
Kuopion Autoteknillinen yhdistys ry asialista 11 / 2007
muistio  11 / 2007

Kuukausikokous / yritysesittely  

Aika: 20.11.2007 (ti) klo 18.00 - 20.00

Paikka: ZF-Center, Kellolahdentie 25, 70460 Kuopio

Illan isäntä: ZF-Center / toimitusjohtaja Jyrki Mäki, työnjohtaja Ville Nykänen ja 
asentaja Pekka Oikarinen

Läsnäolijat : Läsnä 25 jäsentä. Ohessa osallistujaluettelo.

Yritysesittely
Toimitusjohtaja Jyrki Mäki toivotti meidät tervetulleiksi ja esitteli 
meille ZF konsernia (ja Atoy:ta) todella kattavasti. Alla muutamia 
mielenjääneitä tietoja:

– ZF on perustettu 1915
– 55000 työntekijää
– 2006 liikevaihto 11,6 miljardia euoa

– Atoy toiminut suomessa vuodesta 1961 ZF:n edustajana
– 2,5v sitten siirtyi korjaamo Helsingistä Kuopioon
– Samalla siirtyi Göran Lindroos (tekninen tuki) Helsingistä 

kuopioon (toiminut vuodesta 1961 Atoylla) 
– Ville Nykänen hoitaa Kuopion yksikön johtamisen

– Atoy Group
– Jyrki Mäen isoisä perusti Atoy:n
– suomalainen perheyhtiö
– perustettu 1930
– työntekijöitä n 330 
– 12 toimipistettä
– yli 16Me arvosta varaosia hyllyssä
– yli satatuhatta nimikettä hyllyssä
– yli tuhat varaosatoimitusta päivässä
– yli 500 asiakaskumppania (osaset...)

Kattavan esittelyn jälkeen esitimme kysymyksiä ja saimme
tyhjentäviä vastauksia. Saimmepa vielä isännältämme kutsun tulla 
tutustumaan yhtiön Helsingin ja Ruotsin tiloihin.

Kiersimme myös tutustumassa korjaamoon ja varastoon ja 
nautimme isännän tarjoamat kahvit. Saimme myös nähdä 
automaattivaihteiston koepenkkiajon.

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§ Muistamiset; Yhdistys onnittelee seuraavia jäseniä:
– 5.12.2007 Reijo Nissinen täyttää 50v
– 13.12.2007 Juha Huttunen täyttää 50v

3§ Uusien jäsenten hyväksyminen; Ei uusia jäseniä.

4§ Käsiteltiin edellisen kokouksen jälkeiset tapahtumat;
– Edellinen kokoushan oli 23.10.2007 Avain Vaunu Oy:llä, 

jossa meitä opasti huolto päällikkö Ahti Räsänen ja 
kiinnostuneita paikalla oli 28 henkilöä

– Mestarimekaanikko kilpailun finaali oli 17.11.2007. 
Kuopiolaisia oli edustamassa ainakin Mankisen Jukka 
(Bosch/Autohuolto Räisänen).  

– Hallitus piti sähköpostineuvottelun, jossa päätettiin sallia 
sähköpostilistamme käyttö mainostamiseen (aina sihteerin 
kautta ja otsikoiden KATY / MAINOS).

5§ Yhdistyksen tulevat tapahtumat;
– Auto- ja korjaamonäyttelyyn osallistumme Ylä-Savon 

yhdistyksen mukana
– Joulukuussa emme kokousta järjestä
– Tammikuussa on tarkoitus mennä tutustumaan Wurth:n 

uusiin tiloihin Toivalaan
– Vuosikokousta suunnitellaan pidettäväksi 12.2.2008 (tai 

varalla 19.2.2008) 
– Hallituksen kokous pidetään piakkoin 

6§ SATL:n kuulumiset;
– Toiminnanjohtaja Pasi Perhoniemi tuli esittäytymään meille 

Kuopiolaisille ja kertoi liiton kuulumiset:
– Kuulimme mm. Mestarimekaanikkokisojen finaalista ja 

kisojen tuloksethan julkistetaan Auto-ja korjaamomessuilla
– Vuoden 2008 liittokokous järjestetään Hämeenlinnassa
– Seuraava Satelliitti ilmestyy tämän tai ensi viikon aikana
– Liiton kotisivujen uusiminen on käynnissä

7§ Muut esille tulevat asiat;
– Opintomatkan valokuvia pyydettiin toimittamaan Antille  tai 

Tommille
– Myyntiasiamies Hemmo Lötjönen esitteli myytävät liiton 

artikkelit

7§ Puheenjohtaja Antti Kovanen päätti kokouksen, illan isäntiä ja liiton 
toiminnanjohtajaa kiittäen, klo 20.00 ja toivotti kaikille hyvää
Joulunodotusta ja Joulurauhaa.

Muistiin kirjoitteli Tommi


		

