
Kuopion Autoteknillinen yhdistys ry

MAALISKUUN KUUKAUSIKOKOUS / LUENTO
AIKA: Torstaina 27. maaliskuuta 2008 klo 18.00
PAIKKA: Karjalan lennosto, ruokala, Rissala
ASIAT: Luento aiheesta ”Miten USA tuki 1. ja 2.
maailmansodan aikana suurta ja mahtavaa
Neuvostoliittoa”,
sekä kuukausikokousasiat
LUENNOITSIJA: Emeritusprofessori Antti Saarialho

Läsnäolijat : Läsnä 27 jäsentä ja 9 YSATY:n jäsentä sekä 11 vierasta Karjalan lennostosta 
(yhteensä 47). Ohessa osallistujaluettelo.

Karjalan lennoston komentaja eversti Juha Suonperä toivotti meidät tervetulleiksi 
lennoston ruokalaan. Hän kertoi lyhyesti Karjalan lennoston nykytilasta ja tulevaisuuden 
näkymistä. Lennosto tarjosi maistuvat kokouskahvit luennon tauolla nautittavaksi.

Emeritusprofessori Antti Saarialho valaisi meille hyvin asiantuntevasti monin kuvin ja 
asiaan liittyviä tosiasioita ja myös huumoria käyttäen miten USA tuki Neuvostoliittoa 
toimittamalla materiaalia heidän käyttöönsä. Kokousväen esittämiin kysymyksiin 
Saarialholla löytyi ilman miettimistä selkeät vastaukset. Tarina olisi laajentunut niin laajalle, 
että yhdessä päätimme ajanpuutteen vuoksi rajoittaa luentoa. Alustavasti sovimme 
professori Saarialhon kanssa, että taas sopivan ajankohdan koittaessa hän tulee 
kertomaan meille vaikkapa moottoreihin liittyvistä asioista.
Luennon runko on liitteenä.
Luentomateriaalin saa sihteeriltä halukkaat paperilla. Luennoitsijan pyynnöstä emme 
materiaalia sähköisesti välitä.

Luennon loputtua pidimme lyhyen kuukausikokouksen. 

Kuukausikokous

1§ Puheenjohtaja Antti Kovanen avasi kokouksen (Kutsuttu
     sähköpostilla ja kirjeellä). Todettiin kutsuista ja postituksista, että
     paperillahan kutsumme ei mene niille jäsenille joiden
     sähköpostiosoite on yhdistykselle ilmoitettu. Pyynnöstä sihteeri
     kyllä lisää nimen sähköpostituksen lisäksi myös
    paperipostituslistalle.

2§ Vuodenautoteknikoksi valittua Unto Mähöstä onniteltiin hänen saamastaan    
      kunnianosoituksesta.

3§ KATY:n pitkäaikaiselle aktiivitoimijalle Timo Heiskaselle luovutettiin vuosikokouksessa  
     myönnetty Kunniajäsenen rintamerkki ja kunniataulu.

4§ Puheenjohtaja kertoi lyhyesti liittokokouksen asioita ja valintoja. Liiton nettisivujen    
     odotetaan uudistuvan lähiaikoina ja sen jälkeen on meillä myös mahdollisuus saada 
     omat sivut käyttöömme.



5§ Tulevista tapahtumista ei vielä ollut tarkkoja päivämääriä, mutta puheenjohtaja lupasi 
     kutsujen lähtevän lähiaikoina.
     Kesänkynnyksellä järjestetään viimevuotiseen tapaan onkikilpailut, joihin nyt kutsutaan 
     myös muista Itä-Suomenpiirin yhdistyksistä edustajia mittelöimään yhdistysten 
     välisestä paremmuudesta.
     Syksyllä tehdään taas perinteinen opintomatka, nyt täällä koti Suomessa. Kohteesta
     ilmoitetaan myöhemmin.

6§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45


