Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Kampin
palvelukeskuksessa Helsingissä 29. maaliskuuta 2017 klo 16 ‐17.30. Paikalla oli
hallituksen jäsenten lisäksi puolen tusinaa yhdistyksen muuta jäsentä.
Kokouksen puheenjohtajana toimi yhdistyksen kunniajäsen, entinen puheenjohtaja
Antti Lanamäki.
Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä
annettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Viime vuosihan oli yhdistyksen juhlavuosi ja
sen vuoksi tapahtumarikas sisältäen 75‐vuotisjuhlat, tammisunnuntain kirkkopyhän
Hämeenkylän kirkossa Vantaalla, Kauhavan kuntavierailun ja itsenäisyyspäivän juhla
6.12 sekä uutena nuorille suunnatun kirjoituskilpailun
”Eteläpohjalaisuus/Pohjalaisuus Nyt”.
Vuodelle 2017 hyväksyttiin toimintasuunnitelma, joka noudattaa totuttuja latuja.
Yhdistys mm. jatkaa nuorten kirjoituskilpailua, keväällä oli Kurikan ja syksyllä tulee
uusi kuntavierailu sekä muita tilaisuuksia. Säännöt saatettiin ajan tasalle mm.
poistamalla mahdollisuus uuteen ainaisjäsenyyteen ja vuosikokouksen
koollekutsumisaika muutettiin 14 päivää vastaamaan yleistä yhdistyslakia. Nykyiset
ainaisjäsenet säilyttävät olemassa olevat oikeutensa. Jäsenmaksuksi vuodelle 2018
päätettiin 20 euroa.
Hallituksessa jatkaa puheenjohtajana Jaakko Antero Ojala (kausi 2016‐2018).
Hallituksen erovuorossa olevista jäsenistä valittiin jatkamaan vuosikokouksesta 2017
– vuosikokoukseen 2019: Henrik Lamberg, Ritva Viitamäki, Vilho Korkeamäki, Hilkka
Kotkamaa, Mikko Hunnakko, Keijo Kiviluoma ja hallituksen uusi jäsen Elina Tikkala.
joka korvaa erovuorossa olleen Elle Mäkisen. Hallituksessa jatkavat
vuosikokouksesta 2016 – vuosikokoukseen 2018: Antero Tala, Anita Molin, Tarmo
Ojaluoma, Suvi Lahdenmäki ja Helena Pyhälahti‐Räisänen.
Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2017 valittiin Veli Jaakko Ojala ja varatoiminnan‐
tarkastajaksi valittiin Ilkka Kaski.
Yhdistyksen puheenjohtaja Jaakko Antero Ojala kiitti hallituksen jättävää Elle
Mäkistä ansiokkaasta työstä yhdistyksen eteen sekä 5 vuotta kestäneestä
puheenjohtajan kaudesta (2011 ‐ 2016) että viime vuodesta, jolloin hän toimi
juhlatoimikunnan vetäjänä ja kokemuksellaan auttoi hallitusta monissa tehtävissä ja

juhlan valmisteluissa. Hänelle myös ojennettiin viime itsenäisyyspäivän juhlassa
Suomen Kotiseutuliiton kultainen ansiomerkki yli 20 vuotta kestäneestä työstä
kotiseutuasioiden parissa.
Kokouksen lopuksi Tarmo Ojaluoma esitteli yhdistyksen jäsenrekisterin ja
verkkosivujen uudistustyötä. Jäsenrekisteri on toteutettu Yhdistysavain
järjestelmällä, jota hoitaa Heikki Latvatalo. Entinen Putteri järjestelmä päättyi
31.3.2017 ja vanha tiedosto on kopioitu talteen. Uudet verkkosivut otettiin käyttöön
huhtikuussa (www.helsinginetelapohjalaiset.fi) aiempaa monipuolisempana ja niitä
kehitetään jatkuvasti kokemusten karttuessa. Kokous antoi kommentteja ja
toivomuksia verkkosivujen kehitystyöhön.

