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Kuukausikokous / yritysesittely  

Aika: 23.4.2008 (ke) klo 18.00

Paikka: Bella Center / Kone ja Vene Suni, Siikaranta 4, 70620 Kuopio 

Illan isäntä: Bella Center / Kone ja Vene Suni / Timo Heiskanen, Laura 
Leinonen ja Marjo Heiskanen 

Läsnä: 35 jäsentä (osallistujaluettelo liitteenä)

Yritysesittely

Timo Heiskanen toivotti meidät tervetulleiksi ja esitteli yritystä. Yrityksen omistaa 
KoneVeneSuni ja Kuopiossa kauppaa tehdään tutulla Bella Center nimellä.
Yritys on toiminut 2.3.1985 lähtien Kuopiossa. Yrityksen yhtiömuoto muuttui 
vuonna 1.1.1997 vene ja moottori Bella Center Oy:ksi, millä nimella se 
nykyäänkin tunnetaan. Uusiin tiloihin siirryttiin 27.3.2008. Vasta valmistunut 
myymälä on ketjun suurin. Tilaa myymälässä ja huoltohallissa on yhteensä 1800 
m2. Kevään aikana myymälän viereen rakentuu venelaituri johon asiakkaatkin 
voivat rantautua. Myymälässä toimii ympärivuotinen veneiden myyntinäyttely. 
Esillä on yli 30 venettä sekä laaja valikoima veneilyyn liittyviä tuotteita ja vene-
elektroniikkaa. Esillä on laaja valikoima myös mönkijöitä, moottorikelkkoja, 
metsä- ja puutarhakoneita sekä näihin tuotteisiin liittyviä varusteita.
Myymälä sijaitsee Siikaniemessä, johon on rakentumassa merkittävä venealan 
keskittymä, Kuopio Marine Park. Alueella toimii tällä hetkellä venekaupan lisäksi 
mm. veneteollisuutta ja tuotekehitystä edustavia yrityksiä.

Alkuesittelyn jälken nautimme illan isännän tarjoamat kahvit ja tutustuimme 
tiloihin ja tuotteisiin. Taisipa pientä kauppaakin syntyä.

Kuukausikokous

1§ Puheenjohtaja Antti Kovanen avasi kokouksen ja totesi sen 
laillisesti koollekutsutuksi. Todettiin läsnäolijat; 35 jäsentä.

2§ Uusien jäsenten hyväksyminen: Toivotettiin tervetulleiksi uudet 
jäsenet: - Jarmo Kallio / Savonlinja

- Ville Nykänen / ZF Center
Tähän kokoukseen Lipposen Heikki oli saanut houkuteltua mukaan 
Henri Happosen, joka toiminnastamme kiinnostui ja päätti liittyä 
yhdistykseen.  

3§ Todettiin edellisen kokouksen jälkeiset tapahtumat;
– Edellinen kokoushan oli prof. Saarialhon luento, 

joka keräsi 47 kiinnostunutta. Luentomateriaalin 



saa paperilla sihteeriltä (pyytäkää, mikäli haluatte). 
Luennoitsijan pyynnöstä materiaalia ei välitetä 
sähköisessä muodossa.

4§ Muistamiset; Yhdistys onnittelee seuraavia jäseniä:
– 11.4.2008 Martti Turunen täytti 60v
– 26.4.2008 Antero Simpanen täyttää 60v
– 12.5.2008 Viljo Ahonen täyttää 70v
– 12.5.2008 Matti Pietikäinen täyttää 60v

5§ Liiton kuulumiset; Puheenjohtaja esitteli liiton kiertokirjeen 
(2008/02) sisällön:

– Hämeenlinnassa pidettiin liittokokous ja liiton 
puheenjohtajana jatkaa Keijo Mäenpää ja vuoden 
autoteknikoksi valittiin Unto Mähönen

– Kesäpäivät vietetään Kolilla 6. - 8.6.2008 (Huom: 
Ilmoittautuminen 9.5.08 mennessä)!

– Ennakkotiedotteen nimellä markkinoitiin 2009 
SATL-päiviä islannissa (kesäpäivien sijaan). 
Vetovastuussa Heikki Haapaniemi.

– Liiton uusien kotisivujen olisi pitänyt jo aueta, 
odotellaan.....

– Liittokokouksen yhteydessä kokoontuneen 
senioritoimikunnan puheejohtaja Timo Lehtilä 
toivoo yhteydenottoja liittyen senioritoimintaan 
(timo.lehtila@gmail.com)

6§ Tulevat tapahtumat;
– Toukokuun kuukausikokous pidetään 23.5.2008 

luontokeskus Marikossa (AVEC-tilaisuus) !
– Rannaltaongintakisat pidetään 12.6.2008 torstaina 

Talviuimarien majalla Sorsasalossa. Itä-Suomen 
yhdistykset kutsumme mukaan kisaamaan. Palkintoja 
voisi alkaa jo myös kysellä.

– Syksyn opinto-ja virkistysmatkaa olemme suunnitelleet 
Vekarajärven suuntaan, tutustumaan puolustusvoimien 
ajoneuvokalustoon (viikko 42 pe-la, varaa jo kalenteriisi).

7§ Muut mahdolliet asiat:
– 3.4.2008 oli liitosta tulleella perintälistalla 12 nimeä, 

hoitakaahan maksut kuntoon:-)

8§ Puheenjohtaja Antti Kovanen päätti kokouksen klo 19.30 kiittäen 
illan isäntiä.

Muistiin kirjoitteli Tommi
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