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Vuosikokous 
 
Aika: 17.12.2022 18:00 
 
Paikka: HSK, isopässi 
 
Läsnä: Totti Pekonen, Ilkka Saura, Lauri Myllyvirta, Sakari Kausto, Markus Aho, 
Anssi Muikku, Jari Särekoski, Joonas Arponen 
 

1. Kokouksen avaaminen 

Yhdistyksen puheenjohtaja Totti Pekonen avasi kokouksen klo 18:05 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Totti Pekonen, sihteeriksi Ilkka Saura, 
pöytäkirjantarkistajiksi Ilkka Saura ja Jari Säreköski, Ääntenlaskijoita ei valittu, 
sillä niitä ei tarvittu. 

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Yhdistyksen säännöissä mainitaan, että hallituksen on kutsuttava yhdistyksen 
kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille 
postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä 
sanomalehdessä, ilmoittamalla siitä yhdistyksen vakituisesti omaan 
tiedottamiseensa käyttämillä www-sivuilla tai sähköpostitse. 

Tästä kokouksesta kutsu toimitettiin kymmenen (10) päivää ennen kokousta 
jäsenistölle, joten kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi (liite 1). 

5. Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä toiminnantarkastajien 
palkkioista päättäminen 

Päätettiin, että puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. 

Toiminnantarkastajien palkkiot maksetaan laskutuksen mukaisesti. 

6. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen seuraavalle vuodelle 

Kuultiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023.  

 

• Todettiin jäsenmaksujen seurannan vaativan parannusta. Päätettiin 
muistuttaa maksuista alkukaudesta aktiivisemmin, sekä sitoa 
jäsenmaksujen tarkistus ainakin SM-kisojen ilmoittautumisen yhteyteen 

• Markus Aho ehdotti, uusien purjehtijoiden pyytämistä treenien ajaksi 
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valmentajan kumiveneeseen josta voisivat suoraan hypätä aina jonkun 
veneeseen hetkeksi. Näin alennettaisiin kynnystä kippareille ottaa uusia 
gasteja mukaan, kun ollaan jo valmiiksi vesillä ja mukana on ribi. 
Ehdotus sai kannatusta. Otetaan puheeksi treenien alla. 

• Ehdotettiin itsepalvelukilpailun perustamista jollain sovelluksella 
perustuen GPS-pisteisiin. Ehdotus sai kannatusta. Totti selvittää tätä 
lisää. 

• Harjoitusten päivää ehdotettiin siirrettäväksi pois keskiviikolta, jotta fliitti 
voisi osallistua myös keskiviikon harjoituskilpailuihin jos haluavat. 
Ehdotus sai kannatusta. 

• Kesäkuun kilpailuksi ehdotettiin paikallista raidia lähtöpaikkana HSK. 
Ehdotus sai kannatusta ja Totti selvittää tätä ja konsultoi Lauria 
mahdollisista rannoista ja saarista. 

Molemmat hyväksyttiin sellaisenaan (liite 2 ja 3). 

7. Hallituksen puheenjohtajan valinta 

Puheenjohtajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin yksimielisesti Totti Pekonen. 

8. Hallituksen jäsenten valinta 

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin valita hallitukseen viisi (5) jäsentä  

Hallituksen jäseniksi valittiin Totti Pekonen, Ilkka Koskenniemi, Oskari Alho, 
Oskari Färdig sekä Sandra Tötterman. 

9. Toiminnantarkastajan valinta. 

Toiminnantarkastajaksi valittiin Mark Lassfolk. 

10. Muut esille tulevat asiat. 

• Puheenjohtaja esitteli jäsenistölle suunnatun kyselylomakkeen tuloksia 
(liite 4) 

• Keskusteltiin miten harjoitusten tehoa ja hyötyä voisi nostaa 

• Jari nosti esille mahdollisten luokan T-paitojen tilauksen. Sai kannatusta 
sillä ehdolla, että löytyy vastuuhenkilö. 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti kokousta aktiivisesta osallistumisesta. Kokous päättyi klo 
19:30 
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Vakuudeksi 
 
 
______________________________  _____________________________ 
Puheenjohtaja (Totti Pekonen)  Sihteeri (Ilkka Saura) 
 
 

Liitteet 

1) Esityslista 
2) Toimintasuunnitelma vuodelle  
3) Talousarvio vuodelle  
4) Kyselylomakkeen tulokset 

 

 

Olen__________________ tarkistanut kokouksen pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen 
kulkua vastaavaksi. 

 
 
_____________________________  _____________________________ 
Jari Särekoski         Ilkka Saura 
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