
Kuopion Autoteknillinen Yhdistys ry
Kuukausikokous

Muistio

Aika: 29.11.2011 (ti), klo 18.00 
Paikka: Tuplajäät Oy, Tietäjäntie 2, 70900 Toivala
Illan isäntä: Vesa Roponen / Konekesko Oy

Läsnä:  18 henkilöä. Osallistujaluettelo liitteenä.

Yritysesittely

Aloitimme illan nauttimalla illan isännän (Vesa Roponen / Konekesko Oy) tarjoamat iltakahvit. 
Kahvittelun jälkeen Tuplajäät Oy:n toimitusjohtaja Markku Keinänen esitteli meille lyhyesti ja 
ytimekkäästi Tuplajäät Oy:n. Tässä mieleenjääneitä yksityiskohtia:

• Tuplajäät valmistui 1.12.2000
• Pääurakoitsija oli Savocon
• Kustannusarvio oli n. 2´600´000 €, totetuneet kustannukset n. 3´000´000 €
• Avustuksia yritys sai Kuopiolta 1´200´000 €, Siilinjärveltä 600´000 € ja 

opetusministeriöltä n. 250´000 €
• Omistajat ja osuudet: Juniorikalpa 54,8%, Kalpan jääkiekontuki 12% ja Siilin 

hockeyteam 8%
• Tilojen pinta-ala on n. 5´000 m²
• Kylmäaineena ensiöpiirissä R404 ja toisiopiirissä etyleeniglykoli.
• Jäänhoitokone on akkukäyttöinen (hinta n. 120´000 €)
• Vuoden 2010 liikevaihto oli n. 490´000 € ja voitto n. 50´000 €
• Kesäaikaan hallissa on järjetty mm. konsertteja, kissanäyttely, 

maatalouskonenäyttely.

Yritysesittely

Illan isäntä Vesa Roponen / Konekeskolta (ja jäsenemme) esitteli meille Konekeskoa yrityksenä ja 
Konekeskon edustukset maataloustuotteiden, maarakennuksen, nostolaitteiden, 
ympäristönhoitokoneiden, moottoreiden & vaihteistoiden ja trukkien osalta, sekä tietysti laajemmin 
MAN-tuotteet. MAN-tekniikkaa alustan ja moottorin osalta käsiteltiin kohtuullisen laajasti ja paljon 
uutta kuultiin. Luennon loppuun Vesa piti meille vielä tietovisan, jossa muutamat voittivat tulevan 
vuoden kalenterit.

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

Ei onniteltavia tällä kertaa.

3§ Uudet jäsenet;
• Hese Saarela (hallitus hyväksyi jäseneksi 15.11.2011)
• Antti Miettinen (hallitus hyväksyi jäseneksi  16.11.2011)
• Jäsenhankkijana molempien kohdalla Matti Ahonen.

4§ Käsiteltiin edellisen kokouksen (26.10.2011 E.Valjakka Oy / JN tech automyynti) 
jälkeiset tapahtumat;

• 27.10.2011 SATL:n kiertokirje 5/2011 (löytyy kotisivuiltamme)
• 15.11.2011 hallituksen sähköpostikokous (uuden jäsenen hyväksyminen)
• 16.11.2011 hallituksen sähköpostikokous (uuden jäsenen hyväksyminen)

5§ Käsiteltiin tulevia tapahtumia;
• Itä-Suomen alueen yhteiset pikkujoulut on peruttu
• Joukuun kokous on vielä avoin (emme mahdollisesti järjestä)
• 24.1.2011 kuukausikokous KKK:lla (sis. saunaillan)



6§ Muut mahdolliset asiat:
• Liittokokousaloitteita voi esittää 30.11.2011 saakka (toimitettava 

liittohallitukselle osoitettuna Liiton toimistolle 30.11.2011 mennessä).
• Vuoden Autoteknikko ehdokkaita voi esittää (perusteluineen) Liittoon 

20.1.2012 saakka.
• Liitto on avannut Facebook-sivun, joka löytyy osoitteesta:

http://www.facebook.com/satlry
• KATY on vaihtanut vanhan Facebook-ryhmän uuteen sivu-muotoon, joka 

löytyy osoitteesta: http://www.facebook.com/pages/Kuopion-Autoteknillinen-
Yhdistys-ry/194284160649437 

• 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.

• Kirja-asiamies Hemmo Lötjönen muistutti syyskuun 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).

• Puheenjohtaja Antti Kovanen pyysi jäsenistöä miettimään mielenkiintoisia 
kokouspaikkoja ja mikäli ko. paikkoihin olisi suhteita, niin rohkeasti kysymään 
mahdollisuudesta päästä vierailulle. Matti H Ahonen lupasi kysyä 
mahdollisuutta päästä tutustumaan Voimatelin uusiin tiloihin Rissalan 
Lentokapteeniin ja Vesa Roponen lupasi kysyä mahdollisuudesta päästä 
Gebwell:lle Suonenjoelle, sekä Arctic Machinelle Iisvedelle.

7§ Puheenjohtaja Antti Kovanen päätti kokouksen klo 19.55 illan isäntää Vesa 
Roposta, sekä aktiivisia jäseniä osallistumisesta, kiittäen.

Muistiin kirjoitteli Tommi
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