
 

Itä-Suomen Autoteknillisten Yhdistysten piiripalaveri Pöytäkirja

Paikka: Ravintola Lypsyniemi, Vipusenkatu 6, 57100 Savonlinna 
Savonlinna Works Oy:n Konepaja, Savonlinna 

Aika:   13.02.2016  10:00 – 11:54
Päivän isäntä: SATY ja  Savonlinna Works Oy

Piiripalaveri
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen.

Savonlinnan yhdistyksen puheenjohtaja Ari Lybeck avasi kokouksen 
ja toivotti kaikki tervetulleiksi. 

Kokouksen avauksen yhteydessä teimme esittelykierroksen. 
Avauksen yhteydessä SATY kutsui Pekka Pieviläisen SATYn kunniajäseneksi ja 
kunniajäsenyyden merkiksi SATLn toiminnanjohtaja Pasi Perhoniemi luovutti hänelle SATLn
kultaisen rintamerkin. 

Kokouksen avauksen yhteydessä pidimme myös yhdistysten välisen tietokilpailun, jonka 
Pekka Louhos oli laatinut. Pekka kävi vastaukset läpi kokouksen aikana ja tulokset 
julkistetaan päivän päätteeksi.

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Ari Lybeck ja 
kokouksen sihteeriksi Tommi Suhonen.
Pöytäkirjän tarkastajiksi valittiin Pekka Pieviläinen ja Rauno Heltimoinen.

2. Todetaan läsnäolijat.
• SATL: Toiminnanjohtaja Pasi Perhoniemi
▪ Joensuu: Puheenjohtaja Kauko Tahvanainen, Taisto Lehikoinen ja 

Pentti Kuokkanen
• Kuopiosta: Puheenjohtaja Antti Kovanen, sihteeri Tommi Suhonen ja 

rahastonhoitaja Jaakko Toivanen
• Iisalmesta: ei osallistujia
• Varkaudesta: Puheenjohtaja Kari Rousku, sihteeri Jaakko Räisänen ja Rauno 

Kotilainen
▪ Savonlinnasta: Puheenjohtaja Ari Lybeck, Varapuheenjohtaja Pekka Pieviläinen,

Rauno Heltimoinen,  Pekka Louhos, sihteeri Kari Silvennoinen ja
Eero Tynkkynen

• Nurmeksesta: ei osallistujia

3. Esityslistan hyväksyntä.
• Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja.
▪ Todettiin edellisen kokouksen pöytäkirjan olevan jaossa paperisena kaikille ja se on 

myös mennyt sähköpostitse heti kokouksen jälkeen kaikille, joten tarvetta sen 
läpikäymiseen ei ollut.

5. Liiton kuulumiset ja talous.



Toiminnanjohtaja Pasi Perhoniemi kertoi liiton kuulumiset;
▪ Mestarimekaanikko-kilpailuista kuulimme tarkan tilanteen ja kuulimme kilpailuja 

kehitettävän koko ajan eteenpäin ja nyt finaali pidettiin yhtä aikaa Taitaja-kilpailujen 
autonasennuksen semifinaalin kanssa. Kisat ratkesi ja voitto meni Joensuuhun.

▪ Uusista jäseneduista kuulimme. Uusimpia jäsenetuja myöntää Euromaster ja Sokos 
Hotels. 

▪ Seuraavat Auto- ja Korjaamomessut pidetään Helsingissä todennäköisesti tänä 
vuonna.

▪ Tulevasta liittokokouksesta kuulimme myös viime hetken tietoa.
▪ Liiton taloudesta kuulimme selkeän ja hyvin tiivistetyn esittelyn.
▪ SATLn kesäpäivät vietetään 19. - 21.8.2016 Porin Yyterissä.
▪ Marras-joulukuun vaihteeseen on suunniteltu SATLn pikkujouluristeilyä, jonka 

järjestävä yhdistys on Turku.

6. Liittokokousaloitteet.
• Ylä-Savo on tehnyt liittokokousaloitteen, jota esitteli Pasi Perhoniemi.

Aloite on ”Koulukuljetus-auton varoitusvalot”, kuten esim. Ruotsissa on.

7. Keskusteltiin Liiton tämän hetkisestä jäsenmäärästä ja piirimme yhdistysten jäsenmäärän 
kehityksestä.

• Pasi esitteli jäsenmäärätilannetta ja kertoi uusien jäsenten houkuttelukamppanjasta. 
Jäsenmäärä on laskenut koko ajan ja tarve uusien jäsenten houkutteluun on kova.

• Jatkuva jäsenhankintakamppanja on käynnissä.
• KATYn tilanteessa on parannettavaa.
• JSATYn tilanne on plussan puolella.
• VATYn tilanne on hyvin plussalla.
▪ SATYn tilanteessa on parannettavaa.
▪ YSATYn  tilanteessa on parannettavaa.
▪ Todettiin jäsenistön ”ukkoontuvan” ja uusien jäsenten hankkimisen olevan kovin 

vaikeaa.
▪ Mielenkiintoisten tapahtumien järjestäminen todettiin tärkeäksi toiminnaksi ja piirin 

sisällä tiedon kulkeminen tapahtumista tärkeäksi.

8. Vuoden Autoteknillinen Yhdistys-säännöt.
• SATLn liittohallitus on hieman päivittänyt sääntöjä ja uuden säännöt käytiin läpi.

9. Liittokokous Joensuussa 18. - 20.3.2016.
▪ Kauko Tahvanainen esitteli tulevaa Liittokokousta ja järjestelyt on hyvällä mallilla. 

Kuulimme myös että ohjelmassa on Antti Saarialhon luento ja Yrjö Laakkosen puhe. 
Liiton ja JSATYn kotisivuilla on tapahtuman tiedot ilmoittautumisohjeineen. 

10. SATL:n Kesäpäivät.
▪ Porin yhdistys järjestää SATLn kesäpäivät 2016 ja niitä vietetään 19. - 21.8.2016 

Porin Yyterissä.
▪ 2017 kesäpäivät järjestää Hämeen piiri ja paikkana Valkeakoski
▪ VATY hakee vuoden 2019 kesäpäiviä, koska he viettävät silloin yhdistyksen 80-juhlia.

Alustava ajankohta viikko ennen juhannusta ja tapahtumapaikkana Järvi-Sydän.

11. Itä-Suomen edustaja liittohallituksessa.
• Antti Kovanen on erovuorossa ja piirimme käytössä olevan ”herrasmiessopimuksen” 

2+2 vuotta mukaan päätettiin että Antti jatkaa seuraavat 2 vuotta edustajanamme.

12. Liiton jäsentietokantaohjelma.
• Päätettiin, että järjestetään koulutusta rekisterin ja Excelin käytöstä. Ajankohdaksi 

miettiin kevättä ja paikaksi Kuopiota. 



13. Syksyn retki ja sen järjestäjä 2016.
• Päätettiin, että Kuopio järjestää 2016 syysmatkan ja toiveena oli ulkomaan kohde.
• Saimme myös sovittua, että päällekkäisiä ”varjomatkoja” ei tehdä minkään 

yhdistyksen osalta.
• Kuopio suunnittelee myös toista matkaa, jonka ajankohta ja kohde pyritään 

julkaisemaan mahdollisimman pian.
• Tiedon kulkemisesta käytiin hyvä ja rakentava keskustelu ja todettiin, että jatkossa 

viestit kulkevat paremmin.

14. Yhdistysten vireys tällä hetkellä. Olemmeko jo löytäneet tiedon ja taidon saada nuoremmat 
mukaan toimintaan.

• Keskustelimme asiasta laajasti ja totesimme nuorten mukaan saamisen olevan 
suurimman haasteemme ja ettei tähän helppoja keinoja ole keksitty. Töitä nuorten 
mukaan saamiseksi ja mukana pitämiseksi tehdään koko ajan. 

15. Muut mahdolliset asiat.
• Ei muita asioita.

16. Seuraavan piiripalaveri. 
• Vuoro Iisalmen ja ajankohta on ennen vuoden 2017 liittokokousta.

17. Palaverin päättäminen.
• Kokouksen puheenjohtaja Ari Lybeck päätti kokouksen klo 11:54 kokousta hyvistä 

päätöksistä ja aktiivisesta osallistumisesta kiittäen.

Savonlinnassa 13.02.2016

_____________________________________ ______________________________
kokouksen puheenjohtaja Ari Lybeck kokouksen sihteeri Tommi Suhonen

_____________________________________ _______________________________
pöytäkirjan tarkastaja Pekka Pieviläinen pöytäkirjan tarkastaja  Rauno Heltimoinen



Muistio

Kokouksen jälkeen kuulimme Savonlinna Works Oy Andritz yritysesittelyn työturvallisuuspäällikkö 
Esa Ruuskasen toimesta ja todella mielenkiintoisen esittelyn jälkeen lähdimme tutustumaan 
tehtaaseen. Kierros oli huikean hieno ja valmistuvat tuotteet yllättivät kaikki niin kokonsa kuin 
teknisyytensä puolesta. Saamme olla ylpeitä Savonlinnalaisesta osaamisesta! 

Lämpimät kiitokset hienosta esittelystä!

Yritysesittelyn jälkeen siirryimme takaisin ravintola Lypsyniemeen nauttimaan päivän isännän 
meille tarjoaman lounaan. 

Kiitokset hyvästä ruuasta päivän isännälle ja ravintola Lypsyniemelle!

Päivän päätteeksi Pekka Louhos kertoi meille tietokilpailun tulokset, jotka olivat:

SATL 11p
KATY 10p
VATY 9p
JSATY 9p
SATY 5p

Kilpailun voittajajoukkue sai kiertopalkintopokaalin ja toiminnanjohtaja Pasi Perhoniemi otti 
voittajajoukkueen toisena jäsenenä palkinnon vastaan  ja Pasi sai myös ohjeet pokaalin 
kiilloitukseen ja hoitoon. Päivän isäntä luovutti kaikille vieraille myös paikallisen leipomon 
LuoMuhosen luomuruisleivät palkinnoiksi osallistumisesta.

Lämpimät kiitokset Pekalle todella haasteellisen tietokilpailun laatimisesta ja lämpimät kiitokset 
Savonlinnalle hienon piiripalaverin järjestämisestä!

Muistiin kirjoitteli Tommi


