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Vuosikokous 
Paikka Tammela, Oksjärven leirikeskus, Salomaantie 162. 
Aika 12.8, klo 14.00  
   

1. Kokouksen avaus 
- Hallituksen puheenjohtaja Hannu Nummela avasi kokouksen 14.00 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa 
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Nummela 
- Kokouksen sihteeriksi valittiin Ari Hutka 
- Pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. Valittu Merja ja Jyrki Kaleva 

3. Todetaan läsnä olevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
- Kokouskutsu kokouksesta annettu jäsentiedotteessa. Ilmoitus kokouksesta forssan 
lehdessä 29.7.2018. Läsnäolijat erillisessä osallistuja listassa. Pertti Kaunisharju 
saapui kohdassa 5. 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
- Sääntöjen mukaiseen esityslistaan lisättiin pohjapato sekä sääntömuutokset. 

5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto 
- Hannu Nummela esitteli vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan 
lausunnon. 
- Saarisuonojan kalkkikivisuodatin on kauden suurin hanke. Samalla uoman loppupää 
ennallistettiin. Loppupäästä muodostui kosteikko. Näillä töillä hillitään saarisuon 
ojasta järveen tulevia ravinteita. 
- Järven pinnan korkeus havaittu 11.8. 110,34 metriä 
- Näkösyvyys 12.8. havaittu noin 2 metriä. 

6. Päätetään tilinpäätöksestä vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallituksella ja muille tilivelvollisille 
- Pertti Kaunisharjun esityksella, kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi 
vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

7. Päätetään hallituksen ja mahdollisten toimihenkilöiden kokouspalkkioista ja muista 
korvauksista 
 
- Kulukorvaukset pidetään ennallaan. Puheenjohtajalle 150€, Rahastonhoitaja, 
Sihteeri ja internetvastaava, kukin 50 €.  
- Hankkeissa syntyneet kulut korvataan toteuman mukaan.   

8. Hallituksen esitys yhdistyksen säännöiksi 
- Hannu Nummela esitteli muutokset aikaisempaan verrattuna. Dokumentissä 
sinisellä kirjoitettuna hallituksen ehdotukset ja tummanruskealla kokouksessa havaitut 
muutokset. 
- Tuomo Mäkelän esityksellä sääntömuutoksia viedään eteenpäin. 
- Kokous hyväksyi liitteen mukaiset säännöt. 

9. Pohjapato 
- Tuomo Mäkelä pohjusti pohjapato hanketta ja kertoi suunnittelun ja toteutuksen 
kustannuksista.  
- Vähäinenkin vastustus lisää hankkeen kestoa arviolta useilla vuosilla.  
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- Tehdyt hankkeet auttavat järven tilaa.  
- Vedenkorkeus on muutaman vuoden pysynyt kohtuullisena.  
- Eino esitti, Seurataan tilannetta, onko todellista tarvetta. 
- Jyrki ja Merja Kaleva, kertoivat, että heidän suunnalla on matalaa ja matala 
vedenpinta nopeuttaa kasvillisuuden rehottamista. 
- Pertti Kaunisharju esitti hankkeen jatkamista ja varojenkeruun aloittamista. 
- Kokous päätti pitää hankkeen aktiivisena ja kerätään varoja hankkeen 
toteuttamiseksi, yhdistyksen muu toiminta huomioiden. 

10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus 
- Hannu Nummela esitteli toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion. 
- Kokous hyväksyi esitellyn toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion. 
- Jäsenmaksu pidetään samana kuin aikaisemmin.  

11. Valitaan seuraavan kauden puheenjohtaja  
- Kokous valitsi Hannu Nummelan seuraavaksi puheenjohtajaksi. 

12. Valitaan seuraavan kauden hallituksen varsinaiset jäsenet 
- Kokous valitsi hallitukseen Jukka Okslahti, Eino Kujala, Tuomo Mäkelä, Ari hutka, 
Toivo Väistö sekä Heino Ruottinen 

13. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varahenkilö 
- Toiminnantarkastajaksi valittiin Mika Lehtojärvi, varahenkilöksi Markku Kujala 

14. Käsitellään jäsenten hallitukselle esittämät aloitteet 
- Keskusteltiin lämpöistenkelien vaikutuksesta kalojen elämään ja kuolemisiin.  

15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asia. 

16. Kokous päättyi 15.24 

 

   

Hannu Nummela 
Puheenjohtaja 

 Ari Hutka 
Sihteeri 

 
 

 

 

Merja Kaleva 
Pöytäkirjantarkastaja 

 Jyrki Kaleva 
Pöytäkirjantarkastaja 
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