Kuopion Autoteknillinen Yhdistys ry
Kuukausikokous / yritysesittely

Muistio

Aika:
7.10.2014 (ti), klo 18.00
Paikka:
Kolarikorjaamo E. Konttinen Ky, Kellopolku 7, 70460 Kuopio
Illan isäntä: Kolarikorjaamo E.Konttinen Ky / Eki & Jani Konttinen
Läsnä:
17 henkilöä. Osallistujaluettelo liitteenä.
Illan isäntämme Eki & Jani Konttinen toivottivat meidät tervetulleiksi ja
aloitimme illan isännän tarjoamilla iltakahveilla ja kylläpä olikin huikean hienot
tarjoilut! Kiitos isännille!
Kuukausikokous
1. Puheenjohtaja Antti Kovanen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.
Vietimme hiljaisen hetken poisnukkuneen jäsenemme Matti Collanin muistoa
kunnioittaen.
2. Muistamiset;
•
Onnittelimme 23.4.2014 merkkipäivän johdosta Reijo Matilaista
•
Onnittelimme 25.5.2014 merkkipäivän johdosta Erkki Kujapeltoa
•
Onnittelimme 29.5.2014 merkkipäivän johdosta Kari Haataista
•
Onnittelimme 29.5.2014 merkkipäivän johdosta Juhani Hirvosta
•
Onnittelimme 2.6.2014 merkkipäivän johdosta Toivo Hytöstä
•
Onnittelimme 16.6.2014 merkkipäivän johdosta Hannu Knuutista
•
Onnittelimme 24.7.2014 merkkipäivän johdosta Markku Myllystä
•
Onnittelimme 25.7.2014 merkkipäivän johdosta Matti Koistista
3. Uudet jäsenet (jäsenhankkija suluissa);
•
Matti Vepsäläinen (Vesa Roponen)
•
Pentti Pakkala (Antti)
•
Ari Karvonen (Seppo Reinikainen)
Uudet kannatusjäsenet;
•
Kuljetusliike Pihlajakangas Kari Ay (Vesa Roponen)
•
Matka-Mainio Oy (Tommi)
4. Käsiteltiin edellisen kokouksen (16.4.2014 Kuopion Automuseo) jälkeiset
tapahtumat;
•
Toukokuun kokoontuminen vietettiin 9.5.2014 keilailun merkeissä
Rauhalahti Bowlingissa.
•
22.5.2014 hallituksen sähköpostikokous. Aiheena uuden
kannatusjäsenen hyväksyminen (Kuljetusliike Pihlajakangas Ay).
•
26.5.2014 hallituksen sähköpostikokous. Aiheena uuden jäsenen
hyväksyminen (Matti Vepsäläinen).
•
5.6.2014 Perinteiset rannaltaongintakilpailut Sorsasalossa.
•
10.6.2014 Ilosofian oppitunti- kevätrevyy.
•
13. - 15.6.2014 SATL:n Kesäpäivät järjestettiin Vääksyssä hotelli
Tallukassa. Järjestävä yhdistys oli Lahti. Piirien välisen kilpailun voitti
Itä-Suomi, kiitos Iisalmen Unto Mähösen.
•
23.9.2014 hallituksen sähköpostikokous. Aiheena uuden jäsenen

•
•

hyväksyminen (Pentti Pakkala).
24.9.2014 – 1.10.2014 syysmatka IAA-messuille Hannoveriin.
6.10.2014 hallituksen sähköpostikokous. Uusien
jäsenten/kannatusjäsenten hyväksyminen (Ari Karvonen ja MatkaMainio Oy).

5. Käsiteltiin tulevia tapahtumia;
•
25.11.2014 kuukausikokous Työkalupiste Roppolassa.
•
Tammikuulle suunnitellaan ”pikkujouluja” teatterin merkeissä yhdessä
piirin muiden yhdistysten kera.
•
Mietimme myös tutustumista kuntosaliin/kehonhuoltoyritykseen ja
ehkä jopa mahdollisuutta ns. ”äijäjumppa-ryhmän” perustamiseen.
6. SATL:n kuulumiset;
•
Suomen Autolehti ilmestyi 1.10.2014.
•
Eurooppalaisten autoinsinöörijärjestöjen yhteenliittymän EAEC:n
(European Automotive Engineers Cooperation) seuraava kongressi
pidetään Unkarin Györissä 8.-10.6.2015.
•
SATL järjestää yhdeksättä kertaa autoalan ammattilaisille suunnatun
Mestarimekaanikko 2015 -kilpailun kolmevaiheisena.
Esikarsinta pidetään 29.11.2014, semifinaali 24.1.2015 ja finaali 6.2.2015. Ilmoittautumiset 21.11.2014
mennessä. Kilpailukutsu, joka sisältää tarkemmat tiedot kilpailupaikoista, kilpailuosioiden luonteesta sekä
ohjeet ilmoittautumisille, löytyy SATL:n kotisivulta osoitteesta: http://www.satl.fi/ajankohtaista/nayta/301
Olisi kiva, jos välittäisitte tätä tietoa eteenpäin omissa organisaatiossanne.

7. Muut mahdolliset asiat.
•
Suomen Autolehtiä jaossa uusien jäsenten houkuttelemiseksi.
•
Jäsenhankintakilpailu on käynnissä, joten muistakaa laittaa
jäsenhankkijan nimi liittymislomakkeeseen!
•
Liittokokousaloitteet on oltava liitossa 30.11.2014 mennessä (ja
muistattehan lähettää ne KATYn hallituksen käsittelyyn hyvissä ajoin.
8. Puheenjohtaja Antti Kovanen päätti kokouksen osallistujia kiittäen.
Yritysesittely
Illan isäntämme Eki & Jani Konttinen esittelivät meille yritystään ja
mielenkiinnolla kuuntelimme kolarikorjauksesta ajankohtaisia asioita. Useille
meistä tuli suurena yllätyksenä yrityksen b-osa kaupan varaston laajuus.
Yritys on kerännyt jo toistakymmentä vuotta ns. b-osia varastoon. Osia on
kerätty vakuutusyhtiöiden lunastamista autoista, korjaamoiden käyttämättä
jääneistä uusista osista tai niiden palasista. Tyyppillisiä osia varastossa ovat
kaikki korinosat (peltiosat, kuten lokasuojat, konepeitot, kylkipellit, jne. ja
muoviosat, kuten, puskurit, listat ja valot, kuten ajovaloumpiot, vilkkulyhdyt,
takavalot). Löytyypä Konttiselta myös erikoisvanteet (vajaita sarjoja 1-3
kpl/sarja). Osia on myös pakettiautoihin, moottorikelkkoihin (mm. kuomuja) ja
moottoripyöriinkin!
Lisätietoa kiinnostuneille löytyy osoitteesta;
http://www.kolarikonttinen.fi/
Suuret kiitokset illan isännille upeista tarjoiluista ja mielenkiintoisesta illasta!

Muistiin kirjoitteli Tommi

