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1§ Kokouksen avaus
- fukka Mäkitalo avasi kokouksen.

Kokouksen puheeniohtaian. sihteerin. pöytäkiriantarkastaiien ia
ääntenlaskiioiden valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Jukka Mäkitalo ja sihteeriksi Juha Lahti.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Saari ja Tomi Laaksonen. Todettiin, että
mikäli äänestystä tulee, niin ääntenlaskijat valitaan siinä vaiheessa erikseen.

Laillisuuden ia päätösvaltaisuuden toteaminen
-kokouskutsu julkaistiin Urjalan Sanomissa ja yhdistyksen kotisivuilla
sääntöjenmukaisesti vähintään 14 vuorokautta etukäteen.
-puheenjohtaja totesi näin tapahtuneen ja vahvisti kokouksen Iaillisesti koolle
kutsutuksi j a päätösvaltaiseksi.

Kokouksen työiäri estyksen hyväksyminen
-kokoukselle hyväksyttiin esitetty työj ärj estys.

Toimintakertomus. tilinpäätös ia toiminnantaikastaiien lausunto
-puheenjohtala fukka Mäkitalo totesi, että tilikausi on muutettu ajalle
1.5-30.4 ja tästä on tehty päätös vuoden 2017 vuosikokouksessa.
-puheenjohtaja esitti tilinpäätöksen ajalta L.L.2019-3L.L2.2019 ja 7.t.2020-
30.4.2020
-puheenjohtaja esitti vuosikertomuksen 20L9 - kevät 2020.
-yhdistyksen tilin käyttöoikeudet ovat Jukka Mäkitalolla ja Tomi Laaksosella.
-päällimmäisenä tavoitteena on ollut aktivoida yhdistystä. Ely ja Pekka Mäkelä
ovat tehneet järvellä mittauksia. Yhdistyksen jäsenten käyttöön on hankittu
kaislaleikkuri. Toivottavaa olisi, että jokainen leikkaisi vähintään omaa rantaa.
ELY-keskus antoi rahallista tukea leikkurin hankintaan. Kauden aikana on
selvitetty laskeuma-altaan mahdollisuutta. Uimarannan kunnostamista on
selvitetty. |äsenmaksuj en keräys on aloitettu 2 0 2 0. Koronasta j ohtuen
ongelmajätekeräystä ei toteutettu keväällä.
-puheenjohtaja esitti toiminnantarkastaja Matti Salon lausunnon, jossa
toiminnantarkastaja puoltaa lausunnossaan vastuuvapauden myöntämistä
asianosaisille 1. 1. 2 0 1 9 -30.4.2020 väliseltä ajalta.
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käyttää talkootyötä omana osuutena ja jatkoi lisäksi, että jokainen mökkiläinen
voi vaikuttaa omaan rantaan sekä kertoi esimerkin kaislaleikkauksen jälkeisestä
veden parantumisesta virtauksen lisäännyttyä vedessä. 0rvokki Koukkula kysyi
saako ElY-keskukselta luvan kaislojen leikkaamiseen ja täytyykö odottaa 30
vuorokautta lupaa?-Pekka Mäkelä vastasi, että lupa on ilmainen ja enemmänkin
ilmoitusluontoinen. Lisäksi luvan voi tehdä jopa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Hannes Kulmala totesi, että voidaan pitää ylimääräinen kokous, jos halutaan
toteuttaa isompia projektiluonteisia päätöksiä liittyen tulo ja menoarvioon.
Heikki Korhonen korosti, että toimintasuunnitelmassa on kirjattu, että hallitus
voi tehdä päätöksen uimarannan vuokrauksesta. Aarne ]ussilan mielestä
vuokrauspäätös voidaan tehdä, kyse on enemmän talkootyöstä kuin rahasta ja
totesi, että talkoovoimaa löyffy. Seppo Saari totesi, että uimarannan
rakentaminen oli aikoinaan lähes yhden miehen hanke, eikä nähnyt miksi
uimaranta tulisi vuokrata. Iari Virtanen totesi, että uimarannan vuokraaminen
olisi laitonta ja rannan tulisi pysyä kunnalla. Heikki Korhonen totesi, että kaikilla
mökkiläisillä ei ole omaa rantaa ja talkoilla voi tehdä paljon uimarannan
kehittämiseksi. Aarne fussila lisäsi, että uimarannan kunnostaminen on
aktivointitoimintaa.
-puheenjohtaja totesi keskustelun pohjalta, että hallitus selvittää ja tekee
esityksen uimarannasta kauden aikana ja tekee päätöksen vuosikokouksessa tai
ylimääräisessä kokouksessa.

-fäsenmaksujen suuruudeksi kausi 2020 vahvistettiin nykyinen eli 30
€/jäsen/vuosi.

-kokous vahvisti toimintasuunnitelman muuten esitetyn mukaisena, mutta
uimarannan osalta hallitus tekee selvityksen kauden aikana ja asia päätetään
vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa.

-hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille ei makseta palkkioita.

Hallituksen iäsenten valinta seuraavalle kaksivuotiskaudelle
erovuoroisten tilalle
Yhdistyksen hallituksen jäsenistä olivat kahden vuoden kauden jälkeen
erovuorossa Tomi Laaksonen, ]uha Lahti, Pekka Mäkelä ja fuha Sulkonen.
Uusia halukkaita ei löytynyt ja puheenjohtaja totesi ny§isen hallituksen olleen
aktiivinen. Hallituksen jäsenet olivat valmiita jatkamaan seuraavan toimikauden.
Reino Mattila esitti nykyisen hallituksen jatkamista.
Muita ehdotuksia ei tullut, joten hallitus valittiin yksimielisesti.
Hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi valittiin Keränen Tapani, Eskola Pekka,

fussila Aarne, Mäkitalo fukka, Mäkelä Pekka, Sulkonen fuha, Korhonen Heikki,
Lahti fuha ja Laaksonen Tomi. Puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajaksi on jo
aikaisemmin valittu hallituksen päätöksellä ]uha Lahti.

Valitaan toiminnantarkastaia ia hänelle varatoiminnantarkastaia
Päätettiin valita yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.
Toiminnantarkastajaksi esitettiin Matti Salo ja varahenkilöksi Mazal Leikas
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Tilinpäätöksen vahvistaminen ia vastuuvapauden myöntäminen
hallitukselle
-kokous hyväksyi tilinpäätöksen j a myönsi hallitukselle vastuuvapauden.

Toimintasuunnitelman, tulo- ia menoarvion sekä iäsen- ia
liittymismaksuien suuruuden vahvistaminen sekä hallituksen ia
toiminnantarkastai ien palkkiot
-puheenjohtaja esitteli ja tulo- ja menoarvion ajalle 1,.5.2020-30.4.202'J,.loka
hyväksyttiin.
-puheenjohtaja totesi, että mahdollisista isoista projekteista tehdään erillinen
kustannusarvio, joka käsitellään vuosikokouksessa ja esitellään infotilaisuudessa.

-fuha Lahti esitteli toimintasuunnitelman ajalle syksy 2020-syksy 202L.
toimintasuunnitelman mukaan; Ulkoista kuormitusta pyritään vähentämään
pitkäjänteisellä työllä, yhteinen kaislanniitto ja ruoppausmahdollisuus jäsenille
selvitetään jäsenien halukkuuden mukaan, j äsenluettelo päivitetään j a
ylläpidetään, jäsenmaksu kerätään, kaislaleikkurin vuokraustoimintaa jatketaan,
kotisivujen ylläpito jatkuu, selvitetään yhteistyömahdollisuudet Kokonjärven
osakaskunnan kanssa, vedentilan mittausta jatketaan ja selvitetään
mahdollisuudet mitata laskuojilla ulkoista kuormitusta, jäsenistölle pidetään
infotilaisuus, ongelmajätekeräys toteutetaan keväällä 2020, uimarannan
kunnostushanketta selvitellään sekä esitettiin hallitukselle mahdollisuutta tehdä
päätöksiä mahdollisesta uimarannan vuokraussopimuksesta. Lisäksi hallitus
antaa tarvittaessa jäsenille neuvontaa Kokonjärveen liittyvissä kysymyksissä.

-Aarne fussila esitteli yhteenvedon mielipidetutkimuksesta Kokonjärven ja sen
ympäristön kehittämisestä. färvi on likaantunut ja mökkiläisten määrä on
vähentynyt. Kokonj ärven til a vaikuttaa kiintei stö j en tal ou delli s e en arvo o n. 9 5 0/o

kuvasi järven tilaa heikoksi ja 43o/o erittäin heikoksi. 80% hyödyntäisi järveä
enemmän, jos sen tila olisi parempi. Tutkimuksen mukaan halua kunnostaa
järveä on paljon. Päätettiin, että tutkimus laitetaan KSY:n kotisivuille.

-keskustelua syntyi esittelyjen jälkeen;

Reino Mattila kommentoi, että paljon on asioita esityksessä. Kannattaa miettiä eri
asioiden tärkeysjärjestys. Reino Mattila korosti virkistysarvoja, jolla luodaan
kiinnostusta ja niitä toimia, joita voidaan tehdä järven tilan parantamiseksi.
Mazal Leikaksen mukaan ElY-keskus on sanonut, ettei kannata ostaa mökkiä
Kokonjärven rannalta ja lisäsi että on kiva kuulla, että on olemassa aktiivista
toimintaa järven tilan parantamiseksi. Riitta Kempe kysyi, onko saatavilla
neuvontaa ELY-keskukselta ja luonnonvarakeskukselta. Puheenjohtaja Jukka
Mäkitalo totesi, että ElY-keskus on ollut aktiivisena mukana ja hankkeisiin on
mahdollista saada 50o/o-B0o/o tukea. Riittä Kempe totesi, että hänellä on tutkijan
koulutus ja hän tarjoutui siltä pohjalta antamaan tarvittaessa apuaan KSY:n
toimintaan. Heikki Korhonen kommentoi, että Leader-rahan käyttöön voidaan
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Mainitut henkilöt valittiin yksimielisesti tehtäviin.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Mäkitalo fuha Lahti
SihteeriPuheenjohtaja

Pöytäkirj an tarkastajat:

Seppo Saari Tomi Laaksonen
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