Kuopion Autoteknillinen Yhdistys ry
Kuukausikokous / yritysesittely

Aika:
Paikka:
Illan isäntä:
Läsnä:

Muistio

12.5.2015 (ti), klo 18.00
Lähivaara Oy, Tototie 6, 70420 Sorsasalo
Pertti Lähivaara / Lähivaara Oy
30 henkilöä. Osallistujaluettelo liitteenä.

Kuukausikokous
1. Puheenjohtaja Antti Kovanen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.
2. Muistamiset;
Onnittelemme merkkipäivien johdosta:
•
8.6.2015 Reijo Kalstela
•
20.7.2015 Tero Huotari
•
20.7.2015 Raimo Kiiski
•
23.7.2015 Lasse Paschinsky
•
30.7. Seppo Paananen
•
25.8.2015 Aulis Hokkanen
3. Uudet jäsenet.
Ei uusia jäseniä edellisen kokouksen jälkeen.
4. Käsiteltiin edellisen kokouksen (10.4.2015 kuukausikokous & saunailta
Fennialla) jälkeiset tapahtumat;
•
Ei tapahtumia
5. Käsiteltiin tulevia tapahtumia;
•
4.6.2015 perinteiset rannaltaongintakilpailut Sorsasalossa.
•
12. - 14.6.2015 SATLn kesäpäivät Ellivuoressa.
•
13. - 14.6.2015 Logistiikka- ja kuljetusmessut Helsingissä. Kyytiä
emme tällä kertaa järjestä vähäisen mielenkiinnon vuoksi.
6. SATL:n kuulumiset;
•
Sähköpostikirje tänään;
◦
◦
◦
◦

2.6. SFS6002 sähköturvallisuuskoulutus
4.6. Ajoneuvojen ilmastointihuollon 1-päiväinen pätevöitymiskoulutus
4.6. Kuluttajalainsäädäntö 2015
Keijo Mäenpään uutuuskirja ilmestynyt (Tulos syntyy teoista - Liiketalous tutuksi)

7. Muut mahdolliset asiat.
•
Suomen Autolehtiä jaossa uusien jäsenten houkuttelemiseksi.
•
Jäsenhankintakilpailu on käynnissä, joten muistakaa laittaa
jäsenhankkijan nimi liittymislomakkeeseen!
•
Hytösen Topi ehdotti puolustusvoimien kuljettajakoulutuksen
mahdollisuuksia jäsenhankintaan.
•
Pertti Lähivaara toi esille ja halukkaille hankittavaksi kirjan alan
historiasta ”Pohjoissavolaesten puukuletusten historijjoo – Purouitoista
kumipyörille”. Myöhemminkin kirjaa saa Pertiltä hintaan 30,00 €/kpl.
8. Puheenjohtaja Antti Kovanen päätti kokouksen osallistujia kiittäen.

Yritysesittely
Pertti Lähivaara toivotti meidät tervetulleiksi ja oli lämpimästi ilahtunut, että meitä
kiinnostuneita oli näin runsaasti paikalla. Kuulimme kattavasti yrityksen taustoista ja
nykypäivän tilanteesta. Yrityksen työtilanne on hyvä ja yritys on kohtalaisen suuri
työnantaja (työllistää n. 25 henkilöä) .Ilolla kuulimme, että tulevaisuuskin on jo
pedattu valmiiksi sukupolvenvaihdosten myötä. Kuulimme myös laajasti
puutavarakuljetusten historiaa ja saimme tutustua upeasti entisöityihin
kuormureihin.
Esittelyn jälkeen jatkoimme laajasti rönsyilevää keskustelua Lea Hytösen keittämien
ltakahvien lomassa.
Kiitämme illan isäntää erinomaisen hienosta ja mielenkiintoisesta illasta !

Muistiin kirjoitteli Tommi

