ITÄ-SUOMEN AUTOTEKNILLISTEN YHDITYSTEN PIIRIPALAVERI
15.02.2020
PÖYTÄKIRJA
Paikka: Iisalmi. Liike Oy:n ja Iltalypsyn tilat.
Aika: 15.2.2020 klo 10-15
Päivän isäntä: Y-SATY/ Arvo Ryhänen ja Unto Mähönen
Aluksi Ville Kosonen Koso Oy, kertoi autokoulun nykyisestä roolista ajokorttia
hankittaessa. Asia aiheutti vilkasta keskustelua kun osanottajien ajokortin hankinta on ollut
aikoinaan ihan erilaista.
Piiripalaveri
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen.
Arvo Ryhänen avasi kokouksen ja valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kari Rousku
Sihteeriksi : Unto Mähönen
Pöytäkirjan Tarkastajat: Camilla Milanto-Laitinen ja Paavo Härkönen
2. Todettiin läsnäolijat.
- SATL Pasi Perhoniemi
- Ylä-Savosta Arvo Ryhänen, Unto Mähönen, Tauno Karppinen, Paavo Härkönen
- Kuopiosta Antti Kovanen, Pasi Vainikainen, Tommi Suhonen
- Varkaudesta Kari Rousku, Camilla Milanto-Laitinen, Jouni Vauhkonen,
- Savonlinnasta: Aki Poikonen
- Joensuusta: Kimmo Mustonen, Taisto Lehikoinen, Pentti Kuokkanen, Pentti Rissanen.
3. Esityslista Hyväksyttiin muutoksitta.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin
5. Liiton kuulumiset ja talous.Toiminnanjohtaja Pasi Perhoniemi.










SATL portaali on saatu käyntiin. Ominaisuuksista lyhyt katsaus.
Blogi mahdollistaa tuoda esille kirjallisesti jäsenistöä kiinnostavia asioita, vaikka
historiaa vanhojen ammattimiesten kuvaamana.
Nettikauppa, voit ostaa tuotteita ja palveluja. Aihealueita ovat osaamisen
kehittäminen, tapahtumat ja tuotteet
Avoimet tapahtumat ja palvelut
Muut tapahtumat, verkkokurssit ja vaikkapa jäsenten tuottama materiaali. Nämä
pientä maksua vastaan, jäsenille edullisemmin.
Some markkinointi
After Sales summit. Voi ostaa verkosta siellä esitetyt luennot. 2019 oli ensimmäinen
pienellä tappiolla, 2020 odotetaan onnistuvan paremmin.
Kirjakauppa.
Ajankohtaisia koulutuksia

 Autokorjaamo messut 40 v. 27-28.11 valmisteilla entistä suurempina Helsingin
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messukeskuksessa
 Talousasiat katseltiin Liittokokousmateriaalin perusteella. Vähän synkkää luettavaa
se oli mutta ollaan optimistisia kun portaalikin on investointi tulevaisuuteen, eikä
vielä ole tuottanut.
6. Liittokokous aloitteet.
Oli tullut yksi aloite koskien diesel autojen tulevaisuutta. Aiheuttaa varmaan keskustelua
laajemminkin siitä millaisella polttoaineella tulevaisuudessa ajetaan
Tässä vaiheessa kokous keskeytettiin 12. - 14 (Kisa ja ruokailu) Keilakisan voitti
Savonlinna kahden kierroksen tuloksella 233.
7. Yhdistysten kuulumiset.
Joensuu pitää kokouksia päivällä, koska tutustumiskohteisiin ei pääse illalla
 Ylä-Savo pitää kokouksia harvakseltaan koska yrityksiin ei illalla useinkaan pääse.
Hyödynnetään muiden yhdistysten tapahtumia ja vaikkapa omistetaan muutama
osake isommista yhtiöistä jolloin voidaan niissä vierailla kerran vuodessa oikein
juhlavasti vuosikokousten merkeissä
 Savonlinna kokoontuu harvoin vanhojen ukkojen voimin
 Kuopio, henkilökohtaisilla suhteilla on päästy kokoustamaan melko usein, useimmin
koko piirissä.
 Varkaus Vierailukohteet puuttuu mutta harrastettu kulttuuria esimerkiksi käyty
teatterissa ja syömässä.
Yhteistä näissä kaikissa on että toiminnan joutuu järjestämään muutama ihminen. Tietysti
kaikilla ei ole tuttaviakaan yrityksissä, mutta monella on ja niitä suhteita kannattaisi käyttää
hyväksi entistä laajemmin.
Valittiin Itä-Suomen piirin ehdokas Liittohallituksen jäseneksi.
Ensin ehdotettiin Camilla Milanto-Laitinen, mutta hän kieltäytyi tässä vaiheessa perustellen
syyksi henkilökohtaisen aikansa riittämättömyyden tehtävään.
Sitten esitettiin Kimmo Mustonen. Häntä pyydettiin esittelemään itsensä. Hänen
ansiolistansa olikin kokousväen yllätykseksi hyvin näyttävä. Hän on pitkään toiminut
korjaamoalalla esimiehenä ja yrittäjänä. Opiskellut aikuisiällä työteknikoksi. Menestynyt
mestarimekaanikko kilpailuissa edustaen suomea myös kansainvälisissä kilpailuissa.
Toimii nykyisin K-caaran työnjohtajana Joensuussa. Ja mikä tärkeintä hän suostui
ehdokkaaksi ja päätettiin yhsimielisesti esittää häntä Liittokokoukselle.
Todettiin että on pidetty herrasmiessääntönä, että ”piirikuvernööri” toimii tehtävässään
2v+2v, sillä ensimmäinen kaksi vuotta menee, varsinkin tehtävässään uudelta, asioiden
opetteluun. Tähän kysytään alussa ehdokkaalta suostumus ja siksi tämä kirjataan myös
pöytäkirjaan.
8. Liittokokous Oulussa 13-15.3.2020
Liittokokous on yksipäiväinen kaikki valmistelu ja varsinainen kokous viedään läpi
Lauantaina. On toivottu että se olisi kaksipäiväinen. Kun asiat käsitellään yhdessä
päivässä, se edellyttää edustajien ennakkoperehtymistä asioihin että aikataulu saadaan
tiiviiksi. Näin on aikoinaan päätetty ja ainakin myös 2021 kokous viedään läpi yhdessä
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päivässä. Myös Varkauden, Savonlinnan ja Kuopion edustajat olivat tyytyväisenä menossa
tähän pe-su majoitukseen.
Keskusteltiin että voisiko kokouksen jakaa vaikka lauantai puolesta päivästä sunnuntai
puoleen päivään että lyhyempi matkalaiset pääsisivät vain yhden yön majoituksen
ostamalla. Sitä ei haluta yhteistyökumppanien taholta, koska kate heillä jää pienemmäksi,
eikä osallistujien taholta koska yhdessäoloaikaa jää vähemmän, ja sunnuntai aamuna on
vaikea nousta kokoukseen. Toisaalta lisäyö hotellissa on halvempi kuin yhden yön
majoitus.

9. SATL:n Kesäpäivät 2020.
Järjestetään jälleen matkan muodossa Saksaan e-formulakisan aikaan. Keskusteltiin että
se on kallis, ja toisaalta työssäkäyviltä vaatii enemmän järjestelyä. Kuitenkaan muita
vaihtoehtoja kesäpäiviksi ei ole tullut. Toisaalta kotimaassa pidettävät kesäpäivät ovat
viimeaikoina olleet taloudellisesti tappiollisia pienen osallistujamäärän johdosta.
Mielenkiintoa matkaan on ollut.
10. Matkat
Muita matkoja ei tiettävästi ole suunnitteilla. Perinteisesti on tehty piirin syysopintomatka.
Ehdottomasti pyydetään ilmoittamaan jos joku yhdistys suunnittelee matkaa, ettei tule
päällekkäisyyttä, sillä se syö aina osanottajia.
11. Muut mahdolliset esille tulevat asiat.
Ei ollut
12. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15

Puheenjohtaja

Unto Mähönen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan Tarkastaja
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