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SYYSKOKOUS 

AIKA  26.11.2022 klo 18.05–19.38 

PAIKKA  Vääksyn Majakkapaviljonki, Kanavalahti 

LÄSNÄ           Yhteensä 36 henkilöä, liitteen 1 mukaan. 

  
1. Kokouksen avaus/järjestäytyminen. 

- Kommodori Kari Melanen avasi kokouksen klo 18.05. 

 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. 

- Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin Kari Melanen. 

 

3. Valitaan kokoukselle sihteeri. 

- Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin Petri Leipola. 

 

4. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 

- Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin 

Lassi Teittinen ja Jari Kaipio. 

 

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.     

 

6. Työjärjestyksen (esityslistan) hyväksyminen. 

- Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi ilman muutoksia. 

 

7. Määrätään jäseniltä kannettavien maksujen suuruudet vuodelle 2023 ja niiden 

suorittamisen ajankohdat. 

 
Maksuissa vuonna 2023 ei muutoksia. 
Jäsenmaksut laskutetaan 1. maaliskuuta 2023 (eräpäivä). 
Kuotaan kesä- ja talvisäilytysmaksut laskutetaan syyskuussa 2023. 

 
8. Käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2023.  

-  Kommodori esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2023, josta keskusteltiin seuraavasti: 

-Pirttisaaren tukikohdan käyttö seuran ulkopuolisille 

varainhankintatarkoituksessa: 

Sovittiin, että asiaa selvitetään edelleen. Hinnoittelusta keskusteltiin, että sesongin 

aikana (kesä-, heinä-, elokuu) minimihinta olisi 3000 €/vrk (+mahdolliset kulut). Muina 

aikoina minimihinta olisi 2000 €/vrk. Juhannuksen aikaan vuokraaminen ei ole 

mahdollista. Verottajan suhtautuminen ko. varainhankintatoimintaan tulee selvittää. 

Lisäksi sovittiin, että ko. tilaisuudessa pitää olla aina mukana myös seuran oma henkilö. 

-Rantaterassin mänty: Sovittiin, ettei mäntyä kaadeta. 

-Retkeily-, sidosryhmä- ja virkistystoiminta: Jäsen Hannu Mäkinen selvitti Kuotaan 

venesataman ja huoltolaiturin kehittämistä. Hän kertoi, että Asikkalan kunnassa on 
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aloittanut uusi tekninen johtaja Aki Tiihonen. Järjestetään tapaaminen uuden teknisen 

johtajan kanssa alkuvuodesta 2023. 

- Keskustelujen ja päätösten jälkeen toimintasuunnitelma hyväksyttiin liitteen 2 

mukaisena.    

 
9. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2023. 

- Kommodori esitteli talousarvion vuodelle 2023, joka keskustelun jälkeen hyväksyttiin 
liitteen 3 mukaisena. 

 

10. Yhdistyksen päivitettyjen sääntöjen hyväksyminen (mm. §9, §12, §16). 

- Kommodori esitteli APS:n päivitetyt säännöt, joista keskusteltiin seuraavasti: 
-4 § Yhdistyksen jäseninä voi olla varsinaisia jäseniä, perheenjäseniä, 
juniorijäseniä ja kannatusjäseniä. Ehdotettiin ja kannatettiin, että 18 vuotta täytettyään 
juniorijäsenen tulee hakeutua varsinaiseksi jäseneksi tai perheenjäseneksi. 
Mahdollisesta sääntöön kirjattavasta liittymismaksusta (juoniorista jäseneksi) tulee 
päättää kevätkokouksessa. 
-9 § Yhdistyksen hallituksen kokoonpano. Jätetään luonnos hallituksen käsiteltäväksi.  
- 14 § Kutsu yhdistyksen kokouksiin. Päätettiin, että kutsu voidaan jakaa myös 
sähköisesti ja se julkaistaan myös seuran kotisivuilla. 
- 15 § Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat. Lisättiin asialistaan kohta 4.: ”Käsitellään 
yhdistyksen päivitetty visio ja toimintastrategia (investointisuunnitelma)”. 
- 18 § Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 
Päätettiin ettei äänestyksissä siirrytä valtakirjojen käyttöön. 

- Keskustelun jälkeen sääntöluonnos hyväksyttiin liitteen 4 mukaisena ja sen valmistelu 
jatkuu hallituksessa kevätkokouksen 2023 päätettäväksi. Luonnos julkaistaan kevään 
Slöörissä. 

    
11. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen puheenjohtaja. 

- Ehdotettiin hallituksen puheenjohtajaksi Petri Leipolaa ja Miia Saarikkoa. Suljetun 
lippuäänestyksen jälkeen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Leipola. 
  

12. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen jäsenet siten, että he ovat 

erovuorossa vuorovuosina. 

- Hallitus on kysellyt jäsenistöltä halukkuuksia hallitukseen syksyllä 2022.  
- Taustoitus syyskokoukselle uuden hallituksen kokoonpanosta: 

i. Erovuoroisia/eroavia on yhteensä viisi (5). 
1. Kari Melanen 
2. Kimmo Määttänen 
3. Heidi Painilainen 
4. Markus Komu 
5. Teemu Harjukari 

ii. Puheenjohtajaksi ilmoittaneet käytettävyytensä: Petri Leipola ja Miia 
Saarikko 

iii. Hallituksessa jatkavat 
1. Anne Uusimäki 
2. Ari Nieminen 
3. Olli Koivisto 

iv. Hallituksen nykyisistä erovuoroisista on suostunut jatkamaan 
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1. Tommi Malimaa 
v. Hallituksen uusiksi jäseniksi ovat ilmoittaneet käytettävyytensä 

1. Kustaa Jaskari 
2. Janne Suomala 
3. Mikko Järvinen 
4. Hannu Saari 

 
- Ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin hallitukseen  

o Tommi Malimaa, hallituksen jäsen (1.varakommodori vuonna 2023) 
o Hannu Saari, hallituksen jäsen (2.varakommodori vuonna 2023) 
o Anne Uusimäki, hallituksen jäsen 
o Ari Nieminen, hallituksen jäsen 
o Olli Koivisto, hallituksen jäsen 
o Kustaa Jaskari, hallituksen jäsen 
o Jari Toivonen, hallituksen varajäsen 
o Janne Suomala, hallituksen varajäsen 
o Mikko Järvinen, hallituksen varajäsen 

 
- Hallituksen jäsenten erovuorot arvotaan ensimmäisessä hallituksen kokouksessa. 

     

13. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa. 

- Ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin toiminnantarkastajiksi Lassi Teittinen ja Juha Hiltunen 
sekä varatoiminnantarkastajiksi Jalmari Sipponen ja Jari Kaipio. 

 

- Hallitus ja toiminnantarkastajat 2023 (koonnos) on esitetty liitteessä 5. 

  

14. Käsitellään muut esille tulevat asiat. 

- Ei muita asioita. 
 

15. Kokouksen päättyminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.38. 
 
 

   

Kari Melanen 
Puheenjohtaja 
 

 Petri Leipola 
Sihteeri 

   

Lassi Teittinen 
Pöytäkirjantarkastaja 

 Jari Kaipio 
Pöytäkirjantarkastaja 

 

LIITTEET (julkisessa jakelussa vain liitteet 2, 4 ja 5) 

1. Läsnä olleet henkilöt (36 henk) 

2. Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2023   

3. Talousarvio vuodelle 2023 

4. APS:n päivitetyt säännöt (luonnos) 

5. Hallitus ja toiminnan tarkastajat 2023 (koonnos) 
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YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 

VUODELLE 2023 

 
Yleistä  
Toimintavuoden 2023 pääteema on ”Kunnossapito”. Seuran vision ja toiminta-strategian 
jalkauttamista jatketaan ja tarkennetaan. Seura jatkaa tarkkaa rahankäytön seurantaa ja jatkaa 
ylijäämärahan kartuttamista tulevia suuria investointeja varten. 
 
Kokoukset  
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuodessa kaksi: huhtikuussa kevätkokous ja 
marraskuussa syyskokous, joka on samalla vaalikokous. Ylimääräisiä kokouksia pidetään 
tarvittaessa.  
 
Hallitus kokoontuu vuoden aikana noin seitsemän kertaa yleensä kuukauden ensimmäisenä 
tiistaina. Tämän lisäksi hallitus hyödyntää sähköisiä menettelyjä tarpeen mukaan pikaisia 
päätöksiä vaativien asioiden hoidossa.  
 
Katsastajakokouksia pidetään kahdesti vuodessa ajankohtaisten veneilyturvallisuusaiheiden 
käsittelemiseksi. 
 
APS:n edustajat osallistuvat Kymijoen vesistön seurojen yhteistapaamisiin ja SPV:n tapahtumiin 
mahdollisuuksien mukaan. Olemme mukana Virkistysalueyhdistyksen ja muiden sidosryhmien 
toiminnassa tarpeen mukaan.  
 
Jäsenistö ja talous  
Seuran jäsenmäärä pyritään pitämään noin 260 henkilön tasolla. Aktiiviseen jäsenrekrytointiin ei 
ole toistaiseksi tarvetta. SPV tullee korottamaan seuran jäsenliittomaksua vuodelle 2023. 
Jäsenmaksumme tulee kattamaan edelleen SPV:n jäsenmaksun (etuineen), tukikohdan 
käyttöoikeuden ja yhteiskatsastusaikoina tehtävän katsastuksen. Jäseniltä perittävät muut maksut 
laskutetaan. 
 
Pirttisaaren tukikohdan käyttö seuran ulkopuolisille varainhankintatarkoituksissa (viite: Asikkalan 
Pursiseuran säännöt; pykälät 3. ja 4.) suljettuihin tilaisuuksiin sallitaan hallituksen päätöksellä 
(minimihinta:3000 €/vrk kesä-, heinä ja elokuussa ja 2000 €/vrk ko. sesongin ulkopuolella) enintään 
kerran veneilykaudella. Juhannuksen aikaan vuokraaminen ei ole mahdollista. Tilaisuuksista 
tiedotetaan vähintään kuukautta etukäteen. Verottajan suhtautuminen ko. varainhankintatoimintaan 
tulee selvittää ennen jatkokeskusteluja. Ko. tilaisuudessa pitää olla aina mukana myös seuran oma 
henkilö. 
 
Kulukorvauslomakkeella korvattavat kilometrikustannuskorvaus nostetaan 50 %:sta 66 %:iin 
verottajan kulloisestakin virallisesta kilometrikorvauksesta. 
 
Pirttisaaren tukikohta  
Grillikodan peruskorjausprojekti on päättynyt. Kodan viimeistely saatetaan loppuun seuran 
rutiiniylläpitotehtäviin liittyen – hallituksen ohjauksella – keskittyen vain kriittisimpien kohteiden 
valmistamiseen (kaasulieden ja grillin asennus, palkkivalot, louhoksen maisemointi). Rakennusten 
kunnosta ja käyttökelpoisuudesta pidetään huolta rahoituskehyksen puitteissa. Halkotalkoista 
tiedotetaan tapauskohtaisesti. Tukikohdan turvallisuuteen (mm. laiturin turvavarusteet ja laiturin 
oikaisu muoviponttooneilla), viihtyisyyteen ja ympäristöarvoihin kiinnitetään erityishuomiota. 
 
Kuotaan talvisäilytysalue  
Kaikille paikan tarvitsijoille pyritään tarjoamaan mahdollisuus talvisäilytykseen sääntöjen puitteissa. 
Perinteiset kevään yhteislasku ja syksyn yhteisnostot toteutetaan aiemman käytännön kaltaisesti. 
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Kuotaan talvisäilytysaluetta kehitetään (sähkö- ja vesivajan peruskorjaus) ja alueen sääntöjä 
päivitetään tarpeen mukaan.  
 
Katsastustoiminta  
Seuran rekisteriin katsastetut noin 100 venettä pyritään katsastamaan pääasiassa seuran 
yhteiskatsastuksissa. Erilliskatsastuksia järjestetään tarvittaessa. Runkokatsastuksiin liitetään 
myrkkymaalikysely. Myrkkymaalittomille veneille jaetaan “Myrkyttömästi vesillä” -tarra.  
 
Kilpailutoiminta  
Pirttisaari Race -matkapurjehduskilpailu köliveneille Pirttisaaren lähivesialueella järjestetään 
elokuussa. Jatkamme Etelä-Päijänteen purjehdusseurojen kanssa yhteistoimintaa alueen 
kilpailuiden merkeissä (EPR).  
 
Koulutustoiminta  
Osallistumme SPV:n järjestämille kursseille tarpeen mukaan. Omaa toimintaamme tulee 
kohdentaa Jollakeskuksen toimintaedellytysten turvaamiseen. Pyrimme järjestämään omaa 
veneily-, turvallisuus- ja ensiaputaitojen koulutusta tietoiskuina. Tuemme veneilyyn ja 
purjehdukseen perehtymisessä. Seuran veneilykouluttaja myöntää veneilytaitotodistuksia niitä 
tarvitseville ja vaatimukset täyttäville veneilijöille Kansainvälistä huviveneenkuljettajan lupakirjaa 
varten.  
 
Nuorisotoiminta  
Nuorisotoiminta on ulkoistettu Etelä-Päijänteen Jollakeskukseen (EPJ), jonka toiminnasta 
vastaavat yhteistyössä Asikkalan Pursiseura, Heinolan Pursiseura, Hollolan Veneseura, Lahden 
Purjehdusseura sekä Tehin Pursiseura. APS tukee EPJ:n toimintaa.  
 
Retkeily-, sidosryhmä- ja virkistystoiminta  
Keitele-Päijänne vesistöalueen veneilyseurojen talvipäiville pyritään osallistumaan. Yhteistyötä 
naapuriseurojen ja viranomaistahojen kanssa edistetään, sekä pidetään yhteyttä yhteiskunnallisiin 
päättäjiin. Seura osallistuu Asikkalan kunnan satama-alueiden jatkuvaan kehitystyöhön. 
Toimillamme edistämme Kuotaan satama-alueen mastonosturin saamista Vääksyyn.  
Pirttisaaren Juhannusjuhlassa tarjoillaan perinteinen lohisoppa ja lihakeitto. Mastonkaato 
järjestetään marraskuussa. Talvella 2023 pyrimme järjestämään halukkuuskyselyjen perusteella 
veneily- ja veneilyturvallisuuteen liittyviä virkistysmatkoja ja teemapäiviä. Teemapäivät tullaan 
esittelemään tarkemmin seuran kotisivuilla.  
 
Huomionosoitukset  
Vuoden veneilijä –lautanen, Timpan tuoppi ja Navigointiharppi sekä APS:n standaarit luovutetaan 
sääntöjen mukaisesti. Merkkipäiviä viettävien muistamisesta onnitteluadresseilla jatketaan 60-v. 
ikävuodesta eteenpäin.  
 
Tiedottaminen ja tiedonkulku  
Jäsenlehteämme Slööriä julkaistaan kahdesti vuodessa vielä toistaiseksi. Lehden muuttamisesta 
digitaaliversioon harkitaan. Seuramme internetsivuja ja Facebook-sivustoa kehitetään ja 
hyödynnetään tiedotuskanavana jäsenkunnalle. Slööri ja internetsivumme säilyvät pääasiallisina 
tiedotuskanavinamme.  
Lisäksi Whatsapp- ja Yammer-sovelluksia käytetään viestintään (hallitus ja katsastajat). 
Kannustamme jäsenistöä rakentavaan vuoropuheluun ja rohkaisemme aloitteellisuuteen jäsenistön 
keskuudessa. Haemme myönteistä julkisuutta median avulla veneilykulttuurimme näkyvyyden 
parantamiseksi.  
Yhteistoimintaa ja viestintää Asikkalan kunnan kanssa jatketaan.  
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Epävarmuustekijät ja riskit  
Veneilyturvallisuutta edistetään katsastus- ja valistustoimintaa jatkamalla. Toiminnassa 
huomioidaan APS:n turvallisuussuunnitelmat Pirttisaaren, talvisäilytysalueen, kilpailu- ja 
junioritoiminnan osalla. Seuran laskutusosoitteen oikeellisuus varmistetaan sopimuslaskuttajille, 
jotta vältytään maksukehotuksilta. 
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APS:N PÄIVITETYT SÄÄNNÖT (Luonnos 26.11.2022 – valmistelu jatkuu) 

Asikkalan Pursiseura ry:n säännöt: 

1 § Yhdistyksen nimenä on Asikkalan Pursiseura ry ja sen kotipaikkana Asikkalan kunta. 

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on veneilyharrastuksen edistäminen ja tunnetuksi tekeminen 

Asikkalan kunnassa ja lähiympäristössä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää 

veneilyharjoituksia sekä –kilpailuja, harjoittaa veneilyneuvontaa, sekä julkisella valistustoiminnalla 

ja muullakin edellä mainittuihin verrattavilla tavoilla pyrkii herättämään veneilyharrastusta. 

3 § Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, harjoittamaan 

julkaisutoimintaa, omistamaan kiinteistöjä sekä järjestämään arpajaisia ja rahankeräyksiä.   

4 § Yhdistyksen jäseninä voi olla varsinaisia jäseniä, perhejäseniä, juniorijäseniä ja 

kannatusjäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä 18 vuotta 

täyttäneen henkilön kirjallisen hakemuksen perusteella. Perhejäseneksi hyväksytään samassa 

taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa asuva perheenjäsen ilmoituksen perusteella ilman eri 

hakemusta. Junioripäällikkö hyväksyy juniorijäsenet. Kunniajäseniksi voidaan hallituksen 

esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin huomattavalla 

tavalla edistäneet yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsen ei maksa liittymis- ja jäsenmaksua. 

Kannatusjäseniksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka 

tukevat yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun. 

5 § Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen tai sähköisen ilmoituksen 

yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokoukselle 

suullisesti pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on 

tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa ja velvoitteensa yhdistykselle 

toimintavuoden loppuun asti. 

6 § Hallitus voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen kun ensimmäisen 

huomautuslaskun eräpäivästä on kulunut 30 vuorokautta, toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti 

tai esiintyy hyvien tapojen tai urheiluhengen vastaisesti. 

7 § Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous 

vuosittain. Kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää hallitus. 

8 § Yhdistyksen pursilippua saa käyttää pursiseuran venerekisterissä oleva katsastettu vene. 

Yhdistyksen pursilipun lunastanut jäsen sitoutuu noudattamaan tätä pykälää ja pursilippua 

koskevia säädöksiä, sekä Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n lippukomitean laatimia ohjeita. 

Yhdistyksen jäsen sitoutuu luovuttamaan omistamansa Asikkalan Pursiseuran pursilipun ja/tai viirin 

takaisin seuralle veloituksetta, jos hän on rikkonut yhdistyksen sääntöjä ja siksi hallitus vaatii 

häneltä lippua ja/tai viiriä. 

9 § Yhdistyksen hallituksen kokoonpano on vähintään kuusi (6) jäsentä ja enintään kahdeksan (8), 

joista yksi on puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Puheenjohtajaa kutsutaan kommodoriksi, 

varapuheenjohtajaa kutsutaan varakommodoriksi.  

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi 

kerrallaan siten, että puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat erovuorossa vuorovuosina. 
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Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja siten, että vuosittain kaksi jäsentä on 

erovuorossa. Tarvittaessa erovuoroisuudet ratkaistaan arvalla. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) sen jäsenistä, joista yksi on puheenjohtajista, 

on saapuvilla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tarvittaessa tai silloin kun joku 

hallituksen jäsen sitä kirjallisesti pyytää jotain määrättyä asiaa varten.  

10 § Hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. 

Yhdistykselle voidaan tarpeen mukaan perustaa jaostoja hoitamaan eri tehtäviä. 

11 § Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on yhdessä toimintakertomuksen 

kanssa annettava toiminnantarkastajille viimeistään 31. päivänä maaliskuuta. Tarkastuksessa on 

annettava vuosikokoukselle kirjallinen lausunto, joka on jätettävä hallitukselle hyvissä ajoin ennen 

vuosikokousta. 

12 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin 

erikseen.  

13 § Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi. Vuosikokous pidetään huhtikuun 

loppuun mennessä ja syyskokous marraskuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin, kun 

hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta anoo 

määrättyä asiaa varten. Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus vain yhdistyksen varsinaisilla 

jäsenillä ja kunniajäsenillä. 

14 § Kutsu yhdistyksen kokouksiin annetaan jäsenille tiedoksi vähintään seitsemän (7) päivää 

ennen kokousta. Kutsu toimitetaan kirjallisesti tai sähköisesti jokaiselle varsinaiselle ja 

kunniajäsenelle. Kutsu julkaistaan myös seuran kotisivulla.. 

15 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen järjestäytyminen. 

2. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus tileineen ja toiminnantarkastajien antama 

lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 

3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

4. Käsitellään yhdistyksen päivitetty visio ja toimintastrategia (investointisuunnitelma). 

5. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat. 

16 § Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen järjestäytyminen. 

2. Määrätään yhdistyksen jäseniltä seuraavana vuonna kannettavan jäsenmaksun 

suuruus ja sen suorittamisen ajankohta. 

3. Käsitellään yhdistyksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelma. 

4. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio. 
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5. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtajat erovuoroisen tilalle. 

6. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 

7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastamaan 

seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa. 

8. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat. 

17 § Asiat, jotka jäsen haluaa saada yhdistyksen kokouksissa käsiteltäväksi, on esitettävä 

kirjallisesti hallitukselle vähintään seitsemän (7) päivää ennen 

18 § Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä 

toisin määrätä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja 

yhtyy. Vaaleissa äänten mentyä tasan ratkaisee arpa. 

19 § Sääntöjen muuttamista koskevan päätöksen on saatava vähintään 3/4 kannatus yhdistyksen 

kokouksessa läsnä olevien äänioikeudellisten äänimäärästä tullakseen voimaan. 

20 § Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden 

välein pidetyssä kokouksessa ja päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään 4/5 

kannatus läsnä olevien äänimäärästä. 

21 § Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen varat käytettävä näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittujen 

tarkoitusperien toteuttamiseksi niin kuin se kokous, joka viimeksi päättää yhdistyksen 

purkamisesta, määrää. 

22 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

 

Vääksy 26.11.2022 

 



LIITE 5 

Oheisessa taulukossa on hallituksen kokoonpano.  

Toimi 2022 2023 2024 

Kommodori Kari Petri Petri 

1.Varakmdri Petri Tommi Tommi 

2.Varakmdr Kimmo Hannu Hannu 

Jäsen Anne Anne Anne 

Jäsen Olli Ari Ari 

Jäsen Ari Olli Olli 

Jäsen Tommi Kustaa Kustaa 

Jäsen Teemu Jari Jari 

Jäsen Heidi Janne Janne 

Jäsen Markus Mikko Mikko 

 

Toiminnantarkastajat: 

▪ Lassi Teittinen ja Juha Hiltunen 
 

Varatoiminnantarkastajat: 

▪ Jalmari Sipponen ja Jari Kaipio
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