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Alkuvuoden 2016 tapahtumia 

Kerhoilta järjestetään torstaina tammikuun 14, kello 18.  Tällöin  Pentti Kostamo tarinoi Saabin 

Uudenkaupungin alkuajoista. Lisäksi katsellaan  valokuvia ja tarvittaessa jutellaan mistä vaan. Tuokaapa 

kuvianne tikulle tallennettuina. Tilaisuus on Klaukkalassa, Uudenmaan Leipä (Cafe Hugo, kokoustila), 

Klaukkalantie 69. 

 

Vuosikokous pidetään torstaina, helmikuun 18, kello 18. Paikkana on Uudenmaan Leipä (Cafe Hugo, 

kokoustila), Klaukkalantie 69.  

 Esityslista  

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja  
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (Hallituksen ehdotus 6) 
10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sääntöjen 9 pykälän mukaan (erovuorossa Kari 

Huotari, Lasse Mäkelä ja Jarmo Salminen) 
11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa 
12. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta (Hallituksen esitys: ei liittymismaksua, 

jäsenmaksut 15 €, kannatusjäsenet 100 € ja ainaisjäsenet 150 €. Lisäksi hallitus esittää, että niiltä 
jäseniltä, jotka haluavat jäsenkirjeen paperilla, peritään 5 euron postitusmaksu). 

13. Päätetään hallituksen ja toiminnantarkastajien palkkioista 
14. Esitetään toiminta- ja taloussuunnitelma 
15. Ilmoitusasiat 
16. Kokouksen päättäminen 

 

Sunnuntaina, maaliskuun 6. tehdään retki Talvi-Heikki markkinoille. Yhdistyksen maksama Korsisaaren 

bussi lähtee kirkonkylän linja-autoasemalta kello 7.00 ja ajaa Rajamäen kautta ja ottaa tarvittaessa 

kyytiläisiä matkankin varrelta. 

 Ilmoittautumiset 25. helmikuuta mennessä  Mika Lönnrotille,  050 517 2026   

Wanhat Masiinat kalenteri 2016 

Kalentereita on vielä muutama kappale jäljellä. Hinta on 10 euroa. Niitä saa Kari Kaartamalta, 0400 407 673 

tai  kari.kaartama(at)wanhatmasiinat.fi  

 



Uudet jäsenet 

Uudeksi jäseneksi on hyväksytty Harri Pohjantuuli, Klaukkalasta, Kai Uhlbäck, Kirkonkylästä ja Reijo Vaino 

Mäntsälästä. 

 

Loppuvuoden 2015 toiminnasta  

Lepsämä-päivään osallistui WM:stä 6 autoa ja palaute oli kiittävää puolin ja toisin. 

Mopoajo oli syyskuun alussa ja reitin ajoi 27 mopoa. Sateisen kesän jälkeen sääkin suosi muutoinkin 
onnistunutta tapahtumaa. 
 
Lokakuussa tehtiin Tampere-Sastamala-retki.  Tampereen rompetorilta löytyivät ensimmäiset hyödykkeet. 
Täältä jatkettiin Sastamalaan ja aluksi Vammalan traktorimuseoon, jossa juotiin kahvit ja tutustuttiin 
kohtalaiseen määrään erimerkkisiä traktoreita. Sen jälkeen oli vuorossa naapurissa Vettenrannan classic-
hajottamo, joka  todettiin liki uskomattomaksi. Kaksi hallillista tavaraa – osa jopa uusia - hyvässä 
järjestyksessä ja hinnat kohtuulliset. Aika ja kuljetuskapasiteetti rajasivat riemukasta vierailua. 
 

Marraskuussa olleessa pikkujoulussa Palojoella oli jäsenistö myös hyvin edustettuna ja ilta sujui mukavasti 
perinteisen kaavan mukaan mm hanurin säestyksellä joululauluja lauleltaessa.  

Juhlassa jaettiin myös yhdistyksen pöytästandaarit Ilpo Airilla ja Markus Järvelle. 

  

Tapaamisiin kerhoillassa ja vuosikokouksessa 

 Hallitus 


