
Kuopion Autoteknillinen yhdistys ry Esityslista
80. Vuosikokous Pöytäkirja

Aika: 20.02.2016 Lauantai klo 12:00 – 14:15
Paikka: Autotalo Laakkonen, Leväsentie 33, 70780 Kuopio
Illan isäntä: Antti Kovanen / Laakkonen

1§ Kokouksen avaus. Todetaan läsnäolijat.
Puheenjohtaja Antti Kovanen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. 
Todettiin läsnäolijat keräämällä nimet osallistujaluetteloon. Läsnä 15 jäsentä.

2§ Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.
Kutsut on lähetetty sähköpostitse 2.2.2016, 6.2.2016 sekä 18.2.2016 ja paperikutsut 
6.2.2016 (niille joiden sähköposti ei ole tiedossa). 

3§ Kokouksen järjestäytyminen.
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Antti Kovanen, joka luottamuksesta kiittäen otti 
tehtävän vastaan.

Valittiin kokouksen sihteeriksi Tommi Suhonen.
Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Toivo Hytönen ja Vesa Hellevuo.
Valitaan ääntenlaskijoiksi Marko Tirkkonen ja Heikki Lipponen.

4§ Vahvistettiin kokouksen työjärjestys.

5:1§ Esitettiin vuoden 2015 toimintakertomus ja hyväksyttiin se esitetyssä muodossa. 
Toimintakertomus ohessa liitteenä.

5:2§ Esitettiin vuoden 2015 tilinpäätös ja hyväksyttiin ne esitetyssä muodossa.
Tilit ohessa liitteenä.

5:3§ Esitettiin toiminnantarkastajan lausunto ja hyväksyttiin se sellaisenaan.
Lausunto ohessa liitteenä.

6§ Vahvistettiin vuoden 2015 tilinpäätös ja päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle
ja muille tilivelvollisille vuoden 2015 tileistä. 

7§ Päätettiin maksettavat kulukorvaukset: 
puheenjohtaja: 00,00 €/vuosi
varapuheenjohtaja: 00,00 €/vuosi
sihteeri: 00,00 €/vuosi
rahastonhoitaja: 00,00 €/vuosi
kirja-asiamies: 00,00 €/vuosi 
hallituksen jäsen: 00,00 €/vuosi
kotisivut: 00,00 €/vuosi
SATL:n yht.hlö oppilaitoksessa 00,00 €/vuosi
toiminnantarkastaja: 00,00 €/vuosi

8:1§ Käsiteltiin hallituksen laatima, vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja hyväksyttiin se 
sellaisenaan toiminnan rungoksi. Toimintasuunnitelma ohessa liitteenä.



8:2§ Käsiteltiin hallituksen laatima, vuoden 2016 talousarvioehdotus ja hyväksyttiin se 
sellaisenaan. Talousarvio ohessa liitteenä.

8:3§ Päätettiin yhdistyksen jäsenmaksuosuudeksi 5,00 € vuodelle 2017.

8:4§ Päätettiin yhdistyksen kannatusjäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2017 
100,00 € ja omien henkilöjäsentemme kannatusjäsenyys hallituksen harkinnan 
mukaan.

8:5§ Päätimme, ettemme edelleenkään peri liittymismaksua. 

9§ Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (puheenjohtajan lisäksi).

10:1§ Valittiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2016 Antti Kovanen. 
Antti kiitti kokousta luottamuksesta.

10:2§ Valittiin hallituksen jäsenet; Erovuorossa olivat Jaakko Toivanen, Seppo Reinikainen 
ja Jukka Martikainen. Valittiin erovuoroiset jatkamaan. Hallituksessa jatkavat  Vesa 
Hellevuo, Marko Tirkkonen ja Vesa Roponen.

11§ Valittiin toiminnantarkastajaksi vuodelle 2016 Jouni Kallunki ja varalle Matti H 
Ahonen.

12:1§ Valitiin edustajat SATL:n liittokokoukseen 18. - 20.3.2016 Joensuuhun.
KATYä lähtee edustamaan puheenjohtaja (SATL:n mandaatilla) ja Tommi sekä 
Jaakko Toivanen.

12:2§ Päätimme, että yhdistys maksaa liittokokousedustajien kohtuulliset kulut.

12:3§ Käsiteltiin muut liittokokoukseen liittyvät asiat.
Yhteiskuljetus järjestetään ja lähtijät sopivat järjestelyt.

13§ Käsiteltiin muut mahdolliset asiat.
Hallitukselle ei ollut esitetty määräaikaan mennessä (31.12.2015) vuosikokouksen 
päätettäväksi tuotavia asioita.

13:2§ Muistamiset;
• Onnittelemme 03.01.2016 merkkipäivän johdosta Jukka Martikaista

• Onnittelemme 20.01.2016 merkkipäivän johdosta Jussi Toivasta

• Onnittelemme 27.01.2016 merkkipäivän johdosta Tenho Toivasta

• Onnittelemme 07.02.2016 merkkipäivän johdosta Tuomo Hätistä

• Onnittelemme 12.02.2016 merkkipäivän johdosta Juha Oksmania

Aktiivisesta toiminnasta yhdistyksen hyväksi, myönsimme seuraavat 
huomionosoitukset; 

• Toivo Hytöselle SATLn hopeinen seppelöity rintamerkki

• Urpo Bergströmille SATLn pronssinen kunnialaatta nro 686.

14§ Keskusteltiin muista esille tulevista asioista.
• Antti Kovanen toivoi jäsenistöltä ideoita kokouspaikoiksi.
• Keskusteltiin uusien jäsenten ja kannatusjäsenten hankkimisesta. 
• Toivo Hytönen kysyi/ehdotti Puolustusvoimien autojoukkojen rekrytoinnista ja 



siihen liittyen meneekö heille Suomen Autolehtiä. Tätä ideoidaan eteenpäin ja 
vastuuhenkilöksi nimettiin Seppo Reinikainen.

• Heikki Nenola toi esille ajatuksen nuorten jäsenten hankkimiseksi hyödyntäen 
some-kanavia.

• Antti kertoi kuulumiset 13.2.2016 Savonlinnassa pidetystä piiripalaverista.
• Suunniteltiin rannaltaongintakilpailujen palkintojen keräämistä niin, että Upi 

Bergström toimii yhteyshenkilönä (etteivät useat henkilöt käy samassa 
paikassa). Puheenjohtaja ja sihteeri toimivat tässä Upin apuna.

15§ Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:15 kokousta 
osallistumisesta kiittäen. 

Kuopiossa 20.2.2016 Yhdistyksen leima

_________________________________ _____________________________
kokouksen puheenjohtaja Antti Kovanen          kokouksen sihteeri Tommi Suhonen

Olemme tänään  ______ / _______ 2016 tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen 
yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa.

__________________________________ _________________________________
pöytäkirjan tarkastaja Toivo Hytönen pöytäkirjan tarkastaja Vesa Hellevuo


