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PUHEENJOHTAJALTA TERVEHDYS 
 
Arvoisat jäsenet. Tätä kirjoitettaessa ovat AKT:n 
edustajakokousvalmistelut täydessä vauhdissa. Osastomme viisi 
edustajaa ovat päättämässä Tampereella pidettävässä kokouksessa 
liiton puheenjohtajasta, hallituksesta, valtuustosta ja eri jaostoista 
sekä valiokunnista. Tampereella päätetään myös AKT:n 
säännöistä ja ohjelmista, josta poimin esiin yhden tärkeimmistä eli 
järjestämisen. 
Järjestäminen on lyhyesti kerrottuna kollektiivista jäsenhankintaa, 
jonka tarkoituksena on saada työpaikoille ns. liittorakenne eli 
luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. Järjestäminen on 
lähtöisin Teollisuusliitosta ja levinnyt sittemmin muihin liittoihin. 
Esimerkiksi JHL ja PAM ovat palkanneet järjestäjätoimitsijoita. 
Edustajakokouksessa tulee saliin varmasti vaatimus järjestäjien 
palkkaamiseksi myös AKT:oon. Kaakon alueen puheenjohtajat 
ovat linjanneet, että liiton tulisi kohdentaa resursseja 
järjestämiseen. Vain näin pystymme säilyttämään ja vahvistamaan 
työehtosopimusten yleissitovuutta. 
Jäsenmäärien lasku on ollut tasaista alueellamme. Tähän 
epäkohtaan tuleekin kiinnittää erityistä huomiota jatkossa. 
Osastomme tuleekin panostaa jäsenhankintaan ja tehdä Kouvolan 
Seudun Autoalantyöntekijät ry:stä alueen suurin kumipyöräosasto. 
Tämä onnistuu vain yhteen hiileen puhaltamalla.  
Kevät on jo pitkällä ja toivottavasti kesästä tulee lämmin ja pitkä. 
Käyttäkää hyväksenne kesänviettopaikkojamme Hillosensalmea ja 
Luppotupaa. Ne on hankittu jäseniä varten. 
Näillä sanoilla toivotan kaikille jäsenille hyvää kevättä ja kesää 
2018 
 

Kari Virinsalo 

    
                   



                                  
 

KOUVOLAN SEUDUN AUTOALANTYÖNTEKIJÄT RY 

 

Osastoon kuuluu jäseniä lähes jokaiselta sopimusalalta. 
Jäseniä on, joista maksavia eli työssä käyviä  
 
Osasto on jäsenenä TSL:ssa ( Työväen Sivistysliitto ) sekä 
KouAP:ssä ( SAK Kouvolan Seudun Ammatillinen Paikallis- 
järjestö).  Näin voimme olla vaikuttamassa  paikallisesti 
kunnalliseen päätöksentekoon. Molemmat järjestävät retkiä ja 
koulutustilaisuuksia. Ne ovat  Sinunkin  hyödynnettävissä. 
 
Osaston oma toimisto sijaitsee Kouvolan keskustassa, 
Kouvolankatu 24 A toinen kerros.  
Aluetoimitsija Kotkasta tai Lahdesta päivystää  joka 
kuukauden ensimmäinen torstai klo 15-17.  
Osastolla  ei ole omaa päivystystä. Kotisivuilla ilmoitetaan 
ajat, jolloin puheenjohtaja on tavattavissa toimistolla. 
 
Muistathan, että toimikunta on aina käytettävissäsi, ota reilusti  
yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla. 
Toimikuntatiedot löydät tästä jäsenkirjeestä ja osaston  
kotisivuilta  www.akt033.fi 
Sivulla on aina ajankohtaista tietoa tapahtumista 
Lehti-ilmoitukset liiton lehdessä ja keskiviikko lehdessä 

 
 
Jokainen on myös tervetullut mukaan kehittämään osastoa 
ja toimimaan mukana yhteisten asioiden hoidossa. 
  
 



VAPAA- AJAN TARJONTAA 
 
Osastolla on kaksi omaa vapaan viettopaikkaa. Toinen sijaitsee 
Hillosensalmella osoitteessa Kotkanpolku 20.                         
Huvilalla on iso päärakennus, jossa tupa, keittiö, sauna ja  
kylmäkellari. Rakennuksen yhteydessä 4 lämmitettävää huonetta, 
 joten huvilalla voi viettää myös talvella lomaansa.                     
Kesämajoitukseen on 7 erillistä pikkumökkiä. 
Ruoanvalmistukseen suosittu  grillikatos tarvikkeineen. 
 
Repovesi on iso, puhdas ja kalaisa vesistö ja kalaan pääsekin  
osaston veneillä. Kalastusmerkkejä saadaan 5kpl käytettäväksi. 
 
Käyttöhinnat: 
vuosikortti jäsenperheeltä         50euroa/ vuosi 
eläkeläiset/työttömät        20euroa/vuosi 
vuorokausi / saunamaksu            5euroa/perhe 
 
Huvilavastaava: Kari Ala-Kokko, puh. 040 5580638  
 

    
 

   



 
Osaston toinen paikka on kesäajan viettoon sopiva Luppotupa. 
                        
Utin Kuivalassa Haukkajärvellä, osoitteessa Suurisaari 31 eli  
saaressa on kaksi mökkiä ilman mukavuuksia.     
Toisen mökin yhteydessä sauna. 
Luppotupa on käyttäjälle maksuton.  
Venerannassa on kolme soutuvenettä, joten täälläkin kalastaja 
voi hyödyntää tarjontaa. 4 kalastusmerkkiä on käytössä. 
Luppotuvalla on ainutlaatuinen mahdollisuus seurata Utin 
lennoston helikopteriharjoittelua. 
 
Veneet ovat ilkivallan vuoksi lukossa ja avaimet saa kysyen. 
 
Huvilavastaava: Anne Toikka  puh.0400 767584 

 
 
 
 



JÄSENETUJA  
 
LOMA-AVUSTUS 

Osasto myöntää jäsenelle 100 euron suuruisen avustuksen  
lomamatkaan 2krt / vuosi AKT:n lomakohteisiin. 
Lomat haetaan itse liiton kautta ja avustus maksetaan anomuksesta 
lomanvieton jälkeen kuittia vastaan.  
Tämä on 033 osaston oma etu, joka kannattaa hyödyntää. 
 
Retkiä ja tapahtumia järjestetään vuoden aikana. Näistä  
tiedotetaan liiton lehdessä, joka talouteen jaettavassa keskiviikko- 
lehdessä, osaston kotisivuilla ja facebookissa. 
Seuraa tapahtumia ja tulehan mukaan mukavaan seuraan. 
Koko perheen tapahtumiakin pyritään järjestämään uusien 
ideoiden myötä. Toivomuksia otetaan mielellään vastaan. 
 
 
NUORISOTOIMINTA 

Nuorisotoiminta osastossa on yksi tärkeimpiä asioita, johon  
kiinnitämme erityistä huomiota. Nuorten jäsenten aktivointi 
toimintaan ja uusien jäsenten hankkiminen on osaston 
perustehtäviä. Nuorille järjestetään omaa toimintaa, mutta tähän  
tarvitsemme itse nuorten ideoita. 
Tulethan mukaan. 
Nuorisovastaava: Heini Teitto puh.0400 754988. 
 
ELÄKELÄISTOIMINTA 
Pappakerho kokoontuu osaston toimistolla joka tiistai klo 12-14. 
Tarjolla on kahvittelua ja kimppalottoa, suunnitellaan retkiä ja 
tapahtumia, joihin kaikki eläkeläiset tervetulleita.                      
Kerhossa käy vierailijoita kertomassa ajankohtaisista asioista. 
Yhteyshenkilö: Tauno Sormunen puh. 040 583 1299 
 



 
OMAT TUOTTEET 

 
 

 
   
        Osaston teettämä  
       uistin AKT-logolla 
 Pituudet:  
 8 cm ja 12 cm 
 Hinta: 25 e
  

 
 

 
  
 
 
    T – paita  15 euroa                               
           
 
 
 
 
 

 
 
 
                      Hupparit 45euroa 
 
 
 
 
 



 
 

TOIMIKUNTA   v.   2017-2018 
 
Puheenjohtaja  Kari Virinsalo   0400 673631 
  s-posti: puheenjohtaja(at)akt033.fi  
 
Varapuheenj. Kimmo Kokkola                 050 5050318  

s-posti: kimmo.kokkola(at)kymp.net 
  
Sihteeri  Oili Niittyranta   0500 283414 
  s-posti: oili.niittyranta(at)gmail.com 
 
Varasihteeri Päivi S Rintamäki          0500 986958 
  s-posti: paivis.rintamaki(at)gmail.com 
 
Taloudenhoitaja Vesa Manninen  040 5592901 
  s-posti: rahastonhoitaja(at)akt033.fi  
  
  Katja Siimesjärvi  0400 750923 
  Anne Toikka  0400 767584 
  Sami Ahtiainen  045 3197373 
                 Ari Heikkilä                  0400 750 285 
Huvilavastaava Kari Ala-Kokko  040 5580638  
Nuorisovastaava Heini Teitto  0400 754988 
                 Satu Nylander     050 5997829 
  Seppo Luoranen            0400 543899 
               Sami Espo                          045 1102875  
Eläkeläisedustaja Tauno Sormunen           040 583 1299 
 




