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 KOKONJÄRVEN SUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 
 
 Aika 3.12.2016 
 Paikka Välkkilän ns. talo 
 
1§ Kokouksen avaus  
 Puheenjohtaja Hannes Kulmala avasi kokouksen. 

Puheenjohtaja pahoitteli kokouksen viivästymistä sääntöjen mukaisesta ajasta 
”ylivoimaisen esteen” vuoksi. Syyksi hän totesi kesällä tapahtuneen 
sairastumisensa ja sen vaatiman toipumisajan (perustelut esitetty tarkemmin 
kotisivuilla). 
Kokouksessa oli läsnä 14 jäsentä. 

     
2§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja  

ääntenlaskijoiden valinta  
 Puheenjohtajaksi valittiin Hannes Kulmala ja sihteeriksi Hanna Rissanen. 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Salo ja Jaakko Kytölä. He toimivat 
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

  
3§                   Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 Kokouskutsu julkaistiin Urjalan Sanomissa 17.11.2016. Myös yhdistyksen 

kotisivuilla oli kokouskutsu.  
Puheenjohtaja totesi kokousajankohdan viivästymisen syy huomioon ottaen 
kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 
4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Kokoukselle hyväksyttiin työjärjestys. 
 
5§                  Vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto (liite 1)                                

Puheenjohtaja esitti vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2015 sekä luki 
toiminnantarkastajan lausunnon. 
Tilinpäätös osoitti ylijäämää 2 063,92 euroa. 
 

6§                 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 
                       hallitukselle 
                       Kokous hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle vastuuvapauden. 
 
7§                   Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsen-  ja 

liittymismaksujen suuruuden vahvistaminen (liite 2) 
Puheenjohtaja esitteli toiminta- ja taloussuunnitelmansuunnitelman. 
    Taloussuunnitelmaa käsiteltäessä syntyi vilkas keskustelu siitä ongelmasta, 
että vuosikokous ajoittuu sääntöjen mukaisesti ja toiminnan kannalta luontevasti 
loppukesälle mutta tilikausi on kalenterivuosi. Tämä vaikeuttaa toiminnan ja 
talouden synkronointia sekä tarkastelua yhtenä kokonaisuutena. 
Toimintavuoden ja tilivuoden tulisi vastata paremmin toisiaan. Tämä ongelma 
korostuu, jos tulevaisuudessa tehdään laajempia ja enemmän varoja tarvitsevia 
järven kunnostustoimenpiteitä. 
      Vuosikokous on perusteltua pitää edelleen kesäkauden jälkipuoliskolla. 
Toimintaa ajatellen esimerkiksi mahdolliset valuma-alueisiin kohdistuvat 
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toimenpiteet ajoittuvat kevättalvelle ja järvikasvillisuuden niitto ja vastaavat 
toimenpiteet toteutetaan syyskesällä. Keskikesälle eli tilivuoden päättymisen ja 
vuosikokouksen väliseen saumakohtaan ajoittuisivat lähinnä jäsenistön 
yhdessäolotapahtumat, joista ei aiheudu taloudellisesti suuria kustannuksia. 
Tällöin tilivuosi voisi päättyä esimerkiksi toukokuun lopussa ja vuosikokous 
ajoittuisi heinäkuun jälkipuoliskolle tai elokuun alkuun. 
    Hallitus sai tehtäväkseen valmistella esityksen sääntömuutoksesta, jossa edellä 
kuvatut näkökohdat otetaan huomioon. Yhdistyksen säännöissä todetaan: 
”Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä 
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai 
yhdistyksen purkamisesta.” 
    Keskustelun jälkeen toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin edellä 
todetuin kommentein.. 

   
   Jäsenmaksujen suuruudeksi vuodelle 2017 vahvistettiin nykyinen eli 30 
€/jäsen/vuosi. Tällä pyritään edelleen vahvistamaan kassaa ajatellen laajempia 
kunnostusprojekteja. Erillistä liittymismaksua ei yhdistyksellä ole. 
 

8 § Hallituksen  jäsenten valinta seuraavalle kaksivuotiskaudelle 
erovuoroisten tilalle  
      Yhdistyksen kahdeksasta hallituksen jäsenestä ovat kahden vuoden kauden 
jälkeen erovuorossa Aarne Jussila, Timo Helenius, Jukka Mäkitalo ja Hanna 
Rissanen.  
    Timo Helenius (ei päässyt paikalle) ilmoitti, että ei asetu ehdolle seuraavalle 
jaksolle. Perusteena on saada aikaan henkilökiertoa hallituksen jäsenistössä.  
Muutoin hän on ilmaissut haluavansa olla aktiivisesti mukana yhdistyksen 
toiminnassa. Muut hallituksen jäsenet ilmoittivat olevansa valmiita jatkamaan 
seuraavan kaksivuotisjakson. Hanna Rissanen ilmoitti, että mikäli seuraavassa 
vuosikokouksessa ilmaantuu uusia halukkaita hallituksen jäseniksi, hän itse on 
valmis luopumaan hallituksen jäsenyydestä. Tässä kokouksessa uudeksi 
jäseneksi ehdotettiin Pekka Eskolaa. Muita ehdotuksia ei tullut joten hallitus 
valittiin yksimielisesti. 
   Hallitukseen seuraavaksi kahdeksi vuodeksi valittiin näin Eskola Pekka, Jussila 
Aarne, Mäkitalo Jukka ja Rissanen Hanna. Hallituksessa jatkavat toisen 
toimintavuotensa Kanervo Eero, Mäkelä Pekka, Sulkonen Juha ja Paija Juha .  
. 

9§               Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja 
    Päätettiin valittavaksi yksi toiminnantarkastaja ja hänelle 
varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajaksi esitettiin Matti Saloa ja varalle 
Jaakko Kytölää. 
     Mainitut henkilöt valittiin yksimielisesti tehtäviin.  

 
 
10§            Kokouksen päättäminen   

 Vuosikokoukselle ei ollut tehty virallisia käsittelyaloitteita joten puheenjohtaja 
päätti kokouksen. 
    Kokouksen jälkeen tarkasteltiin keväällä tehdyn mielipidekyselyn tuloksia. 
Tulokset esitellään perusteellisemmin yhdistyksen kotisivuilla    
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Hannes Kulmala   Hanna Rissanen 
Puheenjohtaja   Sihteeri 
 
 
 
 
 
Jaakko Kytölä   Matti Salo 
Pöytäkirjantarkastajat 


