
Kuopion Autoteknillinen Yhdistys ry      

  Kuukausikokous / yritysesittely    Muistio 
 
 
 

Aika: 11.4.2017 klo 18:00 – 19:40 
Paikka: Juhlapesu, Birger, Väliköntie 4, Kuopio  
Illan isäntä: Ketjupäällikkö Teemu Rissanen / Juhlapesu / Superoperator Oy    
Asiat: Kuukausikokousasiat & yritysesittely  
Läsnä:  20 henkilöä. Osallistujaluettelo liitteenä. 
 
Aloitimme illan pullakahvien kera, jotka illan isäntämme meille tarjosi. 
 
Kuukausikokous 

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

2. Muistamiset; 

 Onnittelemme merkkipäivien johdosta: 
o 20.03.2017 Timo Repo 
o 24.03.2017 Pentti Laitinen 
o 24.03.2017 Heikki Nenola 
o 01.04.2017 Johannes Hartikainen 
o 02.05.2017 Pentti Räsänen 
o 06.05.2017 Eero Huttunen 

 

3. Käsiteltiin edellisen kokouksen (14.3.2017 Vannetukku.fi) jälkeiset tapahtumat; 

 17. – 19.3.2017 SATL:n liittokokous Porissa. KATYä edustivat Antti 
Kovanen, Tommi Suhonen ja Jaakko Toivanen. 

 5.4.2017 hallituksen sähköpostikokous. Aiheena uuden jäsenen 
hyväksyminen (Jari Laituri, jäsenhankkijana Matti Kurkinen) 

 5.4.2017 hallituksen sähköpostikokous. Aiheena uuden jäsenen 
hyväksyminen (Mikko Salolahti, jäsenhankkijana Jarmo Puuronen) 

 
4. Käsiteltiin tulevia tapahtumia; 

 19.5.2017 matka Kuljetus 2017 messuille Jyväskylään 

 8. – 11.6.2017 HATY:n järjestämä matka Saksaan (Daimler 
moottoritehdas & Formula E-kisat) 

 19. – 20.8.2017 SATL:n kesäpäivät Valkeakoskella 

 Vko 42 perinteinen syysretki ja tällä kertaa järjestäjänä VATY. Kohteet 
Lieto ja jokin toinen kohde. 

 1. – 2.12.2017 SATL:n virallinen pikkujouluristeily Viking Gracella Turusta 
Tukholmaan ja takaisin. 
 

5. SATL:n kuulumiset; 

 AAKK järjestää aktiivisesti mielenkiintoisia alan koulutuksia. Huomatkaa 
erittäin edulliset jäsenhinnat! 

 Antti kertoi koosteen liittokokouksessa päätetystä web-portaalin 
kehittämispäätöksestä. 

 
6. Muut mahdolliset asiat. 

 Jäsenhankintakilpailu on edelleen käynnissä, joten muistakaa laittaa 
jäsenhankkijan nimi liittymislomakkeeseen! Haastoimme toisemme, niin 



että jokainen pyrkii hankkimaan vuoden aikana yhden uuden jäsenen! 

 Vierailukohdetoiveita kaivataan ja erityisesti kutsuja mielenkiintoisiin 
kohteisiin.  

 Tarkistathan, että olet maksanut jäsenmaksusi! Tämän vuoden 
jäsenmaksut laskutettiin sähköpostin kautta 2.1.2017 ja eräpäivä oli jo 
20.1.2017. Myös maksumuistutukset menivät jo maksamattomille! 

 
7. Puheenjohtaja Antti Kovanen päätti kokouksen osallistujia kiittäen. 

 
Yritysesittely 

Kokousosiomme jälkeen ketjupäällikkö Teemu Rissanen otti tilanteen rivakasti haltuun ja 
kertoi meille omasta taustastaan ja kattavasti Juhlapesusta ja sen alkavasta 
maailmanvalloituksesta. Esittely oli niin huikean hienosti vedetty, että tunnin mittaisen 
esityksen jälkeen tuntui, että vasta aloitimme illan.  
Mieleen jääneitä yksityiskohtia (ja Juhlapesun sivuilta lainattua); 

 Juhlapesu on suomalainen, vuonna 2011 Kuopiossa perustettu teknologia- ja 
franchising-yritys, joka tarjoaa maailman ensimmäisen digitaalisen 
autopesuverkoston 

 Juhlapesu on osa kansainvälistä, digitaalisia autopalveluja kehittävää 
teknologiayritystä, Superoperator Oy:tä 

 Suomessa tällä hetkellä 26 pesulaa, joista omia on kuusi. Yrityksen päätuote on 
kokonaisuuden räätälöinti valmiiksi paketiksi ja pesulat on tarkoitus tuottaa 
franchising ja roaming periaatteella. 

 Pesuja myydään asiakkaille kiinteällä kuukausihinnalla ja pesuun mennään 
älypuhelimelle ladattavan mobiilisovelluksen avulla. Pesuun mennessä autosta ei 
tarvitse poistua lainkaan (jos ei ole antennin, ym. irrotuksia), vaan auto tunnistetaan 
rekisterinumeron perusteella ja pesu käynnistetään mobiilisovelluksella. 

 Sovelluksella voi ostaa myös yksittäisiä kertapesuja 

 Mobiilisovelluksella voi etsiä lähimmän pesulan ja sen avulla voi katsoa livekameraa, 
josta näkee suoraan mahdollisen jonotustilanteen! 

 Hieno ominaisuus on myös se, että esim. vieraassa kaupungissa, pesulan valinnan 
jälkeen sovellus navigoi sinut paikalle. 

 Teknologia on patentoitu jo Suomessa ja Euroopan patenttihakemus on vireillä. 

 Pesusopimuksen teko onnistuu myös niille, jotka eivät omaa älypuhelinta. Silloin 
Teemu tekee järjestelmään sopimuksen ja pesuun ajaessa auto tunnistetaan 
rekisterinumeron perusteella ja ennalta määritetty pesu (aina sama) käynnistyy 
automaattisesti.  

 Juhlapesu on aloittanut jo maailmanvalloituksen ja pää on avattu kaikissa 
pohjoismaissa, sekä Australiassa, Tšekissä, Puolassa, Saksassa ja USA:ssa.  

 
Hienoa Suomalaista (ja Savolaista) osaamista ja rohkeutta! Toivotamme onnea ja 
menestystä maailmanvalloitukseen! 
 
Yritysesittelyn jälkeen kävimme vielä tutustumassa pesulaan ja sen ohjauslaitteistoon. 
 
 
 
 

Hienosta mielenkiintoisesta illasta lämpimästi kiittäen, 
KATY 

 
 



 
 
Teemu Rissanen antoi myös KATY:n jäsenille hienoja lahjoja ja tarjouksen: 
 

 Yksi ilmainen pesu Juhlapesu-sovelluksen älykännykkään ladanneille. 
(Ohje: Lataa sovellus kännykkään ja luo tili. Tilin luomisen jälkeen lisää auto ja 
ilmoita sähköpostiosoitteesi ja autosi rekisterinumero KATY:n sihteerille 21.4.2017 
mennessä, niin sihteeri ilmoittaa tiedot kootusti Teemulle (Teemu rekisteröi ilmaiset 
pesut älysovelluksen tiliisi). Tähän liittyen ei suoria yhteydenottoja Teemuun, 
ettemme kuormita häntä suotta)! 
 

 Pesusopimuksen tehneille (12 kk) Teemu lupasi palauttaa ensimmäisen kuukauden 
maksun takaisin = ensimmäinen kk ilmaiseksi.  Tarjous on voimassa 30.04.2017 
saakka.  Hyvityksen saa laittamalla rekisteröinnin jälkeen Teemulle asiasta 
sähköpostia viestillä ”KATY 2017” 
 

 Saimme myös ilmaisia pesuja lahjaksi rannaltaongintakilpailuihimme (kolme 
palkintoa: Kolme ilmaista pesua, kaksi ilmaista pesua ja yksi ilmainen pesu). 

 
 
Lämmin kiitos hienoista tarjouksista ja lahjoista! 


