
ELOKUUN KUUKAUSIKOKOUS

AIKA: Tiistaina 28. elokuuta 2007 klo 18.00 

PAIKKA: Autotalo Hartikainen Kuopio,
Neulalammentie 4, 70780 Kuopio 

 Läsnä: 19 jäsentä

Yritysesittely
Jälkimarkkinointi päällikkö Pentti Nousiainen esitteli meille Autotalo Hartikaisen toimintaa. 
Esittelyn lomassa nautittiin makoisat pullakahvit.
Ilta aloitettiin Hartikaisen neuvotteluhuoneessa, jossa Nousiainen kertoi Hartikaisen historiasta, 
nykyisestä toiminnasta ja tulevaisuuden suunnitelmista.
E.Hartikainen oy on perheyritys, joka perustettiin 1965 Outokummussa. Aluksi yritys toimi 
maansiirtoalalla. Nykyisin toimialana on Autokauppa ja maanrakennus ja hallinto on Joensuussa. 
E.Hartikainen oy rakentaa teitä ympäri Suomea, sekä louhii, lastaa ja kuljettaa useissa 
kaivoksissa. Maanrakennuspuoli työllistää noin 220 henkilöä, joista 80 Savossa. Liikevaihtoa oli 
vuonna 2006 noin 30 milj.€.
Autokaupan Hartikainen on aloittanut vuonna 1984. Toimipisteitä on Kajaanissa, Iisalmessa, 
Kuopiossa ja Joensuussa yhteensä 11 merkkiä. Autopuoli työllistää noin 230 henkilöä joista 100 
Savossa. Liikevaihtoa oli vuonna 2006 noin 100 milj.€ 
Kuopiossa Autotalo Hartikainen on toiminut vajaan vuoden. Autotalon pinta-ala on 7959 neliötä ja 
viereisen autopalvelutalon pinta-ala 2837 neliötä. Rakentaminen työllisti keskimäärin 60 henkilöä 
8 kk:n ajaksi ja maksoi noin 12 milj.€.
Täydenpalvelun autotalossa on myynti, huolto, varaosat, korikorjaamo ja maalaamo ja 
henkilökuntaa yhteensä 49. Autotalon budjetoitu tavoite on myydä 630 uutta autoa ja 1000 
vaihtoautoa vuodessa. Liikevaihtoa on budjetoitu 33 milj.€. Työmääräimiä avataan keskimäärin 
1000/kk. Varaosavarastossa on noin 9000 nimikettä ja sen arvo on 531000€.  

Tutustuimme autotalon tiloihin. Kierroksen aikana tuli paljon kysymyksiä, joihin Pentti Nousiainen 
auliisti vastasi. Korikorjaamossa oli vielä töissä yksi automaalari ja koriasentaja.

 
Kuukausikokous

1 § Puheenjohtaja Antti Kovanen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

2 § Muistamiset: Markku Airaksinen täytti vuosia 20.08.2007 Onnittelut hänelle.

Uusien jäsenten hyväksyminen.

3 § Käsiteltiin edellisen kokouksen (8.5.07 Pelastusopistolla) jälkeiset tapahtumat.

Rannaltaonkikilpailut 7.6.07 Talviuimareiden majalla Sorsasalossa.
Liiton kesäpäivät kesäkuussa Kotkassa. KATY:ä edustivat Antti Kovanen ja Matti Ahonen 
perheineen.
Satl:n kiertokirje 3/07 heijastettiin valkokankaalle dataprojektorin avulla kaikkien 
nähtäväksi.
Talletuksen jatkaminen. Hallituksen päätöksellä jatkettiin yhdistyksen talletusta 12 kk SP 
Optiassa, korko 4%



Hallitus kokoontui epävirallisesti 15.8.07 Vesa Hellevuon mökillä. Kokouksessa 
käsiteltiin syksyn ohjelmaa ja sovittiin alustavasti kokouspaikoista.
Puheenjohtaja kertoi Satl:n nettisivujen uudistuvan lähiaikoina.

4 § Käsiteltiin tulevaa ohjelmaa:
Seuraava kuukausikokous Kuopion Energialla 25.09.2007
Haapaniemen lämpövoimalalla. Tarkemmat ajo-ohjeet kokouskutsussa.
Isäntänä Ari-Pekka Savolainen
Syysopintomatka Saksaan toteutuu 14-20.10.07 Järjestelyt ovat hyvällä mallilla. Jos vielä 
kuka on kiinnostunut niin nyt heti ilmoittautumaan. Osalla lähtijöistä puuttui vielä 
puhelinnumeroita, jotka pyydettiin toimittamaan, jotta saadaan varmistettua yhteydet.
Puheenjohtaja näytti lähtijäluettelon ja alustavan suunnitelman huonekavereista 
majoittumisen yhteydessä. Jos joku haluaa muutoksia pitää siitä ilmoittaa 
mahdollisimman pian.
Lokakuun kuukausikokous tarkentuu syyskuun kokoukseen mennessä.
Marraskuunlopulla Auto- ja korjaamonäyttely (samanaikaisesti Helsinki Motor Shown 
kanssa.

5 § Muut mahdolliset asiat:
Liitosta on tullut tieto että meidänkin yhdistyksen jäsenistä 5 urhoollisella on vielä 
maksamatta vuoden 2007 jäsenmaksu. Kaikkia kehotettiin huolehtimaan maksuista 
ajallaan.
Pentti Rissanen toi yhdistykselle jälleen uuden jäsenen: Ilkka Heiskanen, autonasentaja / 
työnjohtaja Savon Koulutuskuntayhtymällä.
Heiskanen on Pentin laskujen mukaan 55-jäsen, jonka hän on hankkinut. Kiitos 
aktiiviselle jäsenhankkijalle.

6 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45


