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AIKA 30.11.2013 klo 18.00 
 
PAIKKA  Majakkapaviljonki, Kanavalahti, Vääksy 
 
LÄSNÄ Liitteen mukaan 
 
 
1. Kokouksen järjestäytyminen. 

Kommodori Pertti Kansonen avasi kokouksen klo 18.02 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. 

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin Juha Hiltunen. 
 

3. Valitaan kokoukselle sihteeri. 

Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin Mervi Lampola 

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja äänten laskijoiksi ehdotettiin, 
kannatettiin ja valittiin Pasi Niemelä ja Mika Piiroinen. 

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

6. Työjärjestyksen hyväksyminen. 

Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 

7. Käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2014. 

Kommodori esitteli toimintasuunnitelman. Hyväksyttiin yhdistyksen 
toimintasuunnitelma vuodelle 2014. 

8. Määrätään jäseniltä kannettavien maksujen suuruudet vuodelle 2014 ja niiden 
suorittamisen ajankohdat. 

Hyväksyttiin jäseniltä kannettavien maksujen suuruudet vuodelle 2014 ja 
niiden suorittamisen ajankohdat. Jäsenmaksua korotettiin 2,50 euroa, 
jäsenmaksu vuodelle 2014 on 60,00 euroa. Perhejäsenille uusi maksu on 
15,00 euroa. 
 
Hannu Tommola ehdotti liittymismaksun korotusta, ehdotusta myös 
kannatettiin. Syyskokous päätti antaa hallitukselle tehtäväksi valmistella 
ehdotusta seuraavaan syyskokoukseen liittymismaksujen korotuksista, 
vuodelle 2015. 
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9. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2014. 

Kommodori Pertti Kansonen ja rahastonhoitaja Juhana Pulli, esittelivät  
talousarvion vuodelle 2014. Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2014. 

10. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen ensimmäinen ja toinen 
varapuheenjohtaja erovuoroisten tilalle. 

Ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin hallituksen ensimmäiseksi 
varapuheenjohtajaksi Miia Saarikko ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Jani 
Rantanen. 
 

11. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen varsinaiset ja varajäsenet 
erovuoroisten tilalle. 

Ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi,  Kari 
Granroth kahdeksi vuodeksi, Petri Lampola yhdeksi vuodeksi, Panu Tast 
yhdeksi vuodeksi ja Mervi Lampola kahdeksi vuodeksi.  
 
Ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin hallituksen 1. varajäseneksi Asko 
Pohjankoski yhdeksi vuodeksi, hallituksen 2. varajäseneksi Ilpo Ekqvist,   
yhdeksi vuodeksi ja hallituksen 3. varajäseneksi Jari Kaipio kahdeksi 
vuodeksi.  
 

12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa. 

Ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin toiminnantarkastajiksi Timo Koivunen ja 
Jaakko Kannisto ja varatoiminnantarkastajiksi Asko Ojanen ja Juha Hiltunen. 
 

13. Käsitellään muut esille tulevat asiat. 

Hallituksen esityksestä syyskokous myönsi Irma Painilaiselle  Asikkalan 
Pursiseura ry:n ainaisjäsenyyden, pitkäaikaisesta työstään seuran sihteerinä. 

Määrätyssä ajassa ei ollut tullut muita asioita vuosikokoukselle esitettäväksi. 
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14. Kokouksen päättäminen. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45. 

 

 
 
 
Juha Hiltunen   Mervi Lampola  
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
__________________________  __________________________ 
      
Pasi Niemelä   Mika Piiroinen 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

 
”allekirjoitukset alkuperäisessä paperiversioissa, tietosuojan takia jätetty tästä pois” 


