
Kuopion Autoteknillinen yhdistys ry

Poytäkirja
Vuosikokous n:o 71.

Aika: Tiistai 7. helmikuuta 2006 klo 18.00

Paikka: Volvo Truck Center Kuopio, Mestarinkatu 3, 70700 Kuopio

Illan isäntä: Volvo Truck Center Kuopio / myyntipäällikkö Jouko Jäske ja 
huoltopäällikkö Jyrki Hakkarainen

Läsnä: 22 jäsentä (osallistujaluettelo liitteenä)

Aloitimme illan nauttimalla illan isännän tarjoamat kahvit.

Yritysesittely
Myyntipäällikkö Jouko Jäske, apunaan huoltopäällikkö Jyrki 
Hakkarainen, piti meille esitelmän Volvosta ja erityisesti Volvo 
Truck Centeristä ja sen palveluista. Tässä muutamia 
mieleenjääneitä (ja mielenkiintoisia) tietoja;  

– Volvo perustettu 1927
– Volvo Suomeen 1928
– ensimmäinen Volvo kuorma-auto Suomeen 1928
– Volvon perusarvoja on laatu, turvallisuus ja ympäristö
– Volvo group on viime vuosina keskittynyt raskaaseen 

kalustoon (on myynyt alaan liittymättömiä toimintoja pois)
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Mack 
Trucks

Renault 
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– yli 16ton kuormureissa Volvo maailman toiseksi suurin 
valmistaja (suurin on DCX (=MB, Freightliner, Fuso))

– raskaissa moottoreissa (9-18l) Volvo on maailman suurin 
valmistaja

– korjaus- ja huoltosopimukset yleistyy kovaa vauhtia 
Paljon kysymyksiä esitettiin ja saatiin hyviä vastauksia.
Esittelyn lopuksi katsottiin lyhyt Volvon turvallisuusvideo.

Ennen kokousta kirja-asiamies Hemmo Lötjönen esitteli myynnissä olevat 
artikkelit, (kiinnostuneet ottakaa yhteyttä Hemmoon). Ja Pentti Rissanen ilmoitti 
lisääntyneistä jäsenkorttieduista (Pesut Niiralankadun Shellillä -50% ja Cafe 
Koivistossa kahvi ilmaiseksi, pullan oston yhteydessä).

Vuosikokous



1§ Puheenjohtaja Hemmo Lötjönen kiitti illanisäntiä hyvästä esittelystä 
ja avasi kokouksen ja totesi sen olevan laillisesti koolle kutsuttu 
(kutsukirje 26.1.06)

2§ Todetaan läsnäolijat; Paikalla 22 jäsentä. Osallistujaluettelo 
liitteenä.

3§ Valittiin kokouksen virkailijat:
kokouksen puheenjohtaja: Pekka Kemppainen
kokouksen sihteeri: Tommi Suhonen
pöytäkirjan tarkastajat: Aulis Hokkanen ja Vesa Hellevuo
ääntenlaskijat: Aulis Hokkanen ja Vesa Hellevuo

Puheenjohtaja Hemmo Lötjönen luovutti kokouksen johdon 
kokouksen puheenjohtaja Pekka Kemppaiselle.

4§ Vahvistettiin kokousen työjärjestys.

5§ Esitettiin, hallituksen laatima, vuoden 2005 toimintakertomus.
Jaettiin toimintakertomus jäsenille ja kokouksen puheenjohtaja luki 
pääkohdat ääneen. Hyväksyttiin toimintakertomus sellaisenaan. 
Toimintakertomus ohessa liitteenä.

Esitettiin, hallituksen laatima, vuoden 2005 tilinpäätös. 
Rahastonhoitaja Timo Heiskanen kävi tilinpäätöksen, kalvoja apuna 
käyttäen, läpi. Hyväksyttiin tilinpäätös sellaisenaan. Tilinpäätös 
ohessa liitteenä.

Esitettiin tilintarkastajien lausunto. Kokouksen puheenjohtaja luki 
lausunnon ääneen. Lausunto hyväksyttiin sellaisenaan. Lausunto 
ohessa liitteenä.

6§ Vahvistettiin vuoden 2005 tilinpäätös, sekä myönnettiin 
vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7§ Vahvistettiin maksettavat kulukorvaukset (pysyvät ennallaan):
puheenjohtaja: 100,00 euroa / vuosi 
varapuheenjohtaja: 70,00 euroa / vuosi 
sihteeri: 100,00 euroa / vuosi 
rahastonhoitaja: 70,00 euroa / vuosi 
kirja-asiamies: 25,00 euroa / vuosi 
hallituksen jäsen: 20,00 euroa / vuosi 
tilintarkastajat: ei korvausta

8§ Kuultiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2006.
Toimintasuunnitelma on hyvin suurpiirteinen, toimimme hyvin 
pitkälle samoin kuin vuonna 2005.  Päätimme, ettemme jatkossa 
lähetä kuukausikokouskutsua paperilla niille, joille kutsu menee 
sähköpostilla (säästämme näin huomattavia summia 
postimaksuissa) ja sihteeri vielä kyselee sähköpostiosoitteita 
seuraavissa kutsuissa (jos kaikki eivät ole s-postiosoitettaan 
muistaneet antaa). Keskusteltiin lyhyesti kesäpäivistä ja houkuteltiin 
jäseniä perheineen osallistumaan (korkealuokkaisia tapahtumia 
nykyisin). Keskusteltiin halukkuudesta tehdä matka Kuljetus- ja 



logistiikka messuille Helsinkiin ja todettiin, että Ylä-Savon yhdistys 
(Iisalmi) tekee matkan messuille (halukkaat samaan kyytiin).
Keskusteltiin lyhyesti syyskuun opinto- ja virkistysmatkasta ja 
päätettiin, että jatkossa ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla 
osallistumismaksu yhdistyksen tilille (ei tule niitä viime hetken 
peruutuksia niin paljon, että talous sekoittuu). Hyväksyttiin 
toimintasuunnitelma.Toimintasuunnitelma on ohessa liitteenä.

Kuultiin hallituksen laatima vuoden 2006 talousarvio.
Yhdistyksen puheenjohtaja Hemmo Lötjönen esitteli talousarvion.
Talousarvio hyväksyttiin sellaisenaan. Ohessa liitteenä.

Vahvistettiin yhdistyksen jäsenmaksuosuudeksi, vuodelle 2007, 
hallituksen esittämä 19,50 euroa / jäsen (2006 on 17,50 eur/jäsen, 
eli 2,00 euron korotus kyseessä) ja päätimme, että liittymismaksua 
emme edelleenkään peri.

9§ Valittiin yksimieleisesti hallituksen puheenjohtajaksi, vuodelle 2006 
Hemmo Lötjönen, joka kiitti kokousta luottamuksesta ja toivoi, että 
seuraavalle vuodelle löytäisimme nuoremman, työssäkäyvän 
puheenjohtajan.

10§ Valittiin hallituksen erovuorossa olleet jäsenet (Pentti Rissanen, 
Matti Ahonen ja Tommi Suhonen) uudelleen hallitukseen. 
Hallituksessa jatkaa Paavo Vuorela, Vesa Hellevuo ja Antti 
Kovanen.

11§ Valittiin tilintarkastajiksi Seppo Skippari ja Aulis Hokkanen sekä 
varalle Jouni Kallunki ja Tapio Julkunen.

12§ Valittiin liittokokousedustajiksi; SATL.n liittokokoukseen Seinäjoelle 
11. - 12.3.2006 Hemmo Lötjönen, Pentti Rissanen, Matti Ahonen ja 
Antti Kovanen. Antti Kovasta tulemme ehdottamaan Itä-Suomen 
yhdistysten edustajaksi liittohallitukseen (Pekka Louhos on 
ilmoittanut halunsa vetäytyä ja tehdä tilaa nuoremmille).

13§ Käsiteltiin vuoden 2006 liittokokoukseen liittyvät asiat.
Päätimme, että yhdistys maksaa liittokokousedustajien 
osallistumiskulut (mukaanlukien kuljetus (Antti Kovanen saa 
tod.näköisesti järjestettyä Autotalo Laakkoselta pikkubussikyydin, 
niin että Iisalmi, Joensuu ja Kuopio menisi samalla kyydillä)).

14§ Keskusteltiin kesäpäivistä 2006. Tästä tulee vielä paljon materiaalia 
ja tuomme sitä kuukausikokouksiin nähtäville. 

15§ Keskustelu muista mahdollisista asioista.
Puheenjohtaja Hemmo Lötjönen kertoi, että liittokokoukseen 
Seinäjoella emme anna Seinäjoen yhdistykselle (järjestävä 
yhdistys) 50 euron suuruista stipendiä, kuten alustavasti 
suunnittelimme (koska heillä ei ole stipenditiliä), vaan 
viemme KATY:n pöytäviirin ja laitamme heidän 
liittokokousjulkaisuun 30 euron arvoisen ilmoituksen.



Pentti Rissanen kertoi, että seuraava 
kuukausikokouksemme on 14.3.06 tiistaina Bellalla (tästä 
tulee vielä kutsu). Pentti houkutteli myös ihmisiä kyselemään 
kuukausikokouspaikkoja (kellä vaan suhteita on 
mielenkiintoisiin paikkoihin) ja kyselemään postituksille 
maksajia; Aulis Hokkanen / A-katsastus lupaili jo vuoden 
2006 lopulle tai vuoden 2007 alkuun yhtä postitusta.

Antti Kovanen ehdotti, että yhdistys hankkisi lasertulostimen 
mm. kutsujen kopiointia varten. Kokouksen puheenjohtaja 
Pekka Kemppainen totesi, että asia on hallituksen 
päätettävissä.

156§ Kokouksen puheenjohtaja Pekka Kemppainen päätti kokouksen klo 
19.55 kiittäen kaikkia osallistumisesta.

Kokouksen jälkeen saunoimme Volvo Truck Centerin tarjoamissa löylyissä.

Kuopiossa 11.2.2006. yhdistyksen leima

_______________________________________
Kokouksen puheenjohtaja Pekka Kemppainen

_______________________________________
Kokouksen sihteeri Tommi Suhonen

Olemme tänään, _____ / _____ 2006 tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja 
todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa.

_______________________________     ______________________________
Pöytäkirjan tarkastaja Aulis Hokkanen       Pöytäkirjan tarkastaja Vesa Hellevuo


		

