x 10 cm ja se on pakattu 
omaan muovitaskuunsa. Hyvä 
tuote Yhdistyksille uuden jäse-
nen tervetuliaislahjaksi. Hinta 
on 2,50 €/kpl. Jos tilataan  
20 kpl tai enemmän, on hinta 
2,00 €/kpl.

Hintoihin lisätään toimitusku-
lut. Tilaukset: helga.karkkai-
nen@satl.fi tai 09-694 4724.
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Pasi Perhoniemi

Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry 
on vuonna 1993 perustanut Moottoriliikenteen an-
siomitalin. Tasavallan presidentin on antanut mi-
talista 1.4.2007 voimaan tulleen asetuksen ja Suo-
men Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritari-
kuntien Suurmestari on hyväksynyt mitalin viral-
listen mitalien listaan. Moottoriliikenteen ansio-
mitalin myöntää asetuksen mukaan Iiikenne- ja 
viestintäministeri Moottoriliikenteen Keskusjär-
jestö ry:n hallituksen asettaman mitalitoimikun-
nan esityksestä.

Moottoriliikenteen 
ansiomitalit

Ansiomitalin saivat:
 Mitali nro 152: Puheenjohtaja Ahti Myllys, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
 Mitali nro 153: Toimitusjohtaja Eva Kyllönen, AKL-Palvelu Oy
 Mitali nro 154: Liikkuvan poliisin päällikkö Kari Rantala
 Mitali nro 155: Tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund, VTT
 Mitali nro 156: Varatoimitusjohtaja Pekka Niemi, Autoalan Keskusliitto ry
 Mitali nro 157: Toiminnanjohtaja Seppo Lehto, Lounais-Suomen Taksiyrittäjät ry
 Mitali nro 158: Diplomi-insinööri Seppo Soratie
 Mitali nro 159: Toimitusjohtaja Seppo Tolonen, Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry
 Mitali nro 160: Professori Jorma Mäntynen, Tampereen teknillinen yliopisto

Mitali myönnetään ansiokkaasta valtakunnal-
lisesta toiminnasta suomalaisen moottori liiken-
teen hyväksi, tai henkilölle, joka pitkäaikaisella ja 
tuloksekkaalla työllään on edistänyt tieliikenteen 
kehittämistä.

Liikenneministeri Merja Kyllönen jakoi 9. 
toukokuuta 2012 myöntämänsä Moottoriliiken-
teen ansiomitalit yhdeksälle tieliikenteen toimin-
taa valtakunnallisesti edistäneelle henkilölle. Luo-
vutustilaisuudessa mukana oli myös kansliapääl-
likkö Harri Pursiainen.

Mitaleja on myönnetty vuodesta 1993 lähtien kai-
ken kaikkiaan siis 160 kappaletta. Mitalissa on 
kuvattuna auton ohjauspyörä ja ajajan kädet sekä 
teksti ”Moottoriliikenteen hyväksi”.

Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry on kah-
deksan tieliikennejärjestön yhteistyöelin. Jäseni-

nä ovat Autoalan Keskusliitto ry, Autoliitto ry, Au-
totuojat ry, Linja-autoliitto ry, Suomen Autokoulu-
liitto ry, Suomen Autoteknillinen Liitto ry, Suomen 
Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ja Suomen Taksi-
liitto ry.
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Eskola Paavo
synt. 6.10.1934
Savonlinna 

Silvennoinen Reino
synt. 23.3.1939
Kouvola

Mustonen Hannu
synt. 16.12.1949
Savonlinna

Vatén Marjatta
synt. 9.4.1949
Heinola

Jonninen Heikki
synt. 5.9.1945
Karhula

Siukola Aarno
synt.11.8.1935
Tampere

Palo-oja Juhani
synt. 11.5.1943
Lahti

Merger Janne
synt. 27.1.1974
Vantaa

Partanen Pekka
synt. 24.6.1959
Jokela

Paukkula Martti
synt. 17.7.1941
Vantaa

Nurmi Pentti
synt. 28.3.1930
Kangasala

Lastusilta Lars
synt. 23.4.1923
Salo

Hellsten Olavi
synt. 14.3.1927
Harjavalta

Aalto Torsti
synt. 8.3.1942
Kotka

Rosilainen Keijo
synt. 14.11.1934
Kotka

West Keijo
synt. 1.4.1949
Helsinki

Väyrynen Toivo
synt. 22.9.1927
Rovaniemi

Laine Pauli
synt. 1.12.1920
Helsinki

Markkanen Unto
synt. 25.7.1941
Räsälä

Lumiaro Sakari
synt.18.3.1941
Tuusula 

Meriläinen Pekka
synt.3.4.1935
Joensuu

Nissilä Kalle
synt. 16.4.1925
Pori

Grönroos Reijo
synt. 7.8.1929
Salo

Keskuudestamme 
poistuneet SATL:n jäsenet 
Satelliitti 2/2011 jälkeen

SATL:n Antti Saarialho -rahaston

apurahat
Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat 
anotut apurahat:

  Metropolia Motorsport ry:lle vuonna 2013  
 valmistuvan ensimmäisen sähkökäyttöisen  
 Formula Student -kilpa-auton vuoden 2012  
 aikana tapahtuvan kehitystyön tukemiseksi  
 3 000 €.

  TAMK Formula Student ry:lle vuoden   
 2012 aikana tapahtuvan Formula Student  
 -kilpa-auton kehitystyön tukemiseksi 
 2 000 €.

Antti Saarialho –rahaston hallitus

Suomen Autoteknillinen Liitto ry
Köydenpunojankatu 8, 00180 Helsinki 
Puh. 09-694 4724

SATL:n Olof Enbom -rahaston

apurahat
Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat 
anotut apurahat:

  Helsingin Autoinsinöörikouluttajat ry:lle  
 dieselhenkilöautojen kylmäkäytettävyys   
 -selvityksen tekemiseen opiskelija-
 projektina 1 000 €.
 
 

Olof Enbom –rahaston hallitus

Suomen Autoteknillinen Liitto ry
Köydenpunojankatu 8, 00180 Helsinki
Puh. 09-694 4724
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Etelä-Satakunnan Autoteknillinen Yhdistys ry 

Puh.joht. Insinööri Veikko Syrjä gsm 0400-877 472 
 Kävelykatu 20   
 38200  SASTAMALA   
 veikko.syrja@kabus.fi  

Siht. Ajomestari Olli Kattilakoski gsm 040-705 8475 
 Onkiniemenkatu 4 A 9   
 38200 SASTAMALA   
 olli.kattilakoski@kabus.fi  

Rah.hoit. Koulutuspäällikkö Heikki Parri    
 Jokirannankatu 6 gsm 040- 806 2371 
 32700 HUITTINEN gsm 040- 500 8860 
 heikki.parri@tampere.fi   
 
Forssan Autoteknillinen Yhdistys ry  

Puh.joht. Katsastusmies Heikki Alavalkama gsm 0400-716 641 
 Tammelantie 26   
 31300 TAMMELA   
 heikki.alavalkama@gmail.com  

Siht. ja Kats.as.esimies Seppo Kaija puh.t 075 323 2900 
rah.hoit. Kannistonkatu 18 k 03-435 4905 
 30300  FORSSA gsm 045-632 2900 
 seppo.kaija@a-katsastus.fi fax 075 323 2901 
    
Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry 

Puh.joht. Insinööri Juha Seppälä gsm 050-502 2915 
 Metsämyllynpolu 11   
 04220 KERAVA   
 juha.seppala@diagno.fi  

Siht. Juuso Pahlsten gsm 0400-688  639 
 Hakaniemenranta 12 E 110   
 00530 HELSINKI   
 juuso.pahlsten@gmail.com  

Rah.hoit. Insinööri Jari Pynnönen gsm 040-587 3701 
 Niuhalanraitti 15 B   
 03400 VIHTI   
 jaritpynnonen@gmail.com   
   
Hämeenlinnan Autoteknillinen Yhdistys ry 

Puh.joht. Insinööri Risto Liukkonen gsm 040-869 6576 
 Kaarlonkatu 26 B   
 13210 HÄMEENLINNA   
 ripa.liukkonen@gmail.com  

Siht. Tuotepäällikkö Juha-Tapani Nuorala gsm  050-404 6757 
 Kissanhännäntie 10 B   
 12400 TERVAKOSKI   
 juha.nuorala@elisanet.fi   
 Liikenneopettaja Aulis Nurmi   
 Vuorikatu 15 as 7   
 13100 HÄMEENLINNA   
 aulis.nurmi@armas.fi   
   
Imatran Autoteknillinen Yhdistys ry  

Puh.joht Opettaja Markku Kiljunen gsm 0400-575 912 
 Kanavakuja 7 AS 20 gsm 044-277 7262 
 55100 IMATRA   
 markku.kiljunen@ekamo.fi  

Siht. ja Tullitarkastaja  Pasi Sarantila gsm 0400-584 511 
Rah.hoit. Sallinkuja 11 gsm 040-332 5806 
 55100  IMATRA   
 pasi.sarantila@pp.inet.fi   
   
    

  Yhdistysten toimihenkilöt 2012 
Itä-Hämeen Autoteknillinen Yhdistys ry  

Puh.joht. Yrittäjä Teemu Koivisto gsm 0400-623 503 
 Niittykatu 1 A 18   
 18100 HEINOLA   
 teemu.koivisto@pp.nic.fi  

Siht.  Huoltoneuvoja Mirja Varjonen puh.t 03-715 3741 
 Metsolantie 8 A 1 gsm 045-133 7623 
 18200 HEINOLA   
 pertti_varjonen@pp.inet.fi  

Rah.hoit. Korjaamopäällikkö Teijo Lavio gsm 0400-494 659 
 Tyyrpuurintie 20   
 18100 HEINOLA   
 usa-osa@phnet.fi   
 
Itä-Uudenmaan Autoteknillinen Yhdistys ry 

Puh.joht. Kats.as.pääll. Nils-Göran Byman puh.t 075 323 2430 
 Kvarnängsvägen 19 fax 075 323 2431 
 01190  BOX  

Siht. Katsastusmies Esa Perälä puh.t 075 323 3090 
 Loviisantie 847 fax 075 323 3091 
 07280 ILOLA   
 esa.perala@a-katsastus.fi  

Rah.hoit. Teknikko Peter Ramm-Schmidt puh.k 019-524 7711 
 Adlercreutzinkatu 35 B 7 fax 019-584 710 
 06100 PORVOO   
    
Joensuun Seudun Autoteknillinen Yhdistys ry 
Puh.joht. Jälkimarkkinointipäällikkö Pekka Penttinen   
 Pajutie 1 A 1   
 81100 KONTIOLAHTI   
 pekka.penttinen@e-hartikainen.fi  

Siht. ja Lehtori Kauko Tahvanainen Puh.k 013-741 862 
rah.hoit. Ohvanantie 273 gsm 0400-629 592 
 82200  HAMMASLAHTI   
 kauko.tahvanainen@telemail.fi   
   
Jyväskylän Autoteknillinen Yhdistys ry  

Puh.joht. Myyntipääll. Jukka Autio gsm 0400-582 328 
 Manttaalintie 3 as 2 gsm 0400-618 409 
 40950 MUURAME   
 jukka.autio@jklautotarvike.fi  

Siht.ja Erityisavustaja Jenni Autio gsm 040-590 1476 
rah.hoit. Manttaalitie 3 as 2   
 40950 MUURAME   
 jenni.autio@edu.muurame.fi   
    
Kajaanin Autoteknillinen Yhdistys ry  

Puh.joht. Opettaja Mikko Moilanen gsm 044-797 4547 
joht. Villa Sara Osmonkatu 4   
 87100 KAJAANI   
 mikko.moilanen@kao.fi  

Siht. ja Opettaja Markus Tervonen gsm 044-797 4561 
rah.hoit. Nakertajantie 52   
 87830 NAKERTAJA   
 markus.tervonen@kao.fi   
    
Kangasniemen Autoteknillinen Yhdistys ry   
Puh.joht. Freelancetoim. Heikki Haapaniemi gsm 040-725 5711 
 Tikkaranta 133   
 51200 KANGASNIEMI   
 heikki.haapaniemi@elisanet.fi   
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Siht. Yrittäjä Pauli Kohvakka gsm 040-515 1727 
 Levälahdentie 309   
 51200 KANGASNIEMI    
 pauli.kohvakka@pp.inet.fi  

Rah.hoit. Toim.joht. Eija Haapaniemi gsm 040-550 0743 
 Tikkaranta 133   
 51200 KANGASNIEMI   
 eija.haapaniemi@elisanet.fi   
   
Keski-Pohjanmaan Autoteknillinen Yhdistys ry 

Puh.joht. Insinööri Samppa Kalliosalo gsm  050-406 1717 
 Hintsantie 2 as 12   
 67400 KOKKOLA   
 samppa.kalliosalo@gmail.com  

Siht. Työnjohtaja Pasi Karvonen gsm  040-543 4832 
 Pitkänsillankatu 34 A 4   
 67100 KOKKOLA   
 pasi.karvonen@veho.fi  

Rah.hoit. Insinööri Pasi Herronen gsm 040-572 6227 
 Feijulankuja 1   
 68300 KÄLVIÄ   
 pasi.herronen@kpedu.fi   
   
Keski-Uudenmaan Autoteknillinen Yhdistys ry 

Puh.joht. Autoteknikko Reijo Stevander gsm 0400-442 603 
 Sibeliuksenkatu 29 A 15   
 04400 JÄRVENPÄÄ   
 reijo.stevander@gmail.com  

Siht. Tekn.myyjä Arto Miiluniemi puh.t 010 308 3575 
 Forssankatu 8 gsm 040-592 5723 
 04430 JÄRVENPÄÄ fax 019-729 010 
 myynti.12284@wurth.fi  

Rah.hoit. Yrittäjä Veijo Pesonen gsm 0400-470 077 
 Sipoontie 57   
 04430 JÄRVENPÄÄ   
 veijo_pesonen@pp.inet.fi   
   
Kotkan Autoteknillinen Yhdistys ry  

Puh.joht. Korjaamotyönjohtaja Esa Juntto gsm 040-587 0574 
 Korpikatu 9 gsm 044-232 3577 
 48600 KOTKA   
 esa.juntto@mbnet.fi  

Siht. Varaosamyyjä Esa Ristilä gsm 050-567 6596 
 Kotilotie 9 puh.t 010 232 0526 
 48310 KOTKA   
 esa.ristila@raskone.fi  

Rah.hoit. Olavi Piirainen gsn 0400-551 207 
 Vihannestie 19   
 48700 KOTKA   
 olavi.piirainen@kymp.net   
   
Kuopion Autoteknillinen Yhdistys ry  

Puh.joht. Insinööri Antti Kovanen gsm 050-502 8050 
 Ruotsinkatu 7   
 70620  KUOPIO    
 puheenjohtaja@katy.fi  

Siht. Linja-auton kuljettaja Tommi Suhonen gsm 050-360 5930 
 Luotsitie 18 A 4   
 70460 KUOPIO   
 sihteeri@katy.fi  

Rah.hoit. Paikallispäällikkö Jouni Bergroth gsm 050-308 4481 
 Saaristokatu 36 A 2   
 70840 KUOPIO   
 rahastonhoitaja@katy.fi  

    
Laaksojen Autoteknillinen Yhdistys ry  

Puh.joht. Lehtori evp Pekka Kneckt gsm 0400-289 470 
 Tornitie 17   
 85500  NIVALA   
 pekka.kneckt@gmail.com  

Siht. Lehtori Tomi Huovari gsm 0500-385 356 
 Takalontie 5   
 85410 SIEVI   
 tomi.huovari@jedu.fi  

Rah.hoit. Lehtori evp. Pekka Kneckt gsm 0400-289 470 
 Tornitie 17   
 85500 NIVALA    
 pekka.kneckt@gmail.com   
  
Lahden Autoteknillinen Yhdistys ry  

Puh.joht. Insinööri Unto Tervo gsm. 050-526 5955 
 Paulakatu 10   
 15680  LAHTI   
 unto.tervo@salpaus.fi  

Siht. Insinööri Henri Walden gsm 040-742 1017 
 Tuomenojankatu 3   
 15700 LAHTI   
 henri.walden@gmail.com   
Rah.hoit. Jani Juttula gsm 050-348 4214 
 Mönjätie 19   
 15560  NASTOLA   
 janijuttula@gmail.com   
   
Lappeenrannan Autoteknillinen Yhdistys ry 

Puh.joht Insinööri Antti Hiiri gsm 0500-848 663 
 Savimäenkatu 13 E   
 53550 LAPPEENRANTA    
 antti.hiiri@luukku.com  

Siht. Teknikko Erkki Lääperi gsm 0400-658 518 
 Jousimiehenkatu 8 B 12   
 53850 LAPPEENRANTA   
 erkki.laaperi@gmail.com  

Rah.hoit. Yrittäjä Arto Kiljunen    puh.t 05-414 2978 
 Jauhialantie 29 gsm 0400-752 580 
 54920 TAIPALSAARI fax 05-414 2971 
 ak@autotarget.fi   
   
Länsi-Pohjan Autoteknillinen Yhdistys ry  

Puh.joht. Työnjohtaja Vesa Inkilä puh.t 0400-524 150 
 Kivikkotie 7   
 94400 KEMINMAA   
 vesa.inkila@pp1.inet.fi  

Siht.ja Teknikko Hannu Keskitalo puh.t 075 323 3840

Rah.hoit. Saarenpäänkatu 29 B 20 gsm 050-322 0822 
 95400  TORNIO   
 hannu.keskitalo@a-katsastus.fi   
   
Länsi-Uudenmaan Autoteknillinen Yhdistys ry 

Puh.joht. Insinööri Ilpo Skog gsm 045-632 2406 
 Tehtaankatu 11 A 9   
 08100 LOHJA   
 ilpo.skog@a-katsastus.fi  

Siht. Teknikko Reijo Puumalainen gsm 0440-610 267 
 Haukankatu 1   
 08150 LOHJA   
 reijo.puumalainen@ykkoskatsastus.fi  

Rah.hoit. Insinööri Ossi Kiviniemi   
 Lääkekuja 4 gsm 040-588 7133 
 08200 LOHJA   
 ossi.kiviniemi@luksia.fi   
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Mikkelin Autoteknillinen Yhdistys ry 

Puh.joht. Yrittäjä, DI Jarkko Peltonen gsm 0400-954 206 
 Kielotie 1   
 50600 MIKKELI   
 jjpelto@luukku.com  

Siht. Insinööri Jarno Muttilainen gsm 044-533 6238 
 Haikutupa 2   
 50170 MIKKELI   
 jarno.muttilainen@autosompa.fi  

Rah.hoit. Insinööri Ari Lapinvuo       gsm 0400-555 325 
 Laajatie 15 E 18   
 50500 MIKKELI       
 ari.lapinvuo@esedu.fi   

Nurmeksen Autoteknillinen Yhdistys ry  

Puh.joht. Insinööri Jouko Kankare puh.t 013-244 3802 
 Katajatie 2   
 75530  NURMES   
   
Oulun Autoteknillinen Yhdistys ry  

Puh.joht. Insinööri Eero Kukko gsm 040-514 0733 
 Oksatie 11   
 90800 OULU   
 ekukko@osao.fi  

Siht. Insinööri Ville-Pekka Sarén gsm 040-587 8133 
 Rantakestiläntie 6 as 1   
 91100 II   
 sarenvp@gmail.com  

Rah.hoit. Teknikko Markku Kunelius   
 Juolavehnäntie 1 C as 1 gsm 050-309 6181 
 90580 OULU   
 markku.kunelius@luukku.com   
  
Pohjois-Kymenlaakson Autoteknillinen Yhdistys ry 

Puh.joht. Insinööri Petri Seppälä gsm 040-315 7054 
ja siht. Riihitallinpolku 6   
 45370 VALKEALA   
 ptseppal@luukku.com  

Siht. Opistoupseeri Janne Tirkkonen gsm 040-701 4155 
 Vekaranranta 22 a    
 46140 VEKARANJÄRVI   
 janne.tirkkonen@mil.fi  

Rah.hoit. Liikenneopettaja Kari Eskelinen gsm 0400-610 550 
 Niinikuja 5   
 45360 VALKEALA   
 kari.eskelinen@kymp.net   
   
Porin Autoteknillinen Yhdistys ry  

Puh.joht. Yrittäjä Jarmo Lautamäki  Puh.t 02-538 0745 
 Hongikkotie 21 gsm 040-546 8228 
 28540 PORI   
 jarmo.lautamaki@pp.nic.fi  

Siht. Kiisteistövalittäjä Airi Leppänen Puh.k 02-538 8672 
 Airinkuja 9 gsm 040-596 5357 
 28400 ULVILA   
 airi.leppanen@kotikunsultit.fi  

Rah.hoit. Autokatsastaja Olli Helander puh.t 02-529 9950 
 Äijöntie 14 gsm 040-530 9936 
 28190 PORI   
 olli.hela@gmail.com   
 
Rauman Autoteknillinen Yhdistys ry  

Puh.joht. Insinööri Pasi Gröndahl gsm 0500-329 800 
 Urposentie 2   
 26510  RAUMA   
 pasi.grondahl@luukku.com   
   

Siht. Teknikko Seppo Juhala gsm 0400-831 417 
 Iso-Perentie 64   
 27100 EURAJOKI   
 seppo.juhala@suomi24.fi  

Rah.hoit. Insinööri Raili Gröndahl gsm 050-550 1459 
 Urposentie 2   
 26510 RAUMA   
 raili.grondahl@luukku.com   
   
Riihimäen Autoteknillinen Yhdistys ry  

Puh.joht. Lehtori Erkki K Virtanen gsm 040-330 5273 
 Neidonkuja 4   
 11120 RIIHIMÄKI   
 erkki.virtanen@hyria.fi  

Siht. Työnjohtaja Erkki Lepola gsm 044-515 9604 
 Varvikontie 33   
 12520 KORMU   
 erkki.lepola@hf-autohuolto.fi  

Rah.hoit. Lehtori Olli Lohilahti  gsm 050-415 3687 
 Viikalankuja 9   
 04200 KERAVA   
 olli.lohilahti@hyria.fi   
   
Rovaniemen Autoteknillinen Yhdistys ry  

Puh.joht. Insinööri Kimmo Herranen gsm 040-702 5795 
 Kyntöpolku 13   
 96190 ROVANIEMI   
 kimmo.herranen@lao.fi  

Siht. Teknikko Esko Kulusjärvi gsm 040-528 8079 
 Jahtipolku 11   
 96910 ROVANIEMI   
 esko.kulusjarvi@gmail.com  

Rah.hoit. Lentokonehuoltoupseeri 

 Juha-Pekka Koskinen gsm 0400-266 389 
 Katajamäentie 4   
 96100 Rovaniemi   
 juha-pekka.koskinen@pp.inet.fi   
   
Salon Seudun Autoteknillinen Yhdistys ry  

Puh.joht. Yrittäjä Mika Koponen puh. t 02-731 4590 
 Antintie 6 gsm 0400-328 635 
 25410 SUOMUSJÄRVI fax 02-731 4059 
 salonautokoma@ebaana.net  

Siht. Myyjä Jaana Koli-Vigelius gsm 040-835 2301 
 Torpankatu 3   
 24100 SALO   
 esa.vigelius@koneistamo.inet.fi  

Rah.hoit. Huoltopäällikkö Martti Lehtinen puh.t 02-727 3032 
 Sinivuortentie 4 k 02-733 7768 
 25500 PERNIÖ    
 martti.lehtinen@pernio.salonseutu.fi   
   
Savonlinnan Autoteknillinen Yhdistys ry  

Puh.joht. Insinööri Ari Lybeck gsm 0500-923 218 
 Panunkatu 48 B 3   
 57200 SAVONLINNA   
 arilybe@netti.fi  

Siht. Korj.pääll. Kari Silvennoinen  gsm 0440-518 418 
 Horsmankatu 4   
 57220 SAVONLINNA   
 kari.silvennoinen@savilahdenauto.fi  

Rah.hoit. Kats.as.esimies Juha Herttuainen gsm 045-632 3043 
 Poppelitie 18  

 57220  SAVONLINNA   
 juha.herttuainen@a-katsastus.fi   
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Seinäjoen Seudun Autoteknillinen Yhdistys ry 

Puh.joht. Vahinkotarkastaja Riku Kangastie k. 050-514 7154 
 Karjalankatu 17 gsm 040-834 0154 
 60120 SEINÄJOKI   
 riku.kangastie@gmail.com  

Siht. Insinööri Marko Latva-Kyyny gsm 040-801 1665 
 Vainionpääntie 17   
 66300 JURVA   
 marko.latva-kyyny@rejlers.fi  

Rah.hoit. Lehtori Erkki Maunus gsm 044-465 7143 
 Rantatie 5 gsm 050-516 1997 
 63100 KUORTANE   
 ermaunus@gmail.com   
   
Sodankylän Autoteknillinen Yhdistys ry  

Puh.joht. Katsastusmies Juhani Hietanen puh.t 075 323 3820 
 Piilolantie 3 k 016-610 138 
 99600  SODANKYLÄ fax 075 323 3821 
 juhani.hietanen@a-katsastus.fi  

Siht. ja Katsastusmies Olavi Suutari-Jääskö puh.t 075 323 3820 
rah.hoit. Haastajantie 22 B 11 fax 075 323 3821 
 99600  SODANKYLÄ gsm 0400-291 843 
 olavi.suutari-jaasko@a-katsastus.fi   
   
Tampereen Autoteknillinen Yhdistys ry  

Puh.joht. Suunnittelupäällikkö Pentti Ala-Maakala gsm. 040-861 7310 
 Niemikatu 9-11 A 3 puh.t 03-214 6864 
 33230 TAMPERE   
 pentti.ala-maakala@agcocorp.com  

Siht. Tutkimusinsinööri Pekka Hjon puh.k 040-737 4161 
 Välimaankatu 1-5 B 24 puh.t 040-861 7734 
 33500 TAMPERE   
 pekkahjon@gmail.com  

Rah.hoit. Myynti-insinööri Eero Kallio gsm. 040-546 5469 
 Pellervonkatu 23 B 14   
 33540 TAMPERE   
 eero.kallio@merca-autoasi.fi   
   
Turun Autoteknillinen Yhdistys ry  

Puh.joht. Koulutuspäällikkö Sami Nikkilä gsm 044-272 9979 
 Peltolantie 1   
 23120 MIETOINEN   
 sami.nikkila@luukku.com  

Siht.  Insinööri Tuukka Laakso gsm  040-567 8709 
 Tervahovinkatu 15 as 27   
 20810 TURKU   
 tuukka.h.laakso@gmail.com  

Rah.hoit. Insinööri Rami Silvan gsm 050-359 3961 
 Vainionkuja 19   
 21120 RAISIO   
 rami.silvan@carrusdelta.fi   
    
Vaasan Autoteknillinen Yhdistys ry  

Puh.joht. Tekninen asiantuntija Heikki Westman gsm 050-424 8024 
 Itäinen Pitkäkatu 4 fax 0105148015 
 65380 VAASA   
 heikki.westman@if.fi  

Siht. Vahinkotarkastaja Carl.Gustav Nykvist gsm 045-895 8666 
 Vehkatie 3 k. 063214 2300 
 65280 VAASA   
 carl-gustav.nykvist@netikka.fi  

Rah.hoit. Korjaamopäällikkö Tuomo Valli gsm 040-826 1394 
 Kiviharjunkatu 2 D 30 fax 0102320701 
 65300 VAASA   
 tuomo.valli@raskone.fi   
   

Vakka-Suomen Autoteknillinen Yhdistys ry 

Puh.joht. Rengasmyyjä Jaakko Elo gsm 0400-955 300 
 Kalevantie 1 B 5   
 23800 LAITILA   
 jaakko.elo@kumielo.fi  

Siht. Autoteknikko Marko Elo gsm 044-338 4876 
 Tanhuantie 46   
 23800  LAITILA   
 marko.elo@a-katsastus.fi  

Rah.hoit. Varaosapäällikkö Evp. Raimo Grönberg   
 Metlähteentie 3 gsm 040-548 7369 
 23800  LAITILA   
 raimo.gronberg@lailanet.fi   
  
Valkeakosken Autoteknillinen Yhdistys ry  

Puh.joht. Liikk.harj. Veikko Renko gsm 0400-631 462 
 Uittotie 7   
 37630 VALKEAKOSKI   
 veikko.renko@suomi24.fi  

Siht. Teknikko Alpo Survonen gsm 0400-799 196 
 Antinniementie 3   
 37630  VALKEAKOSKI   
 alpo.survonen@suomi24.fi  

Rah.hoit. Merkonomi Alpo Ojala puh.t 03-584 2683 
 Ilvangantie 93   
 37500  LEMPÄÄLÄ   
 alpoe.ojala@elisanet.fi   
  
Varkauden Autoteknillinen Yhdistys ry  

Puh.joht. Lehtori Kari Rousku gsm 044-785 4027 
 Herneniementie 5   
 76100 PIEKSÄMÄKI   
 kari.rousku@sakky.fi  

Siht. Työnjohtaja Jaakko Räisänen gsm 041-467 1207 
 Hertunranta 12 A 11   
 78200 VARKAUS   
 jaakko.raisanen@wippies.fi  

Rah.hoit. Insinööri Tuomo Kansanen gsm 045-632 3120 
 Nikkilänmäentie 68   
 79100 LEPPÄVIRTA   
 tuomo.kansanen@gmail.com   
   
  
Ylä-Savon Autoteknillinen Yhdistys ry  

Puh.joht. Katsastusyrittäjä Petri Rytkönen gsm 0440-883 709 
 Kotikyläntie 48 A   
 74150  IISALMI   
 petri.rytkonen@marjahaanautokatsastus.fi  

Siht. Katsastusmies Unto Mähönen gsm 0400-878 946 
 Poskipuronkatu 7 B 8   
 74120  IISALMI   
 unto.mahonen@meili.fi  

Rah.hoit. Ammattiopettaja ins. Seppo  
 Smedberg gsm 0400-793 132
 Tikanpolku 9   
 74700  KIURUVESI   
 seppo.smedberg@ysao.fi  
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jäsenmaksulaskusta. Tarvittava 
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töön totutteleminen helpottaa 
niiden käyttöönottoa myöhem-
min.
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tisivujen etusivun alalaidassa 
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netissä osoitteesta http://satl.ankkuri.info 
löytyvästä kirjautumisruudusta.
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