
Kuopion Autoteknillinen Yhdistys ry
Kuukausikokous / tutustuminen rekkasimulaattoriin Muistio

Aika: 19.2.2011 (ti), klo 18.00
Paikka: Savon Ammatti- ja Aikuisopisto, Kolmisopentie 7, 70700 Kuopio

Läsnä:  22 henkilöä. Osallistujaluettelo liitteenä.

Jäsenemme Jukka Martikainen Savon ammatti- ja aikuisopistolta, sekä Jaakko 
Toivanen ja Mika Mulari Ylä-Savon ammattiopistolta toivottivat meidät tervetulleiksi.

Aloitimme illan nauttimalla KATY:n tarjoamat iltakahvit.

Kuukausikokous
1. Puheenjohtaja Antti Kovanen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

2. Muistamiset.

3. Uudet jäsenet;
• Uusi jäsenemme Pasi Vainikainen oli ensimmäistä kertaa mukana 

kokouksessa. Pasi esittäytyi ja esitti meille samalla kutsun tulla vierailulle 
Kuopion Liikenteelle. Tartuimme tarjoukseen heti ja toivotimme Pasin 
tervetulleeksi joukkoomme.

• Ville Haikonen tuli tutustumaan toimintaamme ja toivottavasti saamme hänet 
houkuteltua jäseneksemme.

4. Käsiteltiin edellisen kokouksen (12.2.2013 vuosikokous LähiTapiolassa) jälkeiset 
tapahtumat;

• Vuosikokouksessa Jouni Bergrothin tilalle hallitukseen valittiin Vesa 
Roponen.

• Kirja-asiamies Hemmo Lötjönen luopui tehtävästä terveydellisiin syihin 
vedoten. Hemmon työn jatkajaksi saimme houkuteltua Jaakko Toivasen.

• Hallituksen järjestäytymiskokouksessa saimme Jaakon myös houkuteltua 
yhdistyksen rahastonhoitajaksi.

5. Käsiteltiin tulevia tapahtumia;
• Maaliskuun kuukausikokous on 12.3.2013 Kuopion Liikenteellä (Kiitos 

Pasin).  
• 8.-10.2013 on SATL:n liittokokous Tampereella. KATY:ä kokoukseen lähtee 

edustamaan pj. Antti Kovanen, siht. Tommi Suhonen, varapj. Vesa Hellevuo, 
sekä hallituksen jäsen Vesa Roponen.

• 9.4.2013 järjestämme yhteiskokouksen VATY:n kanssa. Tutustumiskohteena 
Osamyynti AF Leppävirralla.

• Kesän alkuun järjestämme taas perinteiset koko perheen 
rannaltaongintakilpailut (jossa mukava yhdessäolo on pääasia).

• Toiveita vierailukohteiksi kaivataan.
• Antti kertoi myös syysopinto- ja virkistysmatkasta, jonka ohjelma julkaistaan 

näinä hetkinä. Kohteenahan on tänä vuonna Puola (MAN-tehtaat).

6. Muut mahdolliset asiat;
• Myyntiasiamies Jaakko Toivanen muistutti, että lippiksiä on edelleen 

myynnissä edulliseen 12,00 €/kpl hintaan.

7. Puheenjohtaja Antti Kovanen päätti kokouksen osallistujia ja isäntiämme kiittäen.

Tutustuminen rekkasimulaattoriin
Kokouksen ja kahvittelun jälkeen Toivasen Jaakko ja Mika Mulari ottivat tilanteen 

haltuun ja kertoivat meille rekkasimulaattori-hankkeen taustat ja simulaattorin 



käyttötavat. Tehokkaan ja rennon esittelyn jälkeen siirryimme ryhmissä pihamaalle 
tutustumaan itse ihmeeseen. Mikan asetellessa tietokoneella esteitä tielle ja 
poistaessa renkaista kitkan, pääsi halukkaat ajamaan mm. yhdistelmää ja telibussia. 
Jaakon ja Jukan opastuksella koetimme pysyä tiellä, mutta Roposen Vesaa 
lukuunottamatta olisi muilta kai pitänyt kortit ottaa pois. Oli suurenmoista päästä 
tutustumaan tähän nykypäivän oppimisympäristöön ja viettää mukavia hetkiä alan 
ammattilaisten seurassa. Suuret kiitokset illasta Jukalle, Mikalle ja Jaakolle.

Muistiin kirjoitteli Tommi


