Itä-Suomen Autoteknillisten Yhdistysten piiripalaveri
Paikka:
Aika:
Päivän isäntä:

Pöytäkirja

Etäpalaverina Teams:n kautta.
04.02.2021 17:02 – 18:47
YSATY / piirikuvernööri Kimmo Mustonen

Piiripalaveri
1.
Kokouksen avaus ja järjestäytyminen.
Piirikuvernöörimme, JSATY:n Kimmo Mustonen avasi kokouksen ja toivotti kaikki
tervetulleiksi.
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kimmo Mustonen ja
kokouksen sihteeriksi Tommi Suhonen.
2.

Todettiin läsnäolijat.
▪ SATL:
▪ Joensuu:
▪ Kuopio:
•
Iisalmi:
▪ Varkaus:
▪ Savonlinna:

3.

Esityslistan hyväksyntä.
•
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirja.
▪ Todettiin edellisen kokouksen pöytäkirjan olleen jaossa edellisen kokouksen jälkeen
ja luettavissa mm. KATY:n nettisivujen arkistosta, joten tarvetta sen läpikäymiseen ei
ollut.

5.

Liiton kuulumiset ja talous.
SATL:n toiminnanjohtaja Pasi Perhoniemi kertoi liiton kuulumiset;
▪ Liiton toiminnasta, menneestä vuodesta, korona-viruksen vaikutuksesta ja taloudesta
kuulimme selkeän, sekä hyvin laajan esittelyn.
▪ SATL:n viralliset pikkujoulut järjestetään taas pikkujouluristeilyn merkeissä.
Järjestävä yhdistys on jälleen Turku ja ajankohta on 3. – 4.12.2021.

6.

Liittokokousaloitteet.
Liittokokousaloitteita ei ole tehty 30.11.2020 mennessä.

7.

Yhdistysten kuulumiset.
Keskusteltiin piirin yhdistysten tilanteista:
o KATY:n tilanne: Hallituksen kokouksia oli lähikokouksina ja etänä.
Kuukausikokouksia oli muutamia. Korona sulki toiminnan maaliskuusta lähtien.
o JSATY:n tilanne: Hienoja suunnitelmia oli, mutta korona rajoitti toimintaa. Syksylle on
kovat odotukset ja toiveet. Hallituksen kokouksia oli ja viimeiset pidettiin sähköpostin
välityksellä.

toiminnanjohtaja Pasi Perhoniemi
siht. Kimmo Mustonen, pj. Kauko Tahvanainen
Pj. Antti Kovanen, siht. Tommi Suhonen,
Siht. Unto Mähönen, Paavo Härkönen ja pj. Arvo Ryhänen
Pj Kari Rousku ja Camilla Milanto-Laitinen
Siht. Jouko Siljanen, sekä Pekka Pieviläinen, joka liittyi
kokoukseen ajassa 17:07, kokouksen kohdassa 5§)

o VATY:n tilanne: Hallitus kokoontui useasti. Yhdistyksen kanssa käytiin Naarajärvellä
Poliisien ajoharjoitteluradalla pitämässä ratapäivä ja pidettiin kotisivujen
suunnittelupalaveri.
o SATY:n tilanne: Hallitus kokoontui 4 kertaa ja yritysvierailuja oli 2. Sähköpostilla
jäseniä lähestyttiin n. 20 kertaa, sekä tehtiin some-päivityksiä.
o YSATY:n tilanne: Keväällä käytiin paloasemalla. Syksyllä käytiin Tiilikkajärven
kansallispuistossa tutustumassa. Hallituksen kokoukset on pidetty puhelimitse ja
sähköpostilla. Kesäpäivät on kovasti työn alla ja huoli tietysti osallistujamäärästä.
8.

Liittokokous 2021.
• Piti olla 19. – 21.3.2021 Turun Kakolassa ja varapäivät oli toukokuun 14. – 15.5.
mutta koronatilanteen vuoksi on päätetty pitää liittokokous etänä 15.5.2021.
Kutsu, esityslista ja muu materiaali on tulossa piakkoin jakoon.

9.

SATL:n Kesäpäivät.
▪ Ylä-Savon Autoteknillinen yhdistys järjestää SATL:n kesäpäivät 2021 ja niitä
vietetään 30.7. - 1.8.2021 Rautavaaran Metsäkartanolla.
▪ Toistaiseksi ilmoittautuneita vasta 2 kpl eli hyvin pikaisia ilmoittautumisia toivotaan!

10.

Itä-Suomen edustaja liittohallituksessa.
•
Piirikuvernööri Kimmo Mustonen valittiin piirimme liittohallituksen jäseneksi 2020 ja
Kimmo ei ole tänä vuonna erovuorossa. Piirimme käytössä olevan
herrasmiessopimuksen 2+2 vuotta mukaan Kimmo jatkaa 2022 edelleen piirimme
edustajana.

11.

Muut mahdolliset asiat.
•
Piirikuvernööri ehdotti kerran kuukaudessa pidettävää, vapaamuotoista Teamspalaveria kuulumisten ja ajatusten vaihtamiseen. Tätä päätettiin yrittää. Tommi
kokeilee onnistuuko Teams-kokoustaminen hänen työpaikan yhteydellä.

12.

Seuraavan piiripalaveri.
•
Teams:n kautta ja virallinen ajankohta sovitaan myöhemmin.

13.

Palaverin päättäminen.
•
Kokouksen puheenjohtaja Kimmo Mustonen päätti kokouksen klo 18:47 kokousta
hyvistä päätöksistä ja aktiivisesta osallistumisesta kiittäen.

Etänä Teams-sovelluksen kautta 4.2.2021
__________________________________
kokouksen puheenjohtaja Kimmo Mustonen

______________________________
kokouksen sihteeri Tommi Suhonen

Kokouksen pöytäkirja luettiin yhdessä läpi kokouksen lopuksi. Pöytäkirja todettiin kokouksen kulun
mukaiseksi ja se päätettiin hyväksyä sellaisenaan kaikkien osallistujien puolesta.

