
Kuopion Autoteknillinen Yhdistys ry
Kuukausikokous

Muistio

Aika: 24.1.2012 (ti), klo 18.00 
Paikka: Kuopion Kuljetuskalusto Oy, Sorsasalontie 3, 70420 Kuopio
Illan isäntä: Marko Muikku / KKK

Läsnä:  18 henkilöä. Osallistujaluettelo liitteenä.

Yritysesittely

Aloitimme illan kuuntelemalla illan isännän Marko Muikun esittelyn KKK:sta, uusista tiloista ja 
tuotevalikoimasta, jonka jälkeen kiersimme tutustumassa tiloihin. Varaston laajuus yllätti meidät 
positiivisesti. Markon apuna meille tiloja ja toimintoja esitteli Tuomas Pääkkönen. Esittelyn jälkeen 
siirryimme neuvottelutiloihin nauttimaan illan isännän tarjoamat iltakahvit. 

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

Ei onniteltavia tällä kertaa.

3§ Uudet jäsenet;
• Arto Kuhmonen (hallitus hyväksyi jäseneksi 7.12.2011). 

Jäsenhankkijana Vesa Roponen

4§ Käsiteltiin edellisen kokouksen (29.11.2011 Tuplajäät / Konekesko / Vesa Roponen) 
jälkeiset tapahtumat;

• 7.12.2011 hallituksen sähköpostikokous aiheena uuden jäsenen 
hyväksyminen.

• 15.1.2012 hallituksen kokous Laakkosen neuvottelutiloissa Leväsellä. 
Kokouksen aiheena vuosikokouksen valmistelu ja sijoitustalletuksen jatko.

5§ Käsiteltiin tulevia tapahtumia;
• 7.2.2012 vuosikokous Säästöpankki Optian tiloissa. Sääntömuutosasiat 

yhtenä kohtana kokouksessa.
• 11.2.2012 Itä-Suomen yhdistysten piiripalaveri Kuopiossa.
• 13.3.2012 maaliskuun kuukausikokous Rissalan Lentokapteenissa Savon 

Voima Oyj:n vieraina. Järjestelyt on hoitanut Matti H Ahonen.
• 16. - 18.3.2012 SATL:n liittokokous Porissa.
• Huhtikuussa menemme tutustumaan Gebwell Oy:n Leppävirralle. Vesa 

Roponen hoitaa järjestelyt.
• Lisäksi hallitus on suunnitellut järjesttäväksi koulutuksia aiheena atk, CAP-

ammattipätevyyskoulutus ja lisäksi sähkö- tai dieselkoulutuksen.

6§ Muut mahdolliset asiat:
• Edelleen mainostamme liiton uusia Facebook-sivuja, jotka löytyvät 

osoitteesta:
http://www.facebook.com/satlry

• Samoin mainostamme edelleen KATY:n Facebook-sivuja, jotka löytyvät 
osoitteesta: http://www.facebook.com/pages/Kuopion-Autoteknillinen-
Yhdistys-ry/194284160649437 

• Edelleen mainostamme myös Ylä-Savon yhdistyksen uusia, hienoja 
kotisivuja, jotka löytyvät osoitteesta:http://ysaty.fi/ 

• Jäsenhankintakilpailu on edelleen käynnissä ja jatkuu aina ensi 
liittokokoukseen saakka. 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.

http://www.facebook.com/satlry
http://ysaty.fi/
http://www.facebook.com/pages/Kuopion-Autoteknillinen-Yhdistys-ry/194284160649437
http://www.facebook.com/pages/Kuopion-Autoteknillinen-Yhdistys-ry/194284160649437


• Puheenjohtaja Antti Kovanen pyysi jäsenistöä miettimään edelleen 
mielenkiintoisia kokouspaikkoja ja mikäli ko. paikkoihin olisi suhteita, niin 
rohkeasti kysymään mahdollisuudesta päästä vierailulle. Matti H Ahonen 
järjesti meille jo maaliskuun kuukausikokoksen Savon Voima Oyj:n vieraiksi 
Rissalaan Lentokapteeniin.

• Myytävät tuotteet; Yhdistykselle hankittiin lippiksiä, joita myymme 12,00 
€/kpl. Muutamat rohkeat uskaltautuivat jo lippiksen ostamaankin.

7§ Puheenjohtaja Antti Kovanen päätti kokouksen klo 19.00 illan isäntiä Marko 
Muikkua ja Tuomas Pääkköstä, sekä aktiivisia jäseniä osallistumisesta kiittäen.

Kokouksen päälle saunoimme vielä KKK:n uutuuttaan kiiltävissä saunatiloissa (saimme kunnian 
olla saunan ensimmäisiä käyttäjiä). Kiitos Markolle!

Muistiin kirjoitteli Tommi


