
Kuopion Autoteknillinen Yhdistys ry
Kuukausikokous Muistio

Aika: 15.5.2012 (ti), klo 17.45 - 22.15
Paikka: Arctic Machine Oy, Karsikonmäentie 1, 77800 Iisvesi
Ilan isäntä: Jouni Koskela / Arctic Machine Oy
Läsnä: 16 henkilöä. Osallistujaluettelo liitteenä.

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

2§ Onnittelut; 
• Onnittelimme Erosen Hannua 19.4.2012 merkkipäivän johdosta

3§ Uudet jäsenet;
• Olemme saaneet yhden uuden jäsenen, Jukka Piirosen (Veljekset 

Laakkonen), jonka toivotamme lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme.

4§ Käsiteltiin edellisen kokouksen (10.4.2012 kuukausikokous Gebwell Oy:ssä) 
jälkeiset tapahtumat;

• 2.5.2012 hallituksen sähköpostikokous, aiheena uuden jäsenen 
hyväksyminen. 

• 12. - 13.5.2012 YSATY järjesti matkan Logistiikka & kuljetusmessuille.

5§ Käsiteltiin tulevia tapahtumia;
• 7.6.2012 järjestämme perinteiset rannaltaongintakilpailut. Palkintoja voi 

kerätä ja toimittaa Antille.
• 8. - 10.6.2012 SATL:n kesäpäivät Helsingissä.
• 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 midibussin 
kyydissä. 

Yritysesittely 
Jouni Koskela esitteli meille Arctic Machine Oy:n. Kuulimme yrityksen 
historiasta, nykypäivästä ja varsinkin tuotteista. Esittelyn lomassa nautimme 
illan isännän tarjoamat kakkukahvit. Esittelyn jälkeen siirryimme tutustumaan 
vielä tehtaaseen ja saimme runsaisiin kysymyksiimme tyhjentävät vastaukset.

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


(Arctic Machine Oy:n sivuilta)
Älykästä tienhoitoa
Arctic Machine Oy on yksi Euroopan johtavia tienhoitolaitteiden valmistajia.
Yrityksemme on yksi harvoista tienhoitolaitevalmistajista, joka omilla tuotteillaan pystyy
varustelemaan kokonaisia tienhoidon yksiköitä – on sitten kyse lumenpoistosta, 
liukkaudentorjunnasta, tien puhdistuksesta tai yksikön varustamisesta älykkäällä 
ohjausjärjestelmällä. Vahva kokemuksemme Pohjoisen vaihtelevista ja karuistakin olosuhteista sekä
Suomen tienhoitoteknologian korkea laatu on tehnyt meistä luotettavan yhteistyökumppanin 
lukemattomille kansainvälisille tienhoidon yrityksille. Pitkäaikaiset suhteet asiakkaisiimme ja heidän
asiantuntemus ovat mahdollistaneet Arctic Machinen laadukkaan ja tuloksellisen tuotekehityksen.
Olemme kehittäneet prosessitehokkaita ratkaisuja, joilla minimoidaan ympäristöriskit ja edistetään
kestävää kehitystä.

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

Muistiin kirjoitteli Tommi

http://www.arcticmachine.fi/
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