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AIKA 30.11.2019 klo 18.00 

PAIKKA  Majakkapaviljonki, Kanavalahti, Vääksy 

LÄSNÄ Liitteen mukaan 

1. Kokouksen järjestäytyminen 
Kommodori Pasi Niemelä avasi kokouksen klo 18.04. 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 
Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin Panu Tast. 

3. Valitaan kokoukselle sihteeri 
Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin Miia Saarikko. 

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja äänten laskijoiksi ehdotettiin, 
kannatettiin ja valittiin Asko Ojanen ja Juha Kaipio. 

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

6. Työjärjestyksen hyväksyminen 
Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 

7. Käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2020 
Kommodori esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2020, joka hyväksyttiin 
ilman muutoksia.  

8. Määrätään jäseniltä kannettavien maksujen suuruudet vuodelle 2020 ja niiden 
suorittamisen ajankohdat 

Päätettiin ettei jäsenmaksuja koroteta. 

Jäsenmaksut laskutetaan maaliskuussa 2020 ja kesä- ja talvisäilytysmaksut 
syyskuussa 2020. Hallitukselle annettiin valtuudet talvipäivien jälkeen 
määrittää vierasveneiden tukikohtamaksu. 

9. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2020 
Kommodori Pasi Niemelä esitteli talousarvion vuodelle 2020, joka vahvistettiin 
ilman muutoksia.  

Keskusteltiin Pirttisaaren yöpymismaksujen keräämistavoista muiden seurojen 
jäseniltä. Hallitus  

10. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen I ja II varapuheenjohtaja 
Ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin hallituksen I varapuheenjohtajaksi Miia 
Saarikko. 
Ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin hallituksen II varapuheenjohtajaksi Kimmo 
Määttänen. 
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11. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet 
erovuoroisten tilalle siten, että he ovat erovuorossa vuorovuosina 

Ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Kari 
Melanen yhdeksi vuodeksi, Teemu Harjukari ja Matti Lehtinen kahdeksi 
vuodeksi.   
Ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin hallituksen 2. varajäseneksi Tommi 
Koskinen. 

12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa. 
Ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin toiminnantarkastajiksi Petri Leipola ja Jari 
Toivonen ja varatoiminnantarkastajiksi Markku Niemelä ja Asko Ojanen. 

13. Käsitellään muut esille tulevat asiat. 
Hannu Mäkinen on lähettänyt sähköpostitse terveisensä, jotka kommodori 
Pasi Niemelä esitteli: 

Kuotaan sataman ruoppaustilanne  
Konsulttiselvitys Kuotaan sataman huoltolaiturin edustan ruoppauksesta 
valmistuu vasta tämän vuoden lopussa, joten teoreettisen ensimmäinen 
ajankohta ruoppaukselle on vasta ensi purjehduskauden jälkeen. 

Mastonosturi 
Hannu Mäkinen ehdottaa, että seura tekee suunnitelman mihin nosturi 
sijoitetaan. Viime kevätkokouksessa pari seuran jäsentä piirsi luonnoksen, 
jossa nosturilaituri oli sijoitettu maapenkkalaiturin päähän viimeisen 
venepaikan kohdalle. Se tuntuu ihan hyvältä vaihtoehdolta. Maapenkalle voisi 
rakentaa myös mastojensäilytystelineen. Kunnassa ei ole 
nosturiasiantuntemusta, joten asian edistämiseksi seuran tekemä 
periaatteellinen suunnitelma olisi arvokas.  

Avattava silta Pulkkilanharjulle  
Vähä-Salmeen (ravintola Reimarin eteläpuolelle). Hannu Mäkinen on asiaa 
pohjustellut kunnanjohtajan kanssa ja ehdottaa Vähä-Salmen palauttamista 
ennalleen poistamalla osa täyttökannaksesta. Autoilijoiden liikkuminen 
Pulkkilanharjun yli voitaisiin sitten ratkaista autoilijoita tyydyttävällä tavalla 
esim. avattavalla sillalla, jota tarvittaessa etäohjattaisiin Vääksyn kanavalta. 
Tässä lähestymisessä on siis se korostus, etteivät veneilijät avattavaa siltaa 
tarvitse vaan autoilijat. Siksi siltaa ei tule myöskään veneilijöillä maksattaa, 
kuten tähän asti avattavan sillan vastustajat ovat vaatineet.  

14. Kokouksen päättyminen. 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30. 

 
 
 
Panu Tast   Miia Saarikko  
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
__________________________  __________________________ 
      
Asko Ojanen   Jari Kaipio 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 


