
Varkauden Autoteknillinen Yhdistys ry
Kuopion Autoteknillinen Yhdistys ry
Kuukausikokous / yritysesittely

Muistio

Aika: 9.4.2013 (ti), klo 18.00
Paikka: Osamyynti AF, Teollisuustalotie 2, 79100 Leppävirta
Illan isäntä: Toimitusjohtaja Kari Saastamoinen / Osamyynti AF

Läsnä:  26 henkilöä. Osallistujaluettelo liitteenä.

Pidimme KATYn kuukausikokouksen Savonlinjan pikkubussissa matkalla Leppävirralle Jukka 
Martikaisen toimiessa kuljettajana. Jukan kyytiin oltiin niin tyytyväisiä, että taisi Jukka saada 
nimityksen ”viralliseksi kuskiksi”.

VATYn jäsenet saapuivat paikalle kimppakyydeillä ja pihaan saavuimme tarkasti kaikki samaan 
aikaan.

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

2. Muistamiset; Ei onniteltavia tällä kertaa.

3. Uudet jäsenet; Ei uusia jäseniä, mutta ensimmäistä kertaa kokouksessa mukana 
olleen Markku Heikkisen toivotimme lämpimästi tervetulleeksi mukaan toimintaan.

4. Käsiteltiin edellisen kokouksen (12.3.2013 Kuopion Liikenne Oy) jälkeiset 
tapahtumat;

• Ei tapahtumia.

5. Käsiteltiin tulevia tapahtumia;
• Toukokuun vierailukohde on vielä vahvistumatta.
• Kesän alkuun järjestämme taas perinteiset koko perheen 

rannaltaongintakilpailut (jossa mukava yhdessäolo on pääasia).
• Toiveita vierailukohteiksi kaivataan!
• CAP-koulutuksen järjestämisestä on tullut pyyntöjä, joten sellaisia pyritään 

järjestämään.
• SATL:n kesäpäivät järjestetään 4. - 5.10.2013 seminaariristeilyn merkeissä. 

Järjestävänä yhdistyksenä TuATY.
• Antti kertoi myös syysopinto- ja virkistysmatkasta, joka on jo loppuunvarattu. 

Kohteenahan on tänä vuonna Puola (MAN-tehtaat).

6. Muut mahdolliset asiat;
• Antti muistutti, myyntiasiamies Jaakko Toivasen puolesta, että lippiksiä on 

edelleen myynnissä edulliseen 12,00 €/kpl hintaan.
• Antti kertoi Haapaniemen Heikin terveiset; Heikki seuraa alueemme 

toimintaa aktiivisesti netistä ja kehui mm. VATYn toimintaa ja lupasi koettaa 
päästä johonkin kokoukseemme mukaan (liikkuessaan Savossa).

• Jaossa oli myös Suomen Autolehtiä halukkaille (jäsenhankintaa varten).

7. Puheenjohtaja Antti Kovanen päätti kokouksen osallistujia kiittäen.

Yritysesitely
Illan isäntä toimitusjohtaja Kari Saastamoinen apunaan Riitta Eskelinen ottivat meidät vastaan ja 
toivottivat meidät tervetulleiksi. Ilta alkoi juhlallisissa merkeissä VATYn puheenjohtaja Kari 
Rouskun ja sihteeri Jaakko Räisäsen luovuttaessa SATL:n isännänviirin 60v-merkkipäiväänsä 
viettävälle yhdistysaktiiville Tuomo Kansaselle . Onnittelujen jälkeen siirryimme suoraan illan 



isännän tarjoamille iltakahveille. Kahvituksen jälkeen toimitusjohtaja Kari Saastamoinen esitteli 
meille yritystään ja purkaamoalaa todella kattavasti. Valtavasti kysymyksiä esittettiin ja niihin 
saatiin harvinaisen tyhjentävät vastaukset. Tässä muutamia mieleenjääneitä yksityiskohtia;

• Yritys työllistää n. 10 henkilöä (joista 3 purkaa)
• 2002 liittyi varaosalan yhdistykseen
• n. 5% myynnistä tulee tiskiltä ja 95% osista menee maailmalle
• n. 10´000 pakettia vuodessa Matkahuollon kautta
• Valtaosa puretuista autoista on vakuutusyhtiöiden lunastamia autoja (ja 

suurin osa tulee Ruotsista)
• Yritys on kolmen suurimman joukossa Suomessa
• Liikevaihto on tarkoitus saada 2 miljoonaan euroon (kuluvana vuonna tai 

viimeistään 2014)
• Yritys purkaa vuodessa n. 500 autoa
• Purettavien autojen keski-ikä on 7 vuotta
• Nykyisiin tiloihin yritys muutti puolitoista vuotta sitten (Nykyisissä tiloissa on 

toiminut aikaisemmin Huurre, LPM ja Danfoss)
Mielenkiintoisen esittelyn jälkeen siirryimme tutustumaan yrityksen tiloihin ja kylläpä useimmat 
meistä yllättyivät tilojen siisteydestä ja toiminan tehdasmaisuudesta. Purettavat autot (tai niiden 
puolikkaat) ovat sisätiloissa siististi ja purkua varten ne siirretään omaan tilaansa nostureille. Purun 
jälkeen osat dokumentoidaan ja hyllytetään tietokoneen opastamille paikoille. Osathan löytyvät 
helposti netistä varaosahaun avulla. Illan kruunasi tieto, että Osamyynti AF liittyi VATYn 
kannatusjäseneksi.

Lisätietoja kiinnostuneille löytyy osoitteista;
http://www.osamyyntiaf.fi/ 
http://www.varaosahaku.fi/ 

Ja valokuvia vierailusta löytyy osoitteesta;
http://katy.fi/albumi/kuukausikokoukset/kkkokousosamyyntiaf20130409/ 

Muistiin kirjoitteli Jaakko Räisänen VATY ja
Tommi Suhonen KATY 
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