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Vanha Kakskerrantie 19 Sääntömääräinen kevätkokous  2015 
20900 TURKU 
 
Aika:   16.04.2015 klo 18:00 
 
Paikka:            Hansa sali, Puutarhakatu 45, TURKU 
 
Läsnä:  Kokouksessa oli läsnä kokoussalin ovella olleen osallistujalistan (liite 1) mukaan 
  64 jäsentä. Kukin jäsen vastasi itse ilmoittautumisestaan. Ilmoittautumista ei  
  tarkastettu nimehuudon, tms. toimenpiteen avulla.             
 
1 § 
Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus                               
 

Seuran puheenjohtaja totesi, että kutsu kokoukseen on toimitettu seuran sääntöjen 
mukaisesti 24.03.2015. Tämän jälkeen hän avasi kokouksen ja totesi kokouksen 
olevan laillisesti koolle kutsuttuna päätösvaltainen, sekä toivotti jäsenet 
tervetulleeksi kokoukseen.                                                                                                          

2 § 
Kokouksen järjestäytyminen 
 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Koskinen. Puheenjohtajaksi esitettiin 
myös Timo Kytölää, mutta hän kieltäytyi. Sihteeriksi kutsuttiin Ari Vuorela. 
Kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antero Aho ja Esa Mäki, 
jotka, kuten todettiin, toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.    

 
3 § 
Esityslistan hyväksyminen 
 

Puheenjohtajan hyväksytyn esityksen mukaan työjärjestykseen lisättiin uusi kohta 
14 §: Telakointiohjesäännön käsittely, josta syystä kohdat muut esille tulevat asiat ja 
kokouksen päättäminen siirtyivät kohdiksi 15 § ja 16 §.  
 
Lisäksi kohdassa muut esille tulevat asiat pyydettiin selvitys telakointimaksuja 
koskevista laiminlyönneistä. Puheenjohtaja ilmoitti, että tämä selvitys tullaan 
antamaan.  

 
Päätettiin noudattaa kokouksen työjärjestyksenä edellä päätetty muutos huomioon 
ottaen kutsun mukana toimitettua esityslistaa. (liite 2)                

 
4 § 
Kokouksen saapuneet kirjelmät 
 
  Todettiin, että kokoukselle ei ollut saapunut kirjelmiä. 
 
5 § 
Esitetään ja hyväksytään vuoden 2014 toimintakertomukset 
 

Kuultiin toimintakertomus Meriseura Turku ry:n pääseuran 52:stä toimintavuodesta. 
Todettiin, että seurassa on 673 jäsentä ja 306 katsastettua venettä. 
 
Kuultiin toimintakertomukset seuraavista toiminnoista ja toimikunnista: veneily ja 
kilpailu, saaret, telakka ja juhlat.  
 

  Kuullut toimintakertomukset hyväksyttiin yksimielisesti laaditussa muodossa. (liite 3) 
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6 § 
Esitellään vuoden 2014 tilinpäätös ja tilintarkastajan, sekä toiminnantarkastajan lausunto 
 
  Seuran pitkäaikainen tilinpidosta vastannut toimihenkilö, Anja Silvennoinen, esitteli 
  tilinpäätöksen tilikaudelta 2014. (liite 4) 
 

Käsittelyn aikana annettiin tarpeellinen suullinen lisäselvitys ja vastattiin jäsenten 
asiaa koskeviin kysymyksiin. Todettiin, että tilikauden tulos on ylijäämäinen, määrän 
ollessa 4.716,82 euroa ja että taseen loppusumma on 570.063,32 euroa.  
 
Kuultiin tilintarkastajan lausunto 14. huhtikuuta 2014 (liite 5). Kuultiin 
toiminnantarkastajan lausunto 14.04.2015 (liite 6).   
          

7 § 
Päätetään vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistamisesta 
 

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös tilivuodelta 2014 laaditussa muodossa.  
 
Seuran tulos vuodelta 2014 on 4.716,82 euroa ja taseen loppusumma on 
570.063,32 euroa.   

 
8 § 
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille 
 

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus vuoden 2014 toiminnasta ja 
tilinpidosta seuran johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.  

 
9 § 
Valitaan seuran edustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin 
 
  Seuralla on oikeus valita neljä (4) jäsentä TUL V-S piiri ry:n liittokokoukseen. 

Liittokokousedustajiksi valittiin seuraava henkilö: Orvo Haavisto.  
 
Kokouksessa ei toimitettu muita edustaja-, tai edustajaehdokasvalintoja.     

 
10 § 
Päätetään seuran koollekutsumistavasta 
 
  Päätettiin yksimielisesti hyväksyä seuran johtokunnan asiaa koskeva esitys. 
  Kutsu lähetetään kirjallisesti jäsenen seuralle ilmoittamaan osoitteeseen.   
   
11 § 
Talkoojärjestelmän käsittely 
 
  Kuultiin otsikkoaihetta koskeva seuran puheenjohtajan esittely ja selonteko.  
  Nykyinen johtokunta on käsitellyt asiaa ja esittää talkoojärjestelmän käyttöönottoa 
  asiaa koskevan johtokunnan esityksen mukaisesti. Puheenjohtaja selosti asiaa  
  asiasta laaditun kirjallisen ja kuvallisen esityksen perusteella (liite 7).  
 
  Tämän jälkeen puheenjohtaja avasi keskustelun asiasta ja keskustelusta tuli varsin  
  vilkas ja seikkaperäinen.  
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  Keskustelun aikana tuotiin esiin mm. seuraavia seikkoja. Puheenjohtaja totesi, ¨ 
  että asiassa aikaisemmin epätietoisuutta herättäneestä talkoohyvitysten verotus- 
  kohtelusta on nyttemmin olemassa verottajan ennakkopäätös. Tätä päätöstä 
  esiteltiin ja selostettiin kokouksessa. Johtokunnan tulkinta päätöksen nojalla on,  

että talkoohyvitysjärjestelmän käyttöön palauttaminen ei ole verotuksellinen riski 
seuralle. Päätös sisältää sosiaaliturvamaksun maksatusvelvoitteen, jonka vaikutus 
seuralle ei ole merkittävä. Jäsen Kytölä esitti epäilyksensä siitä, että järjestelmä 
saattaa johtaa siihen, että Meriseura ry:stä tulee työnantaja, joka puolestaan johtaa 
erinäisiin seuraamuksiin työnantajavelvoitteiden muodossa. Johtopäätöksensä hän 
perustaa verottajan ennakkopäätöksestä ilmenevään sosiaaliturvamaksun 
maksuvelvoitteeseen. Johtokunnan asiaa koskevassa vastauksessa todettiin, että 
veroseuraamusasiaan haetaan vielä tarkentavaa lausuntoa mm. sosiaaliturva-
maksusta vapautumiseksi. Tällöin myös päätöksen mahdollinen työnantaja-
näkökulma selvinnee kiistattomasti. Johtokunta ennakoi lisäksi, että todennäköisesti 
tulkintaa tullaan muuttamaan niin, että sosiaaliturvamaksuakaan ei tarvitse maksaa. 
Keskustelun kuluessa otettiin kantaa asian puolesta ja vastaan ja kuultiin 
selontekoa mm. siitä, miksi edellinen johtokunta ei katsonut oikeaksi hakea 
verottajalta nyttemmin ilmenneellä tavalla haettua lausuntoa.  
 
Keskustelun kuluessa jäsen Riku Mäntymäki teki esityksen, jonka mukaan asian 
käsittely siirrettäisiin syyskokoukseen. Esitystä kannatettiin. Toni Leppä teki 
esityksen, jonka mukaan asia käsitellään ja päätetään tässä meneillään olevassa 
kokouksessa. Tätäkin, johtokunnan esityksen mukaista esitystä, kannatettiin.  
 
Puheenjohtaja päätti keskustelun asiasta ja totesi, että asiassa on tehty kaksi 
kannatettua esitystä, joten asiassa tulee toimittaa äänestys. Puheenjohtajan asiaa 
koskeva äänestysesitys kuului seuraavasti. Äänestys toimitetaan kättä nostamalla. 
Äänestyksessä äänestetään Rikun esitystä, tai johtokunnan esitystä. 
Puheenjohtajan äänestysesitys hyväksyttiin.  
 
Äänestys toimitettiin ja ääntenlaskijoiden varmentama tulos oli seuraava. 
Rikun esitystä kannatti 28 jäsentä ja johtokunnan esitystä 33.  
 
Puheenjohtaja totesi äänestystuloksen ja totesi, että kokouksen päätös äänestys-
tuloksen perusteella on, että talkoojärjestelmä otetaan käyttöön johtokunnan 
asiassa tekemän esityksen mukaisesti.  
 
Päätökseen liitettiin seuraavat eriävät mielipiteet ja ponnet. Timo Kytölän seuraava 
eriävä mielipide. Päätöksellä otetaan käyttöön järjestelmä, jota koskevaa verottajan 
lopullista ratkaisua ei kaikilta osin ole olemassa. Eriävään mielipiteeseen yhtyivät 
jäsenet Heikki Silvennoinen ja Atte Leppänen. Rauno Reitin ponsi. Kenenkään ei 
ole pakko käyttää talkoohyvitystä. Asiaa koskeva ratkaisu on jäsenkohtainen vapaa 
päätös ja valintamahdollisuus.  

 
12 § 
Vahvistetaan kunniajäsenten ja kunniapuheenjohtajan nimitys, sekä edellisiä koskeva vapautus 
telakkamaksusta 
 
  Puheenjohtaja toimitti asiaa koskevan esittelyn, sekä luki asiaa koskevan  
  johtokunnan esityksen.  Esitys kuului seuraavasti. Seuran syyskokouksessa 2014  
  siirrettiin Lauri Ljungqvistin kunniajäsenasiaa koskevan kirjeen käsittely seuran 
  johtokunnalle. Johtokunta on käsitellyt kirjeen ja ehdottaa kevätkokoukselle  
  seuraavaa. Vahvistetaan vuosikokouksessa 29.11.2009 tehty päätös, jossa  
  myönnettiin kunniajäsenyys Anja Silvennoiselle ja Kurt Hedelle, sekä kunnia- 
  puheenjohtajuus Antero Aholle. Vahvistetaan myös samassa kokouksessa tehty 
  päätös kunniajäsenten telakointimaksuvapautuksesta.  
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  Anja Silvennoinen poistui kokoussalista asian käsittelyn alkaessa.  
 
  Puheenjohtaja avasi keskustelun asiasta. Jäsen Kytölä esitti asiassa mm.  
  seuraavaa. Kunniajäsenasia ja maksuvapausasia tulisi erottaa ja käsitellä erillisinä  
  asioina. Toni Leppä toi omassa puheenvuorossaan puolestaan esiin mm.  
  seuraavaa. Seuran kokous on vuonna 2009 tehnyt asiassa päätöksen. Onko tämä  
  päätös syytä kyseenalaistaa. Mikäli tämä tehty päätös olisi kyseenalaistettu, Toni 

Lepän näkemyksen mukaan asiassa olisi tullut tehdä valitus käräjäoikeuteen asiaa 
koskevan päätöksen oikeellisuutta koskevan ratkaisun saamiseksi. Tällaista 
kannetta ei ole nostettu, joten Leppä katsoo, että päätös on lainmukainen ja 
sellaisena pätevä. Asiassa käytettiin runsaasti puheenvuoroja, joissa kannatettiin 
johtokunnan asiassa tekemää esitystä. Johtokunnan asiassa tekemää esitystä ei 
sellaisenaan varsinaisesti vastustettu, eikä sille tehty varsinaista vastaesitystä. 
Jäsen Markku Luoto esitti, että asia jätettäisiin pöydälle ja siinä piilevä ristiriita 
nykyisten seuran sääntöjen suhteen saatettaisiin ristiriidattomaksi vireillä olevan 
sääntömuutoksen myötä. Luodon esitystä kannatettiin.  
 
Puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty kansi kannatettua esitystä. Jäsen 
Luodon esitys asian käsittelyn lykkäämisestä, sekä johtokunnan esitys. 
Puheenjohtaja totesi, että asiassa tulee toimittaa äänestys ja teki äänestyksen 
toimittamiseksi seuraavan äänestysesityksen. Äänestys toimitetaan kättä 
nostamalla. Äänestysesitys hyväksyttiin ja äänestys toimitettiin. Ääntenlaskijoiden 
varmentaman äänestystuloksen mukaan esitys Luoto sai 17 ääntä ja johtokunnan 
esitys 35 ääntä. Puheenjohtaja totesi äänestystuloksen ja totesi, että johtokunnan 
esitys on voittanut.  
 
Kokouksen päätökseksi tuli täten, että asiassa menetellään asiaa koskevan 
johtokunnan esityksen mukaisesti.  
 
Timo Kytölä ilmoitti liittävänsä pöytäkirjaan kirjallisen vastalauseen. Atte Leppänen 
ilmoitti menettelevänsä samoin. (vastalauseet liitteenä) 
 
Anja Silvennoinen palasi kokoussaliin.  

 
13 § 
Selonteko vireillä olevasta sääntömuutoksesta seuran sääntöihin 
 
  Puheenjohtaja avasi asiakohdan ja totesi, että asian esittelyn toimittaa Toni Leppä.  
 
  Toni Leppä esitteli asiaa, sitä koskevaa valmistelua, valmistelun taustaa ja jonkin  
  verran itse sääntömuutosta. Erityisesti hän selosti menettelytapaa, jolla jäsenet  
  voivat osallistua sääntömuutosvalmisteluun. Esitys kuului seuraavasti. Sääntö- 
  muutosehdotus tulee saataville jäsenistölle seuran www-sivuille 20.04.2015. 
  Jäsenet voivat esittää omia muutosehdotuksiaan 30.07.2015 asti. www-sivuille 
  tulee ohjeet muutosten esittämisestä. Johtokunta käsittelee muutosehdotukset 
  ja tekee sääntömuutosesitykseen tarvittavat muutokset. Lopullinen sääntömuutos- 
  esitys tulee jäsenistön saataville viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen syyskokousta 

2015. Asiassa täsmennettiin, että toki tästä käsittelytapapyrkimyksestä riippumatta 
jäsenillä on vielä tuossa kokouksessakin vapaa puhe-, esitys-, ja 
kommentointioikeus asiaan.  

 
14 § 
Telakointiohjesäännön käsittely 
 
  Esitys uudeksi telakointiohjesäännöksi oli toimitettu jäsenistölle tutustuttavaksi  
  tämän kokouksen kutsuliitteenä (liite 8).  
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  Puheenjohtaja avasi keskustelun asiassa. Puheenjohtaja totesi, että esityksestä 
  ei ole toimitettu kommentteja johtokunnalle ja että niitä odotetaan samaan  
  määräaikaan mennessä, mitä koskee edellä käsiteltyä sääntömuutosasiaa, eli  
  30.07.2015 mennessä. Asian suhteen ei käytetty kokouksessa puheenvuoroja.  
  Esityksen päätöskäsittely toimitetaan tulevassa seuran kokouksessa.  
 
15 § 
Muut esille tulevat asiat     
 
  Ensimmäisenä asiana puheenjohtaja ja jäsenasiainhoitaja antoivat pyydetyn  
  selonteon telakointimaksurästiasiassa. Kuultiin, että maksamattomia telakointi- 
  maksuja on yhteensä kahdeksalla (8) jäsenellä, joista neljä (4) on tehnyt asiaa  
  koskevan valituksen ja oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus koskee talkoo- 

hyvitysten huomiotta jättämistä ja oikaisuna vaaditaan talkoohyvitysten  
hyväksilukemista. Johtokunta ei ole käsitellyt näiden neljän asiaa ennen tämän 
kokouksen talkoojärjestelmää koskevaa ratkaisua, koska on katsonut, että tämä 
ratkaisu koskee oleellisesti asiaa ja menettelyä valitusten suhteen. Pekka Mamia 
esitti, että nyttemmin kaikki rästiläiset maksaisivat rästinsä esitetyn laskun 
mukaisesti ja että kaikki hyvitykset otettaisiin huomioon ja oikaistaisiin tulevassa 
laskutuksessa syksyllä 2015.   
 
Jäsen Simo Lehto teki aloitteen, jonka mukaan telakan laituriin tulisi rakentaa 
erityinen matalampia veneitä palveleva laituriosuus. Antero Aho vastasi, että juuri 
päättyneessä laiturin peruskunnostuksessa laiturin korkeusasemaa ei ole muutettu. 
Molemmat totesivat, että Lehdon esitys onkin siitä riippumaton muutos- ja 
parannusesitys, joka tulee ottaa harkintaan ja mahdollisesti valmisteluun 
tulevaisuudessa.  
 
Puheenjohtaja tiedotti oikaisuja seuran julkaisun takakannen tapahtumien 
päivämääriin.  
 
Kuultiin Toivi Pesosen ilmoitus, että hän ei kuulu telakkatoimikuntaan.  

 
16 § 
Kokouksen päättäminen 
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:35. 
 
 
 
   
 
  Tapio Koskinen    Ari Vuorela 
  puheenjohtaja     sihteeri 
 

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten 
mukaiseksi 

 
 
 
 
 
 
  Antero Aho     Esa Mäki 
 



 
 
   
  
   
      


