
Kuopion Autoteknillinen yhdistys ry muistio 03 / 2006

Kuukausikokous / luento  14.3.2006 (ti) klo 18.00

Paikka: Bella-Veneet Oy, Väliköntie 10, 70700 Kuopio

Illan isäntä: Bella / Tuotantopäällikkö Juha Väyrynen

Läsnä: 32 jäsentä (osallistujaluettelo liitteenä)

Alkuun nautimme Bellan tarjoamat kahvit.

Yritysesittely

Kuulimme tuotantopäällikkö Juha Väyrysen kertomana Bellan 
historiasta, nykypäivästä ja veneenvalmistamisen käytännöistä.
Tässä muutamia mieleenjääneitä tietoja:

– Bella on perustettu 1970 (perustaja Raimo Sonninen)
– henkilöstöä tänä päivänä n. 295 henkeä
– Kuopio on edelleen pääpaikka (Kuopiossa 4 tehdasta)
– Bellalla on 7 omaa tehdasta ja lisäksi alihankkijat tekevät 

Bellan veneitä (mm. Virossa)
– valmistuksessa on kolme tuotemerkkiä (Bella, Flipper ja 

Aquador)
– vientiin veneistä menee 70% (22:een maahan)
– vuonna1992 ostettu Flipper
– vuonna 2000 ostettu Aquador takaisin
– vuonna 2005 valmistettu 1900 venettä
– tuotekehitys kaiken pohjana (omat muotit)
– sisäänostot pyritään aina tekemään suoraan 

valmistajalta (väliportaat pois, jolloin hinnat saadaan 
pidettyä inhimillisellä tasolla)

– vuonna 2003 tuli kumppani (Brunswick / Mercury) 
mukaan 36% osuudella 

– vuoden 2005 liikevaihto n. 43,5 milj. euroa
Paljon kysymylsiä esitettiin ja saatiin tyhjentäviä vastauksia.

Kuukausikokous

1§ Puheenjohtaja Hemmo Lötjönen avasi kokouksen ja totesi sen 
laillisesti koollekutsutuksi. Todettiin, että tämä kokous on 
ensimmäinen, jolloin paperikutsuja ei enää lähetetty niille, joiden
sähköpostiosoite on ilmoitettu yhdistykselle (he saivat kutsun vain
sähköpostina).

2§ Hyväksyttiin uusia jäseniä (3 kpl);
– Arto-Matti Salonen, Veljekset Laakkoselta



– Arto Koponen, Autotalo Laakkoselta
– Tenho Ensio Leuanniemi, Autotalo Laakkoselta

3§ Edellisen kokouksen (vuosikokous) ja sen jälkeiset päätökset / 
tapahtumat; Hemmo Lötjönen jatkaa puheenjohtajana, 
varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi Antti Kovasen, sihteerinä jatkaa
Tommi Suhonen ja rahastonhoitajana Timo Heiskanen. 
Hallitukseen valittiin uudelleen Pentti Rissanen, Matti Ahonen ja
Tommi Suhonen ja hallituksessa jatkaa Paavo Vuorela, Vesa
Hellevuo ja Antti Kovanen.

4§ 11. - 12.3.2006 liittokokouskuulumiset;
Antti Kovanen valittiin Itä-Suomen yhdistysten edustajaksi 
liittohallitukseen (piirikuvernööri). Liiton puheenjohtajana jatkaa 
vielä kuluvan vuoden Matti Juhala. Toiminnanjohtaja Kalle Kalaja 
jättää liiton maaliskuun lopussa ja siirtyy Toyotan palvelukseen.
Uutta toiminnanjohtajaa etsitään sisäpiirin kautta (ei ilmoituksilla, 
eikä konsulttien avulla).
Vuoden 2006 kesäpäivien (Helsinki) esite kiersi nähtävillä.
Vuoden 2007 liittokokous on Kokkolassa ja järjestävänä 
yhdistyksenä Keski-Pohjanmaan yhdistys.
Vuoden 2007 kesäpäivät järjestetään Kotkassa.

5§ Pilkkikisojen järjestämisestä päätettiin, että hallitus hoitaa 
järjestelyt.

Muut mahdolliset asiat;
Huhtikuun kuukausikokous pidetään todennäköisesti Fordilla, tästä 
laitetaan kutsua vielä.

Puheenjohtaja Hemmo Lötjönen päätti kokouksen.

Yritysesittely
Tuotantopäällikkö Juha Väyrysen johdolla siirryimme erittäin 
mielenkiintoiselle tehdaskierrokselle.

Muistiin kirjoitteli Tommi


		

