
 
Kuopion Autoteknillinen Yhdistys ry      

  Kuukausikokous / yritysesittely    Muistio 
 
 
Aika: 9.4.2019 klo 18:00  
Paikka: Vesvel Oy, Mestarinkatu 11,   
Illan isännät: Yrittäjä Vesa Rissanen, Niina Rissanen ja Mikko Lindman / Vesvel Oy 
Asiat: Kuukausikokousasiat & yritysesittely & tietoa lisälämmittimistä 
Läsnä:  9 henkilöä. Osallistujaluettelo liitteenä. 
 
Kuukausikokous 

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

2. Uudet jäsenet; 
 

3. Muistamiset; 
Onnittelemme merkkipäivien johdosta: 

 PENTTI NYKÄNEN 17.04.2019 

 REIJO MATILAINEN 23.04.2019 

4. Käsiteltiin edellisen kokouksen (19.3.2019 kuukausikokous Liikennekoulu Ässällä). 
jälkeiset tapahtumat; 

 2.4.2019 oli Marttojen pitämä ruuanlaittoilta. Tämä oli meille aivan uusi 
toiminta ja paikalle pääsivät vain ajoissa tapahtumaan ilmoittautuneet 
kahdeksan onnellista. Illan aiheena oli järvikala ja illasta jäin niin 
positiivinen kokemus, että tapahtuma saanee jatkoa. 

 8.4.2019 KATY otti ison some-harppauksen ja yhdistyksellemme luotiin 
olemassa olevan Facebook-ryhmän lisäksi Twitter- ja Instagram-tilit. 
Lisäksi hallitukselle luotiin WhatsApp-ryhmä nopeaa ajatustenvaihtoa 
varten. 

 
5. Käsiteltiin tulevia tapahtumia; 

 19. – 22.4.2019 teemme pääsiäismatkan keväiseen Riikaan ja Tallinnaan. 

 21. – 23.5.2019 FISITA EuroBrake konferenssi ja messut Dresdenissä. 

 Kesäkuun alkupuolelle pyrimme järjestämään perinteiset 
rannaltaongintakilpailut. 

 28.9. – 3.10.2019 SATL:n kesäpäivät Saksassa. Järjestelyvastuussa KATY. 

 20.11.2019 on Automotive Aftersales Summit 2019 Helsingissä 
 

6. SATL:n kuulumiset; 

 Antti kertoi liittokokouskuulumiset, joista tärkeimpänä SATL:n 
puheenjohtajan vaihtuminen. Lämmin kiitos Turo Tiililälle hienoista 
neljästä vuodesta. SATL:n uusi puheenjohtaja on Kari Kaihonen. 

 
7. Muut mahdolliset asiat. 

 Jäsenhankintakilpailu on edelleen käynnissä, joten muistakaa laittaa 
jäsenhankkijan nimi liittymislomakkeeseen! kohteisiin.  

 
8. Puheenjohtaja Antti Kovanen päätti kokouksen osallistujia kiittäen. 

 

https://www.fisita.com/events/diary/eurobrake-2019
https://asiakas.kotisivukone.com/files/katy.kotisivukone.com/Matkat/SATL2019matka/KATY_SATL_2019_matkaesite.pdf
https://www.aftersalessummit.com/


Yritysesittely 
Kuukausikokousosion jälkeen isäntämme, yrittäjä Vesa Rissanen otti tilanteen haltuun. Vesa  
 esitteli meille yritystään Niina Rissasen ja Mikko Lindmanin kanssa ja tässä muutamia 
mieleen jääneitä yksityiskohtia; 

 Vesvel Oy on perustettu 2010 

 Nykyisissä, omissa tiloissa toiminut vuodesta 2017 lähtien 

 Erikoistunut autojen lisälämmittimien ja ilmastointien asennuksiin ja 
korjauksiin 

 On valtuutettu Webaston ja Eberspächerin asennus- ja huoltopiste 

 Työtilanne niin hyvä, ettei sivutöihin ole jäänyt juurikaan aikaa 

 Työllistää kaksi henkilöä kokopäiväisesti ja lisäksi sesonkityöntekijöitä 

 on KATY:n kannatusjäsen 
Mielenkiitoisen yritysesittelyn jälkeen tutustuimme korjaamon tiloihin. Olipa Vesa avannut 
meitä varten muutamia lämmittimiä, joihin pääsimme tutustumaan huikean ammattilaisen 
johdolla. Kuulimme tyypillisimmät vikakohteet ja asennusten haasteita nykypäivän todella 
ahtaissa moottoritiloissa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erittäin mielenkiitoisen illan päätteeksi nautimme illan isännän tarjoaman iltapalan ja 
saimmepa kysellä vielä kahvittelun lomassa niin lämmittimistä kuin ilmastoinneistakin. 
Kuulimme myös, että olimme yrityksen historian ensimmäinen vieraileva ryhmä  
 
Huikean iso kiitos Vesa & Niina Rissaselle, Mikko Lindmanille ja Vesvel Oy:lle todella 
hienosta ja mielenkiintoisesta illasta!  
 
Lisää kuvia illasta löytyy Instagrammista; 
https://www.instagram.com/kuopion_aty/?hl=fi 

https://www.instagram.com/kuopion_aty/?hl=fi

