YLÄ-SAVON ATY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020
Yhdistyksen kotisivut muutettiin vuoden alussa kokonaan Liiton palvelimen kautta toimiviksi. Kävijöistä
ei ole tilastoa, mutta olemme olleet edelläkäviöinä niitä kehittämässä joten mallia niistä lienee otettu.
Sivuilla on muistiot viimeisimmistä tapahtumista ja toimintaa on ollut erittäin vähän, joten tämä toiminta
kertomus on lyhyt.
Merkkipäiviään viettäneitä muistettiin pääasiassa onnittelulla nettisivulla.
Kuukausittain omaa toimintaa oli 4 kertaa. Kuopion yhdistyksen kanssa yhdessä on kutsut lähetetty
molempien yhdistysten jäsenille sekä ilmoitettu niistä nettisivuilla. Osallistumisista toisten kokouksiin ei
ole tarkkaa tietoa. Netissäkin on niitä katsottu.
Hallituksen kokouksia oli vuoden aikana kerran mutta useita kertoja sähköpostein ja puhelimitse. Liiton
vuosikokous oli webbinaarina, siihen osallistuivat Paavo Härkönen, Arvo Ryhänen ja Unto Mähönen
Osallistuttiin muiden yhdistysten kokouksiin. Liiton kesäpäivät jäi kokonaan pitämättä.
Tärkeä toimintamuoto on nettisivujen käyttö. Sieltä löytyy koulutukset, kirjallisuus, ja maksutonta
toimintaa.
11.2.2020 Tutustumiskohteena oli Avainvaunu. Samalla pidettiin myös sääntömääräinen vuosikokous.
Paikalla oli 18 jäsentä. Illan isäntänä myyntipäällikkö Juha Kumpulainen. Aluksi Juha kertoili Hämeen
Autovarusteesta, johon yhtiöön AvainVaunukin kuuluu. Samoin kuin tien toisella puolella oleva OK
Auto. Konserniin kuuluu myös rakennusalalla toimiva SiriusPro Oy .Hämeen Autovarusteen puolestaan
on perustanut Järvelä & Ståhlberg Yhtiöt Oy , joka toimii edelleenkin rakennusalalla.
15.2.2020 Itä-Suomen Piiripalaverin yhteydessä tutustuttiin myös autonkuljettajien koulutukseen.
Aluksi Ville Kosonen Koso Oy:stä kertoi autokoulun nykyisestä roolista ajokorttia hankittaessa. Asia
aiheutti vilkasta keskustelua kun osanottajien ajokortin hankinta on ollut aikoinaan ihan erilaista.
12.3.2020 klo 18 alkaen tutustuttiin Iisalmen Paloasemaan Pekka Pirhosen johdolla. Paikalla oli 10
jäsentä. Pekka on tehnyt paloasemalla 40 vuoden työuran, joten asiasta juttua piisaa. Kyllä hän
meidän turvallisuudesta edelleen huolehtii sillä hänellä on kaksikin yritystä mm huolehtimassa
sammuttimien kunnosta ja kouluttamalla turvallisuus asioita erilaisille yrittäjille. Pelastustoimen
alueeseen kuuluvat Pohjois-Savon seutukunnat, joita ovat Ylä-Savon, Koillis-Savon, Kuopion, SisäSavon ja Varkauden seutukunta.
26.9.2020 Tutustuminen tulevien kesäpäivien vierailukohteeseen joka suoritettiin erittäin hyvässä
syyssäässä. Ruska oli kauneimmillaan. Kohde Tiilikkajärven kansallispuiston! Päivän isäntänä oli Ari
Sarjanen. Paikalla oli 7 osallistujaa. Kiersimme koko 7,5 km lenkin käyden venäjän hiekalla ja uiton
majalla. Jos meitä oli vähän niin oli siellä muita, parkkipaikka autoja täynnä ja tien varressa satojen
metrien matka pysäköityjä autoja. Mutta metsässä ei ollut ruuhkaa. Siis kohde todettiin myös
korohaturvalliseksi.
Kajaanin Autoteknillinen yhdistys on lakkautettu ja jäsenet (27) siirretty Liiton toimesta meidän
yhdistykseen.
Jäseniä vuoden lopussa yhteensä oli 120 (94), Kannattaja jäseniä 11 (8), opiskelijajäsen 1
Varsinaisia jäseniä 58 (53). Vapaajäseniä jotka maksavat lehden itse 28. Loput 22 ei tilaa lehteäkään.
Kannattajajäsen bannerin hinta 50 euroa/vuosi. Jos se sisältää lehden, 100 €/vuosi. Kotisivujen ylläpito
on toistaiseksi maksutonta.
Toivotaan että jäsenten omatkin yritykset ja työpaikat käyttäisivät entistä enemmän hyväkseen tätä
edullista mainos foorumia!
Y-SATY hallitus

