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 KOKONJÄRVEN SUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 
Aika 29.7.2017 klo 13.00 

 Paikka Välkkilän ns. talo 
 
1§ Kokouksen avaus  
 Puheenjohtaja Hannes Kulmala avasi kokouksen. 

Kokouksessa oli läsnä 16 jäsentä. 
     
2§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja  

ääntenlaskijoiden valinta  
 Puheenjohtajaksi valittiin Hannes Kulmala ja sihteeriksi Hanna Rissanen. 

Pöytäkirjantarkastajiksi ja myös kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin  Jaakko 
Kytölä ja Seppo Saari.  

  
3§                   Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 Kokousilmoitus julkaistiin Urjalan Sanomissa 13.7.2017. Kokousilmoituksessa 

todettiin kokouksessa käsiteltävän myös sääntöjen muutosasia. Kokouksesta 
ilmoitettiin myös yhdistyksen kotisivuilla ja julkaistiin käsiteltävää aineistoa 
etukäteen 
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 
  

4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
Kokoukselle hyväksyttiin työjärjestys. 
 

5§  Vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto                          
Puheenjohtaja esitteli kokouskutsun yhteydessä ja kotisivuilla esitetyt 
vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2016. Puheenjohtaja luki 
toiminnantarkastajan lausunnon, joka esitti vastuuvapauden myöntämistä 
yhdistyksen hallitukselle. 
Tilinpäätös osoitti ylijäämää tilikaudelle 967,20 euroa ja oma pääoma vuoden 
lopussa oli 3914,43 euroa. Yhdistyksessä oli vuoden lopussa 80 jäsentä. 
 

6§                 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 
                       hallitukselle 
                       Kokous hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle vastuuvapauden. 
 
7§ Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen 

Vuosikokous 3.12.2016 (ks. pöytäkirjan 7§) antoi hallitukselle tehtäväksi valmistella 

sääntömuutos tilivuoden ja toimintavuoden ajallisesta muuttamisesta. Hallitus esittää, 

että sekä tili- että toimintavuosi alkavat vastaisuudessa toukokuun ensimmäisenä 
päivänä ja päättyvät huhtikuun viimeisenä. Vuosikokouksen ajoittaminen 
kesäkuukausille on edelleen tarkoituksenmukaista. Muutoksen tavoitteena on 
parantaa yhdistyksen toiminnan ja talouden koordinointia sekä niiden 
vuosikokouskäsittelyä keskenään.  
Edellisen johdosta todettiin, että ko. muutos edellyttää seuraavien pykälien 
muuttamista yhdistyksen säännöissä:  

 8§:n ensimmäinen momentti muotoon ;” Yhdistyksen tilikausi on 1.5. -
30.4. ” 

https://www.kokonjarvi.com/files/kokonjarvensuojeluyhdistys.kotisivukone.com/V201612_Vuosikokous_3.12.2016.pdf
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 9§:n ensimmäinen momentti muotoon; ”Yhdistyksen vuosikokous 
pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesä – elokuussa. 
 

Lisäksi hallitus päätti kokouksessaan 22.7.2017 esittää sääntöjen 2§:n 
(”Tarkoitus ja toiminnan laatu”) kolmannen momentin (”Tarkoituksensa 
toteuttamiseksi yhdistys”) alkuun seuraavaa lisäystä:  

 kokoaa yhteen mainitun vesistön suojelun ja kunnostuksen edistämisestä 
kiinnostuneet yksityishenkilöt ja yhteisöt 

 rakentaa kiinteän yhteistyön vesialueen omistajiin ja mahdollisiin muihin 
vesiensuojelun kannalta tärkeisiin toimijoihin. 

Tällä muutoksella korostetaan eri tahojen yhteistyön merkitystä järven tilan 
parantamiseksi. 
Hallituksen esitys sääntöjen muuttamisesta hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
8§  Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsen-  ja 

liittymismaksujen suuruuden vahvistaminen  
Puheenjohtaja esitteli toiminta- ja taloussuunnitelman, joka oli ollut ennakkoon 
nähtävissä kotisivuilla. 
Taloussuunnitelmasta puheenjohtaja totesi keskeistä olevan siinä esitetty 
menettelytapa talouspäätöksissä. Sen mukaan hallitus voi käyttää vuosittaiset 
”sidotut menot” ylittävät tulot omilla erillisillä päätöksillään tarpeellisiksi 
katsomiinsa tarkoituksiin. Tällaiset käyttökohteet kuten vaikkapa jokin alustava 
projektiselvitys kirjataan hallituksen pöytäkirjaan. Jos on tarvetta käyttää 
yhdistyksen kassavaroja yhden vuoden tulokertymää suurempiin 
menokohteisiin, niin silloin kutsutaan kokoon sääntöjen 9§:n toisen momentin 
mukainen yhdistyksen ylimääräinen kokous. Tässä kokouksessa keskustellaan ja 
päätetään tällaisten suurempien hankkeiden toteuttamisesta kuten esim. 
suurempia investointeja vaativien laskeuma-altaiden rakentamisesta erikseen.  
Toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin. Samalla päätettiin, että jos patentti- 
ja rekisterihallitus hyväksyy sääntömuutosesityksen ja siihen sisältyvän 
tilivuoden siirron ennen vuoden vaihdetta, tässä taloussuunnitelmassa käsitelty 
tilivuosi jatkuu seuraavan huhtikuun loppuun. 
Jäsenmaksujen suuruudeksi vuodelle 2018 vahvistettiin nykyinen eli 30 
€/jäsen/vuosi. 
 

9§  Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta seuraavalle 
kaksivuotiskaudelle erovuoroisten tilalle 

 Puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin yksimielisesti aikaisemmin hallituksen 
jäsenenä ja varapuheenjohtajana toiminut Eero Kanervo. Ennen tätä valintaa 
yhdistyksen perustamisesta alkaen neljä vuotta puheenjohtajana toiminut 
Hannes Kulmala ilmoitti, että ei ole enää ehdolla puheenjohtajaksi tai hallituksen 
jäseneksi. Muuten hän ilmoitti haluavansa olla aktiivisesti yhdistyksen 
toiminnassa jäsenenä mukana.  
Kahden vuoden jäsenyysjakson jälkeen erovuoroisista hallituksen jäsenistä 
hallitukseen valittiin yksimielisesti uudelleen seuraavaksi kahdeksi vuodeksi 
Juha Sulkonen ja Pekka Mäkelä. Muut kaksi erovuorossa olevaa hallituksen 
jäsentä olivat puheenjohtajaksi valittu Eero Kanervo ja Juha Paija. Paija oli 
estynyt osallistumasta kokoukseen mutta oli ilmoittanut etukäteen oman 
ehdokkuutensa riippuvan siitä, onko hallitukseen halukkaita uusia jäseniä. 
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Uusiksi jäseniksi hallitukseen esitettiin ja yksimielisesti valittiin Tomi Laaksonen 
ja Juha Lahti. Lisäksi hallitukseen valittiin uutena jäsenenä seuraavaan 
vuosikokoukseen saakka Heikki Korhonen, koska Hanna Rissanen ilmoitti 
haluavansa luopua kaksivuotisesta hallituspaikasta kesken kauden. Perusteluna 
myös Rissasen luopumiselle oli uusien hallitusjäsenten saaminen mukaan 
toimintaan. Muutoin Rissanen sanoi haluavansa olla aktiivisesti mukana 
toiminnassa. 
  
Hallituksen jäsenet seuraavan kahden vuoden jaksolle ovat näin ollen Laaksonen 
Tomi, Lahti Juha, Mäkelä Pekka ja Sulkonen Juha. Seuraavan toimintavuoden 
hallituksessa jatkavat Eskola Pekka, Jussila Aarne,  Korhonen Heikki ja Mäkitalo 
Jukka.  
. 

9§  Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja 
Päätettiin valittavaksi yksi toiminnantarkastaja ja hänelle 
varatoiminnantarkastaja. Esitettiin ja yksimielisesti valittiin 
toiminnantarkastajaksi Matti Salo ja varalle Jaakko Kytölä.  

 
10§ Kokouksen päättäminen   

Vuosikokoukselle ei ollut tehty virallisia käsittelyaloitteita joten puheenjohtaja 
päätti kokouksen klo 14.40. 

 
    

Hannes Kulmala   Hanna Rissanen 
Puheenjohtaja   Sihteeri 

 
 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat 
 
 
 
 
Jaakko Kytölä    Seppo Saari 


