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1. Avataan 40-vuotissyyskokous
Kokouksen avasi puheenhohtaja Johanna Liinamaa ja toivotti juhlapuhujaksi
kutsutun KOK:n jäsenen Sari Essayahin ja seuran ensimmäisen puheenjohtajan Simo
Nikulan sekä muut kokousosallistujat sydämellisesti tervetulleiksi.
Ossi Martikkala, Heimo Martikkala ja Tapani Larimo saivat seuran
kunniajäsenyyden. Ossi Martikkala kiitti omasta ja muiden puolesta saamastaan
huomionosoituksesta.
Kunniapuheenjohtaja Mauri Volamalle luovutettiin Suomen liikuntakulttuurin ja
urheilun ansiomerkki kultaisin ristein. Kiitossanoissaan Volama tähdensi mm. sitä,
ettei ole enää mielekästä kävellä useita maratoneja viikossa, vaan osallistua
niihin mahdollisimman useassa maassa. Hän on tähän mennessä juossut maratonin
56:ssä eri maassa ja häneltä kuluu kolmet juoksutossut vuodessa ja maratonien
kokonaismäärä on lähes 800.
Tapani Larimo esitteli kuusi nuorta urheilustipendiaattia ja luovutti kullekin 100 €:n
lahjakortin Anni-Sofi Ankkurille, Veera Hakomäelle, Saana Lappalaiselle, Aapo
Pasaselle, Anu Tuomistolle ja Juuso Toivoselle, mikä oikeuttaa käyttää hyväksi
Lakeus Sportin välinevalikoimaa. Reijo Naalivaara palkittiin Häjyjen jäsenistä eniten
hiihtokilometrejä saavuttaneena hiihtäjänä.
Häjyjen ensimmäinen puheenjohtaja, kunniajäsen ja Häjyjen jäsen nro 1 Simo
Nikula piti vireän muistelopuheenvuoron seuran alkuajoista kertoen mm. seuran
logon synnystä Usko Mutkan avulla. Koko ikänsä kestänyt ja vielä jatkuva
monipuolinen liikuntaharrastus on säilyttänyt hänessä reippaan olemuksen ja vireän
mielen.
Kokouksen juhlapuheen piti KOK:n jäsen Sari Essayah, joka tähdensi teemaa, jossa
liikuntaa pitää olla kaikille ja kilpaurheilua sitä kaipaaville. Liikunnalla on
kansantaloudellinen ja terveyttä ylläpitävä vaikutus. Varsinkin nuorten kannustus
liikuntaan on tärkeää, sillä varsinkin varusmiesten peruskunto on romahdusmaisesti
heikentynyt. Esimerkkinä puhujan RUK:ssa opiskeleva vävyehdokas oli arvioinut
alokkaiden kehnoa kunto siten, että ”anoppi kävelee kovempaa kuin te juoksette”.
Ei ole varaa olla liikkumatta. Oma vastuu ratkaisee. Kaikki liikuntaa edistävät
järjestöt ja seurat, kuten Häjyt ovat hyvänä esimerkkinä siinä toiminnassa, joka
edistää kansan liikuntatottumuksia ja siten parantaa kansan hyvinvointia.
Omaksutut liikuntatavat parantavat omatoimisuutta ja virkeyttä ja vähentävät
altistumista kaatumisiin ja siitä aiheutuviin mahdollisiin lonkkamurtumiin.
Politiikassa esiintyy kädenvääntöä määrärahoista: liikuntaan sijoitettu raha
vähentää sosiaali- ja terveydenhoitoon tarvittavaa määrärahaa. Liikunnan kautta
saadaan lääkkeet ilmaiseksi. Mielenterveysongelmat ovat kasvamaan päin varsinkin

nuorten kohdalla. Yhteisöllisyys ja yhdessä oleminen kaverien kanssa auttavat
toisiaan. Talkooperinne ja yhdessä tekeminen kehittää aktiivista kanssatoimintaa ja
lisää vastuun kantamista.

2. Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d)
ääntenlaskijat
Puheenjohtaja avasi varsinaisen syyskokouksen klo 14.20 ja kokouksen
puheenjohtajaksi valittiin Mauri Volama, sihteeriksi Heikki Kotkanoksa, pöytäkirjan
tarkistajiksi Leena Myllykangas ja Pekka Lehtisola sekä ääntenlaskijoiksi edelliset.

3. Todetaan läsnäolevat, äänioikeutetut jäsenet
Kokouksen osallistujien lukumäärä oli 50, joista äänioikeutettuina 40 seuran jäsentä.
Liite

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin 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, joka hyväksyttiin. Samoin hän
esitteli talousarvion vuodelle 2018, joka yksimielisesti hyväksyttiin.

9. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle uudet
jäsenet
Erovuoroisista johtokunnan jäsenistä Heikki Kotkanoksa, Pentti Ritala, Hannele
Takala ja Kari Haukkala suostuivat jatkamaan, mutta Heimo Martikkala luopui
paikastaan johtokunnan jäsenenä ja hänen tilalleen valittiin Pekka Lehtisola.

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
Toiminnantarkastajat Tapani Larimo ja Leena Myllykangas ja heidän varahenkilönsä
Esa Sillanpää ja Jorma Luomanperä valittiin uudelleen.

11. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on
jäsenenä
Johtokunnalle annettiin valtuudet valita edustajat järjestöihin ja yhteisöihin.

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat: mm. nimetään kunniajäsenet
Kunniajäseniksi nimettiin Ossi Martikkala, Heimo Martikkala ja Tapani Larimo.

13. Päätetään kokous
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.54 ja kiitti Sari Essayahia ja Simo Nikulaa
puheenvuoroistaan ja muita osallistujia aktiivisuudesta.
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