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ITÄ-SUOMEN AUTOTEKNILLISTEN YHDITYSTEN PIIRIPALAVERI 09.02.2019 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
Paikka:   Osamyynti AF teollisuustalotie 2 Leppävirta 
Aika:   09.02.2019 klo 9:00 – 14:00 
Päivän isäntä:  VATY/ Kari Saastamoinen 
 
Piiripalaveri 
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen. 
 Kari rousku avasi kokouksen ja valittiin kokouksen puheenjohtajaksi 

Sihteeriksi Vaty:n Jaakko Räisänen 
Pöytäkirjan Tarkastajat Tuomo Kansanen ja Jouni Vauhkonen. 

 
2. Todetaan läsnäolijat. 
 - SATL  Pasi Perhoniemi 

- Varkaudesta  Kari Rousku, Jaakko Räisänen, Tuomo Kansanen ja Jouni 
Vauhkonen. 

- Kuopiosta Antti Kovanen, Jaakko Toivanen 
- Iisalmesta Unto Mähönen, Tauno Karppinen ja Arvo Ryhänen 
- Savonlinnasta Pekka Pieviläinen ja Aki Poikonen 
- Joensuusta Ei edustusta 

 
3. Esityslistan hyväksyntä. 
 Hyväksyttiin muutoksitta. 
 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin 
 
5. Liiton kuulumiset ja talous.Toiminnanjohtaja Pasi Perhoniemi. 

Pasi Perhoniemi piti kattavan katsauksen liiton viimevuoden toiminnasta, kertoi 
porttaaliprojektista, joka toteutettiin EU rahoituksen turvin rahoituskatto 80% ja 
omarahoitus osuus 20% toteus tapahtui lapin alueelle, missä on pitkät välimatkat ja 
tarve etäopiskelulle. Tarvetta on tekniselle osaamiselle kuin IT taidoillekin. 
Porttaaliprojektin jatkoa ajatellen on pyydetty tarjouksia useammasta paikasta, jotta 
saataisiin toimiva alusta, jonka avulla saataisiin myös ehkä nuorempaa jäsenistöä 
kiinnostumaan toiminnasta. 
 Taloudesta Pasi kertoi, että toimintaa on jouduttu rahoittamaa sijoitus tuotoilla 
tilintarkastus valmistuu tulevalla viikolla, joten taloudesta lisää sitten liittokokouksessa. 
 

6. Liittokokous aloitteet. 
 Liittokokous aloitteita ei ole tullut 
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7. Yhdistysten kuulumiset. 

Antti Kovanen kertoi Kuopion kuulumiset, heillä on ollut kuukausikokoukset 
kuukausittain, sekä teatteriretki Jyväskylään, keväällä tarkoitus järjestää rantaonginta 
kilpailut. 
Ylä-savon Unto Mähönen kommentoi heillä on ollut hijaista joku kuukausikokous 
on pidetty. 
Varkauden Kari Rousku kertoi Vaty:n 70v. juhlavuodesta juhlat on tarkoitus järjestää 
toukokuussa, nuoria jäseniä on saatu muutama kun vielä saataisiin ne toimimaan. 
Savonlinnan Pekka Pieviläinen heillä oli vuosikokouksessa vain koko hallitus paikalla 
ja he ovat vierailleet suvi veneillä kuukausikokouksessa. 

 
8. Liittokokous Salossa 15-17.03.2019  

Liittokokous on ensimmäistä kertaa yksipäiväinen kaikki toimikunta ja varsinainen 
kokous viedään läpi samana päivänä. 
 

9. SATL:n Kesäpäivät 2019. 
Tänä vuona Kuopio järjestää erilaiset kesäpäivät eli Saksan matkan 28.09–3.10. 2019 
matkalle on jo ilmoittautunut parikymmentä henkeä toinen mokoma tarvittaisiin, että 
toteutus onnistuisi.  

 
10. Talviloma retki 6-7.3.2019  

Varkaus järjestää vierailun Volvon koritehtaalle Lietoon ja Uudenkaupungin 
Autotehtaalle. Retki on loppuun myyty mukaan mahtui 40 henkilöä.  

 
11. Muut mahdolliset esille tulevat asiat. 

Pasi kertoi juuri valmistuneesta Panu Nykäsen historia teoksessta Kun hevosvoimat 
syrjäyttivät hevosen, AUTOALAN KOULUTUKSEN TARVE, SYNTY JA 
VAKIINTUMINEN. Kirjaa saa ostettua liitosta. 
Seuraava piiripalaveri olisi Savonlinnassa, mutta he eivät vielä ottaneet haastetta 
vastaan, joten se selvinneen myöhemmin. 

 
12. Kokouksen päätös  
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00 

 

 

 

 Kari Rousku  Jaakko Räisänen 
 Puheenjohtaja  Sihteeri 
 
 
 
 Tuomo Kansanen  Jouni Vauhkonen 
 Pöytäkirjan tarkastaja  Pöytäkirjan Tarkastaja 

 


