
 

Itä-Suomen Autoteknillisten Yhdistysten piiripalaveri Pöytäkirja

Paikka: Mastercom Oy / KIHO, Sammonkatu 3 C 4, 70500 Kuopio
Rauhalahti Bowling, Kartanonkatu 11, 70700 Kuopi

Aika: 24.02.2018  10:00 – 15:05
Päivän isäntä: KATY ja  KIHO

Päivä aloitettiin tutustumalla KIHO:on. Suomen parasta ajoneuvopaikannuksen osaajaa meille 
esitteli myyntipäällikkö Sami Rönkkö. Kuulimme KIHO:n tuotteista ja alan tulevaisuuden näkymistä 
laajasti. Paljon kysymyksiä esitettiin ja käytiin hienoa keskustelua. Hienoa oli kuulla alan visionääri-
yrityksen ajatuksia tulevasta!

Yritysesittelyn jälkeen siirryimme nauttimaan KIHO:n tarjoamaa lounasta Balkanilaiseen ravintola 
Bokaan.

Lounaan jälkeen siirryimme Rauhalahti Bowlingiin, jossa aloitimme varsinaisen piiripalaverimme 
kokouksen.

Piiripalaveri
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen.

KATY:n puheenjohtaja Antti Kovanen avasi kokouksen 
ja toivotti kaikki tervetulleiksi. 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Antti Kovanen ja 
kokouksen sihteeriksi Tommi Suhonen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Pieviläinen ja Camilla Milanto-Laitinen.

2. Todetaan läsnäolijat.
▪ SATL:
▪ Joensuu: Kimmo Mustonen, Pentti Kuokkanen, Taisto Lehikoinen ja Pentti 

Rissanen
▪ Kuopiosta: Pj. Antti Kovanen, siht. Tommi Suhonen, varapj. Jaakko 

Toivanen ja rah.hoit. Pasi Vainikainen.
 Iisalmesta: ei osallistujia
▪ Varkaudesta: Pj Kari Rousku, Rauno Kotila ja Camilla Milanto-Laitinen
 Savonlinnasta: Pj. Aki Poikonen, Pekka Pieviläinen ja Rauno Heltimoinen

3. Esityslistan hyväksyntä.
 Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja.
▪ Todettiin edellisen kokouksen pöytäkirjan olevan jaossa paperisena kaikille ja se on 

myös mennyt sähköpostitse heti kokouksen jälkeen kaikille, joten tarvetta sen 
läpikäymiseen ei ollut.

5. Liiton kuulumiset ja talous.
Piirikuvernööri Antti Kovanen kertoi liiton kuulumiset;

▪ Tulevasta liittokokouksesta kuulimme viime hetken tietoa.



▪ Antti kertoi AAKK:n alasajosta ja sen toimintojen yhdistämisestä SATL:n yhteyteen. 
AAKK:ta ei kuitenkaan lakkauteta vaan se jätetään pöytälaatikkoon.

▪ Kuulimme myös SATL:n ja Diagnon yhteistyöstä. SATL ei siis jatkossa järjestä enää 
itse vaan koulutukset tuottaa jatkossa Diagno.

▪ Liiton taloudesta kuulimme selkeän ja hyvin tiivistetyn esittelyn.
▪ SATL:n kesäpäivät vietetään 15. - 17.6.2018 Seinäjoella.
▪ SATL:n viralliset pikkujoulut järjestetään taas pikkujouluristeilyn merkeissä. 

Järjestävä yhdistys on jälleen Turku ja ajankohta on 7. – 8.12.2018.
▪ Kuultiin myös SATL:n vaihtaneen tilitoimistoa ja uusi tilitoimisto on Kuopiossa toimiva

Tilisakut.

6. Liittokokousaloitteet.
Liittokokousaloitteita ei ole tehty.

7. Keskusteltiin Liiton tämän hetkisestä jäsenmäärästä ja piirimme yhdistysten jäsenmäärän 
kehityksestä.

 Antti esitteli jäsenmäärätilannetta ja kertoi uusien jäsenten houkuttelukampanjasta. 
Jäsenmäärä on laskenut koko ajan ja tarve uusien jäsenten houkutteluun on kova.

 Jatkuva jäsenhankintakampanja on käynnissä.
 KATY:n tilanne on kohtalaisen hyvä (174).
 JSATY:n tilanne on tyydyttävä (164).
 VATY:n tilanne on tyydyttävä (64).
▪ SATY:n tilanteessa on tyydyttävä (73)
▪ YSATY:n tilanteessa on tyydyttävä (99).
▪ Todettiin jäsenistön ”ukkoontuvan” ja uusien jäsenten hankkimisen olevan kovin 

vaikeaa.

8. Vuoden Autoteknillinen Yhdistys-säännöt.
 SATL:n liittohallitus on hieman päivittänyt sääntöjä ja uudet säännöt käytiin läpi.

9. Liittokokous Tallinnassa 17. - 18.3.2018.
Puheenjohtaja Antti Kovanen kävi läpi liittokokouksen ohjelman ja materiaalin. Antti myös 
tulosti jokaiselle yhdistykselle liittokokouskansion, josta kaikki ko. materiaali löytyy. 
Muistutettiin myös valtakirjan tärkeydestä.

10. SATL:n Kesäpäivät.
▪ Seinäjoen Seudun Autoteknillinen yhdistys järjestää SATL:n kesäpäivät 2018 ja niitä 

vietetään 15. - 17.6.2018 Seinäjoella.

11. Itä-Suomen edustaja liittohallituksessa.
 Antti Kovanen on erovuorossa ja piirimme käytössä olevan herrasmiessopimuksen 

2+2 vuotta mukaan Antti on istunut täyden kauden. Vuoro on Iisalmella, joka esitti 
tehtävään VATY:n Kari Rouskua ja jos Kari kieltäytyy, niin Anttia jatkamaan 
tehtävässä. Joensuun edustaja Pentti Rissanen ehdotti tehtävään Kauko 
Tahvanaista. Kari Rousku kieltäytyi tehtävästä. Äänestettiin asiasta ja päätettiin äänin
Antti 3 ja Kauko 1, että Antti jatkaa seuraavat 2 vuotta edustajanamme.

12. Liiton jäsentietokantaohjelma.
 Keskusteltiin lyhyesti jäsenrekisteristä.

13. Syksyn retki ja sen järjestäjä 2018.
 VATY ilmoitti, että Uudenkaupungin autotehtaalle ei vielä pääse, joten päätettiin, että 

KATY järjestää 2018 syysmatkan ja kohteena on toivottu Scania / Ruotsi ja ajankohta
vko 42. VATY järjestää 2019 retken Uuteenkaupunkiin.

14. Yhdistysten vireys tällä hetkellä
Keskustelimme asiasta ja kuulimme kaikkien paikalla olleiden yhdistysten kuulumiset.



Jatkuva haaste on saada nuorempia mukaan toimintaan. 

15. Muut mahdolliset asiat.
 Ei muita asioita.

16. Seuraavan piiripalaveri. 
 Vuoro Joensuun ja ajankohta on ennen vuoden 2019 liittokokousta.

17. Palaverin päättäminen.
 Kokouksen puheenjohtaja Antti Kovanen päätti kokouksen klo 14:05 kokousta hyvistä

päätöksistä ja aktiivisesta osallistumisesta kiittäen.

Kuopiossa 24.02.2018

__________________________________ ______________________________
kokouksen puheenjohtaja Antti Kovanen kokouksen sihteeri Tommi Suhonen

_________________________________ _______________________________
pöytäkirjan tarkastaja Pekka Pieviläinen pöytäkirjan tarkastaja Camilla Milanto-Laitinen

Päivän päätteeksi pidimme, jo perinteeksi muodostuneen yhdistysten välisen kisailun. Tällä kertaa 
kilvoittelimme keilauksen merkeissä. Kilpailun tulokset olivat seuraavat:

VATY 259
JSATY 212
KATY 212
SATY 171
SATL ei paikalla

Kilpailun voittajajoukkue sai kiertopalkintopokaalin ja - otti voittajajoukkueen toisena jäsenenä 
palkinnon vastaan ja sai myös ohjeet pokaalin kiillotukseen ja hoitoon. 

Lämpimät kiitokset kaikille osallistujille hienosta päivästä.

Muistiin kirjoitteli Tommi


