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    Jäsenkirje 1/2008   
    Kutsu vuosikokoukseen 
    20.2.2008    
 
 
Hyvä Me haapavetiset ry:n jäsen  
 

Vuosi on taas vaihtunut. Talvihan nyt pitäisi olla, mutta ei sitä ole vielä 
näkynyt. 
 
Tämän, niin kuin monen muun vastaavan yhdistyksen toimintaan pitäisi saada 
mukaan uusia aktiivisia jäseniä.  Nyt pitäisi jokaisen miettiä tykönään, onko 
hän itse halukas tai tietäisikö jonkun, jolla riittäisi intoa ja ideoita elvyttää 
kunnianarvoisan 28 -vuotiaan yhdistyksen  toimintaa. 
 
Yhdistyksen toiminta itsessään on arvokasta kotiseutuhengen ja perinteiden 
vaalimista. Toimintatapoja pitäisi nyt pystyä sillä tavalla uudistamaan, että 
saisimme mukaan entistä suuremman osan niistä kymmenistä tai ehkä 
sadoista pääkaupunkiseudulla asuvista entisistä haapavetisistä tai heidän 
jälkeläisistään. 
 

Haapaveden vuosikirja 
 

Lions Club Haapavesi yhteistyössä HAAPAVESI-lehden kanssa on jo kahtena 
vuotena toimittanut ja julkaissut Haapaveden vuosikirja –nimistä kirjaa. 
Kirjatoimikunta on lähestynyt yhdistystämme kirjeellä. Vuosikirjoja voi tilata 
vuosikirjatoimikunnan jäseneltä Anri Mäkiseltä ( anri.makinen@op.fi ). 
Vuosikirja 2007 (152 s.) maksaa 10 € ja Vuosikirja 2006 (115 s.) yhdessä 
Vuosikirja 2007:n  kanssa yhteishinta on 15 €. Kirjat sisältävät runsaasti 
Haapaveden tapahtumia kuluneilta vuosilta kuva-aineiston kera.   
 
Kannattaa tilata ja päivittää kerralla tietonsa entisen kotiseudun asioista. 
    

Sääntömääräinen vuosikokous 
   

Me haapavetiset ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina 
31.3.2008 alkaen klo 18.00 Olympiastadionilla Säätiön kokoushuoneessa.   

Stadionin tornin vieressä on parkkipaikkoja ja 
sisään mennään tornin vieressä olevasta 
pääovesta. Vahtimestari ohjaa toisessa 
kerroksessa sijaitsevaan kokoushuoneeseen.  

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:n 
mukaiset asiat. Liitteenä esityslista. 

Kokouksessa on kahvitarjoilu.  

Tervetuloa! 
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Raija Laru-Varis  Eero Niemelä 
puheenjohtaja  sihteeri 



 
 
ME HAAPAVETISET RY ESITYSLISTA 
 

 
 
VUOSIKOKOUS  31.3.2008  
 
Kokouksen avaus  
 
1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

kaksi ääntenlaskijaa 
 
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
   
4 Esityslistan hyväksyminen 
   
5 Vuosikertomuksen, tilien ja tilintarkastajien lausunnon käsittely 
   
6 Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

tilivelvollisille 
   
7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun 

suuruus  
   
8 Valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yksi uusi hallituksen jäsen 
 
9 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet 
   
10 Kunniajäsenten kutsuminen 
 
11 Kokouksen päättäminen 
 
Muita esille tulevia asioita 

 
 
 
 

 


