




                   KUTSU 

             SYYSKOKOUKSEEN 

 

 
Lillbacka, Högsåra elokuu 2017 

 

 

 Aika : Keskiviikko  22.11.2017  klo  18.00 

 Paikka: Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoustila 

                Runokatu 1,  Lohja 

 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä 

            hallituksen esitys sääntömuutoksesta 

 

TERVETULOA ! 

       Hallitus 

 

       

Tarjoilun  vuoksi ilmoita  osallistumisesi kokoukseen pe 17.11.2017 mennessä          

sihteeri Kyösti Sariolle  0415018350  tai  kyosti.sario@dnainternet.net 

 



Lohjan Laivurit – Syyskokous 22.11.2017 

 

Kokousmateriaalin sisällysluettelo 

 

• Kokouskutsu 

• Sisällysluettelo 

• Esityslista 

• Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 

• Tapahtumakalenteri 2018 

• Maksut 2018 

• Maksut 2013 – 2018 

• Budjetti 2018 

• Esitys hallituksen kokoonpanosta vuodelle 2018 

• Yhdistyksen nykyiset säännöt 29.5.2013 

• Hallituksen esitys muutettavista sääntökohdista 

- 4§ 

- 6§ 

- 16§ 

- 18§ 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 22.11.2017 
 

 

ESITYSLISTA: 

 
 
1. Kokouksen avaus 
 
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri  sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa  ja  

kaksi ääntenlaskijaa 
 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 
5. Käsitellään hallituksen toimintasuunnitelmaehdotus 
 
6. Päätetään jäsenmaksujen ja liittymismaksun suuruudesta 
 
7. Käsitellään  hallituksen talousarvioehdotus 
 
8. Päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioista 
 
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja eli kommodori seuraavaksi kalenterivuodeksi 
 
10. Valitaan 4 jäsentä hallitukseen  erovuoroisten tilalle 
 
11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä seuraavan vuoden tilejä 

tarkastamaan 
 
12. Ilmoitusasiat 

 
 

13. Päätetään muista hallituksen tai jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon sääntöjen ja 
yhdistyslain määräykset 
 

• Hallituksen esitys sääntömuutoksesta. 
 

14. Kokouksen päättäminen 
 
 
 

 



 

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 
 

 

1.  YLEISTÄ 

Lohjan Laivurit ry:n 43 toimintavuosi on alkamassa. Viime vuodet ovat toiminnan suhteen 
keskittyneet matkaveneilyyn ja sama suuntaus tulee jatkumaan ensi vuonnakin. Saarituki-
kohtamme kävijämäärä on pysynyt hyvällä tasolla mistä voi päätellä sen palvelevan hyvin 
läntisessä saaristossa veneileviä seuramme jäseniä. Villahden tukikohdassa suurin haaste 
on rakennusten, laitureiden ja sähköistyksen parantaminen ja ylläpito. Lisäksi panostamme, 
turvallisuuteen ja ympäristön suojeluun. Tulevalla toimintakaudella uusien jäsenien rekrytoin-
tia jatketaan. Jäsenmäärän kasvulla varmistamme talouden tasapainon. Avoimien ovien tilai-
suuksia Villahdessa tullaan jatkossakin järjestämään. 

 
Seuramme toiminnan edellytyksenä on talouden tasapaino. Villahden tukikohdan kunnossapito ja 
pakollisten kulujen hoito edellyttävät mahdollisimman hyvää Villahden sataman käyttöastetta.. 
Viime vuosina Villahdessa on ollut turhan monta tyhjää venepaikkaa, vaikka laituripaikkojen hinnat 
ovat pysyneet erittäin kohtuullisina, onhan sataman lähisaaristo Suomenlahden hienoin.  

 

2. ORGANISAATIO 

Seuran organisaatio jakaantuu seuraaviin alakokonaisuuksiin: 
 
 

2.1 Hallinto 

Hallintoon kuuluu seuran yleiseen toimintaan kuuluvia toimia, tiedotus- ja huvitoimikunnan toiminta 
sekä jäsen- ja venerekisterin ylläpito. Hallinnon eri osa-alueista vastaavat kommodori, rahaston-
hoitaja, sihteeri sekä jäsenrekisterin hoitaja. 

 

2.2 Tiedotus 

 
Seuran tiedotustoiminta jakaantuu kahteen osaan, sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen. Seuran 
sisäisen tiedottamisen perinteisenä kanavana toimii jäsenlehti Mini Loksodromi, joka ilmestyy kaksi 
kertaa vuodessa. Tarkoituksena on ollut saada julkaisu enenevässä määrin jäsenille sähköisessä 
muodossa. Vuonna 2017 painosmäärä on ollut n. 25 kappaletta. Lehti lähetetään kaikille sähkö-
postiosoitteensa antaneille jäsenille pdf-muodossa. Lisäksi lehden numerot vuodesta 2006 löytyvät 
seuran kotisivuilta pdf-muodossa. Vuonna 2018 tammikuussa laskutetaan lehden paperisena ha-
luavia jäseniä edelleen15 € lehtimaksulla. Viime vuosina sähköpostilla tapahtuva tiedottaminen on 
lisääntynyt sen helppouden ja edullisuuden vuoksi. Vuosittain sähköpostiosoitteensa antaneet jä-
senet saavat noin 45 sähköpostitiedotetta. Lisäksi olemme perustaneet neljä Whatsapp-ryhmää 



(Villahti & Norrvik, LoLa:n hallitus ja katsastajat) helpottamaan ja nopeuttamaan lyhyiden ja yksin-
kertaisten tiedotusten lähettämistä. 

LoLa:n kotisivuilta www.lohjanlaivurit.net löytyy ajankohtaista tietoa seurasta ja veneilystä sekä jä-
senille että ulkopuolisille tahoille. Tiedotuksesta vastaa hallituksessa tiedottaja. 

 

2.3 Katsastus 

 
Tässä yhteydessä hallituksen täytyy painottaa, että sataman, seuran lipun sekä mahdollisen 
vakuutusalennuksen käyttö edellyttää ehdottomasti veneen jokavuotista katsastusta sekä vii-
den vuoden välein peruskatsastusta joka sisältää mm. runkokatsastuksen. Samoin Villah-
dessa laituripaikkaa pitävien veneiden tulee olla vakuutettuja, katsastettuja sekä rekisteröitynä 
seuramme venerekisteriin. Hallitus voi kuitenkin satamasäännöissä mainituin edellytyksin 
vuokrata venepaikan seuramme jäsenelle, jonka vene kuuluu toisen veneseuran venerekiste-
riin. 

Yhteiskatsastustilaisuudet ovat katsastustoiminnan lähtökohta ja tavoitteena on katsastettujen ve-
neiden määrän ja yleisen veneilyturvallisuuden lisääminen. Katsastajien työmäärän vähentä-
miseksi hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin yhteiskatsastustilaisuuksien suosion kasvattamiseksi ja 
vähentääkseen yksittäiskatsastuksia. Hallitus on päättänyt muuttaa katsastushinnoittelua siten, 
että AINA kun vene katsastetaan yhteiskatsastustilaisuuksien ulkopuolella, on katsastusveloitus 
50€. Jäsenistön on syytä huomioida, että veneen katsastus palvelee veneen omistajaa ja lisää ve-
neilyn turvallisuutta. Katsastus ei ole seuran, liiton tai viranomaisten keksimä tapa kiusata meitä 
veneilijöitä. Lisäksi katsastuksesta perittävä maksu tilitetään seuralle, se ei tule yksittäisen katsas-
tajan hyödyksi. Katsastusmaksulla kustannetaan mm. katsastuslomakkeet, tarrrat sekä uusien kat-
sastusmiesten kaksipäiväiset kurssit, että vanhojen katsastusmiesten yksipäiväiset uusintakurssit. 

Katsastuksesta vastaa hallituksessa katsastuspäällikkö ja seuralla on hänen lisäkseen katsasta-
jia.  

2.4 Koulutus  

 
Koulutustoimintaan kuuluu kaikkinainen seuran järjestämä koulutus sekä seuran kustantamat kurs-
sit kuten katsastajakurssit. Perinteiset Hiiden Opiston laivurikurssit ovat koulutustoiminnan runkona 
sekä oiva keino saada seuraan uusia jäseniä. Tässä on suuri merkitys kurssien opettajalla. Opetta-
jana Hiiden Opistossa toimii Arto Sjöholm. Koulutuksesta vastaa hallituksessa koulutusvastaava. 
 

2.5 Tukikohdat 

 

• Villahden satama vaatii vuotuista kunnossapitoa. Satamasta vastaa hallituksessa satama-
kapteeni yhdessä satamatoimikunnan kanssa.  

• Villahden ylämökin vuokrauksen hoitaa ja mökistä muutenkin vastaa mökkivastaava.  

• Norrvikin saaritukikohta on rakennettu lähes sille tasolle johon hallitus on tähdännyt. Toki 
Norrvikin saaritukikohtakin tarvitsee vuotuista kunnossapitoa. Tukikohdasta vastaa saari-
isäntä. 

 

2.6 Matkaveneily 

 
Matkaveneilytoimintaan kuuluu kokoontuminen/kokoontumisia lomakauden aikana, sekä muita ta-
pahtumia myös purjehduskauden ulkopuolella.  Matkaveneilystä vastaa hallituksessa matkavenei-
lyvastaava. 

http://www.lohjanlaivurit.net/


 

2.7. Tarvikemyynti 

 
Tarvikemyyntiin kuuluu lippujen, viirien, kokardien, lokikirjojen ym. myyntiä ja ostoa. Tarvikkeiden 
myynnistä ja hankinnasta vastaa hallituksessa tarvikevastaava. 

 
 
3. YHTEENVETO 

 

Toimintavuoden 2018 pääteemana tulee olemaan edelleen retkiveneily merialueilla, niin lähivesillä 
kuin lomakaudella hieman kauempanakin. Norrvikin saaritukikohdan rakenteiden valmistuminen 
helpottaa retkiveneilyä myös Saaristomerellä, sillä Norrvikin sijainti tekee siitä oivallisen tukikohdan 
jäsentemme retkeillessä läntisellä merialueella. Veneilyturvallisuuteen panostaminen sekä ympä-
ristön suojelu ovat myös vuoden 2018 painopistealueita. Lohjan Laivurit ry:n tärkein päämäärä on 
turvata jäsenistölle perusedellytykset mukavalle ja turvalliselle harrastukselle. Veneily on meille 
monelle tärkeä henkireikä.  

Taataksemme seuramme elinvoimaisuuden ja jatkuvuuden on tärkeää, että saisimme seuraamme 
vuosittain uusia jäseniä ikääntyvien ja eroavien jäsenten tilalle ja, että Villahden ja Norrvikin käyttö-
aste pysyisi mahdollisimman korkeana. Saadaksemme seuran toimintaa levitetyksi laajemmalle 
jäsenistön piiriin, on yhtä tärkeää saada hallitukseen uusia jäseniä.  

Liite: Tapahtumakalenteri  
 
 
 
Lohjan Laivurit ry. 
Hallitus 

2.10.2017 
 

 



TAPAHTUMAKALENTERI 2017 - 2018   

      

syyskokous 2017 marras ke 22.11.   

hallituksen joulukokous marras pe 24.11.   

      

hallituksen kokous tammi ma 8.1.  loppiainen la 6.1 

      

hallituksen kokous helmi ma 5.2.   

Vene 2018 avataan-Helsinki helmi pe 9.2.  VENE 18 BÅT 9-18.2.2018 

venemessumatka Helsinkiin helmi la 10.2.   

Mini Lokso no 1 materiaali helmi ma 26.2.   

      

venemessut avataan-Tukholma maalis pe 2.3.  

ALLT FÖR SJÖN 2018 avoinna 2.3-
11.3.2018 

hallituksen kokous maalis ma 5.3.   

Mini Lokso no 1 ilmestyy maalis ma 12.3.  kevätkok. 22.3, min 10 pv ennen 

kevätkokous 2018 maalis to 22.3.  Pitkäperjantai 30.4.2018 

      

hallituksen kokous huhti ma 9.4.  2. Pääsiäispäivä 2.4.2018 

Norrvik talkoot huhti la 21.4.  lauantai - sunnuntai 

      

hallituksen kokous touko ma 7.5.   

Villahti talkoot touko la 19.5.  Helatorstai 10.5.2018 

katsastus Villahti touko la 19.5.   

katsastus EKE-Marin touko ma 21.5.   

      

katsastus Villahti kesä ma 11.6.   

katsastus EKE-Marin kesä ti 12.6.   

Juhannusjuhla kesä pe 22.6.  Villahti  &  Norrvik 

      

kokoontuminen heinä la    

      

hallituksen kokous syys ma 3.9.   

Villahti talkoot syys la 29.9.   

      

hallituksen kokous loka ma 1.10.   

Norrvik talkoot loka la 13.10.  lauantai - sunnuntai 

Mini Lokso no 2 materiaali loka ma 29.10.   

      

hallituksen kokous marras ma 5.11.   

Mini Lokso no 2  ilmestyy marras pe 12.11.  syyskok. 22.11, min 10 pv ennen 

syyskokous marras to 22.11.   

hallituksen joulukokous marras pe 23.11.   



LoLa - MAKSUT 2018 
 

 Jäsenmaksut 

Varsinainen jäsen.................................................................................................. 75 € 

Entisten sääntöjen mukainen ainaisjäsen ............................................................. 75 € 

Perhejäsen ............................................................................................................. 30 € 

Navigaatiojäsen .................................................................................................... 30 € 

Liittymismaksu - varsinainen jäsen .................................................................... 500 € 

Mini Loksodromi - paperiversiona ....................................................................... 15 € 

 

 

Katsastusmaksut 

Runkokatsastus ..................................................................................................... 15 € 

Vuosikatsastus ...................................................................................................... 15 € 

Erilliskatsastus (Ei yhteiskatsastustilaisuudessa) ................................................. 50 € 

km-korvaus yksittäiskatsastuksessa ............................................................ 0,50 €/km 

 

Villahden maksut 

Satamamaksut - Laituri I & Laituri II 

- veneen leveys max. 2.49 m .......................................................................... 390 € 

- veneen leveys 2.50 m - 3.49 m & pikkuaisat ............................................... 410 € 

- veneen leveys 3.50 m tai enemmän & isot aisat .......................................... 430 € 

Satamamaksu - Pikkulaituri................................................................................ 240 € 

Satamamaksu - Ponttonilaituri ........................................................................... 280 € 

Avainmaksu – käy myös Norrvikiin .................................................................... 25 € 

Sähkömaksu - veneilykaudelta ............................................................................. 40 € 

Sähkömaksu - vuorokaudelta ................................................................................. 2 € 

Saunavuoro 1 tunti ............................................................................................ 3 €/hlö 

- lapset ilmaiseksi vanhempiensa kanssa 

Saunominen miesten/naisten-vuorolla pe & la................................................. 3 €/hlö 

- lapset ilmaiseksi vanhempiensa kanssa 

Suihku ............................................................................................................... 1 €/hlö 

Yöpyminen ylämökissä vuorokaudelta, sis. 1 kpl saunavuoro (1 tunti) 

- kesällä 1.5 - 30.9 ............................................................................................ 25 € 

- talvella 1.10 - 30.4 .......................................................................................... 50 € 

Miehittämätön vene laiturissa – sovittava satamakapteenin kanssa ................ 4 €/vrk 

 

Norrvikin maksut 

Avainmaksu – käy myös Villahteen ..................................................................... 25 € 

Saunavuoro 1 tunti ............................................................................................ 3 €/hlö 

- lapset ilmaiseksi vanhempiensa kanssa 

Sähkömaksu - vuorokaudelta ................................................................................. 2 € 

Miehittämätön vene laiturissa – sovittava saari-isännän kanssa ...................... 4 €/vrk 
 

 



Sivu 5 LOHJAN LAIVURIT - Budjetti 2018 / Maksut 5.9.2017

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Muutos

Jäsenmaksut
varsinainen jäsen 60,00 € 70,00 € 70,00 € 70,00 € 75,00 € 75,00 €
entisten sääntöjen mukainen ainaisjäsen 60,00 € 70,00 € 70,00 € 70,00 € 75,00 € 75,00 €
kunniajäsen
perhejäsen 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 30,00 € 30,00 €
navigaatiojäsen 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 €
liittymismaksu - varsinainen jäsen 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 €
Mini Loksodromi paperiversiona 20,00 € 20,00 € 20,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 €
maksukehoitus, kerta 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 €

Katsastusmaksut
peruskatsastus & runkokatsastus 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 €
vuosikatsastus 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 €
ERILLISKATSASTUS-                                      Ei 
yhteiskatsastustilaisuudessa 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 €
km-korvaus yksittäiskatsastuksessa 0,45 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 €

Villahden maksut
satamamaksu - Laituri I ja Laituri II
 - veneen leveys max 2.49 m 330,00 € 350,00 € 370,00 € 390,00 € 390,00 € 390,00 €
 - veneen leveys 2.50 - 3,49 m & pienet aisat 350,00 € 370,00 € 390,00 € 410,00 € 410,00 € 410,00 €
 - veneen leveys 3.50 m tai enemm. - isot aisat 370,00 € 390,00 € 410,00 € 430,00 € 430,00 € 430,00 €
satamamaksu - pikkulaituri 180,00 € 200,00 € 220,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 €
satamamaksu - ponttoonilaituri 220,00 € 240,00 € 260,00 € 280,00 € 280,00 € 280,00 €
avainmaksu - käy myös Norrvikiin 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 25,00 € 25,00 €
sähkömaksu veneilykaudelta 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 €
sähkömaksu vuorokaudelta 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 €
LoLa:n jäsenen miehittämätön vene laiturissa 
vuorokaudelta - (sovittava satamakapteenin 
kanssa)

4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 €  

saunominen (hlö, 1h)                                               
-lapset ilmaiseksi vanhempiensa kanssa

3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 €

suihku - henkilö 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 €
ylämökin vuokraus vuorokaudelta                            
(HUOM. sisältää 1 kpl saunavuoro 1 tunti)
 - kesällä 1.5-30.9 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 €
 - talvella 1.10-30.4 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 €

Norrvikin maksut
avainmaksu - käy myös Villahteen 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 25,00 € 25,00 €
saunominen (hlö, 1h)                                               
-lapset ilmaiseksi vanhempiensa kanssa

3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 €

saunavuoro -1 tunti 6,00 € 6,00 €
sähkömaksu vuorokaudelta 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 €
LoLa:n jäsenen miehittämätön vene laiturissa 
vuorokaudelta - (sovittava saari-isännän kanssa)

4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 €

Rainer PC
Line



Sivu 1 / 4 LOHJAN LAIVURIT - Budjetti 2018 / Budjettierittely 1-10 tot 1.11.2017

BUDJ KUMUL.  1 - 10  11 - 12 BUDJ TOT TOT TOT TOT TOT
tilino 2018 12 kk 2017 2016 2017 2016 2015 2014 2013 2012

VARSINAINEN TOIMINTA
Toiminnanala A - Hallinto

3000 Kokouskulut -1200 -977 -182 -795 -1400 -976 -1143 -996 -1146 -850 
3001 Kirjanpitokulut -700 -514 -514 -700 -662 -278 -516 -485 -413 
3002 Toimistokulut -150 -17 -17 -150 -107 -29 -31 -6 
3003 Arkistotilakulut -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -240 -120 
3005 Posti & puhelinkulut -500 -281 -226 -55 -500 -435 -325 -153 -209 -124 
3006 Huomionosoituskulut -100 -95 -42 -53 -100 -1 006 -260 -319 -758 -202 
3008 Juhlakulut -1 000 -545 -545 -1 000 -2 835 -577 -302 -259 -209 
3009 Pankin kulut -300 -310 -265 -45 -300 -296 -137 -184 -160 -67 
3010 Tiedotuskulut-MiniLoksodromi -300 -190 -116 -74 -350 -203 -240 -331 -436 -1 041 
3011 Tiedotuskulut-Internet -600 -556 -471 -85 -600 -531 -519 -487 -555 -381 
3012 Tiedotuskulut-Muut
3015 Muut kulut/hallinto -700 -144 -132 -12 -1 000 -42 -179 -171 -143 -379 

Kulut - hallinto -5 670 -3 749 -2 630 -1 119 -6 220 -7 212 -3 808 -3 610 -4 397 -3 786 

Toiminnanala B - Katsastus
3100 Lomakekulut/katsastus -200 -172 -172 -200 -170 -176 -169 -113 -113 
3101 Muut kulut/katsastus -30 -30 

Kulut - Katsastus -200 -202 -202 -200 -170 -176 -169 -113 -113 

Toiminnala C - Villahti
3200 Laituri/sähkömaksutuotot 20 400 21 670 21 582 88 20 590 19 653 17 472 15 727 14 580 14 566
3201 Sauna/mökkimaksutuotot 2 700 3 430 1 371 2 059 3 000 2 717 2 808 3 909 2 743 3 511
3202 Muut tuotot/Villahti 150 40 40 150 83 192 160 100 100

Tuotot - Villahti 23 250 25 140 22 953 2 187 23 740 22 453 20 472 19 796 17 423 18 177

3210 Vuokrakulu/Villahti -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -6 250 -6 250 -6 250 -6 250 
3211 Tiemaksukulu/Villhti -1 410 -1 350 -1 350 -1 470 -1 380 -1 320 -1 320 -1 000 -1 100 
3212 Sähkökulut/Villahti -2 900 -2 287 -2 057 -230 -2 900 -2 677 -2 607 -2 106 -2 282 -2 060 
3213 Polttopuukulut/Villahti -500 -500 -160 -180 -195 -424 -180 
3214 Kunnossapitokulut/Villahti -5 000 -6 130 -6 130 -6 000 -10 410 -5 150 -6 488 -4 448 -628 
3215 Vakuutuskulut/Villahti -150 -42 -42 -150 -40 -40 -94 -91 -86 
3216 Jätehuoltokulut/Villahti -500 -318 -318 -500 -481 -323 -360 -360 -322 
3220 Muut kulut/Villahti -1 000 -962 -962 -1 000 -1 009 -1 037 -549 -664 -611 

Kulut - Villahti -18 460 -18 089 -17 541 -548 -19 520 -23 158 -16 907 -17 362 -15 519 -11 237 

Toiminnan kate - Villahti 4 790 7 051 5 412 1 639 4 220 -705 3 565 2 433 1 904 6 940

Toiminnala D - Kokoontumiset
3310 Kokoontumiskulut/matkaveneily -500 -500 -941 -987 -982 
3320 Muut kulut/matkaveneily -500 79 79 -500 543 534 -390 

Kulut - Kokoontumiset -1 000 79 79 -1 000 543 -407 -1 377 -982 

Toiminnala E - Kurssit
3400 Kurssituotot 85 85 85 625

Tuotot - Kurssit 85 85 85 625

3410 Miehistökurssikulut
3411 Katsastajakurssikulut -300 -295 -295 -300 -165 -220 
3412 Veneenkuljettajakurssikulut
3413 Muiden kurssien kulut -12 -117 -287 

Kulut - Kurssit -300 -295 -295 -300 -12 -165 -117 -507 

Toiminnan kate - Kurssit -300 -210 -295 85 -300 73 -165 508 -507 

Toiminnala F - Norrvik
3500 Tukimaksut/Norrvik 68 1 385 1 415 4 007
3501 Käyttömaksut/Norrvik 1 000 667 360 307 900 957 856 1 137 780 420
3502 Muut tuotot/Norrvik

Tuotot - Norrvik 1 000 667 360 307 900 957 924 2 522 2 195 4 427

3510 Kiinteistökulut/Norrvik -350 -329 -329 -350 -332 -291 -293 -266 -963 
3511 Sähkökulut/Norrvik -500 -335 -273 -62 -500 -283 -320 -271 -235 -262 
3512 Kunnossapitokulut/Norrvik -2 000 -2 838 -2 838 -2 000 -3 598 -2 837 -1 868 -4 396 -42 
3513 Vakuutuskulut/Norrvik -150 -116 -116 -150 -114 -113 -110 -107 -102 
3514 Jätehuoltokulut/Norrvik -100 -114 -114 -100 -112 -101 -95 -89 
3520 Muut kulut/Norrvik -1 000 -1 227 -1 084 -143 -1 000 -1 163 -999 -1 021 -1 075 -1 120 

Kulut - Norrvik -4 100 -4 959 -4 754 -205 -4 100 -5 602 -4 662 -3 658 -6 169 -2 488 

Toiminnan kate - Norrvik -3 100 -4 292 -4 394 102 -3 200 -4 645 -3 738 -1 136 -3 974 1 939

Vars. toiminnan yhteistuotot ja -kulut
4700 Avustukset/palkkiot 300 1 000 1 200 1 100 1 300

Tuotot - Yhteistuotot ja -kulut 300 1 000 1 200 1 100 1 300

VARAINHANKINTA 
7100 Jäsenmaksutuotot 9 660 10 812 10 812 11 385 9 790 9 860 9 950 8 490 6 010
7110 Liittymismaksutuotot 2 000 1 900 1 700 200 2 000 2 200 4 150 3 700 3 000 1 500
7120 Jäsenmaksutuotot/navigaatiojaos 660 540 540 660 660 690 690 720 810

Liittomaksut/ainaisjäsenet 1 420
7130 Katsastusmaksutuotot 1 410 1 361 611 750 1 395 1 170 1 095 1 290 1 190 1 310
7140 Lehtimaksutuotot 300 255 255 350 255 420 540 660
7150 Mainostuotot
7160 Tarvikemyyntituotot 1 000 811 400 411 1 000 998 1 077 1 019 678 986

Tuotot - Varainhankinta 15 030 15 679 14 318 1 361 16 790 15 073 17 292 17 189 14 738 12 036

7200 Jäsenmaksukulut/SPV -1 955 -2 200 -2 200 -2 298 -1 738 -1 688 -1 650 -1 888 -1 950 
7210 Jäsenmaksukulut/SNL -693 -666 -666 -697 -680 -635 -626 -666 -738 
7250 Lippu- & viirikulut -2 000 -2 000 -556 -2 029 -1 962 

Kulut - Varainhankinta -4 648 -2 866 -2 866 -4 995 -2 973 -4 351 -2 276 -2 554 -4 650 

Toiminnan kate - Varainhankinta 10 382 12 813 11 452 1 361 11 795 12 100 12 941 14 913 12 185 7 386



Sivu 2 / 4 LOHJAN LAIVURIT - Budjetti 2018 / Budjettierittely 1-10 tot 1.11.2017

BUDJ KUMUL.  1 - 10  11 - 12 BUDJ TOT TOT TOT TOT TOT
tilino 2018 12 kk 2017 2016 2017 2016 2015 2014 2013 2012

SIJOITUS- & RAHOITUSTOIMINTA
7400 Osinkotuotot 30 260 260 30 45 40 35 45 60
7500 Korkotuotot 10 9 9 10 9 11 14 17 26

Tuotot - Sijoitus- & Rahoitustoiminta 40 269 260 9 40 54 51 49 62 86

7550 Korkokulut -200 -221 -221 -200 -321 -497 -641 -853 -1 128 
7560 Muut rahoituskulut -5 -5 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -153 

Kulut - Sijoitus- & Rahoitustoiminta -205 -226 -226 -205 -326 -502 -645 -857 -1 281 

Toiminnan kate - Sijoitus- & rahoitustoiminta -165 43 34 9 -165 -451 -596 -795 -1 195 

Lainan lyhennys -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 -8 000 -4 000 -4 000 -4 000 
Hankinnat taseeseen -1 000 -5 261 -6 244 

TULOT YHTEENSÄ 39 320 41 840 37 891 3 949 41 470 38 922 39 738 41 380 35 518 36 026

MENOT YHTEENSÄ -38 583 -34 307 -32 435 -1 872 -40 540 -42 910 -39 978 -38 476 -33 608 -35 288 

TOIMINNAN TULOS - EI kirjanpidollinen 737 7 533 5 456 2 077 930 -3 988 -239 2 904 1 910 739

HUOM

POISTOT & VARASTONMUUTOS puuttuvat - kuuluvat lopulliseen tuloslaskelmaan
LAINAN LYHENNYS & HANKINNAT TASEESEEN eivät kuulu lopulliseen tuloslaskelmaan vaan TASEESEEN



 
 
 

 

 

 

 

 

Lohjan Laivurit ry – Hallitus ja toiminnantarkastajat vuonna 2018 
 

  kausi 

Kommodori Jukka Huuhtanen 2017 

 

Hallituksen jäsen Rainer Degerman 2016 – 2017 erovuorossa  

 Veli-Matti Laakso 2016 – 2017 erovuorossa  

 Sari Säisänen 2016 – 2017 erovuorossa 

 Antti Viita 2017 erovuorossa  

- Lahtisen tilalla 
 

 Petteri Koskenala 2017 - 2018  

 Kyösti Sario 2017 - 2018  

 Jaakko Tuomi 2017 - 2018 

 Jyri Pekkarinen 2017 - 2018 

  

Toiminnantarkastaja Seppo Kolo 2017 

 Reino Lindeberg 2017  

 

Varatoiminnantarkastaja Antti Pentikäinen 2017  

 Olli Ruuskanen 2017  

 

 

Hallituksen esitys syyskokoukselle keskiviikko 22.11.2017 
 

  kausi 

Kommodori Jukka Huuhtanen 2018 

 

Hallituksen jäsen Rainer Degerman 2018 – 2019 jatkaa  

 Antti Viita 2018 – 2019 jatkaa 

 Markku Sevon 2018 – 2019 uusi 

 Matti Hakkarainen 2018 – 2019 uusi 

 

 Petteri Koskenala 2017 – 2018 ei erovuorossa 

 Kyösti Sario 2017 – 2018 ei erovuorossa 

 Jaakko Tuomi 2017 – 2018 ei erovuorossa 

 Jyri Pekkarinen 2017 – 2018  ei erovuorossa 

   

 

Toiminnantarkastaja Seppo Kolo 2018 

 Reino Lindeberg 2018 

 

Varatoiminnantarkastaja Antti Pentikäinen 2018 

 Olli Ruuskanen 2018 

 



Patentti- ja rekisterihallitus JALJENNOS 1(5) 
Yhdistys- ja saati6asiat 

29.05.2013 

Rekisterinumero: 129.917 

YHDISTYKSEN SAANNOT 

Nimi: Lohjan Laivurit ry 
Kotipaikka: Lohja 

Osoite: Hovi Isto Pekka Malamiehentie 11 
08680 Lohja
 

Rekisterinumero: 129.917
 
Merkitty rekisteriin: 11.09.1980
 
Jaljenn6s annettu: 29.05.2013
 

1§
 

Yhdistyksen nimi on Lohjan Laivurit ry ja sen kotipaikka Lohjan kaupunki seka toimialueena
 
kaupunki lahikuntineen. Yhdistyksesta kaytetaan naissa saann6issa nimitysta seura.
 

2§
 
Seuran tarkoituksena on edistaa navigaatioharrastusta ja -taitoa seka ammatti- etta
 
harrastelijaveneilij6iden keskuudessa seka toimia naihin ryhmiin kuuluvien henkil6iden
 
yhdyssiteena. Seura jarjestaa jasenilleen tilaisuuksia teoreettisten taitojen soveltamiseen
 
kaytann6ssa kurssien ja harjoitusten muodossa.
 

3§ 
Seura kuuluu jasenena Suomen Navigaatioliitto ry:hyn seka Suomen Purjehdus- ja Veneily ry:hyn.
 

4§
 

Seuran jasenet ovat kunniajasenia, varsinaisia jasenia, edellisten saant6jen mukaisia
 
ainaisjasenia, navigaatiojaoksen jasenia, perhejasenia seka kannatusjasenia.
 
Kunniajaseneksi voi seura, hallituksen esityksesta, kokouksessaan aanten 3/4 enemmist611a
 
kutsua henkil6n, joka on erittain ansiokkaasti toiminut seuran tarkoitusperien hyvaksi.
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Patentti- ja rekisterihallitus JALJENNOS 2(5) 
Yhdistys- ja saati6asiat 

29.05.2013 

Seuran varsinaiseksi jaseneksi tai navigaatiojaoksen jaseneksi hallitus voi hyvaksya jokaisen 

henkil6n joka on suorittanut Suomen Navigaatioliiton hyvaksyman merenkulkututkinnon tai joka 

osallistuu kaynnissa olevalle merenkulun kurssille tai jolla hallitus toteaa olevan riittavat 

veneilytaidot. Ellei opiskeleva jasen ole vuoden kuluessa liittymisestaan suorittanut 

merenkulkututkintoa, voidaan hanen jasenyytensa lopettaa. 

Perhejaseneksi hallitus voi lahtien hyvaksya henkil6n joka on suorittanut Suomen 

Navigaatioliiton hyvaksyman merenkulkututkinnon tai jolla hallitus toteaa olevan riittavat 

veneilytaidot ja joka asuu samassa taloudessa varsinaisen jasenen kanssa. 

Kannatusjaseneksi voi seuran hallitus hyvaksya henkil6n tai oikeuskelpoisen yhteis6n, joka 

vuosittain suorittaa varsinaisen jasenen vuosimaksun kymmenkertaisena. 

Aanioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat seuran kunniajasenet, varsinaiset jasenet, edellisten 

saant6jen mukaiset ainaisjasenent ja perhejasenet. Kunniajasenet eivat maksa jasenmaksua. 

Varsinaiset jasenet, edellisten saant6jen mukaiset ainaisjasenet, navigaatiojaoksen jasenet ja 
perhejasenet maksavat seuran vuosikokouksen maaraaman jasenmaksun. 

Liittyessaan varsinaiseksi jaseneksi maksetaan vuosikokouksen maaraama kertakaikkinen 

liittymismaksu. Perhejasenen liittyessa varsinaiseksi jaseneksi liittymismaksua alennetaan 

jasenyysvuosien mukaan 10% jasenyysvuotta kohden, korkeintaan 50%. Varsinaisen jasenen kuoltua 

voi hanen puolisonsa muuttaa perhejasenyytensa varsinaiseksi jasenyydeksi ilman liittymismaksun 

suorittamista. 

Saavutetut jasenoikeudet sailyvat. 

5§ 
Hallituksella on oikeus yksimielisella paat6ksella maaraajaksi tai ainiaaksi erottaa seuran 

jasen, joka on rikkonut saant6ja tai hyvaa tapaa vastaan, mutta on erotetulla oikeus 30 paivan 

kuluessa siita, kun han sai tiedon paat6ksesta, kirjallisesti saattaa asia seuran kokouksen 

ratkaistavaksi, jolloin paat6ksen tekemiseen vaaditaan 3/4 enemmist6 kokouksessa annetuista 

aanista. 

6§ 

Seuran hallitukseen kuuluu kommodori puheenjohtajana seka kahdeksan jasenta, jotka 

puheenjohtajaa lukuun ottamatta valitaan kahden vuoden toimikaudeksi. Naista puolet eroaa 

vuosittain, ensin arYan perusteella sitten jarjestyksen mukaan. Erovuoroiset voidaan valita 

uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varakommodorin eli varapuheenjohtajan, sihteerin ja 

rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voivat tarvittaessa olla hallituksen 

ulkopuolelta. Hallitus on paat6svaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vahintaan 

neljan (4) jasenen ollessa lasna. 
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Patentli- ja rekisterihallitus JALJENNOS 3(5) 
Yhdistys- ja saatioasiat 

29.05.2013 

7§
 
Hallitus voi joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta nimittaa tarvitlavat toimihenkilot
 
ja asettaa eri tarkoituksia varten toimikuntia seka vahvistaa ohjesaantbja ja antaa maarayksia.
 

8§
 
Seuran nimen kirjoittavat kommodori tai varakommodori kukin heista yhdessa yhden hallituksen
 

jasenen kanssa. Hallitus voi myontaa nimenkirjoitusoikeuden myos rahastonhoitajalle yksin.
 

9§
 
Seuran tilivuosi on kalenterivuosi. Seuran tilit seka vuosikertomus on jatetlava
 
tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistaan kuukautta ennen vuosikokousta ja on
 
tilintarkastajien/toiminnantarkastajien jatettava lausuntonsa hallitukselle viimeistaan kaksi
 
viikkoa ennen vuosikokousta.
 

10§
 
Hallituksen tehtavana on:
 
1.ryhtya tarpeellisiin toimenpiteisiin seuran tarkoitusperien toteuttamiseksi
 
2.pitaa yhteytta kattojarjestoihin
 
3.edustaa seuraa ulospain, tehda seuran puolesta sitoumuksia, hankkia oikeuk""sia seka esiintya
 
kantajana ja vastaajana
 
4.kutsua kokoon seuran kokoukset seka valmistaa niissa esille tulevat asiat
 

5.panna taytantoon seuran kokousten tekemat paatokset
 
6.hoitaa seuran rahavaroja ja muuta omaisuutta
 
7.hyvaksya seuran jaseneksi pyrkivat ja erottaa jasen seurasta
 
8.hoitaa jasenluetteloa ja koota maaratyt maksut
 
9.laatia ehdotus seuran vuosikertomukseksi seka toimintasuunnitelmaksi talousarvioehdotuksineen
 

1O.hoitaa muut seuraa koskevat asiat
 

11§
 
Seura kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa:
 
- kevatkokoukseen helmi- tai maaliskuun aikana
 
- syyskokoukseen marraskuun aikana
 
Muita kokouksia pidetaan kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vahintaan kymmenesosa
 

(1/10) seuran aanioikeutetuista jasenista sita hallitukselta kirjallisesti vaatii ilmoitetun
 
asian kasittelemista varten. Seuran kokoukset kutsutaan koolle vahintaan 10 paivaa ennen
 
kokousta kiertokirjeella, ilmoituksella seuran jasenlehdessa tai seuran kotisivuilla.
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Patentti- ja rekisterihallitus JALJENNOS 4(5) 
Yhdistys- ja saatibasiat 

29.05.2013 

12§
 
Jasenten kokouksissa esittamat asiat voidaan ottaa niissa keskusteltavaksi, ei kuitenkaan
 
paatettavaksi. Jos jasen haluaa jonkin asian seuran kokouksen paatettavaksi, tehkbbn han siita
 
kirjallisen esityksen hallitukselle niin hyvissa ajoin ennen hallituksen kokousta, etta
 
hallitus ehtii antaa siita lausuntonsa ja laittaa sen kokouksen esityslistalle.
 

13§
 
Seuran kokouksissa pidetaan pbytakirjaa, joka on asianmukaisesti tarkastettava ja sailytettava
 
arkistossa.
 

14§
 
Aanestykset seuran kokouksissa ovat avoimia, mikali joku ei vaadi suljettua aanestysta. Aanten
 
langetessa tasan ratkaisee puheenjohtajan aani paitsi henkilbvaaleissa, joissa arpa ratkaisee.
 
Valtakirjalla ei saa aanestaa.
 

15§
 
Paatbkset seuran kokouksissa tehdaan yksinkertaisella aantenenemmistblla paitsi milloin on
 

kysymys 4, 5, 17, ja 18 pykalissa mainituista asioista.
 

16§
 
Seuran kokouksissa kasiteltavat asiat:
 
KEVATKOKOUKSESSA:
 
1.valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pbytakirjan tarkastajaa
 
2.todetaan, etta kokous on saantbjen mukaan kokoon kutsuttu ja paatbsvaltai-.nen
 
3.paatetaan kokouksessa kasiteltavista asioista
 
4.kasitellaan ilmoitusasiat
 
5.esitetaan vuosikertomus
 
6.esitetaan tilit ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien antama lausunto ja paatetaan
 

tilinpaatbksen vahvistamisesta
 
7.paatetaan tili- ja vastuuvapaudesta
 
8.paatetaan muista hallituksen tai jasenten esittamista asioista ottaen huomioon naiden
 
saantbjen ja yhdistyslain maaraykset
 
SYVSKOKOUKSESSA:
 
1.valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pbytakirjan tarkastajaa seka kaksi
 
aantenlaskijaa
 
2.todetaan, etta kokous on saantbjen mukaan kokoon kutsuttu ja paatbsvaltainen
 
3.paatetaan kokouksessa kasiteltavista asioista
 
4.kasitellaan ilmoitusasiat
 
5.kasitellaan toimintaohjelma seuraavaksi vuodeksi
 
6.paatetaan liittymis- ja jasenmaksujen suuruudesta
 
7.kasitellaan talousarvioehdotus 
8.paatetaan hallituksen jasenten ja toimihenkilbiden palkkioista 
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Patentti- ja rekisterihallitus JALJENNOS 5(5) 
Yhdistys- ja saatioasiat 

29.05.2013 

9.valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
 
10.valitaan 4 jasenta hallitukseen erovuoroisten tilalle
 
11.valitaan 2 tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja 2 varahenkiloa seuraavan vuoden tileja
 

tarkastamaan
 
12.paatetaan muista hallituksen tai jasenten esittamista asioista ottaen huomioon naiden
 
saantojen ja yhdistyslain maaraykset
 
Uuden hallituksen toiminta alkaa seuraavan vuoden tammikuun 1. paivasta.
 

17§
 

Naita saantoja voidaan muuttaa seuran kokouksessa, jos muutoksesta on mainittu kokouskutsussa
 
ja muutosta kannattaa 3/4 annetuista aanista.
 

18§
 

Paatos seuran purkamisesta on tehtava kahdessa vahintaan kuukauden valiajoin pidetyssa seuran
 
kokouksessa vahintaan 3/4 enemmistolla annetuista aanista. Jos seura purkaantuu, on sen varat
 
luovutettava niille keskusjarjestoille joihin seura kuuluu jasenena tai ellei tallaista ole
 
kaytettava muulla tavalla meripelastustoimintaan viimeisen kokouksen paattamalla tavalla.
 

19§
 
Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia
 

Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijarjestelmasta. Patentti
ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperainen ilman 
allekirjoitusta. 
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LoLa sääntömuutosehdotus 2017 

Hyväksytty hallituksen kokouksissa 6.2.2017 & 4.9.2017 

 

4§ Nykyinen sääntökohta 

 

4§ Ehdotettu muutos 

Kannatusjäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka vuosittain 

suorittaa varsinaisen jäsenen vuosimaksun kymmenkertaisena. Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia 

jäseniä ovat seuran kunniajäsenet, varsinaiset jäsenet, edellisten sääntöjen mukaiset ainaisjäsenet, ja 

perhejäsenet. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Varsinaiset jäsenet, edellisten sääntöjen 

mukaiset ainaisjäsenet, navigaatiojaoksen jäsenet ja perhejäsenet maksavat seuran vuosikokouksen 

määräämän jäsenmaksun. Liittyessään varsinaiseksi jäseneksi maksetaan vuosikokouksen määräämä 

kertakaikkinen liittymismaksu. Perhejäsenen liittyessä varsinaiseksi jäseneksi liittymismaksua 

alennetaan 10% jäsenyysvuotta kohden, korkeintaan 50%. Varsinaisen tai edellisten sääntöjen 

mukaisen ainaisjäsenen tai kunniajäsenen kuoltua voi hänen puolisonsa muuttaa perhejäsenyytensä 

varsinaiseksi jäsenyydeksi ilman liittymismaksun suorittamista. Varsinaisen tai entisten sääntöjen 

mukaisen ainaisjäsenen tai kunniajäsenen lapsen hakiessa varsinaista jäsenyyttä, voi hallitus alentaa 

liittymismaksua 50%, mikäli edellä mainittu jäsen on ollut jäsenenä vähintään viisi vuotta. 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

 

 

 

  



6§ Nykyinen sääntökohta 

 

6§ Ehdotettu muutos 

Seuran hallitukseen kuuluu kommodori puheenjohtajana sekä kuudesta kymmeneen jäsentä, jotka 

puheenjohtajaa lukuun ottamatta valitaan kahden vuoden toimikaudeksi. Näistä puolet eroaa 

vuosittain, ensin arvan perusteella ja sitten järjestyksen mukaan. Erovuoroiset voidaan valita 

uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varakommodorin eli varapuheenjohtajan, sihteerin, 

rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voivat tarvittaessa olla hallituksen ulkopuolelta. Hallitus 

on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 50% hallituksen 

kokonaisjäsenmäärästä on läsnä. 

 

 

16§ Nykyinen sääntökohta 

 

 



16§ Ehdotettu muutos 

SYYSKOKOUKSESSA: 

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi (2) 

ääntenlaskijaa 

2. Todetaan, että kokous on sääntöjen mukaan kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen 

3. Päätetään kokouksessa käsiteltävistä asioista 

4. Käsitellään ilmoitusasiat 

5. Käsitellään toimintasuunnitelma seuraavaksi vuodeksi 

6. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuksista 

7. Käsitellään talousarvioehdotus seuraavalle vuodelle 

8. Päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioista 

9. Valitaan kommodori eli hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi 

10. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ottaen huomioon mitä 6§ määrää 

11. Valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet sen mukaan mitä kokous 

päätti edellisessä kohdassa 

12. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varahenkilöä seuraavan 

vuoden tilejä tarkastamaan 

13. Päätetään muista hallituksen tai jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden 

sääntöjen ja yhdistyslain määräykset 

Uuden hallituksen toiminta alkaa seuraavan vuoden tammikuun 1. päivästä. 

18§ Nykyinen sääntökohta 

 

 

18§ Ehdotettu muutos 

Päätös seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä seuran 

kokouksessa vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä. Jos seura purkaantuu, sen varat on 

käytettävä meripelastustoimintaan viimeisen kokouksen päättämällä tavalla. 
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