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Jäsentiedote

Jäsentiedote löytyy Autokatsastajat AK ry:n kotisivulta.
www.autokatsastajat.fi

Jäsenmatka

AK ry järjesti perinteisen jäsenmatkan 14.-17.5. Vilnaan. Matka
tehtiin bussilla Viron ja Latvian kautta Liettuaan. Matka sisälsi
mm. katsastusasemavierailun sekä kattavan kiertoajelun opastuksineen Vilnassa. Matkasta lisää seuraavassa jäsenlehdessä.

Vuosikokous 2016

Vuosikokous järjestetään Helsingissä 19.3.2016 joka on samalla
Autokatsastajat AK ry:n 50- vuotisjuhla. Vuosikokouksen jälkeen
on mahdollista lähteä jäsenristeilylle. Kokouksesta sekä risteilystä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin. Jäsenristeilystä johtuen
vuonna 2016 ei järjestetä erillistä jäsenmatkaa.

Uudet tuotteet

AK:n hallitus muistuttaa yrityksemme laajentuneisiin palveluihin
sekä tuotteisiin suhtautumisesta. Kaikki yrityksemme tuotteet lisäävät yrityksemme liikevaihtoa ja siten auttavat sekä yrityksemme että toimihenkilöidemme menestymistä kireässä kilpailutilanteessa. Resurssipulaa tulee varmasti olemaan asemilla kesälomien, lomarahavapaiden ja koulutusten aikana. Työmäärä ei
saa nousta kohtuuttomaksi ja mm. tauot on syytä kaikkien pitää
työssä jaksamisen takia.

Kalenteri vuodelle 2016

Muista tilata jäsenkalenteri vuodelle 2016. Tilaus tehtävä viimeistään
26.10.2015 mennessä. Muutoin kalenteria ei ole mahdollista saada.
http://www.pardia.fi/jasenyys/tilaa-vuoden-2016-jasenkalenteri/

Luottamusmiehet

A-Katsastuksessa on viisi luottamusmiestä. Yksi päätoiminen pääluottamusmies, sekä neljä alueellista luottamusmiestä.

Pääluottamusmies:
Luottamusmiehet:
Alue I:
Alue II:
Alue III:
Alue IV:

Heikki Haapanala, varapääluottamusmies Maikki Pajunen
Saila Simola, varaluottamusmies Veijo Viljanen
Jari Uitto, varaluottamusmies Auli Kotivuori
Heikki Kansanaho, varaluottamusmies Maikki Pajunen
Raimo Korhonen, varaluottamusmies Mervi Kunnari

Tarkemmat tiedot yhteystietoineen löydät Autokatsastajat AK ry:n kotisivuilta.
Työsuojeluvaltuutetut
Alue I:
Alue II:
Alue III:
Alue IV:

A-Katsastuksessa toimii neljä työsuojeluvaltuutettua.
Saila Simola
Jari Uitto
Tuomo Vikstedt
Esko Salonpää

Kätkäläinen

Yhdistyksen lomahuoneistossa Kätkäläisessä on vapaita viikkoja. Vapaat ajat löydät yhdistyksen kotisivuilla www.autokatsastajat.fi olevasta varauskalenterista.
Tietoa Levin tapahtumatarjonnasta löytyy osoitteesta www.levi.fi
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Vierumäki Chalets
TTT omistaa Vierumäellä 65 m2 suuruisen (4 henkilöä + 2) lomahuoneiston, jota vuokrataan jäsenten virkistyskäyttöön.
Lomahuoneiston varustukseen kuuluu kaikki veitsistä viinilaseihin ja
haarukoista huonekaluihin. Nauti oman saunan lempeistä löylyistä ja
vilvoittelusta parvekkeella!
Lomahuoneiston voi vuokrata kokonaiseksi viikoksi sunnuntaista sunnuntaihin, jolloin viikkohinta on 500 euroa. Varaus sunnuntaista torstaihin tai torstaista sunnuntaihin maksaa 300 euroa. Yksittäisen vuorokauden hinta on 200 euroa.
Vuokralaisten käytössä on 2 sporttipassia ja 2 Poni-polkupyörää +
kypärät.
Asiaan pääset tutustumaan TTT:n kotisivuilta osoitteesta www.tttry.fi
-> vasemmasta laidasta mökkivaraukset -> Vierumäki Chalets. Sivuille pitää kirjautua Pardian jäsennumerolla, jotta pääset varausjärjestelmään ja näkemään milloin siellä on vapaata.
Jäsentilastoja

Autokatsastajat AK ry:n jäsenmäärä 23.6.2015, 851 henkilöä, joista
naisia on 284 ja miehiä 567. Eläkeläisjäseniä on 124 ja työttömiä on
54 jäsentä.

Vapaa-ajan vakuutusturva v. 2015

Jäsenenä saat jäsenmaksuun sisältyvän vapaa-ajan tapaturma- sekä
matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen. Vakuutusturvan hoitaa If
Vahinkovakuutusyhtiö Oy.
Vakuutusturvat päättyvät sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana
täytät 68 vuotta.

Lehti

Uusi Autokatsastajien jäsenlehti ilmestyy 10.12.2015 ja kannetaan
kotiisi PardiaNyt- lehden mukana. Mikäli sinulla on juttuidea lehteen,
ole yhteydessä toimitussihteeri Veijo Viljaseen.

Jäsenasiat

Yhdistyksen jäsenen tulee ilmoittaa jäsenrekisteriin työsuhteen (eläkkeelle, osa-aikaiseksi jne.), työpaikan tai osoitteenmuutokset välittömästi muutoksen tapahduttua.
Sähköinen asiointimahdollisuus Pardian WWW sivulla:
http://www.pardia.fi/jasenyys/jasentietojen_muutoslomake/
tai tiedot sihteerille.
Sihteeri Jari Uitto. jari.uitto@a-katsastus.fi
puh: 040-5477256
Mikäli et ole vielä Autokatsastajat AK ry:n jäsen, ota yhteyttä joko
sihteeriin tai luottamusmiehiin. Kerromme mielellämme lisää.

Seuraava kokous

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 19.09.2015.
Mukavaa kesää
AUTOKATSASTAJAT AK ry:n HALLITUS

