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                                    Rastivarsat ry 

  

Aihe Syyskokous 2014 

  

Päivämäärä ja 

paikka 

ti 25.11.2014, Kerho, Orimattila 

  

Aika Klo 18.00-18.58 

  

 

 

 

 

 
 

1 Kokouksen avaus 

Seuran puheenjohtaja Tomi Nieminen avasi kokouksen ja toivotti 

kaikki tervetulleeksi 

 

2 Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Lohikainen ja sihtee-

riksi Jenna Kuoppamäki. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaski-
joiksi valittiin Tatu Leirimaa ja Lauri Leirimaa. 

 

3 Läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 

Todettiin kokouksen osanottajat, joita oli paikalla 24 äänioikeu-

tettua jäsentä ja lisäksi 2 alle 18-vuotiasta seuran jäsentä (liite). 

 

4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin, että kutsu seuran syyskokoukseen oli julkaistu sääntö-

jen 10 §:n mukaisesti 2 viikkoa ennen kokousta Orimattilan Sa-

nomissa. Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, 

lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

5 Päättäminen mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran 

ohjelmassa tulevana toimikautena 

Päätettiin seuran liikunta- ja urheilulajeiksi tulevana kautena 
2015: suunnistus, hiihtosuunnistus, pyöräsuunnistus, ampuma-

suunnistus, tarkkuussuunnistus ja kuntourheilutoiminta. 

 

6 Päättäminen jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhtei-

söissä 

Päätettiin, että seura on 2015 jäsenenä seuraavissa järjestöissä: 

Päijät-Hämeen Suunnistus ry, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu 

ry, Suomen Suunnistusliitto ry ja Valo ry. 

 

7 Liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruu-
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den vahvistaminen 

Päätettiin, että jäsenmaksut tulevana kautena pidetään ennal-
laan ja ne ovat: aikuiselta 50 eur, lapsilta (alle 19-vuotiaalta) 25 

eur, perheeltä 80 eur ja harrastajalta 25 eur. Liittymisjäsenmak-

sua ei ole, kannattajajäsenmaksua ei ole määritelty. 

 

8 Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen 

Käytiin läpi johtokunnan laatima seuran toimintasuunnitelma 
2015 ja vahvistettiin se sellaisenaan.  

 

Käytiin läpi johtokunnan laatima seuran talousarvio 2015 ja vah-

vistettiin se seuran talousarvioksi. 

 

 

9 Johtokunnan muiden jäsenten ja varajäsenten valinta 

erovuoroisten tilalle 

Johtokunnan jäsenistä erovuorossa ovat Jenna Kuoppamäki, 
Markku Hämäläinen, Jorma Hämäläinen ja Juha Kyrö sekä vara-

jäsenistä Päivi Kaipiainen. 

 

Valittiin johtokuntaan edelleen Jorma Hämäläinen ja Markku hä-

mäläinen. Varajäseneksi valittiin edelleen Päivi Kaipiainen. Hannu 

Laiho valittiin varsinaiseksi johtokunnan jäseneksi. Uudeksi joh-
tokunnan jäseneksi valittiin Suvi Pelkonen ja uudeksi varajäse-

neksi Jari Nenonen. 

 

Seuran johtokunta 2015 on siten: Tomi Nieminen (puheenjohta-

ja), Jorma Hämäläinen, Markku Hämäläinen, Harri Hytönen, Rei-

ma Liikkanen, Harri Kettunen, Hannu Laiho, Suvi Pelkonen ja 
Antti Lepola sekä varajäsenet Päivi Kaipiainen ja Jari Nenonen. 

 

10 Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan va-

linta 

Valittiin seuran toiminnantarkastajaksi Timo Leirimaa ja varatoi-

minnantarkastajaksi Simo-Pekka Vennelä. 

 

11 Päättäminen seuran edustajista niihin järjestöihin ja 

yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä 

Päätettiin valtuuttaa johtokunta valitsemaan edustajat niihin jär-

jestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä. 

 

12 Muut asiat 

Esille ei tullut muita asioita. 

 

13 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 18.58. 
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Kokouksen jälkeen jaettiin palkinnot kauden parhaille sekä seu-

ran mestaruuskilpailujen mitalit. 

 

 

 
 

Timo Lohikainen   Jenna Kuoppamäki 

puheenjohtaja    sihteeri 

 

 

Pöytäkirja tarkastettu, __.__.2014 
 

 

 

 

Tatu Leirimaa       Lauri Leirimaa 


