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Pöytäkirja
TEHIN PURSISEURA ry

12.09.2020

TEHIN PURSISEURA

VUOSIKOKOUS 12.9.2020
Aika: 12.9.2020 klo 15.00
Paikka: Taruniemi, Hietasaaret, Sysmä
Vuosikokoukseen osallistui 14 jäsentä. Osallistujaluettelo sekä esityslista liitteenä.
1.

Kommodori Janne Järvinen avasi kokouksen klo 15:31

2.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Janne Järvinen, sihteeriksi Mikko Saunamäki sekä
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Katariina Järvinen ja Ari Ahonen.

3.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 17.8.2020, jonka lisäksi se
on julkaistu TePS:n verkkosivuilla 21.8.2020.

4.

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi täydennettynä Ismo Glansin kahdella lisäyksellä
asiakohtaan 13.

5.

13.1.

Päijänteen alueen koulutusyhteistyö

13.2.

Suopellon talvisäilytysalueen tulevaisuus

Puheenjohtaja referoi hallituksen toimintakertomuksen 2019 tileineen sekä luki toiminnantarkastajien
antaman lausunnon. Vahvistettiin vuosikertomus ja tilinpäätös.

6.

Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7.

Puheenjohtaja referoi toimintasuunnitelman vuodelle 2021. Keskusteltiin Taru-lehden formaatista. Painettu
formaatti edellyttää työryhmää, myymään mainoksia paino-ja postituskulujen kattamiseksi. Todettiin
painetun lehden edut ja päätettiin ottaa tavoitteeksi painettu lehti, jota tekemään kerätään työryhmä.
Työryhmä on edellytys painetun lehden toteuttamiseksi kohtuuhintaisesti tai parhaassa tapauksessa
voitollisesti. Malkus Lindroos valittiin tiedottajaksi.
Syystalkoissa 12.9. todettiin, että majan katto vuotaa ja vaatii korjauksen. Ari Ahonen, Marko Perttilä ja
Malkus Lindroos suunnitelevat tarpeelliset toimenpiteet. Jäsenhankinnan osalta keskusteltiin
sääntömuutoksen tarpeesta liittyen suosittelijan vaatimuksen poistamiseen. Toinen sääntömuutos voisi olla
etäosallistumisen mahdollistaminen vuosikokoukseen. Seuran hallitus jatkaa sääntömuutosten työstämistä,
vuosikokouksessa ei esitetty vastalauseita kummankaan osalta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021
hyväksyttiin täydennettynä lisäyksellä kohdasta 13.1.

8.

Määrätään yhdistyksen jäseniltä seuraavana vuonna (2021) kannettavan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus ja
sen suorittamisen ajankohta. Laskutuksen ajankohta ja muut maksut päätettiin pitää ennallaan.

9.

Puheenjohtaja esitteli talousarvion vuodelle 2021. Talousarvio hyväksyttiin.

10. Valittiin seuralle uusi kommodori erovuoroisen (Janne Järvinen) tilalle kaudelle 2021-2022. Kommodoriksi
kaudelle 2021-2022 valittiin Mikko Saunamäki.
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11. Valittiin erovuoroisten (Jari Autti, Julius Hotakainen) tilalle hallitukseen kaudelle 2020-2021 Jari Autti ja Julius
Hotakainen. Mikko Saunamäen tilalle valittiin hallituksen jäseneksi Malkus Lindroos kauden loppuajaksi
(vuodelle 2021).
12. Valittiin toiminnantarkastajaksi Eija Oksanen tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
13. Muut esille tulevat asiat
13.1.

Päijänteen alueen koulutusyhteistyö

Ismo Glans alusti. Suunnitelmissa on toteuttaa EPJ:n toimintaperiaatteen mukaisesti koulutusta aikuisille
veneilijöille. Pienet seurat pystyvät toteuttamaan koulutusta yhteistyönä. Suunnitelmana on, että kukin
seura järjestää yhden koulutuksen per seura ulkopuolisen kouluttajan vetämänä. Hannu Heinonen ja
Ismo Glans ovat käyneet SPV:n kouluttajakoulutuksen. APS on kartoittanut omilta jäseniltään
koulutustarpeita kyselyllä. SPV:ltä saa työkalun, jolla myös TePS voisi toteuttaa vastaavan kyselyn.
Koulutustarpeita jäsenille voisi olla esimerkiksi veneen tekniikkaan liittyen, kun taas toiset koulutukset ja
tilaisuudet voisivat toimia uusien jäsenten saamisessa seuraan. Keskusteltiin vaihtoehdoista, esillä olivat
esim. avoimet ovet Taruniemessä, lyhyet veneretket ja muut houkutelevat tavat Sysmässä, mutta myös
Kuhmoisissa ja Padasjoella. Keskusteltiin tavoista madaltaa kynnystä seuraan liittymisessä. Mielikuvaa
tulisi saada helpommin lähestyttäväksi esim. kuvaamalla katsastusta faktoihin pohjaten käytännön
esimerkkien avulla, veneilijäesittelyin seuran verkkosivuilla ja mahdollisesti poistamalla vaatimus
suosittelijasta jäsenhakemuksessa.
13.2.

Suopellon talvisäilytysalueen tulevaisuus

Ismo Glans kysyi Suopellon lanssin sopimustilanteesta. Kari Seppälä on hoitanut vuokrasopimuksen
jatkamista Sysmän kunnan kanssa. Asia on vireillä Sysmän kunnassa teknisellä johtajalla, joka on
viemässä asian kunnanhallituksen päätettäväksi. Kaikki viittaa siihen, että vuokrasopimus uusitaan.
Keskusteltiin lanssihinnan korotuksesta ulkopuolisille. Asia otetaan hallituksen käsittelyyn.
14. Puheenjohtaja päätti vuosikokouksen kello 16:55.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Janne Järvinen

Pöytäkirjantarkastaja Katariina Järvinen

Sihteeri Mikko Saunamäki

