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1. Avataan kokous
Puheenjohtaja Johanna Liinamaa avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi ja
viittasi tulevan juhlavuoden tapahtumiin. Hän mainitsi, että Häjyjen jäsenille
lähetettiin 460 jäsenkyselyä, joista vain 2 on vastannut.
2. Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d)
ääntenlaskijat
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mauri Volama, sihteeriksi Heikki Kotkanoksa,
pöytäkirjan tarkastajiksi Riitta Koski ja Pekka Lehtisola ja ääntenlaskijoiksi edelliset.
3. Todetaan läsnä olevat, äänioikeutetut jäsenet
Kokouksen osallistujien lukumäärä oli 22, joista äänioikeutettuina 20 seuran jäsentä.
Liite
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Päätetään, mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
Päätettiin edelleen pitää entiset lajit seuran lajeina: juoksu, hiihto, vaellus ja pyöräily.
6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
Päätettiin säilyttää edelleen PLU:n, EPU:n ja SAUL:n jäsenyydet.
7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
Jäsenmaksuksi vahvistettiin edelleen 15 € henkilöä kohti.
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
Puheenjohtaja Liinamaa esitteli toimintasuunnitelman, jossa kevätkokouksen
päivämääräksi korjattiin18.3. Muilta osin toimintasuunnitelma hyväksyttiin.
Pentti Kananoja esitteli seuran talousarvion ja se hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet.
9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja kaudelle 2017-2018
Nykyinen puheenjohtaja Johanna Liinamaa aikoi luopua puheenjohtajan paikalta,
mutta suostui kokousväen vakuuttavasta pyynnöstä jatkamaan tehtävässään
johtokunnan puheenjohtajana.
10. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet
Erovuoroisista johtokunnan jäsenistä Jukka Kalliokoski, Riitta Koski ja Olavi KujaLipasti olivat suostuneet jatkamaan, ja heidät valittiin johtokuntaan. Pentti Kananoja
ja Raimo M.J. Kinnari olivat ilmoittaneet, että eivät ole käytettävissä. Uusiksi
johtokunnan jäseniksi valittiin yksimielisesti Antti Kamppila ja Maire Pääkkönen.

11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
Toiminnantarkastajat Tapani Larimo ja Leena Myllykangas ja heidän varahenkilönsä
Jorma Luomanperä ja Esa Sillanpää valittiin uudelleen.
12. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
Johtokunnalle annettiin valtuudet valita edustajat järjestöihin ja yhteisöihin.
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat: mm. stipendiaatit
Päätettiin jakaa viisi 100 €:n stipendiä seuraaville urheilijoille: Lauri Mäki, Veera
Perälä, Maija Tukeva, Antti Tuomela ja Jaakko Hautamäki, joista Maija Tukeva oli
läsnä kokouksessa. Häjyjen jäsenten suorittamat ostokset Lakeus Sportin myymälästä
kartuttavat stipendirahastoa ja antavat jäsenalennusta.
Häjyjen jäsenistä eniten hiihtokilometrejä keräsi Paavo Pajunen. Hän hiihti vuoden
2016 aikana 4015 km. Naisista oli paras Anna-Leena Pirhonen 1540 km.
Liite
Jäsenkyselyyn odotetaan lisää vastauksia.
14. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Mauri Volama päätti kokouksen klo 13.38 ja kiitti
kokousväkeä aktiivisesta osallistumisesta ja toivotti kaikille turvallista kotimatkaa.
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