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Heinijärven Suojelu ry:n vuosikokous
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin lauantaina 23.7.2022 klo 14 alkaen Suomisten
huvilalla, osoite Kutterinkuja 41
1. Kokouksen avaus
• Jouko Elomaa avasi kokouksen klo 14.05
2. Valitaan kokouksen toimihenkilöt
• Puheenjohtajaksi valittiin Jouko Elomaa
• Sihteeriksi valittiin Timo Räty
• Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Liukkonen ja Marja Mäkelä
• Tarvittaessa pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
• Kokouskutsut postitettu 6.7. tai lähetetty sähköpostilla 7.7. (liite 1)
• Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
• Osanottajalista liitteenä (liite 2)
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
• Kokouskutsussa ollut esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
•

Leena Liukkonen esitti tilinpäätöksen (liitteet 3 ja 4). Taseen loppusumma oli 14 023,88 €.
Yhdistyksellä on käytössä yksi pankkitili, mutta kirjanpidossa erikseen jäsenmaksu- ja jätehuoltotili.
Tuloslaskelmassa tilikauden alijäämä oli -1 785,44 €.

•

Jouko Elomaa esitteli toimintakertomuksen 2021-2022 (liite 5). Toimintavuosia on nyt 17 ja jäseniä
68. Hallitus on kokoontunut osin etänä, mutta myös kasvokkain yhteensä kahdeksan kertaa.
Viestintäkanavana uudistetut nettisivut, joita Facebook täydentää. Päätehtävä järven kunnon
seuranta, ylläpito ja mahdollisuuksien mukaan parantaminen. Jouko kertoi hankkeiden
päätavoitteista.

•

Leena Liukkonen luki toiminnantarkastuskertomuksen (liite 6) toiminnantarkastaja Margit Ojaresin
ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.
• Vahvistettiin tilinpäätös ja vastuuvapaus myönnettiin.
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7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja jätekimppamaksut
• Jätemaksujen nousuun varaudutaan korottamalla niitä 10 %. Alla olevat maksut hyväksyttiin
seuraavalle kaudelle
• Liittymismaksua ei peritä
• Jäsenmaksu 30 €
• Jätekimppamaksu kesäajalta (touko-syyskuu) 44 €
• Jätekimppamaksu koko vuosi 66 €
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
• Jouko Elomaa esitti hallituksen laatiman toimintasuunnitelman (liite 7)
• Vedenpinnan korkeuden hallinta yksi päätavoitteista.
o

Veden korkeus oli kokouspäivänä 116,64 m, joka on 85 cm kevään huippukorkeaa
tulvakorkeutta alempi ja hyvin lähellä ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa.

• Tämänhetkinen hanke on Jänhijoen latva-alueiden kunnostustoimien suunnittelu; Heinijärvi
on osa näistä latva-alueista.
• Metsäkeskuksen hankesuunnitelma valumien hallinasta ja vedenkorkeuden sääntelystä on
valmistunut ja toteuttaminen alkanee jo tänä vuonna.
• Laaja yhteistyöverkosto edesauttaa hankkeissa.
• Tonttien ruoppaus ei sinällään kuulu yhdistyksen toimintaan, mutta sitäkin on edistetty
tiedottamalla. Muutamilla tonteilla järven pohjoispäässä rantoja ruopattiinkin keväällä.
• Leena Liukkonen esitteli tulo- ja menoarvion 2022-2023 (liite 8)
• Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vahvistettiin
9. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja muut jäsenet
• Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jouko Elomaa
• Keskustelun jälkeen hallituksen jäseniksi valittiin
• Kimmo Järvinen
• Elina Kaislasalo
• Leena Liukkonen
• Marja Mäkelä
• Tarja Mäkilä (uusi)
• Hannu Nevalainen
• Timo Räty
• Ilkka Tuominen
• Varajäseniksi valittiin
• Tapio Alapoti (uusi)
• Reijo Stevander
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10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
• Toiminnantarkastajaksi valittiin Margit Ojares
• Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Heikki Puhtimäki (uusi)
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
• Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.
12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jouko Elomaa

Timo Räty

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Leena Liukkonen
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