
Kuopion Autoteknillinen Yhdistys ry
Kuukausikokous

Muistio

Aika: 13.3.2012 (ti), klo 18.00 
Paikka: Savon Voima Oyj, Kapteeninväylä 5, 70901 Toivala
Illan isäntä: Toimitusjohtaja Timo Pylvänen / Savon Voima Oyj

Läsnä:  21 henkilöä. Osallistujaluettelo liitteenä.

Iltamme alkoi toimitusjohtaja Timo Pylväsen tervetulotoivotuksella ja alkumaljalla. Alkumaljojen 
jälkeen pidimme oman kuukausikokoksemme.

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

• Onnittelimme 10.2.2012 merkkipäiväänsä viettänyttä Kauko Rataa
• Onnittelimme 24.3.2012 merkkipäivän johdosta Heikki Nenolaa

Luovutimme vuosikokouksessa myönnetyt muistamiset;
• Yhdistyksen standaari (pöytäviiri) Kauko Ratalle 
• Hopeinen seppelöity rintamerkki Heikki Nenolalle 

3§ Uudet jäsenet;
• Ei uusia jäseniä.

4§ Käsiteltiin edellisen kokouksen (7.2.2012 vuosikokous Säästöpankki Optialla) 
jälkeiset tapahtumat;

• 11.2.2012 oli Itä-Suomen yhdistysten piiripalaveri Kuopiossa.

5§ Käsiteltiin tulevia tapahtumia;
• 16. - 18.3.2012 SATL:n liittokokous Porissa. KATYä kokoukseen lähtee 

edustamaan Antti Kovanen, Vesa Hellevuo ja Tommi Suhonen.
• 7.4.2012 YSATYn jäsen järjestää matkan American Car Show (& Baltic 

Princess).
• 10.4.2012 (17:45 Kuopiosta, 18:30 Leppävirta) menemme tutustumaan 

Gebwell Oy:n Leppävirralle. Vesa Roponen on hoitanut järjestelyt.
• 12. - 13.5.2012 YSATY järjestää matkan Logistiikka & kuljetusmessuille.
• 15.5.2012 vierailemme Arctic Machine Oy:ssä Iisvedellä. Tämänkin 

järjestelyt on hoitanut Vesa Roponen. 
• Lisäksi hallitus on suunnitellut järjestettäväksi koulutuksia aiheena atk, CAP-

ammattipätevyyskoulutus ja lisäksi sähkö- tai dieselkoulutuksen.
• 19. - 20.10.2012 järjestetään perinteinen Syysmatka. Kohteena Nokian 

renkaat, Mobilia ja Vehoniemen automuseo. 

6§ Muut mahdolliset asiat:
• Mainostamme edelleen myös Ylä-Savon yhdistyksen uusia, hienoja 

kotisivuja, jotka löytyvät osoitteesta:http://ysaty.fi/ 
• 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 tämän illan kuukausikokoksen Savon Voima Oyj:n vieraiksi.

• Myytävät tuotteet; Yhdistykselle hankittiin lippiksiä, joita myymme 12,00 
€/kpl. Lippiksiä onkin mennyt jo mukavasti kaupaksi. 

• Antti muistutti myös muutamista myöhässä olevista jäsenmaksuista. Jos 
maksu on jäänyt rästiin, niin hoidattehan pikaisesti asian kuntoon.

7§ Puheenjohtaja Antti Kovanen päätti kokouksen klo 18.30 ja luovutti puheenvuoron 
illan isännälle toimitusjohtaja Timo Pylväselle. 

http://ysaty.fi/


Yritysesittely
Toimitusjohtaja Timo Pylvänen kertoi meille kattavasti sähkömarkkinoista, julkisuudessakin olleista 
myrskyjen aiheuttamista sähköverkkojen ongelmista ja alan tulevaisuuden haasteista. Huikean 
tietopaketin jälkeen tutustuimme Savon Voiman uusiin tiloihin ja näimme myös käyttökeskuksen, 
josta valvoja hoitaa etäkäytöllä valtaosan verkkojen ohjauksesta, mahdollisten ongelmien 
paikannuksista ja ohituksista. Saimmepa nähdä kuinka helppoa oli ottaa Ratan Kaukon kesämökin 
ja Skipparin Sepon kodin jakeluverkot näkyville ja todeta kaiken olevan kunnossa.

Lataa toimitusjohtaja Timo Pylväsen esitys tästä

Katso kokouksen valokuvat tästä

Lisää tietoa kiinnostuneille osoitteesta:
http://www.savonvoima.fi

Illan päätteeksi nautimme vielä illan isännän tarjoaman "kevyen iltapalan". Iltapalan keveys aiheutti 
melkoista hilpeyttä....oli nimittäin sellaiset herkkupöydät, että ei tarvinnut kenenkään kotiutua 
nakkibaarien kautta. Lähtiessämme saimme vielä pienet "muistot" mukaan. Käynnistämme 
muistoksi luovutimme toimitusjohtaja Timo Pylväselle KATY:n standaarin.

Suuret kiitokset vielä illan isännälle hienosta esittelystä ja ylitsevuotavasta kestityksestä!

KATYn puheenjohtaja Antti Kovanen luovuttaa toimitusjohtaja Timo Pylväselle, 
käynnistämme muistoksi, KATYn standaarin.

Muistiin kirjoitteli Tommi

http://files.kotisivukone.com/katy.kotisivukone.com/20120313_ajankohtaista_energiatoimialalta.pdf
http://www.savonvoima.fi/Sivut/default.aspx
http://katy.fi/albumi/kuukausikokoukset/kkkokoussavonvoima20120313/

