
Kuopion Autoteknillinen yhdistys ry Pöytäkirja
79. Vuosikokous 

Aika: 11.2.2014 tiistaina klo 17.30 – 19:06
Paikka: Handelsbanken, Haapaniemenkatu 13, 70100 Kuopio 
Illan isäntä: Konttorinjohtaja Simo Sarkkinen / Handelsbanken

Yritysesittely
Konttorinjohtaja Simo Sarkkinen toivotti meidät tervetulleiksi ja aloitimme illan isännän tarjoamilla 
iltakahveilla. Kahvittelun lomassa kuulimme ytimekkään ja mielenkiintoisen yritysesittelyn. Saimme 
myös kuulla Handelsbankenin tarjoamasta finanssineuvontapalvelusta (aamupalasta).

1§ Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja Antti Kovanen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. 
Todettiin läsnäolijat keräämällä nimet osallistujaluetteloon. Läsnä 15 jäsentä (+1 illan 
isäntä).

2§ Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.
Kutsut on lähetetty sähköpostitse 11.1.2014 sekä 24.1.2014 ja paperikutsut 
13.1.2014 (niille joiden sähköposti ei ole tiedossa). 

3§ Kokouksen järjestäytyminen.
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pekka Kemppainen, joka luottamuksesta kiittäen
otti tehtävän vastaan.

Yhdistyksen puheenjohtaja Antti Kovanen luovutti kokouksen johdon kokouksen 
puheenjohtajaksi valitulle Pekka Kemppaiselle, joka kiitti kokousta luottamuksesta.

Valittiin kokouksen  sihteeriksi Tommi Suhonen.
Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Seppo Reinikainen ja Paavo Vuorela.
Valittiin ääntenlaskijoiksi Jouni Kallunki ja Timo Heiskanen.

4§ Vahvistettiin kokouksen työjärjestys.

5:1§ Esitettiin vuoden 2013 toimintakertomus ja hyväksyttiin se esitetyssä muodossa. 
Toimintakertomus ohessa liitteenä.

5:2§ Esitettiin vuoden 2013 tilinpäätös ja hyväksyttiin ne esitetyssä muodossa.
Tilit ohessa liitteenä.

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

6§ Vahvistettiin vuoden 2013 tilinpäätös ja päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle
ja muille tilivelvollisille vuoden 2013 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 2014 toimintasuunnitelma ja hyväksyttiin se 
sellaisenaan toiminnan rungoksi. Toimintasuunnitelma ohessa liitteenä.

8:2§ Käsiteltiin hallituksen laatima, vuoden 2014 talousarvioehdotus ja hyväksyttiin se 
sellaisenaan. Talousarvio ohessa liitteenä.

8:3§ Päätettiin yhdistyksen jäsenmaksuosuudeksi 7,00 € vuodelle 2015.

8:4§ Päätettiin yhdistyksen kannatusjäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2015 
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 2014 Antti Kovanen.

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

11§ Valittiin toiminnantarkastajaksi vuodelle 2014 Jouni Kallunki ja varalle Matti H 
Ahonen.

12:1§ Valittiin edustajat SATL:n liittokokoukseen 7. - 9.3.2014 Turkuun.
KATYä lähtee edustamaan puheenjohtaja ja sihteeri, 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.

13:2§ Muistamiset;
• Onnittelimme 31.1.2014 merkkipäivän johdosta Paavo Vuorelaa 

• Onnittelimme 8.2.2014 merkkipäivän johdosta Jarmo Puurosta

• Aktiivisesta toiminnasta yhdistyksen hyväksi, myönsimme seuraavat 
huomionosoitukset;

• Kutsuimme Matti Ahosen yhdistyksemme kunniajäseneksi, jonka 
merkiksi hänelle tullaan luovuttamaan kultainen rintamerkki.

• Jukka Martikaiselle SATLn pronssinen kunnialevyke nro 672.

• Paavo Vuorelalle SATLn hopeinen kunnialevyke nro 259.



• Tommi Suhoselle SATLn hopeinen kunnialevyke nro 260.

14§ Keskusteltiin muista esilletulevista asioista.
• Antti Kovanen toivoi jäsenistöltä ideoita kokouspaikoiksi.
• Keskusteltiin lyhyesti syysmatkasta Hannoverin hyötyajoneuvomessuille.

Matka pyritään järjestämään.

15§ Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:06 kokousta 
osallistumisesta kiittäen. 

 

Kuopiossa 11.2.2014 Yhdistyksen leima

_________________________________ _____________________________
kokouksen puheenjohtaja Pekka Kemppainen   kokouksen sihteeri Tommi Suhonen

Olemme tänään  ______ / _______ 2014 tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen 
yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa.

__________________________________ _________________________________
pöytäkirjan tarkastaja Seppo Reinikainen pöytäkirjan tarkastaja Paavo Vuorela


