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KAINUUN HIIHTO RY:n VUOSIKOKOUS 

 

Aika 2.8.2016 klo 18.00 

Paikka Vuokatti Urheiluopisto 

 

 

1. Kokouksen järjestäytyminen 

Kainuun Hiihdon puheenjohtaja Arto Tolonen avasi kokouksen klo 18.19. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Väisänen 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Sirpa Härkönen 

Pöytäkirjan tarkastaminen tehdään sähköisesti 

 

2. Todetaan edustettuna olevat yhdistyksen jäsenet sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokouksessa läsnä 7 henkilöä. 

Äänioikeutetut jäsenet edustivat seuraavia jäsenseuroja: Kuhmo-Ski, Paltamon Urheilijat, Ristijärven Pyry ja 

Vuokatti Ski Team Kainuu 

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esitetään edellisen toimintakauden toimintakertomus 

Vuosikokous käsitteli ja hyväksyi kauden 2015 -2016 toimintakertomuksen seuraavin korjauksin. Kainuun Hiihto 

hankki yhteistyössä Kainuun OP – liiton ja Intersport Piipposen kanssa kilpailunumerot .  

 

4. Esitetään yhdistyksen tili- ja toiminnantarkastuskertomus edelliseltä toimintakaudelta sekä 

      toiminnantarkastajan siitä antama lausunto 

 Vuosikokous käsitteli edellisen toimintakauden tili- ja toimintakertomuksen. Tilikauden tulos +1029,94€. 

Vuosikokoukselle esitettiin toiminnantarkastajan lausunto. 

 

5. Päätetään tilinpaatoksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja 

       muille tilivelvollisille  

 Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. 

 

6. Esitetään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio 

Vuosikokous käsitteli kauden 2016 -2017 toimintasuunnitelman ja talousarvion. 

 

7. Vahvistetaan seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma ja päätetään liittymis- ja 

       jäsenmaksujen suuruus.  

Vuosikokous hyväksyi johtokunnan esityksen kauden 2016-2017  toiminta- ja taloussuunnitelmaksi  

Varainhankintaan panostettava jatkossa vahvasti nuorisoliikunnan ja leiritystoiminnan mahdollistamiseksi. 

 

Vuosikokous vahvisti kauden 2016-2017 jäsenmaksuksi 100€ 

 

8. Valitaan 4-8 henkilöä johtokuntaan ja 4 varajäsentä, jotka eivät ole henkilökohtaisia. 

Erovuorossa varsinaisista jäsenistä Antti Jokela ja Tino Tiilikainen ja varajäsenistä Niina Kähkönen ja Miia 

Kemppainen. 



 

Kauden 2016-2017 jatkavat  varsinaisista jäsenistä Mikko Alakärppä ja Sirpa Härkönen sekä varajäsenistä Jarmo 

Juntunen ja Ilkka Jarva. 

Vuosikokous valitsi johtokuntaan varsinaisiksi jäseniksi Antti Jokelan ja Tino Tiilikaisen. Varajäseniksi valittiin 

erovuoroisten tilalle Niina Kähkönen ja Jussi Piirainen.  

 

9.  Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan tulevan vuoden 

       tilejä ja hallintoa  

 Vuosikokous valitsi toiminnantarkastajaksi Jukka Daavittilan ja varatoiminnantarkastajaksi Kimmo Väisäsen 

 

10.  Käsitellään muut yhdistyksen johtokunnan tai jäsenten esittämät asiat  

Muita asioita ei esitetty käsiteltäväksi. 

 

11.  Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.04 

 

 

 

 

 

 

___________________________________  ___________________________________ 

Kimmo Väisänen, puheenjohtaja  Sirpa Härkönen Sihteeri 

 


