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KATY:n 75-v juhlaristeily

Aika:  19.8.2010 (to) klo 18.00 – 21.15

Paikka: M/S Osmo, Kallavesi, Kuopio

Läsnä: 92 henkeä 

KATY täytti 29.1.2010 75 vuotta ja tämän hienon merkkipaalun 
johdosta päätimme juhlistaa vetreää yhdistystämme rennon 
yhdessäolon merkeissä. Olimme varanneet Koski-Laiva Oy:n 
M/S Osmo aluksen käyttöömme ja upeassa säässä KATY:ä 
Kallaveden kauniissa maisemissa juhlisti huimat 92 henkilöä.

Aloitimme illan puheenjohtaja Antti Kovasen tervetulotoivotuksella 
ja kohottamalla maljan vetreälle yhdistyksellemme. 

Risteilyn alkuun juontajamme Juuso piti meille ryhmätietokilpailun, 
aiheina Kuopio, Kallavesi ja KATY. Kolme joukkuetta selvisi kisan 
voittoon, joten meinasipa järjestäjiltä mennä sormi suuhun 
palkintojen suhteen, mutta Sawolaisella siätämisellä siitäkin 
tyylikkäästi selvittiin.  Tietokilpailun jälkeen siirryimme ravintolan 
puolelle nauttimaan illallisen seisovasta pöydästä ja mukavien 
pöytäkeskusteluiden jälkeen siirryimme taas kannelle katselemaan 
kauniita saaristokaupungin maisemia. Kapteenimme Seppo Pirinen 
kuljetti meitä saaristokadun rantoja ja siltoja seuraillen läpi 
Keilankannan kanavan. Kävimme myös katsomassa juuri 
päättyneiden asuntomessujen maisemia.



Puheenjohtaja Antti Kovanen piti lyhyen juhlapuheen kertoen 
KATYn ja mualiman tapahtumista vuodelta 1935 alkaen.

Kangasniemen Autoteknillisen Yhdistyksen puheenjohtaja Heikki 
Haapaniemi ja rahastonhoitaja Eija Haapaniemi toivat 
tervehdyksensä juhlaamme. Eija ja Heikkihän toimivat pitkään 
SATL:n johdossa tullen sitä kautta tutuiksi ja läheisiksi useille 
meistä ja olimme kovin ilahtuneita, että saimme heidät 
vieraiksemme.

Itä-Suomen piirikuvernööri Kauko Tahvanainen toi meille SATL:n 
tervehdyksen. Kauko kertoi samalla myös tulevasta syksyn 
matkasta, jonka kohde olikin vaihtunut Saksasta Viroon. Kauko 
laittaa matkasta lisäinfoa syksyn mittaan.

Pekka Louhos Savonlinnasta kävi esittämässä Savonlinnalaisten 
tervehdyksen ja kertoi kattavasti seuraavista kesäpäivistä (2011), 
jotka suuntautuvat Petroskoihin. Tästä matkasta tulee lisäinfoa 
Satelliitissa.

Ylä-Savon Autoteknillisen Yhdistyksen sihteeri Unto Mähönen toi 
meille tervehdyksen Iisalmesta. 

Puheiden jälkeen laivamme kaapattiin ja jouduimme tohtori 
Pföferön (psykodramatologian dosentti) käsiin ja testattavaksi. 
Olimme harvinaisen alttiita testaukselle ja taisipa jopa 
isokenkäisetkin testit läpäistä :-)



Ilahtuneita olimme siitä, että kaikki olivat osanneet kutsun sisäistää 
ja kenelläkään ei ollut kravattia. Myös puolisot ja lapset olivat 
hienosti päässeet risteilylle mukaan! Taisimmepa tehdä KATY:n 
tapahtumien osallistujaennätyksenkin. Ilta soljui mukavan 
leppoisasti, vaikka auringonlaskun jälkeen alkoi lämpötila laskea 
vaikkei onneksi tunnelma.

Illan monipuolisesta ohjelmasta vastasi Kuopion oma poika Juuso 
Happonen toimimalla juontajana, trubaduurina ja hassuna 
tohtorina. Juuson yhteystiedot löytyvät osoitteesta:
www.juusohapponen.net

Kiitos Kaikille mukana olleille!
ja 

Aurinkoista loppukesää!

KATY:n hallituksen puolesta
Antti ja Tommi

Kuopion Autoteknillinen Yhdistys ry
75 vuotta autotekniikan hyväksi

http://www.juusohapponen.net/

