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KOKOUSKUTSU , sääntömääräinen syyskokous 2015.                                                             

Paikka : Suomen Ilmailumuseon kabinetti,Karhumäentie 12  (Tietotie 3) Vantaa 
http://ilmailumuseo.fi/info/

Aika : Lauantaina 14.11.2015 klo 13.00,hallitus kokoontuu klo 12.00

Asialista alempana tässä kutsussa sekä alla linkki yhdistyksen sääntöihin.

http://www.seniorskydivers.com/senior_skydivers_ry/saannot/

Tervetuloa isolla joukolla,kahvitarjoilua paikalla.

Senior Skydivers ry:n hallitus

ASIALISTA syyskokoukselle 2015

1.  Kokouksen avaus

2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja,sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

3.  Laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.  Yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2016.

5.  Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vuosiksi 2016-2017
( http://www.seniorskydivers.com/yhteystiedot/hallitus_ja_toimihenkilot/ )

6.  Valitaan jäsensihteeri / rahastonhoitaja vuodelle 2016.
( Tänä vuonna tilintarkastus tehty ulkoistettuna mutta tekijä kylläkin ihan hyppypiireistä vankalla 
kirjanpito kokemuksellaan ja alustavasti sovittu myös jatkosta,kyseessä oli johtokunnassa tehty 
päätös yhdistyksen toimihenkilöiden tehtävien jakamiseksi )

7.  Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilönsä vuodelle 2016.

8.  Vuoden 2016 talousarvio sekä päätetään jäsenmaksun suuruus vuodelle 2016.(Aineisto jaetaan 
kokouksessa).

9.  Vuoden 2016 toimintasuunnitelma. (Aineisto jaetaan kokouksessa).

10. Senior Skydiversien nettisivut ja historiikki,infoa asiasta.
http://www.seniorskydivers.com/ajankohtaista/laskuvarjourheilun_historiaan_lisaa_kuvia/
http://www.seniorskydivers.com/ajankohtaista/historiakuvialisatty_jalbumiin/

11. Museotoiminta Suomen Ilmailumuseolla Vantaalla Senior Skydiversien osastolla,yleiskatsaus.
http://www.seniorskydivers.com/seniorien_historiaa/kuvagalleria/ilmailumuseo/

http://ilmailumuseo.fi/info/
http://www.seniorskydivers.com/ajankohtaista/historiakuvialisatty_jalbumiin/
http://www.seniorskydivers.com/ajankohtaista/laskuvarjourheilun_historiaan_lisaa_kuvia/
http://www.seniorskydivers.com/yhteystiedot/hallitus_ja_toimihenkilot/
http://www.seniorskydivers.com/senior_skydivers_ry/saannot/
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12. Arvonta,syyskokoukseen osallistujien kesken arvotaan 2 pl Messerschmitt-simulaattorilentoja 
tai vaihtoehtoisesti tuulitunnelilentoja Siriuksessa.On myös mahdollisuus käyttää vastaava summa 
Ilmailumuseolla myytäviin tuotteisiin,vaihtoehdot samanarvoiset kustannuksiltaan ja lahjakortti 
periaatteella.
http://ilmailumuseo.fi/simulaattorit/
http://ilmailumuseo.fi/museokauppa/
http://www.siriussport.fi/FI/Lenn%C3%A4/
Senior Skydivers ry:n arvontapalkintoihin ei sisälly vakuutusta mahdollisten ”kolhujen” varalta.

13. Muut asiat

14. Palkitaan 2015 Paraoskari ( tässä kohdin saatetaan poiketa kokousjärjestyksestä mikäli 
Paraoskari-palkitun matka-aikataulussa järjestelyongelmia,arvioin Paraoskari-palkitsemisen 
ajankohdan ilman muutoksia n. klo 14.30 tapahtuvaksi).

15. Kokouksen päättäminen.

29.10.2015 Markku O. Hämäläinen
Jäsensihteeri / rahastonhoitaja
markku.ham@gmail.com
044 3073034

TIIVISTETTY KATSAUS vuoden 2015 tapahtumiin

Kevätkokous pidettiin 25.04.2015 Suomen Ilmailumuseolla jossa myös palkittiin Juniori stipendin 
saaja.
http://www.seniorskydivers.com/senior_skydivers_ry/tapahtumia_ja_tarinoita/senior_skydiversin_k
evatkokous/

Lauri Oksanen avasi pitkän hyppyuransa 50. vuoden Utissa.
http://www.seniorskydivers.com/senior_skydivers_ry/tapahtumia_ja_tarinoita/50_hyppyvuosi/

Perinteinen tapaaminen Porin torilla.
http://www.seniorskydivers.com/senior_skydivers_ry/tapahtumia_ja_tarinoita/senioritapaaminen_p
orin_torilla_kopio/

Senioreita mukana Vantaalla Museon Yö ja Lastenpäivä tapahtumissa.
http://www.seniorskydivers.com/senior_skydivers_ry/tapahtumia_ja_tarinoita/ilmailumuseon_yo_ja
_lasten_paiva_16-1752015/

Kiinnostuneita jäseniämme näkyi myös Helsinki Fly In tapahtumassa.
http://www.seniorskydivers.com/senior_skydivers_ry/tapahtumia_ja_tarinoita/helsinki_fly_in/

http://www.seniorskydivers.com/senior_skydivers_ry/tapahtumia_ja_tarinoita/helsinki_fly_in/
http://www.seniorskydivers.com/senior_skydivers_ry/tapahtumia_ja_tarinoita/ilmailumuseon_yo_ja_lasten_paiva_16-1752015/
http://www.seniorskydivers.com/senior_skydivers_ry/tapahtumia_ja_tarinoita/ilmailumuseon_yo_ja_lasten_paiva_16-1752015/
http://www.seniorskydivers.com/senior_skydivers_ry/tapahtumia_ja_tarinoita/senioritapaaminen_porin_torilla_kopio/
http://www.seniorskydivers.com/senior_skydivers_ry/tapahtumia_ja_tarinoita/senioritapaaminen_porin_torilla_kopio/
http://www.seniorskydivers.com/senior_skydivers_ry/tapahtumia_ja_tarinoita/50_hyppyvuosi/
http://www.seniorskydivers.com/senior_skydivers_ry/tapahtumia_ja_tarinoita/senior_skydiversin_kevatkokous/
http://www.seniorskydivers.com/senior_skydivers_ry/tapahtumia_ja_tarinoita/senior_skydiversin_kevatkokous/
mailto:markku.ham@gmail.com
http://www.siriussport.fi/FI/Lenn%C3%A4/
http://ilmailumuseo.fi/museokauppa/
http://ilmailumuseo.fi/simulaattorit/
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Malmin kentän kannatusta.
http://www.seniorskydivers.com/senior_skydivers_ry/tapahtumia_ja_tarinoita/senior_skydivers_pu
olustaa_malmin_kenttaa/

Historiikki.
http://www.seniorskydivers.com/ajankohtaista/historiakuvialisatty_jalbumiin/

Antero Takkala vierailulla.
http://www.seniorskydivers.com/ajankohtaista/antero_takkala_malmilla/

Vaasan Laskuvarjokerhon historiikki
http://www.seniorskydivers.com/ajankohtaista/vaasan_laskuvarjokerhon_historiikki_valmistunut/

SM kisat,kisat menikin niin ripeästi että aiottu seniori-tapaaminen myöhästyi mutta senioreita silti 
paikalla niin hyppäämässä kuin toimihenkilöinä.Perinteiset palkinnot yhdistykseltämme jaettu.
http://www.seniorskydivers.com/palkitut/fs_4-way_palkinnot/

Tulevaa.
http://www.seniorskydivers.com/senior_skydivers_ry/tapahtumia_ja_tarinoita/jasentapaaminen_191
22015/

Kuluvalla kaudella senioreita ollut aktiivisesti varjon varassa kuin tuulitunneleissa lentämässä.

HUOM!

Uusia toimihenkilöitä kaivataan yhdistyksemme riveihin tekemään arvokasta vapaaehtoista 
järjestötyötä pitkäikäisen yhdistyksemme puolesta,juhlavuosikin lähestyy.

Yhteyksien ja neuvottelujen osalta hyödynnetään pitkälti tietokoneita joten toimihenkilönä 
toimiminen ei edellytä jatkuvaa kokouksiin matkustelua.

Kyselkää ystävällisesti halukkaita ja ehdottakaa.

Ehdotuksia liittyen yhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin otetaan mielellään vastaan.

Ystävällisin terveisin,

Markku O. Hämäläinen

http://www.seniorskydivers.com/senior_skydivers_ry/tapahtumia_ja_tarinoita/jasentapaaminen_19122015/
http://www.seniorskydivers.com/senior_skydivers_ry/tapahtumia_ja_tarinoita/jasentapaaminen_19122015/
http://www.seniorskydivers.com/palkitut/fs_4-way_palkinnot/
http://www.seniorskydivers.com/ajankohtaista/vaasan_laskuvarjokerhon_historiikki_valmistunut/
http://www.seniorskydivers.com/ajankohtaista/antero_takkala_malmilla/
http://www.seniorskydivers.com/ajankohtaista/historiakuvialisatty_jalbumiin/
http://www.seniorskydivers.com/senior_skydivers_ry/tapahtumia_ja_tarinoita/senior_skydivers_puolustaa_malmin_kenttaa/
http://www.seniorskydivers.com/senior_skydivers_ry/tapahtumia_ja_tarinoita/senior_skydivers_puolustaa_malmin_kenttaa/



