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Lappeenrannan Pursiseura ry 
Vuosikokous / 15.11.2017 Wilmanranta, klo 18:00 
 
Esityslista 
 

1. Kokouksen avaus 
 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 
ääntenlaskijaa 

 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Kokouksesta ilmoitettu ensimmäisen kerran Etelä-Saimaassa 22.10. eli kaksi viikkoa ennen vuosiko-
kousta (säännöissä viikko) sekä 20.10. alkaen seuran www-sivuilla. Etelä-Saimaassa on vielä ollut 
kaksi lisäilmoitusta. 

 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet 

seuraavalle kalenterivuodelle 
 
Toimintasuunnitelma on julkaistu seuran www-sivuilla. Toimintasuunnitelmassa on esitetty myös 
jaostokohtaiset tulo- ja menoarviot. 
 
Liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle kalenterivuodelle: 
 
Taustaa: Seuran jäsenmaksut ovat vuodesta 2000 lähtien mitoitettu periaatteella, että niillä kate-
taan seuran yhteisten toimintojen menot. Näitä ovat SPV:lle menevä maksu, jäsenkirjeet, tiedotus, 
kirjanpito, sihteeripalkkio, jäsentarjoilut vuosikokouksissa, pankkikulut, purjehtijavakuutus, huo-
mionosoitukset ja pieni määrä matka- ja edustus- ja muita kuluja. 
 
Nykyiset jäsenmaksut ovat: 50 euroa/v ruokakunnan ensimmäinen jäsen (”pääjäsen”), 20 euroa/v 
seuraava ruokakunnan aikuisjäsen (”perhejäsen”) ja 13 euroa/v juniorijäsen (alle 18 v). Liittymis-
maksu 100 euron kertamaksu ruokakunnan ensimmäiseltä jäseneltä, liittymismaksua ei ole peritty 
juniorijäseneltä. 
 
Esitetyt jäsen- ja liittymismaksut 2018 ovat: 
- ruokakunnan ensimmäiseltä jäseneltä (”pääjäsen”) 60 €/v 
- seuraavalta aikuisjäseneltä (”perhejäsen”)  30 €/v 
- juniorijäseneltä (alle 18 v.)    15 €/v (ei liittymismaksua) 
- liittymismaksu (vain pääjäseneltä)   120 €  
 
Päätös:  

 
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka vuosi ja vuosittain hallituksen muut jäsenet erovuorois-

ten tilalle 
 

6 § Hallitus 
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, jota voidaan 
kutsua myös kommodoriksi, ja 4–11 muuta varsinaista jäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsen-



2(3) 

 MIELUUMMIN 

 PURJEHDIN. 

 LrPS 

________________________________________________________________________________ 

ten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen jäsenistä on vuosittain puolet tai lähinnä puolet ero-
vuorossa. 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota voidaan kutsua varakommodoriksi, sekä 
ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenki-
löt. 
(…) 
 
Hallituksessa jäseninä ovat toimineet Jorma Ikonen, Antti Ryynänen, Anssi Suuronen, Timo Nurmi, 
Tommi Isotalo ja Risto Ilmaniemi. 

 
Erovuorossa: Jorma Ikonen, Antti Ryynänen, Anssi Suuronen. 
 
Päätös: 
 
Vuosikokous valtuuttaa hallituksen nimeämään Juniorijaoston edustajan myöhemmin hallituksen 
jäseneksi. 

 
7. Perustetaan tarvittavat uudet hallituksen alaiset jaostot ja lopetetaan tarpeettomat jaostot 

 
Esitys: LrPS:n jaostot vuonna 2018 ovat: 

 Juniorijaosto (ml. kevytvenetoiminta) 

 Tukikohta- ja matkapurjehdusjaosto 

 Koulutusjaosto 

 Wilmanrantajaosto 

 Puuvenejaosto 

 Kilpailujaosto 

 Surffijaosto 
 

Päätös: 
 

8. Valitaan jaostojen puheenjohtajat 
 
Esitys: LrPS:n jaostojen vetäjinä toimivat: 

 Juniori- ja kevytvenejaosto, NN (kevytveneet: Jamppa Kohonen) 

 Tukikohta- ja matkapurjehdusjaosto, Anssi Suuronen 
o Suuren Mäntysaaren laituriprojekti: työryhmä ja yhdyshenkilö Jussi Peltola 

 Koulutusjaosto, Risto Ilmaniemi 

 Wilmanrantajaosto, Timo Nurmi 

 Puuvenejaosto, Kalle Rapi (yhdyshenkilö) 

 Kilpailujaosto, Tommi Isotalo 

 Surffijaosto, Kalevi Männistö (yhdyshenkilö) 
 

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilö(t) 
 
Esitys: toiminnantarkastajaksi valitaan Mikko Karhu, varahenkilöksi NN. 
 
Päätös: 
 

10. Valitaan ehdokkaat Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n ja mahdollisten muiden yhteisöjen halli-
tuksiin ja muihin toimielimiin sekä edustajat liittojen kokouksiin 
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Esitys:  
Nykyisen käytännön mukaan on annettu hallitukselle valtuudet päättää ehdokkaista ja liittoko-
kousedustajista. 
 
Päätös: 
 

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 
Huomionosoitukset 
 
4 § Jäsenet ja jäsenmaksut 
Kunniajäseneksi seuran vuosikokous voi kutsua toimintaansa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä. 
 
Vuosikokous kutsuu neljä seuran pitkäaikaista ja seuran toimintaa ansiokkaasti edistänyttä henkilöä 
kunniajäseneksi. 
 
Päätös: 

 
12. Kokouksen päättäminen 


