
Kuopion Autoteknillinen Yhdistys ry
Kuukausikokous

Muistio

Aika: 26.10.2011 (ke), klo 18.00 –  20.00
Paikka: E.Valjakka Oy, Autokatsastajat Kuopio, sekä JN Tech - automyynti, 

Kallantie 7, 70340 Kuopio

Läsnä:  21 henkilöä. Osallistujaluettelo liitteenä.

Yritysesittely

Aloitimme illan nauttimalla illan isännän tarjoamat iltakahvit. Kahvittelun lomassa katselimme 
syysopintomatkalla otettuja valokuvia. Kahvittelun jälkeen illan isäntä, katsastusaseman päällikkö 
Hese Saarela otti tilanteen haltuun ja toivotti meidät tervetulleeksi. Hese esitteli meille yritystä 
tehokkaasti ja mielenkiintoisesti. Tässä muutamia mieleenjääneitä tietoja:

• Aseman omistaja on E.Valjakka Oy
• Yhtiössä n. 40 katsastajaa
• Yhtiössä n. 12 toimistovirkailijaa (sis. osa-aikaiset)
• Sorsasalossa 2 katsastajaa
• Kallantiellä 5 katsastajaa
• Rakennuksessa tilaa 1700m2

Kuulimme myös katsastuksen tämän päivän tilanteesta ja mielenkiintoiset ajat on tulossa. Pieni 
pelko alalla on mitä uudet pykältä tuo tullessaan; Harveneeko raskaan kaluston katsastus ja 
tuleeko kevyen kaluston katsastus jokaiselle korjaamolle.
Kiersimme myös tutustumassa upeisiin tiloihin ja samalla esitimme paljon kysymyksiä, joihin Hese 
tyhjentävästi vastasi.

Yritysesittely

Kävimme myös tutustumassa JN tech - automyyntiin, joka toimii samassa kiinteistössä. Yritystä 
pyörittävät Rissasen veljekset (Juha & Jan) ja esittelyn meille piti Juha Rissanen. Yrityksen 
toiminnan painopiste on hyvien käytettyjen autojen tuonti Saksasta. Tuotavat autot ovat kaikki 
olleet leasing-käytössä, joten niiden huoltohistoriat ovat kunnossa ja autot siten helppoja myytäviä. 

Kuukausikokous
1§ Puheenjohtaja Antti Kovanen avasi kokouksen.  
 

Pidimme hiljaisen hetken  poisnukkuneen jäsenemme Tuomas Sokan muistoa 
kunnioittaen. 

2§ Onnittelimme seuraavia henkilöitä merkkipäivien johdosta;
• 7.10.2011 Sakari Rossi 60v

• 22.10.2011 Pekka Kalilainen 60v

• 4.11.2011 Tapio Koistinen 50v

3§ Uudet jäsenet;
• Immonen Kalevi (hallitus hyväksyi jäseneksi 26.10.2011)

4§ Käsiteltiin edellisen kokouksen (13.9.2011 Biltema Oy) jälkeiset tapahtumat;
• 21. - 22.10.2011 Syysopintomatka Olkiluotoon ja Tampereelle.

5§ Käsiteltiin tulevia tapahtumia;
• 26. - 27.11.2011 suunniteltu messumatka Helsinkiin peruttiin messujen 

peruuntumisen vuoksi
• Itä-Suomen alueen yhteisiä pikkujouluja suunnitellaan (VATY)

6§ Muut mahdolliset asiat:
• Jäsenhankintakilpailu on käynnissä;



Se jatkuu aina ensi Liittokokoukseen asti. Palkintoja on jaossa seuraavanlaisesti: 2-4 
uutta jäsentä hankkinut saa ensin Liitonsateenvarjon, jonka jälkeen 5-9 jäsentä hankittuaan hän saa  
Liiton 75-vuotisjuhla -historiikin ja 10 jäsenen hankinnan jälkeen hän saa vielä Liiton isännänviirin. Lisäksi  
kaikki yhdenkin jäsenen hankkineet osallistuvat kolmen yllätyspalkinnon arvontaan. Sama henkilö voi  
voittaa vain yhden yllätyspalkinnon. Lisätiedot kohtaan tulee kirjata jäsenhankkijan tiedot. Hyväksytyksi  
jäsenhankinnaksi luetaan sellainen uusi jäsen, joka suorittaa vuoden 2012 jäsenmaksun ajallaan.

• Autoinsinöörien maailmanjärjestön FISITA:n insidetrack -uutiskirjeet ovat 
luettavissa Liiton kotisivuilta.

• Kirja-asiamies Hemmo Lötjönen muistutti viime kokouksessa kirjauutuuksista 
ja myös ostokäytännöstä; Muistakaa aina tilata kirjat KATYn kautta, niin 
saamme lisäpisteitä yhdistysten väliseen kilpailuun. Kirjoja voi tilata 
kotisivujemme kaupasta tai suoraan Hemmolta 
(heimo.lotjonen@dnainternet.net tai
puh: 044-545 4335).

7§ Puheenjohtaja Antti Kovanen päätti kokouksen klo 20.00.

Muistiin kirjoitteli Tommi


