Hölkkä- ja kuntoliikuntaseura Häjyt r.y.
Kevätkokous

Paikka:
Aika:

Pöytäkirja

Hotelli Simpsiönkullas, Yläkalliontaival 12, Lapua
8.3.2014 klo 13.00

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Eero Sippola avasi kokouksen oheisen liitteen mukaisin sanoin.

Liite

2. Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Johanna Liinamaa,
sihteeriksi Heikki Kotkanoksa, pöytäkirjantarkistajiksi Ossi Martikkala ja Seppo
Huhtamäki sekä ääntenlaskijoiksi edelliset.

3. Todettiin läsnäolijat: 23 äänioikeutettua jäsentä.

4. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
Jäsentiedote jäsenille oli lähetetty 26.1.14, eli kokous laillinen ja päätösvaltainen.

5. Esitettiin johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien antama
kertomus
Puheenjohtaja Eero Sippola esitti vuosikertomuksen, joka hyväksyttiin. Pentti
Kananoja esitteli seuran tilinpäätöksen. Esitys hyväksyttiin. Kuultiin
toiminnantarkastajien lausunto, jossa huomioitiin johtokunnan jouheva asioiden hoito.
Puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien kertomuksen.

6. Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja
muille vastuuvelvollisille.
Vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle ja tilinpäätös vahvistettiin.

7. Kokouksen muut asiat:
Raimo M J Kinnari ja Raija Markkila esittelivät jäsenrekistereiden nykytilaa. Ohjelma
toimii, jos kirjaukset tehdään ohjeiden mukaan.
Henrik Ojanotko kertoi seuran kotisivu-uudistuksen nykytilasta. Lupasi opastaa
tarvittaessa asianomaisia.

Heikki Kotkanoksa toi esille vaellus- ja pyöräilyjaoston järjestämistä tapahtumista:
Jäävaellus toteutuu vaelluksena maata pitkin heikon jäätilanteen takia sunnuntaina

16.3.14 klo 12.00 Gerbyn venesatamasta lähtien.
Kevätkirmaasun kokoontumispaikka on 30.4.2014 klo 12.00 Könnintie 905
Ylistarossa.



Häjyjen järjestämä vaellus Seinämaratonin yhteydessä Nurmossa 17.5.2014 soveltuu
kaikille maratoonareiden omaisille ja huoltajille juoksun aikana.
Lapin vaellukselle 2.- 9.8.2014 pääsee 12 nopeinta mökkimajoitukseen. Muut
joutuvat yöpymään teltassa. Matkasta on luvassa vielä lisäinfoa.
Hannele Takala kertoi, että Häjyjä edustaa Karhu-viestissä 12.4.2014 naisjoukkue.
Samoin hän mainitsi, että 11.6.2014 pidettävän Vuorijuoksun järjestelyt ovat
hyvässä vaiheessa.


Kivitippu-ultrasta kertoi Markku Pihlajaniemi. Avoimia asioita on vielä sopimatta,
mutta tapahtuma toteutuu ja se sisältää varsinaisen ultran eli Lappajärven ympärijuoksun
lisäksi maratonin, puolimaratonin ja 10 km:n juoksun.

Eero Sippola esitteli 16.8.2014 tapahtuvaan HCM-matkaan liittyvistä muutoksista.
Lähtö tapahtuu klo 6.40 Nurmon liikuntahallin luota Seinäjoen keskustan kautta Seinäjoen
tilauslinjojen nykyaikaisella bussilla. Lisäksi Eero kehotti jäsenistöä osallistumaan
yhteistyökumppaneiden/kattojärjestöjen tilaisuuksiin ja kokouksiin Häjyjen edustajina ja
esitteli johtokunnan jäsenten työnjaon.

Henrik Ojanotko edustaa Häjyjä ja osallistuu Seinäjoen ammattikorkeakoulun 4600
opiskelijaa tavoittelevaan tietoiskuun.

Puheenjohtaja Eero Sippola ilmoitti, että ei asetu ehdolle ensi syksynä käytävään
puheenjohtajavaaliin (kts.perustelut kotisivuilta, puheenjohtajan palstalta).
Hän lupasi hoitaa nykyistä puheenjohtajantehtävää ”virkakautensa” loppuun
saakka – niin hyvin kuin osaa.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.53.
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