SYYSKUUN KUUKAUSIKOKOUS
AIKA

Tiistaina 25. syyskuuta 2007 klo 18.00

PAIKKA

Kuopion Energia Oy / Haapaniemen lämpövoimala,
Haapaniemi, Kuopio

LÄSNÄ

23 jäsentä

Käyttöpäällikkö Ari-Pekka Savolainen toivotti kaikki tervetulleiksi. Aluksi nautimme Kuopion
energia Oy:n tarjoamat kahvit maukkaine lisukkeineen.
Kuukausikokous
1§

Puheenjohtaja Antti Kovanen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

2§

Muistamiset: Nyt ei ollut yhdistyksemme jäsenistössä kukaan päättänyt täyttää
pyöreitä vuosia.
Hyväksyttiin yhdistykseen kaksi uutta jäsentä: Autoteknikko Kari Hyvönen ja
autoteknikko Hannu Kannel. Molemmat ovat Suomen Vahinkotarkastus Oy:n
tarkastajia. Matti Ahonen toiminut jäsenhankkijana.

3§

Käsiteltiin edellisen kokouksen ( 28.08.2007 Autotalo Hartikaisella) jälkeiset
tapahtumat.
Syysopintomatkan järjestelyjä on tarkennettu.
Hallitus on pitänyt yhteyksiä sähköpostin välityksellä.
Mestarimekaanikko kilpailujen järjestämisestä on tiedotettu.
Ennakkoilmoittautuminen kilpailuun osallistumisesta pitää tehdä lokakuun 15.
päivään mennessä SATL:n toimistoon sähköpostilla satl@satl.fi
Yhdistykselle on tullut tarjous sihteeri- ja toimistotöiden avusta. Ei aiheuta tässä
vaiheessa muutosta aiempaan käytäntöön.

4§

Käsiteltiin tulevaa ohjelmaa
Seuraava kuukausikokous Avain Vaunulla 23.10.2007, johon kutsut lähetetään hyvissä
ajoin. Illan isäntänä toimii huoltopäällikkö Ahti Räsänen
Syysopintomatka Saksaan toteutuu 14-20.10.2007. Järjestelyt ovat hyvällä mallila.
Osalla lähtijöistä puuttuu vielä puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita, jotka
pyydettiin toimittamaan, jotta saadaan varmistettua yhteydet.
Puheenjohtaja kertoi, että sihteeri lähettää matkansa varmistaneille lähtijäluettelon ja
alustavan suunnitelman huonekavereista majoittumisen yhteydessä. Jos joku haluaa
muutoksia, pitää siitä ilmoittaa mahdollisimman pian.
Marraskuun kuukausikokous tarkentuu lokakuun kokoukseen mennessä.
Marras-joulukuun vaihteessa Auto- ja korjaamonäyttely samanaikaisesti Helsinki
Motor Shown kanssa.

5§

Muut esille tulevat asiat
Lähetettiin sähköpostilla Syysopintomatkan kutsu Suomen Automobiili-Historiallinen
Klubi Savon Kerho ry:n kokoukseen, josta oli oltu kiinnostuneita matkaan
osallistumisesta.

6§

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.28

Kuopion Energia Oy:n Haapaniemen voimalan esittely.
Käyttöpäällikkö Ari-Pekka Savolainen valotti meille Kuopion Energian historiaa aina syntyhetkistä
tähän päivään asti ja myös tulevaisuuden suunnitelmia sekä visioita. Saimme myös tietoa ison
lämpövoimalaitoksen toiminnasta ja siihen liittyvistä tehoista ja energian kulutuksesta.
Totesimme mm, että Kuopion kokoisen kaupungin lämmittäminen pelkällä puulla söisi metsät
tyhjiksi melko lyhyessä ajassa ja on siten mahdoton yhtälö.
Lopuksi kiersimme voimalaitoksella tutustumiskierroksen ja näimme laitoksen valvomossa, miten
suuren voimalan toimintoja ohjataan ja valvotaan tietokoneilla.
Kierroksen aikana ja vielä sen päätyttyä tuli paljon kysymyksiä, joihin Savolainen vastasi auliisti.
Molemminpuolisten kiittelyjen jälkeen poistuimme Haapaniemeltä 20.30 aikaan
Muistiin asioita kirjoitteli Antti

