http://vaty.satl.fi/

Itä-Suomen Autoteknillisten Yhdistysten piiripalaveri Pöytäkirja

Paikka:
Aika:
Päivän isäntä:

Eskon Autopelti Oy Savenvalajantie 1 76100 Pieksämäki
14.02.2015 9:00 – 14:30
VATY

Piiripalaveri
1.

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen.
Vaty:n Puheenjohtaja Kari rousku avasi kokouksen
Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Kari Rousku
Sihteeriksi valittiin Jaakko Räisänen Vaty.
Pöytäkirjan tarkastajat Tomi Koponen ja Tuomo Kansanen

2.

Todetaan läsnäolijat.
- SATL
Pasi Perhoniemi
- Varkaudesta
Kari Rousku, Jaakko Räisänen, Tuomo Kansanen ja Tomi
Koponen.
- Kuopiosta
Antti Kovanen, Jaakko Toivanen ja Vesa Roponen
- Iisalmesta
Unto Mähönen, Tauno Karppinen ja Petri Rytkönen
- Savonlinnasta
Pekka Louhos ja Rauno Heltimoinen
- Joensuusta
Ei edustusta
- Nurmeksesta
Ei yhteystietoja

3.

Esityslistan hyväksyntä.
Hyväksyttiin esityslista siten, että pykälä 5 käsitellään viimeisenä lounaan jälkeen.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Luettiin pöytäkirja ja keskusteltiin onko asiat edenneet, mistä silloin sovittiin.
Keskusteltiin niin sanotuista varjomatkoista ja todettiin, että pyrittäisiin piirin sisällä
noudattamaan sovittua käytäntöä eli sovitaan yhdessä kuka toimii vastuullisena
järjestäjänä.

5.

Liiton kuulumiset ja talous.
Toiminnanjohtaja Pasi Perhoniemi esitteli liiton kuulumiset ja talousasioita.
SATL:n 80-vuotisjuhlaa vietettiin juhlaseminaarin merkeissä Auto & korjaamo
messujen yhteydessä 23.1.2014.
Liiton sijoitus omaisuudessa on tehty muutoksia jonka seurauksena niin
tuloslaskelmassa kuin taseessakin on huomattavia arvon muutoksia.
liitto käyttää pääomia toiminnan pyörittämiseen enemmän rahaa kuin
jäsenmaksutuotot ovat.
Mestarimekaanikko kisassa voitto tuli piiriin eli Joensuuhun Tomi Vainikaiselle
Ylämylly (veljekset Laakkonen Oy)

6.

Liittokokous aloitteet.
Liittokokousaloitteita tullut 1 kpl Kajaanin yhdistykseltä talvirenkaiden käytön kielto
kesällä. Liittohallitus esittää, asia viedään liittokokouksen tekniseen toimikuntaan.

7.

Yhdistysten jäsenkehitys.
Pasi Perhoniemi kertoi, että varsinaisten jäsenten määrä on tippunut 80 ja
vapaajäsenet lisääntyneet ja opiskelijajäsenmäärä on kasvanut, joten on toivoa että
jatkossa saamme valmistumisten jälkeen varsinaisten jäsenten määrän nousuun.
Jäsenkehitys itäsuomi Joensuu, Kuopio, Savonlinna ja ylä-Savo kehitys ollut
negatiivinen ja Varkaus on ainut plussalla.

8.

Liittokokous Salossa 13-15.03.2015
Salon yhdistys viettää 60 vuotis juhlia ja kokouksessa valitaan liitolle uusi
puheenjohtaja 8 kautta luotsanneen Keijo Mäenpää tilalle Liittohallituksella on ehdotus
valmiina uudesta puheenjohtajasta.

9.

SATL:n Kesäpäivät 2015.
Etelä-Satakunta järjestää liittokokoukseen saadaan lisää infoa, keskusteltiin jos
mahdollisesti Varkaus ottaisi kesäpäivät hoitaakseen vuonna 2018 tai 2019 kun tulee
70 v täyteen.

10.

Liiton jäsentietokanta ohjelma. ( tarvitaanko koulutusta ???)
Pasi kertoi, että olisi tarvetta lisäkoulutukselle ja asiaa pyritään viemään eteenpäin.
Keskusteltiin mahdollisuudesta pitää koulutusta koko piirin porukalle yhdessä
paikassa Pasi lupautui paikalle kouluttajaksi ja Antti ehdotti, että Kuopiosta voisi löytyä
tilat ko. tapahtumaan.

11.

Syysretki ja järjestäjä 2015.
Keskusteltiin syksyn matkasta päätettiin että järjestetään syyslomaviikolla 42 kohde ei
ole viellä selvillä, järjestysvastuu painuu Kuopion suuntaan muita vapaaehtoisia ei
ollut.

12.

Muut mahdolliset esille tulevat asiat.
Keskusteltiin jäsenmaksukorotuksesta liiton osalta tälle vuodelle ollut 32,00 €
liittokokous päättää mahdollisesta 1,0 € korotuksesta.
Kiertokirjeet voi laittaa jakoon yhdistyksen sisällä, mikäli eivät ole suojattuja.

13.

Kokouksen päätös klo 14.30

Kokouksen puolesta

Kari Rousku
Puheenjohtaja

Jaakko Räisänen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Tomi Koponen

Tuomo Kansanen

