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Varsinainen vuosikokous

Aika:

10.4.2016 klo 15.00

Paikka:

Hirvihovi, Kuusitie 1, 32210 LOIMAA

1)

Kokouksen avaaminen
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Timo Marjomäki avasi kokouksen klo 15.02 ja
toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

2)

Kokouksen järjestäytyminen
Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
Päätös: Kokouksen puheenjohtaja Henrik Ojanotko, sihteeri Ritva Vallivaara-Pasto,
ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Hanna Vauhkonen ja Unto Stenroos.

3)

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös: Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti kokouskutsu on lähetetty 2 viikkoa ennen
vuosikokouksen ajankohtaa sähköpostilla ja muutama postin välityksellä. Näin ollen
kokouksen laillisuuden ehdot täyttyvät. Kokouksen ollessa varsinainen vuosikokous,
päätösvaltaisuuden toteamista ei edellytetä.

4)

Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Muutettiin asiakohtien 7 ja 8 järjestys. Lisätään uusi asiakohta (8)
toimintasuunnitelman 2016 ja budjetin 2016 esittäminen.

5)

Katsaus toimikauteen 2015
Esitys: Esitetään toimikauden 2015 tilinpäätös, vuosikertomus ja toimintatarkastajan
lausunto.
Päätös:

Timo

Marjomäki

esitteli

toimikauden

tilinpäätöksen. Yhdistyksen toiminnantarkastaja

2015

vuosikertomuksen

ja

Outi Nummi 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 2015 hallitukselle.

6)

Toimikauden 2015 tilinpäätöksen vahvistaminen ja hallituksen vastuuvapauden
myöntäminen
Esitys: Päätetään toimikauden 2015 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämistä toimikauden 2015 hallitukselle.
Päätös: Hyväksytään toimikauden 2015 tilinpäätös. Myönnetään yhdistyksen
toimikauden 2015 hallitukselle vastuuvapaus.

7)

Jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruudesta päättäminen
Esitys: Päätetään yhdistyksen jäsenmaksun suuruudesta toimikaudelle 2016.
Yhdistyksen hallitus ehdottaa, että jäsenmaksuun ei tehdä muutoksia (jäsenmaksu 10
euroa varsinaisille jäsenille ja kannatusjäsenille). Lisäksi yhdistyksen hallituksen
jäsenille esitetään automaatiojäsenyyttä ja vapautusta jäsenmaksusta.
Päätös: Käytiin keskustelua jäsenmaksusta ja sen suuruudesta. Hyväksytään
yksimielisesti hallituksen ehdotus jäsenmaksusta, sen suuruudesta ja muista
reunaehdoista.

8)

Toimikauden 2016 toimintasuunnitelman ja budjetin esittäminen
Esitys: Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio toimikaudelle 2016.
Päätös: Esityksen mukaan. Timo Marjomäki esitteli toimintasuunnitelman ja budjetin.
Käydyn

keskustelun

perusteella

todetaan

seuraavat

toimintasuunnitelman

tarkennukset:
-

yhdistys kartoittaa uusien tapahtumasijaintien mahdollisuutta

-

yhdistys suunnittelee uusien tapahtumamuotojen, kuten itsepalvelumaratonien
toteuttamista

-

yhdistys kartoittaa uusia yhteistyömahdollisuuksia yhdistyksen luonteeseen
soveltuvien tahojen, esim. seurojen, yhdistyksien ja muiden tapahtumajärjestäjien
kanssa

-

korostetaan, että yhdistyksen toiminta on kaikille avointa

-

panostetaan entisestään yhdistyksen toiminnan kehittämiseen, esim. jäsenetujen
edistämiseen

9)

Toimikauden 2016 toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen
Esitys: Vahvistetaan toimikauden 2016 toimintasuunnitelma ja budjetti.
Päätös: Esityksen mukaan.

10)

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja kuuden jäsenen valinta
Esitys: Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja kuusi jäsentä toimikaudelle
2016.
Päätös: Esityksen mukaan. Timo Marjomäki on esittänyt halukkuutensa toimia
yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen jäseniksi esittivät halukkuutensa
Hanna Vauhkonen, Unto Stenroos, Jorma Kurittu, Ritva Vallivaara-Pasto, Timo
Tollola ja Janne Saarinen.
Ei muita esityksiä, todetaan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta
yksimielisesti.

11)

Toiminnantarkastajien valinta
Esitys: Valitaan yhdistykselle kaksi toiminnantarkastajaa.
Päätös:

Valitaan

ensisijaiseksi

toiminnantarkastajaksi

varatoiminnantarkastajaksi Juha Nurmela.

Mauri

Volama

ja

12)

Jäsenten esittämien asioiden käsittely
Ei käsiteltäviä asioita.

13)

Hallituksen muiden asioiden käsittely
Esitys:

Hallitus

esittää

yhdistyksen

kunniajäseneksi

Kalevi

Saukkosta.

Kunniajäsenellä on automaatiojäsenyys ja täten vapautuu jäsenmaksuvelvoitteesta.
Päätös: Hyväksytään Kalevi Saukkonen kunniajäseneksi yksimielisesti.

14)

Yhdistyksen vuoden jäsenen valinta
Esitys: Valitaan yhdistyksen vuoden jäsen.
Päätös: Vesa Järvenpää valittiin toimikauden 2015 vuoden jäseneksi. Vuoden jäsen
on oikeutettu osallistumaan yhdistyksen tapahtumiin ilman osallistumismaksun
maksamista (pl. erikoistapahtumat). Vesa Järvenpää oli läsnä kokouksessa ja hänelle
luovutettiin pokaali (kiertopalkinto).

15)

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.58.

Vakuudeksi

Henrik Ojanotko

Ritva Vallivaara-Pasto

Kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen sihteeri

Unto Stenroos

Hanna Vauhkonen

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

