
Takon Soutajat ry   PÖYTÄKIRJA 

sääntömääräinen syyskokous 

Aika ja paikka: 5.12.2020 klo 13.00 Hatanpään soutukeskus 

 

1. Johtokunnan puheenjohtajan terveiset 

Seuran puheenjohtaja Tomi Dewes kertoi päättymässä olevan vuoden toiminnasta sekä toiminnan kehittä-

misestä kohti visio 2030 määrittelemää tulevaisuudenkuvaa. 

2. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Tomi Dewes avasi kokouksen klo 13.45. 

3. Läsnäolijoiden toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokoukseen osallistui paikan päällä 9 henkilöä: Jukka Aro, Heikki Konsala, Pertti Hilden, Kari Salo, Petteri 

Mattila, Timo Pitkänen, Juha Hänninen, Antti Koiranen ja Tomi Dewes. Teams -yhteydellä etänä kokoukseen 

osallistui 17 henkilöä: Anni Haavisto, Annukka Tapani, Arja Haavisto, Eija Petäjäniemi, Pekka Petäjäniemi, J-

P Petäjäniemi (asiakohdasta 2 alkaen), Ulla Varvio (asiakohdasta 2 alkaen), Perttu Kivimäki, Lasse Mäki, 

Lassi Raami, Saara Lyyski (poistui klo 15.15), Krista Dewes, Maija Dewes, Niina Ijäs, Niko Raami, Thomas 

Freihoff ja Stina Dewes.  

Kokouskutsu oli esitetty jäsenistölle sääntöjen määrittelemässä ajassa ennen kokousta sekä niiden määrit-

telemällä tavoin, joten kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Aro, sihteeriksi Heikki Konsala sekä pöytäkirjantarkastajiksi 

Pertti Hilden ja Kari Salo. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.  

5. Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion esittäminen ja vahvistaminen vuodelle 2021 

Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvio esitettiin sekä niistä käytiin keskustelu. Toimintasuunni-

telma vahvistettiin kahden siihen tehdyn lisäyksen kera. Suunnitelman kohtaan 7.1. lisättiin tavoitteeksi yh-

den venekunnan saaminen mukaan Universiadeihin. Kohtaan 7.2. lisättiin Suomen vahvin soutaja -kisa 

Ideaparkissa syksyllä 2021. Tulo- ja menoarvio vahvistettiin kokoukselle esitetyssä muodossa. 

6. Valitaan johtokuntaan viisi (5) jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä vuodelle 2021 

Johtokunnan jäseniksi valittiin Tomi Dewes, Timo Pitkänen, Antti Koiranen, Pekka Petäjäniemi ja Heikki Kon-

sala. Varajäseniksi valittiin Petteri Mattila ja Perttu Kivimäki. 

Kokouksessa todettiin, että myös naisjäseniä oli laajasti kysytty johtokunnan tehtäviin, mutta tällä kerralla 

mukaan lähtemisestä kiinnostuneita ei löydetty.  

7. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuodelle 2021 

Toiminnantarkastajaksi valittiin Seppo Peltola ja hänen varahenkilökseen Saara Lyyski. 

8. Valitaan kalustonhoitaja 

Kalustonhoitajaksi valittiin Antti Koiranen. 

9. Valitaan valmennus-, kilpailu- ja muiden toimikuntien puheenjohtajat 

Valmennustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Lasse Mäki ja kilpailutoimikunnan puheenjohtajaksi Timo 

Pitkänen. Kokouksessa valittiin näiden lisäksi seuraavien toimikuntien puheenjohtajat: Spinning Niko Raami, 

tiedotus Maija ja Stina Dewes, Pirkan Soutu Juha Hänninen, markkinointi ja varainhankinta Annukka Tapani 

sekä jäsenasiat Niko Raami. Todettiin, että johtokunta hoitaa talouden ja hallinnon. Kirkkoveneiden osalta 

kalustovastaavaksi valittiin Jyrki Koskinen. Muilta osin hallitus perustaa toimikuntia tarpeen mukaan sekä 

nimeää niille puheenjohtajat.  
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10. Jäsenmaksut vuodelle 2021 

Jäsenmaksukäytäntöä muutettiin aiempaan nähden. Tammikuun loppuun mennessä kannetaan jäsen-

maksu, kuten tähänkin asti. Uutena maksuna jäsenmaksun oheen päätettiin ottaa käyttöön joukkuemaksu, 

joka kannetaan lokakuun lopussa. Tammikuussa kannettavat jäsenmaksut ovat: 

* aikuiset 190 euroa, 

* opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät 130 euroa, 

* perhemaksu 350 euroa ja 

* kannatusjäsenmaksu 50 euroa. 

Lokakuussa kannettava joukkuemaksu on yllä olevien jäsenmaksujen suuruinen, sillä poikkeuksella, että 

kannatusjäseniltä ei kanneta joukkuemaksua. Joukkuemaksulle on sen rahalla maksamisen ohella kaksi 

muuta, vaihtoehtoista suorittamisen tapaa, joko talkoiden tekoa 20 tuntia tai 200 euron (ALV 0 %) tuoton 

hankkiminen jollain ulkoisella projektilla seuralle. Joukkuemaksun ensisijainen tavoite on aktivoida jäsenis-

töä toimimaan. 

11. Palkinnot ja muistamiset 

Seuran vakituiset spinning-tuntien vetäjät palkittiin. Pertti Hilden ja Jyrki Koskinen palkittiin isosta kirkkove-

neiden kunnostamiseksi tehdystä talkoopanoksesta. Seuran parhaina urheilijoina palkittiin: 

* olympiasoutu, aikuiset Antti Koiranen 

* olympiasoutu, juniorit Kai Siltanen 

* puuvenesoutu, aikuiset Pekka Mäkelä 

* puuvenesoutu, juniorit Ilona Mäkelä 

* sisäsoutu Tarja Jantunen. 

12. Muut asiat 

Johtokunnalle ei ole esitetty asioita kokouksessa käsiteltäväksi. 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40. 

 

 

Jukka Aro   Heikki Konsala 

kokouksen puheenjohtaja  kokouksen sihteeri 

 

Olemme tarkastaneet kokouksesta laaditun pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja 

päätöksiä 

 

 

Pertti Hilden   Kari Salo  

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats 
https://app.sopimustieto.fi/verify#JZQGW3RLX3GK6RPVNMK7   2 / 3



Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti sopimustieto.fi:n allekirjoituspalvelulla.

This document has been signed using sopimustieto.fi e-signing service.

Detta dokument har signerats digitalt med sopimustieto.fi signature service.

Paikka ja aika / Place and date / Plats och datum

Pirkkala 07.12.2020

Jukka Aro 
Kokouksen puheenjohtaja

Heikki Konsala 
Kokouksen sihteeri

Pertti Hilden 
Pöytäkirjantarkastaja

Kari Salo 
Pöytäkirjantarkastaja
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