
 
              
            
 
 
   
  Itä-Suomen Autoteknillisten Yhdistysten piiripalaveri  Pöytäkirja 
 
 
Paikka: Etäpalaverina Teams:n kautta. 
Aika: 10.02.2022 17:00 – 18:25 
Päivän isäntä:  JSATY / piirikuvernööri Kimmo Mustonen 
 
Piiripalaveri 
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen. 

Piirikuvernöörimme, JSATY:n Kimmo Mustonen avasi kokouksen ja toivotti kaikki 
tervetulleiksi.  
 
 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kimmo Mustonen ja  
kokouksen sihteeriksi Tommi Suhonen. 

 
2. Todettiin läsnäolijat. 

▪ SATL:   toiminnanjohtaja Pasi Perhoniemi 
▪ Joensuu:   siht. Kimmo Mustonen, pj. Kauko Tahvanainen 
▪ Kuopio:   Pj. Antti Kovanen, siht. Tommi Suhonen,  
▪ Iisalmi:  Siht. Unto Mähönen, Tauno Karppinen, Paavo Härkönen,  

                                Arvo Ryhänen (liittyi kokoukseen klo 18:08, kokouksen kohdassa 7§) 
▪ Varkaus:  Pj. Kari Rousku 
▪ Savonlinna:   Siht. Jouko Siljanen, Pekka Pieviläinen 

 
3. Esityslistan hyväksyntä. 

• Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja. 

▪ Todettiin edellisen kokouksen pöytäkirjan olleen jaossa edellisen kokouksen jälkeen 
ja luettavissa mm. KATY:n nettisivujen arkistosta, joten tarvetta sen läpikäymiseen ei 
ollut. 
  

5. Liiton kuulumiset ja talous. 
 SATL:n toiminnanjohtaja Pasi Perhoniemi kertoi liiton kuulumiset; 

▪ Liiton toiminnasta, menneestä vuodesta, korona-viruksen vaikutuksesta ja taloudesta 
kuulimme selkeän, sekä hyvin laajan esittelyn. Tieto oli todella tuoretta, koska mm. 
tilinpäätös allekirjoitettiin tänä päivänä klo 14:00. 

▪ Portaalista kuulimme; Pieni pettymys paistaa läpi. Ulkoiset toimijat eivät ole löytäneet 
tätä toiminta-alustaakseen. Hyödynnämme tätä kuitenkin liiton omassa toiminnassa. 

▪ SATL:n suorien jäsenten mahdollistaminen sääntömuutoksen kautta. Asian käsittely 
keskeytettiin saadun palautteen perusteella. 

▪ Jäsenmäärän lasku huolestuttaa paljon. 
▪ SATL:n Liittokokous on suunniteltu pidettäväksi 28.5.2022 Helsingissä ja 

kokouspaikkana toimii edelleen Hotel Grand Central. 
▪ 25. – 26.11.2022 Autokorjaamomessut Helsingissä. 
▪ SATL:n viralliset pikkujoulut järjestetään taas pikkujouluristeilyn merkeissä. 

Järjestävä yhdistys on jälleen Turku ja ajankohta on 2. – 3.12.2022. 
 
6. Liittokokousaloitteet. 

Liittokokousaloitteita ei ole tehty 30.11.2021 mennessä. 

https://www.katy.fi/64
https://satl.fi/ajankohtaista/pikkujouluristeily-siirtyy-vuodelle-2022/


7. Yhdistysten kuulumiset. 
Keskusteltiin piirin yhdistysten tilanteista: 

o KATY:n tilanne: Hallituksen kokouksia oli lähikokouksena ja etänä. 
Kuukausikokouksia ei ollut. Korona piti toiminnan täysin jäissä. Vuosikokous pidettiin 
etänä ja myös vuoden 2022 vuosikokous pidetään etänä. 

o JSATY:n tilanne: Korona vaikutti kovasti, mutta kokouksia saatiin kuitenkin pidettyä. 
Kovasti tilanne näyttää nyt valoisemmalle, kuin vuosi sitten. 

o VATY:n tilanne: Hallitus kokoontui muutaman kerran ja muuten toiminta oli jäissä 
koronan vuoksi. Vierailukohteita on toki odottamassa. Tuleva vuosikokous on 
suunniteltu pidettäväksi lähitapahtumana ravintolassa. 

o SATY:n tilanne: Hallitus kokoontui 3 kertaa ja yritysvierailuja oli pari. Lisäksi pidettiin 
polttoaineilta, joka striimattiin kaikille halukkaille. Seuraavia lähitapahtumia on 
suunnitelmissa ja vilkas vuosi on tulossa. 

o YSATY:n tilanne: Hallituksen kokouksia oli 1 ja muuten päätöksiä tehtiin etänä. 
SATL:n Kesäpäivät oli yhdistyksen iso tapahtuma. Tapahtuma oli upea. Ainoa ikävä 
puoli, oli koronan tiputtama osallistumismäärä. Vuosikokous on suunniteltu 
pidettäväksi lähitapahtumana. 
 

8. Liittokokous 2022. 
• Piti olla 25. – 27.3.2022 Helsingissä, mutta koronatilanteen vuoksi on päätetty siirtää 

pidettäväksi 28.5.2022. Kutsu, esityslista ja muu materiaali on tulossa piakkoin 
jakoon. 

 
9. SATL:n Kesäpäivät. 

• Ei järjestetä koronatilanteen johdosta. 
 

10. Itä-Suomen edustaja liittohallituksessa. 
• Piirikuvernööri Kimmo Mustonen valittiin piirimme liittohallituksen jäseneksi 2020 ja 

Kimmo on nyt erovuorossa. Piirimme käytössä olevan herrasmiessopimuksen 2+2 
vuotta mukaan Kimmo jatkaa 2022 edelleen piirimme edustajana. Erikseen todettiin, 
että Kimmo sai kaikilta yhdistyksiltä kannatuksen jatkokaudelleen! 
 

11.  Muut mahdolliset asiat. 
• Pyritään järjestämään kimppakyyti Liittokokoukseen. Sovimme yksityiskohdat 

lähempänä tapahtuman alkamista. 
• KATY:n kunniapuheenjohtaja Hemmo Lötjönen on nukkunut pois. 
• VATY:n kunniajäsen Olavi Orpana on nukkunut pois. 

 
 12.  Seuraavan piiripalaveri.  

• Pyritään pitämään lähitapahtumana, mutta päätetään asia lähimpänä ajankohtaa.   
 

13.  Palaverin päättäminen. 
• Kokouksen puheenjohtaja Kimmo Mustonen päätti kokouksen klo 18:25 kokousta 

hyvistä päätöksistä ja aktiivisesta osallistumisesta kiittäen. 
 
 
Etänä Teams-sovelluksen kautta 10.2.2022     
 
 
__________________________________ ______________________________ 
kokouksen puheenjohtaja Kimmo Mustonen kokouksen sihteeri Tommi Suhonen 
 
Kokouksen pöytäkirja luettiin yhdessä läpi kokouksen lopuksi. Pöytäkirja todettiin kokouksen kulun 
mukaiseksi ja se päätettiin hyväksyä sellaisenaan kaikkien osallistujien puolesta.  


