
Kuopion Autoteknillinen yhdistys ry Esityslista
73. Vuosikokous Pöytäkirja

Aika: 19.2.2008 tiistaina klo 18.00 alkaen 
Paikka: Säästöpankki Optia, koulutustilat, Kauppakatu  70100 Kuopio

Yritysesittely
Sijoituspäällikkö Antti Eronen toivotti meidät tervetulleiksi ja komensi meidät 
kahville ja kahvittelun lomassa esitteli meille sijoitustoimintaa ja erityisesti 
rahastosijoittamista todella kattavasti. Esittelymateriaali ohessa liitteenä.

Vuosikokous
1:1§ Puheenjohtaja Antti Kovanen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. 

Kokouksen avaus. Todettiin läsnäolijat, läsnä 21 jäsentä  (kerättiin nimet 
osanottajaluetteloon). 

1:2§ Hyväksytään uusia jäseniä; Ei uusia jäseniä.

2§ Kokouksen järjestäytyminen;
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Aulis Hokkanen. 
Valittiin kokouksen  sihteeriksi Tommi Suhonen.
Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Jukka Martikainen & Seppo Reinikainen. 
Valittiin äänten laskijoiksi Matti Ahonen & Vesa Hellevuo.

Puheenjohtaja Antti Kovanen luovutti kokouksen johdon kokouksen 
puheenjohtajaksi valitulle Aulis Hokkaselle, joka kiitti kokousta luottamuksesta ja 
yllytti jäseniä aktiivisuuteen.

3§ Todettiin kokouksen laillisuus. Kutsut on lähetetty 6.2.2008. Kokous on laillisesti 
koollekutsuttu ja siten päätösvaltainen. 

4§ Vahvistettiin kokouksen työjärjestys (kohtaan 6 lisättiin kotisivujen teko / ylläpito).

5:1§ Esitettiin vuoden 2007 toimintakertomus ja hyväksyttiin se esitetyssä muodossa, 
ohessa liitteenä.

5:2§ Esitettiin vuoden 2007 tilinpäätös (rahastonhoitaja Antti Kovanen esitteli tilit) ja 
hyväksyttiin ne esitetyssä muodossa, ohessa liitteenä.

5:3§ Esitettiin tilintarkastajien lausunto ja hyväksyttiin se esitetyssä muodossa, ohessa 
liitteenä.

5:4§ Vahvistettiin vuoden 2007 tilinpäätös ja päätettiin myöntää vastuuvapaus 
hallitukselle (ja muille tilivelvollisille) vuoden 2007 tileistä. 

6§ Päätettiin maksettavat kulukorvaukset: 
puheenjohtaja: 100,00 eur /vuosi
varapuheenjohtaja: 70,00 eur/vuosi
sihteeri : 100,00 eur /vuosi
rahastonhoitaja: 70,00 eur /vuosi
kirja-asiamies: 25,00 eur /vuosi
hallituksen jäsen: 20,00 eur /vuosi



tilintarkastajat: Esitetyn laskun mukaan 
kotisivujen tekijä / ylläpitäjä: 100,00 eur / vuosi, sekä hallitukselle lupa 
vuoden mittaan korjata tätä tilanteen mukaan (lupa vuodelle 2008).

7:1§ Käsiteltiin hallituksen laatima, vuoden 2008 toimintasuunnitelma ja hyväksyttiin se 
pienillä korjauksilla muokattuna  (korjataan Savon ammatti- ja aikuisopiston nimi, 
lisätään Antti Saarialhon luennolle päivämäärä ja kohtaan kesäpäivät lisätään Pentti 
Rissasen tapahtumaan järjestämä Hornetin ylilento), ohessa liitteenä.

7:2§ Käsiteltiin hallituksen laatima, vuoden 2008 talousarvioehdotus ja hyväksyttiin se 
korjaten kohtaa hallituksen kulut (+100e (545eur), jolloin kulut 3900e ja tuotot 
3800e.

7:3§ Päätettiin yhdistyksen jäsenmaksuosuudeksi vuodelle 2009, 20,50eur/vuosi. 
Nostimme siten jäsenmaksuosuuttamme yhdellä eurolla.

7:4§ Päätimme, ettemme edelleenkään peri liittymismaksua.  

8§ Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi,  vuodelle 2008, Antti Kovanen, joka kokousta 
kiittäen lupasi jatkaa.

9§ Valittiin hallituksen jäsenet; Erovuorossa olivat Pentti Rissanen, Matti Ahonen ja 
Tommi Suhonen. Matti Ahonen ja Pentti Rissanen valittiin jatkamaan ja uutena 
jäsenenä hallitukseen valittiin Jukka Martikainen. Hallituksessa jatkavat Vesa 
Hellevuo, Paavo Kettunen ja Hemmo Lötjönen.

10§ Valittiin tilintarkastajiksi, vuodelle 2008, Jouni Kallunki ja Seppo Skippari ja varalle 
Tapio Julkunen ja Matti H Ahonen. Aulis Hokkanen halusi siirtyä tehtävästä 
eläkkeelle .

11:1§ Valittiin edustajat SATL:n liittokokoukseen 7. - 9.3.2008 Hämeenlinnaan. 
Yhdistystämme lähtevät edustamaan Antti Kovanen (liiton mandaatilla), 
varapuheenjohtaja ja sihteeri, sekä Jukka Martikainen, Hemmo Lötjönen ja Pentti 
Rissanen

11:2§ Päätettiin, että yhdistys maksaa liittokokousedustajien kulut (kuljetus 
yhteiskuljetuksella ja majoitukset).

11:3§ Käsiteltiin muut liittokokoukseen liittyvät asiat: Yhteiskuljetus järjestetään ja 
pyrimme hyödyntämään Joensuun yhdistyksen järjestämää kuljetusta tai mikäli se ei 
sovi meille, niin järjestämme oman yhteiskuljetuksen. Vastuuhenkilöksi nimesimme 
Antti Kovasen.

12§ Käsiteltiin piiripalaveriin  (16.2. la klo 09.00 Hydroline Oy, Kuopio) liittyvät asiat.
Yhdistystämme palaverissa edustivat Antti Kovanen, Vesa Hellevuo, Matti Ahonen, 
Hemmo Lötjönen ja Pentti Rissanen. Piiripalaveri päätti yksimielisesti valita Antin 
jatkamaan piirikuvernöörinä. Kokousisäntänä toimi Hydroline Oy, joka kokouksen 
päälle tarjosi vielä kokousvieraille lounaan. 

13§ Yhdistyksen puheenjohtaja Antti Kovanen luovutti, liitosta anotun, hopeisen 
kunnialevykkeen Pentti Rissaselle ja yhdistys kutsui Timo Heiskasen yhdistyksen 
kunniajäseneksi, jonka merkiksi Timolle luovutetaan kultainen rintamerkki (ei 
paikalla).



14§ Keskusteltiin muista mahdollisista asioista;
- Niiralan Shellistä olemme saaneet jäsenetuja jo pitkään ja nyt 

sopimus oli katkolla (Restel osti Shellin Simpukkaketjun). Uusi 
sopimus on solmittu ja sisältää mm. 50% alennuksen pesuista ja 
pieniä alennuksia kahvila ja myymälätuotteista. Sopimus / hinnasto 
ohessa liitteenä.

- Esiteltiin Varkauden yhdistyksen kutsu 20.2.2008 vuosikokoukseen 
ja 29.3.2008 pilkkikisoihin. 

- Heikki Nenola toi esille/ keskusteltavaksi / vietäväksi 
liittokokoukseen katsastustoiminnan melko kalliin hinnoittelun 
vertailuna ajoneuvokannan nopeaan nuorentumiseen ja 
mahdollisuutta suorittaa katsastus huoltokorjaamoilla 
katsastushuollon yhteydessä. Aulis Hokkanen toi tähän syvää 
tietämistä lainsäädännön osalta, sekä tietoa Aken jo tällä hetkellä 
alustavasti keskustelemista mahdollisuuksista harventaa 
katsastusvälejä. Liittokokousaloitetta ei tulevaan vuosikokoukseen 
enää ennätä tehdä, mutta viedään asia kuitenkin liittokokoukseen 
keskusteltavaksi.

15§ Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15, kokousta osallistumisesta 
kiittäen.

Kuopiossa 19.2.2008. yhdistyksen leima

__________________________________       ___________________________________
Kokouksen puheenjohtaja Aulis Hokkanen     Kokouksen sihteeri Tommi Suhonen

Olemme tänään, ____ / ____ 2008 tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi 
kokouksen kulun kanssa:

_________________________________ ____________________________________
Pöytäkirjan tarkastaja Jukka Martikainen      Pöytäkirjan tarkastaja Seppo Reinikainen


