
Kuopion Autoteknillinen yhdistys ry
Kuukausikokous / yritysesittely Muistio

Aika: 8.5.2007 (ti), klo 18.00 
Paikka: Pelastusopisto, Hulkontie 83, 70820 Kuopio

Läsnä: 20 jäsentä. Osallistujaluettelo liitteenä.

Yritysesittely
Rehtori Reijo Tolppi, apunaan kalustomestari Tapani Saarela esittelivät meille 
pelastusopiston ja pelastusalan toimintaa. Rehtori Reijo Tolppi aloitti illan auditoriossa,
kertomalla meille pelastusopiston toiminnasta, historiasta ja tulevaisuuden näkymistä.
Mielenjääneitä tietoja:

– opiston idea on tuottaa laadukasta ja laaja-alaista koulutusta
– valmistaa valmiita ammattilaisia (esim. hätäkeskuspäivystäjän on oltava 

ensimmäisenä työpäivänä pätevä työhön)
– 1992 opisto Kuopioon
– 1995 siirtyi myös päällystökoulutus Kuopioon (valmistui laajennus)
– 2005 koulutus laajentui entisestään (valmistui laajennus)
– lähes 500 tutkinto-opiskelijaa vuosittain
– tontilla on 27´000 kerrosneliömetriä
– opiston harjoitusalue sijaitsee n. 10 km:n päässä, kaatopaikan vieressä 
– hakijoita opistoon on ollut aina valtavasti enemmän, kuin opistoon voidaan ottaa

Mielenkiintoisen esittelyn lopussa esitettiin kysymyksiä ja saatiin hyviä, osin 
humoristisiakin vastauksia.

Kuukausikokous

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

2§ Muistamiset; Postitamme (tai käymme toimittamassa) onnittelut seuraaville jäsenille 
(eivät olleet paikalla)

– Onnittelemme 2.5.2007  60- vuotta täyttänyttä Pentti Räsästä
– Onnittelemme 6.5.2007  60- vuotta täyttänyttä Eero Huttusta
– Onnittelemme 1.6.2007  70- vuotta täyttävää Erkki Koistista
– Onnittelemme 28.6.2007  80- vuotta täyttävää Jouko Asikaista

2§ Uusien jäsenten hyväksyminen; Ei uusia jäseniä.

3§ Käsiteltiin edellisen kokouksen (24.4.07 Kuopion Kuljetus Kalusto Oy, Sorsasalossa)
jälkeiset tapahtumat;  Hallituksen kokous pidettiin 3.5.07 A-Vakuutuksen tiloissa.

4§ Käsiteltiin tulevaa ohjelmaa:
– 7.6.07 pidämme rannaltaongintakilpailut Talviuimarien majalla Sorsasalossa 

(Antti Kovanen ja Matti Ahonen hoitavat). Kaikki joukolla palkintoja 
keräämään.

– Liiton kesäpäivät Kotkassa kesäkuun alkupuolella.
– 28.8.07 Elokuun kuukausikokous Autoliike Hartikaisella ja Euromasterilla 

(Pentti Rissanen hoitaa)
– 14. - 20.10.07 Syksyn opinto- ja virkistysmatka toteutuu ja tehdään 

Jääskeläisen Auton bussilla (Tommi kuskina)  Hinta on 550 eur/hlö. 
Ilmoittautumiset ja lisätietoa Antti Kovaselta ja Tommi Suhoselta.

– Marraskuun lopulla Auto- ja korjaamonäyttely (samanaikaisesti Helsinki 



Motor Shown kanssa) 
– Muu syksyn kokoustoiminta tarkentuu loppukesällä

5§ Muut mahdolliset asiat. 

7§ Puheenjohtaja Antti Kovanen päätti kokouksen, jonka jälkeen siiryimme nauttimaan 
illan isännän tarjoamat kahvit.

Yritysesittely
Kokouksen jälkeen kiersimme tutustumassa pelastusopiston tiloihin ja kalustoon, 
kalustomestari Tapani Saarelan johdolla. Mielenkiintoista nähtävää oli paljon (mm. 
savusukellussimulaattori, sairaankuljettajien harjoittelutila, letkuhuoltotilat ja tietenkin, 
meitä niin kovasti kiinnostavat, monenlaiset ajoneuvot).

Mielenkiintoisen tutustumiskierroksen jälkeen siirryimme bussikyydillä pelastusopiston 
harjoitusalueelle (Jääskeläisen Auto Oy tarjosi kuljetuksen). Kalustomestari Tapani 
Saarela esitteli harjoitusaluetta meille ja paljon nähtiin ja kuultiin. Harjoitusalueella 
opiskelijat saavat käytännössä (ja mahdollisimman turvallisissa olosuhteissa) harjoitella 
pelastustehtäviä kolarien selvittämisistä erilaisiin sammutustehtäviin, kerrostalopaloja 
myöten.  Kuopion opistoa ja harjoitusaluetta käyvät alan ihmiset kaukomaita myöten 
ihastelemassa ja hakemassa oppia, kuinka koulutus on hoidettava.

Kiitos isännille mielenkiintoisesta ja mieleenjäävästä illasta !

Muistiin kirjoitteli Tommi


