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1. Kokouksen avaus
Kokouksen avauksen suoritti puheenjohtajan poissa ollessa seuran varapuheenjohtaja
Jukka Kalliokoski ja toivotti kaikki osallistujat tervetulleiksi. Hän mainitsi mm. että
alkaneen juhlavuoden tapahtumiin on osallistunut ilahduttavan paljon osanottajia.
Juhlavuoden hallimaratonille ja puolikkaalle osallistui niin lukuisa joukko, että ensi
vuonna täytyy ruuhkilta välttyäksemme järjestää kummallekin matkalle eri lähdöt.
Alkupuheenvuorossaan
Kalliokoski
viittasi
Häjyjen
40-vuotisjuhlavuoden
päätapahtumaan eli Seinäjoella pidettävään syyskokoukseen, jonka juhlapuhujaksi on
lupautunut olympiakomitean jäsen, kansanedustaja, puoluejoihtaja Sari Essayah.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, äänten laskijat
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mauri Volama, sihteeriksi Heikki Kotkanoksa,
pöytäkirjan tarkastajiksi Riitta Koski ja Pekka Lehtisola sekä äänten laskijoiksi
edellisten lisäksi Pentti Ritala.
3. Todetaan läsnä olevat, äänioikeutetut jäsenet
Kokouksessa oli läsnä 20 äänioikeutettua osanottajaa.
Liite
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Jäsentiedote jäsenille oli postitettu 30.1.17 eli kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien
antama kertomus
Olavi Kuja-Lipasti luki pääkohtia puheenjohtaja Liinamaan laatimasta edellisen vuoden
vuosikertomuksesta. Lisäksi hän esitteli selkeästi Pentti Kananojan laatiman
tilinpäätöksen, joka osoitti yhteensä 3304,29 € alijäämää. Ja lopuksi hän luki
toiminnantarkastajien kertomuksen, jossa tulos hyväksyttiin.

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

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Keskusteltiin Häjyjen jatkamisesta Suomen Aikuisurheiluliiton eli SAUL:n
jäsenyydessä. Huomiota herätti SAUL:n jäsenmaksun korotus, joka oli 820 € vuodessa,
jos seurassa on 350 jäsentä. SAUL:oon kuulumattoman seuran jäsen ei saa osallistua
ikäistensä SM-kisoihin. Häjyjen jäsenistö on osallistunut mestaruuskisoihin melko
aktiivisesti ja se on tuonut seuralle näkyvyyttä ja Häjyt on saanut uusia jäseniä
SAUL:oon kuulumattomista seuroista. Kokouksessa päätettiin yksimielisesti pysyä
SAUL:n jäsenenä. Toimintaa pyöritetään varojen mukaan.

8. Päätetään kokous
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00 ja kiitti aktiivisuudesta.
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