
Kuopion Autoteknillinen Yhdistys ry
Kuukausikokous Muistio

Aika: 20.11.2012 (ti), klo 17.00 - 21.00
Paikka: Oy Morehouse Ltd, Koritie 3, 77700 Rautalampi, 

sekä Kome Oy, Koritie 1, 77700 Rautalampi
Ilan isäntä: Toimitusjohtaja Pekka Tuomela / Oy Morehouse Ltd
Läsnä: 18 henkilöä. Osallistujaluettelo liitteenä.

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

• Pidimme hiljaisen hetken poisnukkuneiden jäsentemme Hannu Soinisen 
ja Risto Laitisen muistoa kunnioittaen.

2§ Onnittelut; 
• Onnittelimme 17.10.2012 merkkipäivän johdosta Jouni Kallunkia
• Onnittelimme 9.11.2012 merkkipäivän johdosta Kari Kuokkasta
• Onnittelimme 11.11.2012 merkkipäivän johdosta Pasi Lattusta

3§ Uudet jäsenet;
• Ei uusia jäseniä.

4§ Käsiteltiin edellisen kokouksen (9.10.2012 Karelia-Upofloor Oy) jälkeiset 
tapahtumat;

• 19.-20.10.2012 oli perinteinen syysopinto- ja virkistysmatka. Kohteina 
tällä kertaa Nokian Renkaat, Werstas-museon höyrykonemuseo, sekä 
Mobilia ja Vehoniemi.

5§ Käsiteltiin tulevia tapahtumia;
• 12.2.2013 vuosikokous LähiTapiolassa
• 8. - 10.3.2013 SATLn liittokokous Tampereella

6§ Muut mahdolliset asiat:
• Liittokokousaloitteet on oltava liitossa viimeistään 30.11.2012

7§ Puheenjohtaja Antti Kovanen päätti kokouksen ja loppumatka 
keskityttiinkin rupatteluun Savonlinjan pikkubussin kyydissä. 

Yritysesittely 
Saavuimme ensin Kome Oy:n, jossa Matti Vepsäläinen toivotti meidät 
tervetulleiksi. Kuulimme ensin ytimekkäästi yrityksen taustoista ja nykypäivän 
tilanteesta, sekä myös alan historiasta  Rautalammin seudulla. Esittelyn jälkeen 
siirryimme tutustumaan tuotantotiloihin.

Kome Oy:n yritysesittelyn jälkeen siirryimme Oy Morehouse Ltd:n, jossa 
toimitusjohtaja Pekka Tuomela apunaan huoltopäällikkö Jukka Lyytinen 
toivottivat meidät tervetulleiksi. Ensin meille esiteltiin levitettävä kontti M75i.
Saimme nähdä kuinka helposti yksi henkilö pystyy laittamaan kontin 
käyttökuntoon n. 5 minuutissa. Konttihan on voitu lämmittää tai jäähdyttää, 
kontin omilla laitteilla, jo matkan aikana toimintalämpötilaan. Toimintanäytöksen 
jälkeen siirryimme tutustumaan tuotantotiloihin, joissa näimme mm. M75i:n 
valmistuksen. Kaikkea näkemäämme emme voi muistiin kirjata, johtuen 
yrityksen asiakkaiden salassapitovaatimuksista, mutta paikallaolijoiden puolesta 



voi todeta, että monipuolinen, muuntautumiskykyinen ja innovatiivinen yritys on 
kyseessä! Tuotantotiloista siirryimme kokoustiloihin nauttimaan illan isännän 
tarjoamasta kestityksestä. Kestityksen lomassa kuulimme yrityksen taustoista ja 
nykypäivän tilanteesta. Näimmepä myös M75i kontin esittelyvideonkin.

Tässä yrityksen sivuilta napattua tietoa:
Olemme suomalainen erikoiskonttien ja -tilojen valmistamiseen erikoistunut yritys. 
Päätuotteemme, levitettävä Morehouse-kontti sai alkunsa 1990-luvun puolivälin 
tuntumassa. Kontin prototyyppi valmistui 1994 ja yritys perustettiin 1995. 

1990-lukua leimasi toiminnan kehittyminen ja uudet asiakkaat
Kaksi ensimmäistä konttia toimitettiin rauhanturvatehtäviin Makedoniaan ja sarjan kolmas 
kontti oli testikäytössä Niinisalossa. Ensimmäinen suurempi 16 kappaleen sarja toimitettiin 
maailman ruokaohjelma WFP:lle Afghanistaniin. Jo samana vuonna toimitettiin seuraava yli 
30 kappaleen sarja rauhanturvaoperaatioon Bosnia-Herzegovinaan. Sen jälkeen 
Morehouse on toimittanut kontteja jokaiseen rauhanturvaoperaatioon, jossa suomalaiset 
ovat olleet mukana. 

Lisätietoa kiinnostuneille osoitteista:
http://www.morehouse.fi/
http://www.morehouse.fi/fi/morehouse/
http://www.morehouse.fi/userfiles/file/morehousem75iFI.pdf
http://www.kome.fi/

Muistiin kirjoitteli Tommi
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