
Kuopion Autoteknillinen Yhdistys ry
Kuukausikokous Esityslista

Muistio

Aika: 30.3.2010 (ti), klo 18.00 –  19.40
Paikka: Kuopion Autokauppa Oy, Kallantie 11, 70340 Kuopio

Läsnä: 27 henkilöä. Osallistujaluettelo liitteenä.

Illan isännät myyntijohtaja Ville Miskala ja korjaamopäällikkö Erkki Laitinen toivottivat meidät 
tervetulleiksi ja aloitimme tilaisuuden kahveilla.

Kuukausikokous
1§ Puheenjohtaja Antti Kovanen avasi kokouksen.  
 
2§ Onnittelut; 

Onnittelimme Heikki Antikaista (ei paikalla), sekä Olavi Nykästä (ei paikalla) 
merkkipäivien johdosta. 

3§ Muistamiset;
Luovutimme, vuosikokouksessa myönnetyn, hopeisen seppelöidyn 
rintamerkin Jouni Kallunkille.

4§ Käsiteltiin edellisen kokouksen (16.2.2010 vuosikokous Fennialla) jälkeiset 
tapahtumat;

– 6.3.2010 oli piiripalaveri Savonlinnassa; Mukana Antti Kovanen, Matti 
Ahonen, Hemmo Lötjönen ja Pentti Rissanen.

– 19. - 21.3.2010 oli liittokokous Oulussa; Itä-Suomen piirikuvernööriksi valittiin 
Joensuusta Kauko Tahvanainen (Itä-Suomen piirin yhdistykset ovat sopineet,  
että ”piirikuvernöörin virka” on kiertävä ja kestää maksimissaan kaksi kautta  
(neljä vuotta)). Kauko Tahvanainen valittiin myös Vuoden Autoteknikoksi. 
Liittokokous hyväksyi myös sääntömuutokset yhdistysten mallisääntöihin 
(neljä eri muutosta). Yksi niistä koskee tilintarkastajien lukumäärää, yksi  
tilintarkastuksen aikatauluja, yksi jäsenen eroamistapaa ja yksi näistä 
merkittävimpänä vapaajäsenyyden ehtoja. Vapaajäsenyys -kohta sääntöihin 
hyväksyttiin seuraavaan muotoon: "Yhdistyksen jäsen, joka on säännöllisesti  
suorittanut jäsenmaksunsa Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n jäsenyhdistykselle 25 
vuoden aikana, voidaan valita yhdistyksen hallituksen päättämänä vapaajäseneksi  
täytettyään 63 vuotta." Aikaisemmat aikarajat olivat 20 vuotta jäsenenä ja 60 vuotta  
täytettään. Lisäksi uudistuksena on se, että yhdistykset voivat itse päättää 
vapaajäsenyydestä, kun se aikaisemmin tapahtui automaattisesti rajojen täytyttyä. 
Jotta sääntömuutos astuisi voimaan, täytyy jäsenyhdistysten hyväksyä 
sääntömuutos omissa yhdistyksen virallisissa kokouksissaan ja tehdä 
ilmoitus sääntömuutoksista Patentti- ja rekisterihallituksen 
yhdistysrekisteriin. Tästä meille tulee liitosta ohjeet erikseen.

5§ Käsiteltiin tulevia tapahtumia;
– Huhtikuun kokouspaikka vielä auki (hyviä ehdotuksia kaivataan)
– Toukokuussa pääsemme tutustumaan Itellan uuteen logistiikkakeskukseen 
– Kevään aikana järjestämme atk-koulutusta aiheena sosiaalinen media 

(facebook, Twitter...)
– Kesäkuun alkuun olemme suunnitelleet rannaltaongintakisoja. Paikka on 

vielä auki. Kokouksessa ehdotettiin Saaristokadun varressa sijaitsevaa 
Pölhön saaren retkipaikkaa ja Valkeisen lampea. Hyviä ajatuksia 
kisapaikaksi kaivataan.

6§ Muut mahdolliset asiat:
– Jos on tullut liitosta karhukirjeitä aiheetta, ovat nämä liiton uudesta 



tietokantaohjelmasta johtuvia. 14 aiheellista karhuakin on ja jäsenmaksujen 
maksamattomuus (tai reilusti myöhässä maksaminen)  vähentää 
pisteitämme yhdistysten välisessä kilpailussa, sekä toukokuusta alkaen ei 
Suomen Autolehteä maksamattomille mene, ennen kuin laskut maksettu.

– Electric Motor Show 2010 -sähköajoneuvotapahtuma  järjestetään 10.-12. 
syyskuuta 2010 Helsingin Messukeskuksessa. Samanaikaisesti X-treme Car 
Show -erikoisnäyttelyn kanssa. Linja-autokyytiä emme messuille järjestä, 
mutta lähtijät voisivat laittaa vaikka viestiä sihteerille, niin järjestellään 
kimppakyytejä mahdollisuuksien mukaan.

7§ Puheenjohtaja Antti Kovanen päätti kokouksen ja antoi puheenvuoron illan isännille.

Yritysesittely
Myyntijohtaja Ville Miskala ja korjaamopäällikkö Erkki Laitinen (jäsenemme) 
toivottivat meidät tervetulleiksi. Kuulimme Kuopion Autokaupan historiasta ja 
nykypäivästä, jonka jälkeen siirryimme tutustumaan Toyotan malleihin Ville Miskalan 
johdolla ja korjaamoon Erkki Laitisen johdolla. 
Mieleenjääneitä (ja netistä napattua) asioita:

– Kuopion Autokauppa Oy on perustettu 1961
– Perustajat olivat Huugo Tuovinen ja Aulis Heikkinen
– Vuodesta 1965 Toyotan jälleenmyyjä
– Toimitilojen koko 3660 m²
– Nykyiset toimitilat on rakennettu 1974 ja sen jälkeen tiloja on laajennettu 

kolmesti
– Ville Miskala on 1.4.2010 alkaen Kuopion Autokauppa Oy:n toimitusjohtaja
– Kuopion Autokauppa Oy on KATY:n kannatusjäsen
– henkilökuntaa 40
– liikevaihto n. 19-20 milj. €
– Viime tilikausi oli kaikille hankala (alan pudotus -36% uusien autojen 

rekisteröinneissä), mutta Kuopion Autokaupalla notkahdus oli pieni (vain 
-6%)

– Kuopion Autokaupan 2009 markkinaosuus Kuopiossa oli huikea 16-17%

Toyota Prius ja myyntijohtaja Ville Miskala

Muistiin kirjoitteli Tommi


