
Kuopion Autoteknillinen yhdistys ry Esityslista
75.Vuosikokous Pöytäkirja

Aika: 16.2.2010 tiistaina klo 18.00 alkaen 
Paikka: Fennia, kokoustilat, Puijonkatu 30, 70100 Kuopio

Yritysesittely
Asiakaspäällikkö Riku Kinnunen toivotti meidät lämpimästi tervetulleiksi ja esitteli meille Fenniaa ja 
autovakuutustuotteita. Kysymyksiin saimme tyhjentävät vastaukset. Esittelyn alkuun nautimme illan 
isännän tarjoamat iltakahvit.

Vuosikokous
1§ Kokouksen avaus; Puheenjohtaja Antti Kovanen avasi kokouksen ja toivotti kaikki 

tervetulleiksi. Todettiin läsnäolijat, läsnä 18 jäsentä. Osallistujaluettelo liitteenä. 

2§ Kokouksen järjestäytyminen;
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Aulis Hokkanen.

Puheenjohtaja Antti Kovanen luovutti kokouksen johdon kokouksen puheenjohtajaksi 
valitulle -- joka kiitti kokousta luottamuksesta. 

Valittiin kokouksen sihteeriksi Tommi Suhonen.
Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Hemmo Lötjönen ja Matti Ahonen
Valittiin ääntenlaskijoiksi Hemmo Lötjönen ja  Matti Ahonen. 

3§ Todettiin kokouksen laillisuus;
Kutsut on lähetetty 24.1 (s-posti), 25.1 (s-posti ja paperikirje). Ja 15.2.2010 (s-posti). 
Sääntöjen 11§ mukaan kutsut on toimitettava jäsenille (ilmoitus sanomalehdessä tai 
jäsenille lähetettävällä yleiskirjeellä) viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta).
Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

4§ Vahvistettiin kokouksen työjärjestys.

5:1§ Esitettiin vuoden 2009 toimintakertomus (Puheenjohtaja Antti Kovanen esitteli 
toimintakertomuksen) ja hyväksyttiin se esitetyssä muodossa. Toimintakertomus 
ohessa liitteenä.

5:2§ Esitettiin vuoden 2009 tilinpäätös (rahastonhoitaja Antti Kovanen esitteli tilit) ja 
hyväksyttiin ne esitetyssä muodossa. Tilit ohessa liitteenä.

5:3§ Esitettiin tilintarkastajien lausunto (tilintarkastaja Seppo Skippari luki 
tilintarkastuskertomuksen) ja hyväksyttiin se sellaisenaan. Lausunto on 
ohessa liitteenä.

5:4§ Vahvistettiin vuoden 2009 tilinpäätös ja päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle 
ja muille tilivelvollisille vuoden 2009 tileistä. 

6§ Päätettiin maksettavat kulukorvaukset: 
puheenjohtaja: 100,00 €/vuosi varapuheenjohtaja: 70,00 €/vuosi
sihteeri: 100,00 €/vuosi rahastonhoitaja: 70,00 €/vuosi



kirja-asiamies: 25,00 €/vuosi hallituksen jäsen: 20,00 €/vuosi
tilintarkastajat: esitetyn laskun mukaan
kotisivujen teko/ylläpito: 100,00 €/vuosi
SATL:n yhteyshenkilö oppilaitoksessa: 25,00 €/vuosi

7:1§ Käsiteltiin hallituksen laatima, vuoden 2010 toimintasuunnitelma ja hyväksyttiin se 
sellaisenaan. Toimintasuunnitelma ohessa liitteenä.

7:2§ Käsiteltiin hallituksen laatima, vuoden 2010 talousarvioehdotus ja hyväksyttiin se 
sellaisenaan. Talousarvio ohessa liitteenä.

7:3§ Päätimme yhdistyksen jäsenmaksuosuudeksi vuodelle 2011 20,50 €.
Pidimme siis jäsenmaksuosuutemme ennallaan.

7:4§ Päätettiin yhdistyksen kannatusjäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2011 
100,00 €, joka sisältää (kannatusjäsenen niin halutessa) nettilinkin KATY:n sivuilta. 
Hallitukselle annettiin valtuudet kohtuullistaa maksua oman yhdistys-jäsenen 
yrityksen mainokselle. 

7:5§ Päätimme, ettemme edelleenkään peri liittymismaksua. 

8§ Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2011 Antti Kovanen, joka kokousta 
kiittäen lupasi jatkaa.

9§ Valittiin hallituksen jäsenet; Erovuorossa olivat Pentti Rissanen, Matti Ahonen ja 
Jukka Martikainen. Hallituksessa jatkavat Vesa Hellevuo, Marko Tirkkonen ja Hemmo 
Lötjönen. Esitettiin, että valitaan erovuoroiset jatkamaan ja toisena esityksenä 
esitettiin Matti Ahosta ja Jukka Martikaista jatkamaan ja uudeksi jäseneksi Heikki 
Lipposta. Suoritettiin suljettu lippuäänestys, jossa annettiin 18 hyväksyttyä ääntä ja 
jonka tulos oli 11-7 jälkimmäisen esityksen hyväksi. Erovuoroisten tilalle valittiin siis 
Matti Ahonen, Jukka Martikainen ja Heikki Lipponen.

10§ Valittiin tilintarkastajiksi vuodelle 2010 Jouni Kallunki ja Seppo Skippari, sekä varalle
Matti H Ahonen ja Tapio Julkunen.

11:1§ Valittiin edustajat SATL:n liittokokoukseen 19. - 21.3.2010 Ouluun.
Yhdistystämme lähtee edustamaan Antti Kovanen (liiton mandaatilla), 
varapuheenjohtaja ja Hemmo Lötjönen ja Pentti Rissanen.

11:2§ Päätettiin, että yhdistys maksaa liittokokousedustajien kulut (osallistumis- ja 
majoitusmaksut, sekä matkakulut yhteiskuljetuksella).

11:3§ Käsiteltiin muut liittokokoukseen liittyvät asiat: Yhteiskuljetus järjestetään ja 
vastuuhenkilöksi valitsimme Antti Kovasen.

12§ Käsiteltiin piiripalaveriin (Savonlinna) liittyvät asiat. 
Puheenjohtaja Antti Kovanen kertoi, että Savonlinna on ilmoittanut piiripalaverin 
ajankohdaksi mahdollisesti 6.3.2010 lauantain. Piiripalaverissa käsitellään tulevaan 
liittokokoukseen liittyvät asiat. Sovimme, että piiripalaveriin osallistutaan ja, että 
järjestämme piiripalaverin Kuopiossa mikäli Savonlinna ei sitä pysty järjestämään. 

13§ Muistamiset;  
– Onnittelimme Jorma Pekkarista 22.2.2010 merkkipäivän johdosta
– Myönsimme KATY:n standaarin Marko Torviselle 
– Myönsimme SATL:n hopeisen seppelöidyn rintamerkin Vesa Roposelle ja 



Jouni Kallunkille
– Myönsimme SATL:n pronssisen kunnialevykkeen Pertti Salmelle, Tommi 

Suhoselle ja Aulis Hokkaselle

14§ Muut mahdolliset asiat. 

15§ Kokouksen puheenjohtaja Aulis Hokkanen päätti kokouksen klo 20.20 kokousta 
osallistumisesta kiittäen. 

Kuopiossa 16.2.2010 Yhdistyksen leima

_________________________________ ___________________________
Kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri Tommi Suhonen

Olemme tänään  ______ / _______ 2010 tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen 
yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa.

__________________________________ _____________________________
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja


