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1. Kokouksen avaus 
 
Yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Nummela avasi kokouksen 14.03 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Nummela, sihteeriksi Ari Hutka. 
Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat Pekka Kujala ja Pertti Kaunisharju 

3. Todetaan läsnä olevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Läsnäolevat kirjattu liitteen osallistuja listaan, yhteensä 15 henkilöä. Ilmoitus Forssan 
lehdessä 30.7, Tammelassa tapahtuu julkaisussa sekä jäsentiedotteessa. 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunnot 
 
Käytiin läpi toimintakertomusta josta keskustelua näkösyvyydestä ja kalkkikivirouheen 
levittämisestä.  
 
Talousarvio ja tilinpäätös oli suunnitellusti alijäämäinen. Yhdistyksen talous on hyvällä 
pohjalla. Toiminnantarkastajat puoltavat vastuuvapautta hallitukselle ja 
tilintarkastajille. 

6. Päätetään tilinpäätöksestä vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallituksella ja muille tilivelvollisille 
 
Kokous myöntää vastuu vapauden hallitukselle ja muille vastuullisille. 

7. Päätetään hallituksen ja mahdollisten toimihenkilöiden kokouspalkkioista ja muista 
korvauksista 
 
Kulukorvaukset pidetään ennallaan. Puheenjohtajalle 150€, Rahastonhoitaja, Sihteeri 
ja internetvastaava, kukin 50 €. 

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus 
 
Vahvistettiin kokouksessa esitelty toimintasuunnitelma. Seurataan muun muassa 
ojien virtaamia ja järven pinnan korkeutta.  
 
Kokous lisäsi hallituksen tehtäviin pohjapatohankkeen valmistelut.  
 
Kokouksessa esitelty tulo- ja menoarvio hyväksyttiin. 
 
Henkilöjäsenen 15€ ja yhteisöjäsenen 30€ vuosimaksu pidetään ennallaan. 

http://www.oksyry.fi/
http://www.tammelanjarvet.fi/yhdistykset


Tammelan Oksjärven Suojeluyhdistys ry    Vuosikokous 13.8.2016 
 

 

www.oksyry.fi 
www.tammelanjarvet.fi/yhdistykset 

oksyry@gmail.com 

9. Valitaan seuraavaa vuotta varten puheenjohtaja  
 
Kokouksen valinta seuraavan kauden puheenjohtajaksi on Hannu Nummela. 

10. Valitaan seuraavaa vuotta varten hallituksen varsinaiset jäsenet 
 
Kokouksen valinta hallituksen jäseniksi: Tuomo Mäkelä, Jukka Okslahti, Eino Kujala, 
Ari Hutka sihteeri, Heino Ruottinen sekä Toivo Väistö 

11. Valitaan toiminnantarkastaja sekä varajäsen 
 
Kokous valitsi toiminnantarkastajaksi Mika Lehtojärven ja varajäseneksi Pekka 
Kujala. 

12. Käsitellään jäsenten hallitukselle esittämät aloitteet 
 
Selvitetään yhdistyksen sääntömuutoksien kustannus ja varaudutaan seuraavaan 
kokoukseen uusituilla säännöillä. 

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asia. 
 
Keskusteltiin kalakuolemista. Pääsääntöisesti kuolleet kalat ovat olleet Kiiskiä, 
muutama Ahven on havaittu kuolleiden kalojen joukosta. Järvellä vuosia liikkunut 
kertoi havainneensa joka vuosi kuolleita kaloja. Hänen havainnot vuosittain ovat olleet 
muutamia kymmeniä kaloja vuosittain.  
 
Järven osakaskunta (kalastuskunta) seuraa tilannetta ja heitä lähestymällä saa 
parhaan tiedon. Kevään 2017 jäsentiedotteessa yhteys tiedot. 
 
Ravustuksista keskuteltiin pitkään. Forssan lehden mainos parhaana rapujärvenä ei 
ollut toivottu, eikä saaliiden perusteella ansaittu. 
 
Järvellä on havaittu Saukkoja ja Minkkejä. Minkkejä on saatu myös saaliiksi. 
 
Tammelan kunta täyttää vuonna 2018 150 vuotta. Oksjärvi-iltaan mahdollisesti 
panostusta.  

 
 

   

Hannu Nummela 
Puheenjohtaja 

 Ari Hutka 
Sihteeri 

 
 

 

 

Pekka Kujala 
Pöytäkirjantarkastaja 

 Pertti kaunisharju 
Pöytäkirjantarkastaja 
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