
Kuopion Autoteknillinen Yhdistys ry
Kuukausikokous Muistio

Aika: 10.4.2012 (ti), klo 17.45 - 22.15
Paikka: Gebwell Oy, Patruunapolku 5, 79100 Leppävirta
Illan isäntä: Toimitusjohtaja Timo Hulkkonen ja 

myyntijohtaja Tuure Stenberg / Gebwell Oy
Läsnä: 22 henkilöä. Osallistujaluettelo liitteenä.

Kuukausikokous (pidimme kokouksen linja-autossa matkalla Kuopiosta Leppävirralle)
1§ Puheenjohtaja Antti Kovanen avasi kokouksen.  

Vietimme hiljaisen hetken poisnukkuneen jäsenemme 
Unto Markkasen muistoa kunnioittaen.

 
2§ Onnittelut; 

• Ei merkkipäivämuistamisia tällä kertaa

Luovutimme vuosikokouksessa (2011) myönnetyt muistamiset;
• Hopeinen seppelöity rintamerkki Janne Hallmannille.

3§ Uudet jäsenet;
• Olemme saaneet yhden uuden kannatusjäsenen, J.Rinta-Jouppi Oy:n. 

Jäsenhankkijoina olivat jälleen Matti Ahonen & Vesa Hellevuo.

4§ Käsiteltiin edellisen kokouksen (13.3.2012 kuukausikokous Savon Voima 
Oyj:ssa) jälkeiset tapahtumat;

• 16. - 18.3.2012 SATL:n liittokokous Porissa. KATYä kokouksessa 
edustivat Antti Kovanen, Vesa Hellevuo ja Tommi Suhonen.

• 2 kpl hallituksen sähköpostikokouksia aiheina syysmatka ja 
kuukausikokoustemme kuljetukset.

5§ Käsiteltiin tulevia tapahtumia;
• 12. - 13.5.2012 YSATY järjestää matkan Logistiikka & kuljetusmessuille.
• 15.5.2012 vierailemme Arctic Machine Oy:ssä Iisvedellä. 

Tämänkin kokouksen järjestelyt on hoitanut Vesa Roponen. 
• Kesäkuun alkupuolella järjestämme perinteiset rannaltaongintakilpailut.
• 25.8.2012 CAP-ammattipätevyyskoulutus aiheina digipiirturi (4h) ja ehkä 

hätäensiapu (3h). Tämän tiedot vahvistuvat piakkoin. Huom: Maksullinen 
koulutus ja rajallinen osallistujamäärä!

• 19. - 20.10.2012 järjestetään perinteinen Syysmatka. Kohteena Nokian 
renkaat, Mobilia ja Vehoniemen automuseo. Osallistujamäärä on 40 hlö 
max (kohteiden pyynnöstä).

6§ Muut mahdolliset asiat:
• Varkauden yhdistys on avannut kotisivut. Sivut löytyvät osoitteesta: 

http://vaty.satl.fi/  Käykää tutustumassa!
• Mainostamme edelleen myös Ylä-Savon yhdistyksen kotisivuja, jotka 

löytyvät osoitteesta:http://ysaty.fi/ 
• Myytävät tuotteet; Yhdistykselle hankittiin lippiksiä, joita myymme 12,00 

€/kpl. Lippiksiä onkin mennyt jo mukavasti kaupaksi. 

7§ Puheenjohtaja Antti Kovanen päätti kokouksen klo 18.15 ja loppumatka 
keskityttiinkin rupatteluun ja maisemien katseluun Savonlinjan turistibussin 
tasaisessa kyydissä (yhtään ei sihteeri tässä vetänyt kotiinpäin).

http://vaty.satl.fi/
http://ysaty.fi/


Yritysesittely
Saavuimme Gebwell:n pihaan melkein aikataulussa (minuutin myöhässä), jossa 
toimitusjohtaja Timo Hulkkonen ja myyntijohtaja Tuure Stenberg toivottivat meidät 
tervetulleiksi. Timo Hulkkonen kertoi alkuun hieman itsestään ja taustoistaan. Taisipa 
muutamat meistä hänet jo ennakkoon tuntea ralliharrastuksen kautta. Timon alustuksen 
jälkeen myyntijohtaja Tuure Stenberg otti ohjat ja piti meille huikean esittelyn Gebwell Oy:stä 
yrityksenä, sen tuotteista ja alasta yleisesti. Paljon kysymyksiä esitettiin ja erittäin tyhjentävät 
vastaukset saatiin. Taisimmepa myös vakuuttua Gebwellin tuotteiden paremmuudesta ja 
pitkäikäisyydestä kilpailijoihin verrattuna. Esittelyn päälle nautimme illan isännän tarjoamat 
iltakahvit. Kahvituksen jälkeen siirryimme tutustumaan tuotantotiloihin, joissa pääsimme 
näkemään myös alan uusimman innovaation, maahan upotettavan maalämpöyksikön, joka 
sisältää kaiken (maalämpöpumpun, varaajan ja ohjauslaitteet). Tämä keksintö tuntui näin 
maallikosta huikealta, koska laite ei tarvitse rakennuksesta erillistä teknistä tilaa, eikä aiheuta 
sisälle kiinteistöön ääntä. Illan päätteeksi kokoonnuimme vielä kahvittelemaan ja kuulemaan 
Timon loppuyhteenvedon. Ilta jäänee mieleemme yhtenä hienoimmista vierailukohteista niin 
kohteen luonteen erikoisuuden, kuin isäntien esiintymisen perusteella. Noin taitavia ja 
alastaan ylpeitä amattilaisia olisi kuunnellut vaikka koko yön.

Katso valokuvia
Katso myyntijohtaja Tuure Stenbergin esitys

Toimitusjohtaja Timo Hulkkonen ja myyntijohtaja Tuure Stenberg.

Muistiin kirjoitteli Tommi

http://files.kotisivukone.com/katy.kotisivukone.com/muistiot/kk_kokous_20120410_gebwell_tuure_stenbergin_esitys.pdf
http://www.katy.fi/albumi/kuukausikokoukset/kkkokousgebwell20120410/

