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AIKA 24.11.2018 klo 18.00 

PAIKKA  Majakkapaviljonki, Kanavalahti, Vääksy 

LÄSNÄ Liitteen mukaan 

1. Kokouksen järjestäytyminen 
Kommodori Pasi Niemelä avasi kokouksen klo 18.05. 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 
Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin Kustaa 
Jaskari. 

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 Tapani Koskinen ja Lassi Teittinen. 

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

6. Työjärjestyksen hyväksyminen 
Kokouksen esityslistaan lisättiin kohtaan 14. Muut käsiteltävät asiat yksi 
käsiteltävä asia.  

7. Käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2019 
Kommodori Pasi Niemelä esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2019. Hannu 
Mäkinen kertoi Asikkalan kunnan toiminnoista veneilyn edistämiseksi. 
Kuotaan satama-altaan ruoppaus ja mastonosturi on otettu esille kunnassa. 
Päijänne-seminaarissa on keskusteltu sisävesistöjen yhdistämisestä ja 
tulevaisuudesta matkailun edistämiseksi.  
Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 hyväksyttiin ilman muutoksia.  

8. Määrätään jäseniltä kannettavien maksujen suuruudet vuodelle 2019 ja niiden 
suorittamisen ajankohdat 

Päätettiin, ettei jäsenmaksua koroteta. 

Jatkettiin viime vuoden syyskokouksessa aloitettua keskustelua veneen 
säilytyksen enimmäiskestosta Kuotaan talvisäilytysalueella. Päätettiin korottaa 
kesäsäilytysmaksu nykyisestä 40 eurosta 150 euroon. 

Jäsenmaksut laskutetaan maaliskuussa 2019 ja kesä- ja talvisäilytysmaksut 
syyskuussa 2019.  

Hallitukselle annettiin valtuudet talvipäivien jälkeen määrittää vierasveneiden 
tukikohtamaksu.  

9. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2019 
Kommodori Pasi Niemelä esitteli talousarvion vuodelle 2019. Keskusteltiin 
Pirttisaaren poijujen ja laiturin uusimisesta. Hallitus valmistelee 
kevätkokoukseen suunnitelman uusimisesta ja rahoituksesta. Talousarvio 
vuodelle 2019 vahvistettiin ilman muutoksia. 
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10. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen puheenjohtaja 
Kannatettiin ja valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Pasi Niemelä. 

11. Valitaan seuraavaksi yhdeksi vuodeksi hallituksen II varapuheenjohtaja 
Kannatettiin ja valittiin hallituksen II varapuheenjohtajaksi Kimmo Määttänen. 

12. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen varsinainen jäsen ja varajäsenet 
erovuoroisten tilalle siten, että he ovat erovuorossa vuorovuosina 

Kannatettiin ja valittiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Jari Kaipio sekä 
varajäseniksi Tommi Koskinen, Jalmari Sipponen ja Timo Vavuli. 
Varajäsenten erovuoroisuus arvottiin kolikolla. Timo Vavuli ja Jalmari 
Sipponen valittiin kahdeksi vuodeksi, Tommi Koskinen yhdeksi vuodeksi. 

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

14. Käsitellään muut esille tulevat asiat. 
Ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin seuran kunniajäseneksi Juha Hiltunen. 

Timo Vavuli esitteli Jollakoulun toimintaa ja avun tarvetta toiminnan 
tukemiseksi harjoituksissa ja leireillä. 

15. Kokouksen päättäminen. 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.44. 

 
 
 
Kustaa Jaskari   Miia Saarikko  
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
__________________________  __________________________ 
      
Tapani Koskinen   Lassi Teittinen  
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

 


