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Varsinainen vuosikokous

Aika:

13.4.2019 klo 19:08

Paikka:

Pukinmäen liikuntahalli, Kenttätie 3 Helsinki

Osallistujat: nimilista liitetiedostossa

1)

Kokouksen avaaminen
Yhdistyksen hallituksen jäsen Jorma Kurittu avasi kokouksen klo 19:08 ja toivotti
läsnäolijat tervetulleeksi.

2)

Kokouksen järjestäytyminen
Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. Ehdotettiin Veikko Ollilaa puheenjohtajaksi ja Ritva
Vallivaara-Pastoa sihteeriksi sekä Juha Kemiläistä ja Juha Paleniusta ääntenlaskijoiksi
ja pöytäkirjan tarkastajiksi.
Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veikko Ollila, sihteeriksi Ritva
Vallivaara-Pasto pöytäkirjantarkastajiksi Juha Kemiläinen ja Juha Palenius, jotka
toimivat samalla myös ääntenlaskijoina.

3)

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös: Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti kokouskutsu on lähetetty 7.2 sähköpostilla
ja lisäksi kokouksen asialista 30.3 sähköpostilla sekä niille, joilla ei ole sähköpostia
kirjeenä. Näin ollen kokouksen laillisuuden ehdot täyttyivät. Kokouksen ollessa
varsinainen vuosikokous, päätösvaltaisuuden toteamista ei edellytetä.

4)

Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Hallitus esittää muissa
asioissa

kunniajäseniä

sekä

tarjousta

osallistua

edullisemmalla

hinnalla

Mansikkamaratonille.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

5)

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
Esitys: Esitetään toimikauden 2018 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan
lausunto.
Päätös: Jorma Kurittu esitteli tilinpäätöksen. Ritva Vallivaara-Pasto esitteli
toimikauden 2018 vuosikertomuksen. Yhdistyksen toiminnantarkastaja Mauri Volama
on tarkistanut yhdistyksen toiminnan ja toiminnantarkastuslausunnon mukaan
yhdistyksen toiminta on noudattanut yhdistyksen sääntöjä, yhdistyslakia ja yleisiä
hyvän toiminnan reunaehtoja. Lisäksi tarkastuksessa ei havaittu, että yhdistykselle
olisi

aiheutunut

minkäänlaista

vahinkoa.

Em.

huomioihin

perustuen

toiminnantarkastaja ehdottaa vastuuvapauden myöntämistä yhdistyksen toimikauden
2018 hallitukselle.

6)

Toimikauden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen ja hallituksen vastuuvapauden
myöntäminen
Esitys: Päätetään toimikauden 2018 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämistä toimikauden 2018 hallitukselle.
Päätös: Hyväksytään toimikauden 2018 tilinpäätös. Myönnetään yhdistyksen
toimikauden 2018 hallitukselle vastuuvapaus.

7)

Toimikauden 2019 toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
Esitys: Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio toimikaudelle 2019. Ritva
Vallivaara-Pasto esitteli toimintasuunnitelman ja Jorma Kurittu budjetin. Käytiin
keskustelua, että tapahtumia pitäisi järjestää myös muilla paikkakunnilla, näistä voisi olla
mahdollisuus

saada

toimintasuunnitelmaan

myös
myös

uusia

jäseniä

tapahtumien

seuraan.

Ehdotettiin,

järjestäminen

muilla

että

lisätään

paikkakunnilla.

Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta ja budjetista ja mitalihankinnan kustannuksia

vähentävästä merkityksestä myös vuoden 2020 talouteen. Nyt tehty mitalihankinta on
tehty kahden vuoden tarpeisiin ja siten ensi vuonna ei liene kyseistä kustannusta.
Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma keskustelussa esiin tulleiden muutosten
kera ja budjetti esityksen perusteella toimikaudelle 2019 .

8)

Jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruudesta päättäminen
Esitys: Päätetään yhdistyksen jäsenmaksun suuruudesta toimikaudelle 2019.
Yhdistyksen hallitus ehdottaa, että jäsenmaksuun ei tehdä muutoksia (jäsenmaksu 10
euroa

varsinaisille

jäsenille

ja

kannatusjäsenille).

Jäsenmaksu

laitetaan

vuosikokouskirjeeseen ja viimeinen maksupäivä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen ehdotus pitää jäsenmaksu ennallaan
ja jäsenmaksuun eräpäivä.

9)

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja kuuden jäsenen valinta
Esitys: Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja kuusi jäsentä toimikaudelle
2019. Hanna Vauhkonen on ilmoittanut eroavansa hallituksesta. Hänen tilalleen
ehdotetaan

Anu

Ossberg.

Ehdotetaan

puheenjohtajaksi

Timo

Marjomäkeä,

hallitukseen ehdotetaan Jorma Kurittua, Janne Saarista, Unto Stenroosia, Timo
Tollolaa, Anu Ossberg ja Ritva Vallivaara-Pastoa. Kaikki ehdotetut ovat ilmaisseet
halukkuutensa jatkoon.
Päätös: Muita esityksiä ei tullut, valittiin ehdotetut henkilöt yksimielisesti jatkamaan
tehtävässä.
10)

Toiminnantarkastajien valinta
Esitys: Valitaan yhdistykselle kaksi toiminnantarkastajaa. Esitetään Mauri Volamaa
varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi ja Juha Nurmelaa varatoiminnantarkastajaksi.
Päätös:

Valittiin

ensisijaiseksi

toiminnantarkastajaksi

Mauri

Volama

ja

varatoiminnantarkastajaksi Juha Nurmela.

11)

Jäsenten esittämien asioiden käsittely
Ei ole.

12)

Hallituksen muiden asioiden käsittely
1) Hallitus esittää, että kutsutaan 1000 maratonia juosseet seuran kunniajäseniksi.
Kannatetaan ehdotusta.

2) Mansikkamaraton, Säkylään saatu erikoistarjous. Käytiin keskustelua saaduista
alennuksista tapahtumiin ja ehdotettiin, että jäsenet voisivat myös itse lähestyä
tapahtumien järjestäjiä.
Päätös: hyväksyttiin molemmat ehdotukset.
13)

Yhdistyksen vuoden jäsenen valinta
Esitys: Valitaan yhdistyksen vuoden jäsen. Hallitus esittää vuoden jäseneksi Juha
Nurmelaa, hän on järjestänyt tapahtumia ja osallistui Suomen halkijuoksuun ja ollut
aktiivisesti kehittämässä erilaisia tapahtumia.
Päätös: valittiin toimikauden 2018 vuoden jäseneksi Juha Nurmela. Vuoden jäsen on
oikeutettu

osallistumaan

yhdistyksen

tapahtumiin

ilman

osallistumismaksun

maksamista (pl. erikoistapahtumat) ja jäsenmaksua ei tarvitse maksaa vuonna 2019.
Juha Nurmela ei ollut läsnä kokouksessa.
14)

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:14

Vakuudeksi

Veikko Ollila

Ritva Vallivaara-Pasto

Kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen sihteeri

Juha Kemiläinen

Juha Palenius

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

