
Kuopion Autoteknillinen Yhdistys ry
Kuukausikokous Esityslista

Muistio

Aika: 25.1.2011 (ti), klo 18.00 –  20.00
Paikka: J.Rinta-Jouppi Oy, Volttikatu 7, 70700 Kuopio

Läsnä: 31 henkilöä. Osallistujaluettelo liitteenä.

Yritysesittely
Illan isäntä jälkimarkkinointipäällikkö Ari Hynynen toivotti meidät tervetulleiksi ja aloitimme 
tilaisuuden kuulemalla ytimekkään tietoiskun J.Rinta-Joupista ja läksimme tutustumaan hulppeisiin 
tiloihin. Kiersimme koko talon ja kuulimme kuinka tilat ovat toimineet hyvin ja toiminta tiloissa on 
tehokasta – kauppa käy hyvin ja fixarit ja korjaamo pysyy hyvin myynnin kovassa tahdissa 
mukana. Kuulimme myös, että varaosavarastoon tulee alallamme harvinainen viivakoodilaitteisto 
jouduttamaan asentajien työtä. Yritysesittelyn jälkeen siirryimme neuvottelutiloihin, jossa nautimme 
illan isännän tarjoamat iltakahvit. Kahvittelun lomassa aloitimme kuukausikokouksemme.

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

– Kari Jääskeläinen 18.1. 50v  (ei paikalla)
– Tenho Toivanen 27.1. 70v (ei paikalla)

Sihteerin huomautus; Kokouksen jälkeen selvisi, että Aarne Kyheröisen 
syntymäaika on rekisterissämme väärin. Aarne on syntynyt 19.1. eikä 19.10. kuten 
rekisterissämme väärin oli. Kuluvan vuoden 19. tammikuuta oli siis  merkkipäivä. 
Syvät pahoittelumme virheestä! Toimitamme Aarnelle onnittelukirjan postin kautta.

3§ Uusien jäsenten hyväksyminen; 
KATYn hallitus on hyväksynyt jäseneksemme varaosapäällikkö Eero 
Kaikkosen. Jäsenhankkijana oli Erkki Laitinen. 

4§ Käsiteltiin edellisen kokouksen (14.12.2010 kuukausikokous Autotalo Laakkosella) 
jälkeiset tapahtumat;

– 14.12.2010 kuukausikokouksessa hyväksyimme liittokokouksen esittämät ja 
päättämät sääntömuutokset. 

– 14.1.2011 oli hallituksen kokous Veljekset Laakkosella. Aiheena 
vuosikokouksen valmistelu ja sijoitustalletuksen jatko.

– 19.1.2011 oli hallituksen sähköpostineuvottelu. Aiheena uuden jäsenen 
hyväksyminen.

5§ Käsiteltiin tulevia tapahtumia;
– 27. - 29.1.2011 Auto- ja Korjaamomessut Helsingissä. 
– 15.2.2011 pidämme vuosikokouksen Osuuspankin koulutustiloissa. Illan 

isäntänä jäsenemme Jouni Bergroth / SKAL Itä-Suomi ry.
– Itä-Suomen yhdistysten piiripalaveri on Iisalmessa ja pvm todennäköisesti 

26.2.2011. KATYä palaveriin lähtenee edustamaan puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja sihteeri.

– 11. - 13.3.2011 on SATL:n liittokokous Jyväskylässä. Vuosikokouksessa 
valitsemme edustajamme liittokokoukseen.

– 23.3.2011 tutustumme Vianorin uusiin tiloihin kuukausikokouksen 
merkeissä.

– Keväälle suunniteltuja vierailukohteita ovat Väänäsen Auto Oy, Traffica 
Consulting Oy ja poliisin luento.

– Rannaltaongintakisat järjestämme taas kesäkuun alkupuolella.



6§ Liiton terveiset;
– Kiertokirje 01/2011 tuli 21.1.2011 kaikille joiden sähköpostiosoite on 

tiedossa. Tärkeimpänä sisältönä tulevan liittokokouksen perusinfo.

7§ Muut mahdolliset asiat:
– Pentti Pakkala toi tietoa 95 E 10 bensiinin mahdollisista haittavaikutuksista.

8§ Puheenjohtaja Antti Kovanen päätti kokouksen klo 20.00 kiittäen illan isäntää.

Muistiin kirjoitteli Tommi


