
Kuopion Autoteknillinen Yhdistys ry
Kuukausikokous Muistio

Aika: 25.9.2012 (ti), klo 18.00 – 19.30
Paikka: A-Pipe Oy, Kellonkierto 9, 70460 Kuopio
Ilan isäntä: Toimitusjohtaja Jouni Räisänen / A-Pipe Oy
Läsnä:  7 henkilöä. Osallistujaluettelo liitteenä.

Toimitusjohtaja Jouni Räisänen toivotti pienen, mutta sitäkin innokkaamman joukon 
tervetulleeksi ja samalla vauhdilla aloitimme illan iltakahveilla.

1§ Puheenjohtaja Antti Kovanen avasi kokouksen.  

2§ Kesän aikana seuraavat jäsenemme viettivät merkkipäiviään:
• 1.6.2012 Erkki Koistinen 75v
• 28.6.2012 Jouko Asikainen 85v
• 10.8.2012 Risto Laitinen 70v

3§ Uudet jäsenet; Ei uusia jäseniä.

4§ Käsiteltiin edellisen kokouksen (15.5.2012 kuukausikokous Arctic Machine 
Oy:ssä) jälkeiset tapahtumat;

• 7.6.2012 järjestimme perinteiset rannaltaongintakilpailut Sorsasalossa. 
Paikalla oli upeat 31 henkilöä.

• 8. - 10.6.2012 SATL:n kesäpäivät Helsingissä.
• 25.8.2012 CAP-ammattipätevyyskoulutus aiheina digipiirturi (3h) ja 

hätäensiapu (4h). Osallistujamäärä jäi pienehköksi ja Eero Savolainen / 
Suomen Kuljettajakoulutus Oy sponsoroi KATYä reilusti, jotta hinta 
saatiin pidettyä sovitun edullisena ja KATY:lle ei koulutuksesta tullut 
kuluja. Suuret Kiitokset vielä Eerolle!

5§ Käsiteltiin tulevia tapahtumia;
• 9.10.2012 kuukausikokous Karelia-Upofloor Oy:ssä. 
• 19. - 20.10.2012 järjestetään perinteinen itä-Suomen yhdistysten 

syysmatka. Kohteena Nokian renkaat, Mobilia ja Vehoniemen 
automuseo. Paikkoja vielä runsaasti vapaana!

• Matti H Ahonen selvittää Roposen Vesan kanssa mahdollisuutta päästä 
tutustumaan Oy Morehouse Ltd:n.

• Toiveita vierailukohteiksi otetaan mielellään vastaan!

6§ Muut mahdolliset asiat:
• Myytävät tuotteet; Yhdistyksen lippiksiä myymme edelleen 

hintaan 12,00 €/kpl. 

7§ Puheenjohtaja Antti Kovanen päätti kokouksen klo 18.45. 

Yritysesittely 
Toimitusjohtaja Jouni Räisänen esitteli meille A-Pipe Oy:tä. Tässä muutamia mieleenjääneitä 
yksityiskohtia: 

– perustettu 1.8.2010 
– kokemusta alalta jo kuitenkin 35 vuotta (Jouni töissä aiemmin Huberilla ja 

Tekmannilla)
– täyden palvelun lvis-yritys (+ vielä sprinklerityöt) 
– henkilökuntaa perustettaessa 3 ja tällä hetkellä jo 30!
– liikevaihto 2,5milj



– yrityksen toiminta-alue on itä-Suomi ja sprinklerityöt läpi Suomen
– yrityksellä hyvä maine, joka takaa töiden riittävyyden 

Ytimekkään esittelyn jälkeen esitimme paljon kysymyksiä ja saimme hyviä vastauksia. Ilta 
sujui mukavan rennon keskustelun merkeissä ja taisipa muutamilla jo herätä ajatuksia kysyä 
Jounilta tarjouksia lämmönvaihdin/putkiremonteista

Lisää tietoa kiinnostuneille löytyy osoitteesta:
http://a-pipe.fi/ 

Muistiin kirjoitteli Tommi

http://a-pipe.fi/

