
Kuopion Autoteknillinen yhdistys ry
Kuukausikokous Muistio

Aika: 12.5.2009 (ti), klo 17.30 –  
Paikka: Lehtisepät Oy, Kuopion paino, Leväsentie 12, Kuopio
Läsnä 9 jäsentä. Osallistujaluettelo liitteenä.
 
Kuukausikokous
1§ Puheenjohtaja Antti Kovanen avasi kokouksen ja toivotti kaikki lämpimästi

tervetulleiksi. Aloittelimme nauttimalla isännän tarjoamat pullakahvit. Antti
kertoi Eero Tuoviselle KATYn historiaa ja nykyisestä toiminnasta.

2§ Uusia jäseniä ei nyt ollut, mutta kokousväelle esittäytyi vasta jäseneksi 
liittynyt Jouni Bergroth

 
3§ Käsiteltiin edellisen kokouksen (28.4.2009 Veho Oy) jälkeiset tapahtumat;

– 8. - 10.5.2009 oli Ylä-Savon järjestämä messumatka Helsinkiin ja 
Tallinnaan (Logistiikkamessut), jossa Tommi edusti Kuopiota

4§ Käsiteltiin tulevaa toimintaa;
– 4.6.2009 pidämme perinteikkäät rannaltaongintakisat Kuopion 

Talviuimarien saunalla Sorsasalossa. Kaikki halukkaat palkintoja 
keräämään ja isolla joukolla mukaan kalojen narrattavaksi sekä 
kaunista ja lämmintä kesäiltaa viettämään lasten ja puolisoiden 
kanssa.

– Syksyn ohjelma tarkentuu kesän mittaan, mutta syyslomaviikolle 
sijoittuva Itä-Suomen piirin yhteinen opinto- ja virkistysmatka tehdään 
16. -17.10.2009 (pe-la) Helsinkiin ja Lahteen. Kohteet mielenkiintoisia! 
Laittakaa jo aika muistiin kalenteriin!

5§ Muut mahdolliset asiat;
– Antti tarjotteli jälleen SATL:n uutta historiikkia (Pitkänsillan rannasta 

Kamppiin, Heikki Haapaniemi) ja yllytti tilaamaan kirjoja kotisivujemme 
kaupan kautta. Kirjamyyntimme onkin lähtenyt hyvin käyntiin.

– Keskusteltiin mahdollisista uusista yhteistyökumppaneista 
autonpesupaikoiksi jäsenistölle.

– Topi Hytönen kertoi Kuopion katu- ja tieverkoston asettamista 
haasteista suurille erikoiskuljetuksille, joiden on tarkoitus kulkea 
kauniin kaupunkimme kautta.

6§ Puheenjohtaja Antti Kovanen päätti kokouksen ja antoi puheenvuoron illan
isännälle kunnossapitoteaminvetäjä Eero Tuoviselle.

Yritysesittely
 
Kunnossapitoteaminvetäjä Eero Tuovinen kertoi Lehtisepät Oy: historiaa ja nykytilannetta 
sekä näytti yrityksen toiminnasta kertovia tunnuslukuja. 
Lehtisepät Oy on Keskisuomalainen -konserniin kuuluva painoyhtiö, joka on erikoistunut 
painamaan pieniä ja suuria lehtiä sekä suoramainostuotteita sanomalehtipaperille. Yhtiö 
on syntynyt kolmen painon yhdistymisen tuloksena 2000-luvulla. Painotalot sijaitsevat 
Pieksämäellä, Kuopiossa ja Jyväskylässä. Sanomalehtipainamisen kokemusta yhtiössä on 



jo vuodesta 1888 alkaen. Kyseisenä vuonna sanomalehti Keskisuomalainen painettiin 
ensimmäisen kerran omalla painokoneella Jyväskylässä.
Kuopion nykyinen painotalo on rakennettu 1984. Siellä käytössä olevat painokoneet ovat 
hankittu vaiheittain vuosina 1974-87. Niillä ajetaan 30000 tai 60000 sylinterikierrosta 
tunnissa. Kuopiossa on töissä 41 henkilöä, joista 28 tuotannossa. Liikevaihto on noin 8 
milj. euroa. Paperia kuluu 6500 tonnia vuodessa ja painoväriä 100 tonnia.
Teoriaosuuden jälkeen Tuovinen esitteli meille koko talon koneet ja tuotantotilat. 
Kierroksen aikana hän kertoi meille kaikkien näkemiemme laitteiden toiminnasta ja mitä 
niillä milläkin tehdään. Kysymyksiä tuli solkenaan, mutta kaikkiin löytyi vastaus kuin 
apteekin hyllyltä. Näimme miten paperi lähti rullalta ja kierteli suurella nopeudella 
painokoneen sylinterien ympäri ja tuli viimein katosta riippuvan kuljettimen mukana 
eteemme valmiina, seuraavan päivän ViikkoSavona, jonka saimme jokainen mukaamme 
ihan kirjaimellisesti painotuoreena heti niiden pudottua siististi taitettuna kuljetushihnalle. 
Tällä kuljetushihnalla valmiit lehdet siirtyvät automaattisesti toimivan niputuskoneen kautta 
odottamaan jakeluautoa. Sen kuljettaja on ensimmäinen henkilö koko painotalossa, joka 
pääsee tai joutuu käyttämään fyysistä voimaan painotuotteen siirtelyssä.

Tuotantopäällikkö Sauli Vuorinen oli luvannut, että Eero Tuovinen tuntee Lehtiseppien 
painotalon kuin omat taskunsa. Tuon toteamuksen voimme varmasti kaikki mukana olleet 
vahvistaa. Tietysti pieni epäilys jäi. Miten mies voi tuntea taskunsa niin hyvin, sillä vähän 
ennen poislähtöä pääsimme vielä tutustumaan painotalon kaluston ”historia käytävälle”. 
Siellä Eero Tuovinen kertoi meille, miten kehitys oli kulkenut huimaa vauhtia viimeisten 
vuosikymmenten aikana, jolloin hänellä oli konkreettisesti ollut omat kädet mukana 
tuomassa uutta tekniikkaa ja poistamassa vanhaa. Siellä oli mm 1985 käyttöön otettu 
silloin nykyaikainen, iso ja varsin tehokas tietokone. Nykyisin ei meillä kellään ole enää niin 
pienimuistista ja tehotonta konetta käytössämme.

Lopetimme tutustumiskierroksen kiittäen isäntäämme erittäin mielenkiintoisesta ja 
asiantuntevasta painotalon esittelystä. 

Ulkona vielä vierähti varttitunti, kun pidimme pienryhmässä turpakäräjiä ja kertasimme 
näkemäämme ihmetellen miten vähäinen joukko KATYläisiä oli paikalle päässyt.

Muistiin kirjoitteli Antti


