
Kuopion Autoteknillinen Yhdistys ry
Kuukausikokous Esityslista

Muistio

Aika: 29.9.2010 (ke), klo 18.00 –  20.00
Paikka: Itella, Kuopion uusi postikeskus, Patterimäenkatu 5, 70800 Kuopio

Läsnä: 30 henkilöä. Osallistujaluettelo liitteenä.

Illan isäntä projektipäällikkö Harri Sairanen toivotti meidät tervetulleiksi ja aloitimme tilaisuuden 
illan isännän tarjoamilla kahveilla.

Kuukausikokous
1§ Puheenjohtaja Antti Kovanen avasi kokouksen.  
 
2§ Onnittelimme seuraavia henkilöitä merkkipäivien johdosta:

– Tuomas Sokka 18.4.  (ei paikalla)
– Jukka Mankinen 28.4. (ei paikalla)
– Juha Timonen 13.6. (ei paikalla)
– Jyrki Knuutinen  (ei paikalla)
– Kauko Räisänen 20.7.  (ei paikalla)
– Jorma Naumanen 28.7.  (ei paikalla)

3§ Uusien jäsenten hyväksyminen; 
Ei uusia jäseniä.

Kannatusjäseninä jatkavat:
– K1 katsastus
– Suomen Euromaster Oy
– KKK (Kuopion Kuljetuskalusto)
– Pohjola (ja A-vakuutus)
– Piirla Oy
– Kolarikorjaamo E. Konttinen
– Juha Karppanen Oy
– Kuopion Ajo-opisto (ja Siilin Ajo-opisto)
– Autotalo Laakkonen Oy
– Shell
– Tmi Pentti Pakkala
– Kuopion Autokauppa Oy (vahvistusta vailla)
– AvainVaunu Oy  (vahvistusta vailla)

4§ Käsiteltiin edellisen kokouksen (30.3.2010 kuukausikokous Kuopion Autokaupalla) 
jälkeiset tapahtumat;

– 31.3.2010 Julkaistiin lehtileike Kuopion Kaupunkilehdessä (aiheena 
liittokokous)

– 19.5.2010 oli hallituksen kokous Autotalo Laakkosella aiheena tulevan 
toiminnan suunnittelu.

– 17.6.2010 pidimme rannaltaongintakisat Sorsasalossa.
– 7. - 8.8.2010 SATL:n kesäpäivät Lappajärvellä. Kuopiosta mukana Antti 

Kovanen, sekä Ahosen Elsa ja Matti
– 19.8.2010 järjestimme KATYn 75v juhlaristeilyn Kallavedellä. Osallistujia oli 

huikeat 92 henkilöä.
– 10. - 12.9.2010 oli Helsingissä ElectricMotorShow 2010 

sähköajoneuvomessut.



5§ Käsiteltiin tulevia tapahtumia;
– 7.10.2010 torstaina järjestämme atk-koulutusta (Facebook)
– Syksyn mittaan sääntömuutoskokous
– Laakkosen uusiin tiloihin tutustumme syksyn aikana.
– Poliisin luento syksyn/talven aikana, aiheena autovarkaudet ja niiden 

selvittäminen

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.

– Liittokokousaloitteet toimitettava KATY:n hallitukselle kirjallisesti, niin että 
KATY:n hallitus ehtii lähettää ne liittoon marraskuun loppuun mennessä.

– Esitettiin, että paperikutsujen postitusta pyritään vähentämään edelleen 
korvaamalla ne tekstiviestikutsuilla.

7§ Puheenjohtaja Antti Kovanen päätti kokouksen klo 18.30 ja antoi puheenvuoron illan 
isännälle.

Yritysesittely
Projektipäällikkö Harri Sairanen apunaan Jouni Knuutinen esittelivät meille Itellaa ja 
varsinkin Kuopion uutta postikeskusta. Ensin kuulimme tiukan tietopaketin 
kokoustiloissa. Mieleenjääneitä yksityiskohtia:

– Vuonna 2009 Itella käsitteli paketteja ja kuljetusyksiköitä 27 milj. kappaletta
– Vuonna 2009 Itella käsitteli 2,9 miljardia kirjettä, mainosta ja lehteä
– Itellalla on 8500 kirjelaatikkoa
– Itellalla on 110 postia
– Itella sijoitti 160 milj €uroa postinkäsittelyn tehostamiseen 2008-2010;

– 4 postikeskusta uusine laitteineen (Kuopion ja Ouluun uudet, 
Tampereella laajennettiin ja pääkaupunkiseudulla perusparannuksia)

– Kuopion postikeskuksen tietoja;
– tontin koko 10 ha
– maansiirtotyöt alkoi kevät/2008, rakennus valmistui 02/2010
– rakennuksen mitat 200m x 90m
– 22´400m2
– tuotantotilat 10´400m2
– terminaalitilat 3´400m2
– toimisto, ym tilat 500m2
– ruokala 130m2
– sos.tilat 350m2 (sekä kellarissa sostiloja 300m2)
– Kuopion postikeskuksessa käsiteltävät alueet ovat 70-83, 57-58, 50-52, 

40-44 alkuiset postinumeroalueet
– kuljetuksia vuorokaudessa n. 130 (lähteviä runkoja, saapuvia runkoja, 

aluevuoroja ja paikallisvuoroja)
– maksimi päivinä postikeskuksen läpi kulkee n. 1 milj. lähetystä 
– työllistää n. 300 henkilöä, keski-ikä n 40v, 3-vuorotyössä

Mielenkiintoisen esittelyn jälkeen jaoimme ryhmän kahtia ja läksimme kiertämään 
tuotantotiloja. Laitteet olivat mielenkiintoisia ja paljon kysymyksiä esitettiin ja niihin 
saatiin tyhjentäviä vastauksia. Harri Sairasen ja Jouni Knuutisen apuna meille tiloja 
ja laitteita esittelivät Kari Kuokkanen (jäsenemme) ja Risto Pennanen (jäsenemme).
Mielenkiintoisen illan päätteeksi otimme vielä ryhmäkuvan laatikonkäsittelyrobotin 
edessä ja saimmepa vielä kutsun tulla tulevaisuudessa uudestaan tiloihin 
tutustumaan.



Muistiin kirjoitteli Tommi


