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Vuosikokous 7.8.2016

Vuosikokous
Paikka
Aika

Tammela, Oksjärven leirikeskus, Salomaantie 162.
7.8, klo 14.00
1.

Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Tuomo Mäkelä avasi kokouksen kello 14.00

2.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Mäkelä. Sihteeriksi Ari Hutka.
Pöytäkirjan tarkastajiksi Juha Räikkönen ja Hannu Nummela. Pöytäkirjantarkastajat
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3.

Todetaan läsnä olevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Liitteenä osallistuja lista. Paikalla kahdeksan henkilöä. Kutsut ovat olleet Tammelassa
tapahtuu julkaisussa, jäsentiedotteessa 4.7.2016 sekä Forssan lehdessä 24.7.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5.

Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunnot
Toimintakertomuksesta nostettiin esiin Saarisuonoja ja kunnan hakkuut. Keskusteltiin
myös järven pintaan päätyneestä suopursun pölystä.
7.8.2016 veden näkösyvyydet olivat 2,90 m, kaikissa kolmessa mittauspisteessä.
Keskusteltiin myös kesällä suoritetusta leijuvanpölyn mittauksesta.
Tuomo Mäkelä on tehnyt opinnäytetyön nimeltä ”Tammelan Oksjärven kunnostus- ja
hoitosuunnitelma. Opinnäytetyössä on mainittu kolme suurinta kuormittajaa
Saarisuonoja, Huhtaladonoja ja Ruostekuokkamaanoja. Opinnäytteessä on myös
ehdotuksia tilanteen korjaamiseksi.
Hannu Nummela esitteli tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnot.
Toiminnantarkastaja esitti vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle.
Kiinnitetään huomiota jäsenkirjeiden lähettämiseen ja nettisivujen päivittämiseen.

6.

Päätetään tilinpäätöksestä vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallituksella ja muille tilivelvollisille
Toiminnantarkastaja puolsi vastuuvapauden myöntämistä. Kokouksessa ei esitetty
eriäviä mielipiteitä.
Kokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle.

7.

Päätetään hallituksen ja mahdollisten toimihenkilöiden kokouspalkkioista ja muista
korvauksista
www.oksyry.fi
www.tammelanjarvet.fi/yhdistykset
oksyry@gmail.com
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Kulukorvaukset pidetään ennallaan. Puheenjohtajalle 150€, Rahastonhoitaja, Sihteeri
ja internetvastaava 50 €.
8.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
Vahvistettiin kokouksessa esitelty toimintasuunnitelma.
Kokouksessa esitelty tulo- ja menoarvio hyväksyttiin.
Henkilöjäsenen 15€ ja yhteisöjäsenen 30€ vuosimaksu pidetään ennallaan.

9.

Valitaan seuraavaa vuotta varten puheenjohtaja
Kauden 2016 – 2017 puheenjohtajaksi valittiin Hannu Nummela.

10.

Valitaan seuraavaa vuotta varten hallituksen varsinaiset jäsenet
Kokouksessa valittiin yhdistyksen hallitukseen Jukka Okslahti, Ari Hutka, Eino Kujala,
Tuomo Mäkelä, Heino Ruottinen sekä Toivo Väistö.

11.

Valitaan toiminnantarkastaja ja varahenkilö.
Kokous valitsi toiminnantarkastajaksi Mika Lehtojärven ja varahenkilöksi Keijo
Koskimiehen.

12.

Käsitellään jäsenten hallitukselle esittämät aloitteet
12.1

Jäsenkirjeiden ajankohta
- syksyllä mahdollisimman pian vuosikokouksen jälkeen
- keväällä mahdollisimman aikaisin, miel. toukokuuun alussa

12.2

Nettisivujen päivitys
- aina kun jäsenistöä kiinnostavaa kerrottavaa on
- keväällä toukokuussa
- syksyllä syyskuun alkupuolella jos mahdollista

12.3

Eino Kujala esitti Tuomo Mäkelän nimittämistä yhdistyksen
projektivastaavaksi.
Yhdistyksen kokous valtuutti Tuomon toimimaan yhdistyksen edustajan
hallituksen nimeämissä projekteissa.

13.

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Muita asioita ei ollut.

14.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.30.

Tuomo Mäkelä
Puheenjohtaja

Ari Hutka
Sihteeri

Juha Räikkönen
Pöytäkirjantarkastaja

Hannu Nummela
Pöytäkirjantarkastaja

www.oksyry.fi
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