
SVKMK ry:n Vuosikokous 

Paikka: Päivölän Kansanopisto 

Aika: 18.02.2017 

1 Vuosikokouksen avaus 

Reijo Hietanen avasi kokouksen kello 12.04.  

2 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Keijo Olander ja sihteeriksi Juha Huusari. 

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4 Valitaan pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat 

Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Tapio Myllymäki ja Anssi Krank. 

5 Hyväksytään esityslista 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työlistaksi. 

6 Esitellään 2016 toimintakertomus 
Kauden 2016 toimintakertomus oli ennakkoon jaettu osallistujille. 

2016 toiminta kertomus hyväksyttiin 

7 Esitellään kauden 2016 tilinkertomus ja kuullaan toiminnantarkastajien lausunto 
Kauden 2016 tilikertomus oli ennakkoon jaettu osallistujille. 

Kaarlo Salonen luki toiminnantarkastajien lausunnon. Tilinpäätös hyväksyttiin. 

8 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle toimintakaudelta 2016 

Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus toimikaudelta 2016. 

9 Valitaan hallituksen puheenjohtaja toimikaudelle 2017 

Ehdotettiin nykyistä puheenjohtajaa Reijo Hietasta joka valittiin 2017 puheenjohtajaksi. 

10 Valitaan neljä hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle 

Erovuorossa ovat: Juha Huusari, Harri Lattunen, Hannu Lehtimäki ja Olli Salonen 

Jäsenistön äänestyksellä erovuoroisten tilalle valittiin seuraavat henkilöt Keijo Olander, Harri Lattunen, Juha 
Huusari, Thorolf Priester. 

Hallituksessa jatkavat: Pentti Elo, Jonni Puhakka, Seppo Rehakka ja Raimo Vuoriniemi 

11 Valitaan toiminnan tarkastajat ja heidän varamiehensä 

Edellisellä kaudella toiminnantarkastajina toimivat Kaarlo Salonen Erkki Miettinen sekä varalla Pekka Urrila 

Toiminnan tarkastajiksi valittiin edellisenä vuonna toimineet Kaarlo Salonen Erkki Miettinen sekä varalle 
Pekka Urrila.  



Valitaan tarpeelliset jaostot. Edellisellä kaudella on toiminut tekninen jaos jonka vetäjänä on toiminut 
Pentti Elo. Teknisen jaoston vetäjänä jatkaa Pentti Elo. 

12 Valitaan enintään kaksi edustajaa liittokokoukseen 

Valtuutettiin hallitus valitsemaan keskuudestaan kaksi edustajaa liittokokoukseen. 

13 Valitaan, jos katsotaan tarpeelliseksi, jäsenehdokkaat liittohallitukseen. 

Ei katsottu tarpeelliseksi valita ehdokasta liittohallitukseen. 

14 Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintakaudelle 2017 

Reijo Hietanen kertoi tulevan kesän tapahtumista sekä kilpailuista jotka löytyvät kerhon tapahtuma sivulta. 
SM lähtöjen yhteydessä ajettavat Classic-lähdöt ovat vielä järjestäjien toimesta avoinna. 

Keskusteltiin myös näytös ajoista, jotka tulevat tapahtuma kalenterin mukaisesti kerhon sivuille. Raimo 
Vuoriniemi esitteli taloudellista tilannetta joka todettiin hyvin hoidetuksi, myös kerhon taloudellinen 
tilanne vaikutti hyvältä. 

Päätetään jäsen- ja liittymismaksut vuodelle 2018. Hallitus esittää henkilö vuosimaksuksi  30€ ( sisältää 
vakuutuksen) yhteisö vuosimaksuksi 100€  ja liittymismaksuksi 10€ 

Keskusteltiin jäsen ja liittymismaksuista vuodelle 2018, jotka päätettiin pitää ennallaan.  

15 Päätetään kunniajäsenten kutsumisesta kerhoon 

Vuosikokouksen päätöksellä kunniajäseneksi kutsuttiin Raimo Loponen. 

16 Muut esille tulevat asiat ja mahdolliset jäsenistön esitykset ennakkoon kerhon puheenjohtajalle. 

Reijo Hietanen kertoi tulevasta SVKMK kerhon kilpailusta. Tarkoitus olisi ajaa kaksi kilpailua viikonloppuna. 
Mahdollisuuksien mukaan kymmenen lähtöä ja myös paraati kuljettajilla olisi mahdollisuus ajaa harjoittelu 
päivänä rataa erittäin edullisella maksulla. 

Jäsenistöltä toivotaan aktiivisuutta osallistumista kerhon tapahtumaan ja tulemme myös tarvitsemaan 
toimitsijoita kilpailuun läpi viemiseen. Lahden moottoripyörämuseo on laajentamassa toimintaansa. 
Keskusteltiin mahdollisesta avustuksesta kerhon puolesta. Jäsenistö antoi valtuuden hallitukselle miettiä 
asiaa ja tehdä asiasta esityksen. 

Teknisen valiokunnan jäsen Pentti Elo kertoi, että runko ja moottoriyhdistelmä täytyy olla yhden mukainen 
konekortin saamiseksi. PM kilpailuissa otetaan tekninen lisätarkastus käyttöön, jossa arvotaan 
ohjaajakokouksessa kaksi luokkaa, jotka otetaan tekniseen tarkastukseen joissa todetaan pyörän laillisuus. 

Superbiken osalta tekninen valiokunta tehnyt päätöksen hallituksen kanssa, ettei luokkaa ajeta ja asiasta 
tulee erillinen tiedote kerhon sivuille.  

17 Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin kello 13:04. 

 

Keijo Olander      Juha Huusari 

 

Tapio Myllymäki     Anssi Krank 


