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Vuosikokous 
Paikka Tammela, Oksjärven leirikeskus, Salomaantie 162. 
Aika 9.8, klo 14.00  
   

1. Kokouksen avaus 
- Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Mäkelä avasi kokouksen klo 14.05 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa 
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Mäkelä 
- Sihteeriksi Ari Hutka 
- Pöytäkirjan tarkastajina ja ääntenlaskijoina Keijo ja Antero Koskimies 

3. Todetaan läsnä olevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
- Kokoukseen osallistui 12 henkilöä. Ensimmäinen ilmoitus Tammelassa tapahtuu 
julkaisussa. Yhdistyksen kevät tiedotteessa jokainen jäsen sai tiedon kokouksesta. 
Forssan lehdessä 2.8.2015 ilmoitus myös jäsenistön ulkopuolisille henkilöille.  

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
- Esitylista hyväksyttiin ilman muutoksia. 

5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunnot 
 
- Vuosikertomus liitteenä. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto esiteltiin 
kokouksessa. 
 
- kokouksessa Eino Kujala kertoi päiväisen näkösyvyyden koppisaaressa olleen 2,55 
m ja mustalaiskarilla 2,70 m. Karilta saarta kohden 2,90m. Veneellä ajaessa järven 
pinnalla havaittiin kelluvan ruskeaa harsoa joka näkyi selkeiten veneen vanassa. 
 
- Eino Kujala kertoi EU-rahoitteisen projektin vaiheista. Eino on osallistunut hankkeen 
kokouksiin. 
 
- Toimintakertomuksen rahamäärät poistetaan julkisesta versiosta. 

6. Päätetään tilinpäätöksestä vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallituksella ja muille tilivelvollisille 
 
- Kokoukselle esitettiin toiminnantarkastuskertomus. Kokouksen osallistujilla ei olut 
huomautettavaa. Kokous myönsi vastuuvapauden ja vahvisti tilinpäätöksen. 

7. Päätetään hallituksen ja mahdollisten toimihenkilöiden kokouspalkkioista ja muista 
korvauksista 
 
- Kulukorvaukset pidetään ennallaan. Puheenjohtajalle 150€, Rahastonhoitaja, 
Sihteeri ja internetvastaava 50 €. 
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8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus 
 
- Dokumentit liitteenä. Yhteensä 3 kpl. 
 
- Toimintasuunnitelma jaettiin kokouksen osallistujille. Tuomo Mäkelä esitteli 
opintoihinsa liittyvää opiskeluaan sekä opinnäytetyöhönsä liittyvän kalkitushankkeen. 
Rouhekalkitus on sijoitettu kylmälahden ojaan. 
 
- Kevään erikoisin bongaus on ollut penkillä varustettu laituri. Laituri on seilannut 
jäiden lähdön jälkeen järveä selkää. Yksi laituri on ollut Nummelan rannassa jo 
vuosia.  
 
- Järvellä juhannuksena tapahtunut vesijettiajo synnytti keskustelua. Kiipunjärven 
kaltaista kielto ei toistaiseksi haluttu lähteä ajamaan. Korostetaan järven 
osakaskuntien asettamaa suositusta.  
 
- Jäsenmaksut 15€ ja 30€ pidetään ennallaan. Kokouksessa esitelty tulo- ja 
menoarvio hyväksyttiin.  

9. Valitaan seuraavaa vuotta varten puheenjohtaja  
 
- Kokous valitsi seuraavan kauden puheenjohtajaksi Tuomo Mäkelä 

10. Valitaan seuraavaa vuotta varten hallituksen varsinaiset jäsenet 
 
- Hallituksen jäsenet: Ari Hutka, Jukka Okslahti, Heino Ruottinen, Toivo Väistö, Eino 
Kujala sekä Hannu Nummela. Varajäseneksi Pekka Kujala. 

11. Valitaan toiminnantarkastaja ja varahenkilö 
- Toiminnan tarkastajaksi valittiin Mika Lehtojärvi. Varahenkilöksi Keijo Koskimies. 

12. Käsitellään jäsenten hallitukselle esittämät aloitteet 

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asia. 
 
- Niittokone tulossa Elokuun 17. päivän viikolla. Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo 
Mäkelä hoitaa yhteydenpitoa halukkaiden kesken. 

 
 
 
 ________________________           ________________________ 
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