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Heinijärven Suojelu ry:n vuosikokous 

 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin lauantaina 28.8.2021 klo 14 alkaen 

Suomisten huvilalla, osoite Kutterinkuja 41. 

1. Kokouksen avaus 

Jouko Elomaa avasi kokouksen klo 14.05 toivottaen niin vanhat kuin uudet jäsenet 
tervetulleiksi, kiitti isäntinä toimivia Suomisia ja kaikkia hallituksessa toimineita. 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 

ääntenlaskijaa  

 

Puheenjohtajaksi valittiin Marja Mäkelä ja sihteeriksi Timo Räty. Pöytäkirjantarkastajiksi 

valittiin Elina Kaislasalo ja Aino Suominen. Tarvittaessa pöytäkirjantarkastajat toimivat 

ääntenlaskijoina. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 
Kokouskutsu on lähetetty 13.8. (liite 1). Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
Osanottajalista on liitteenä 2. 
 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys  

Kokouskutsussa ollut esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto  

Leena Liukkonen esitteli tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman (liite 3) ja taseen 

(liite 4). Yhdistyksellä on käytössä yksi pankkitili, mutta kirjanpidossa erikseen 

jäsenmaksu- ja jätehuoltotili. Tilikauden ylijäämää oli 673,25 €. Taseen loppusumma on 

15 809,32 €. 

Jouko Elomaa esitteli toimintakertomuksen 2020-2021 (liite 5). Pääasiat: 16 

toimintavuotta ja nyt 67 jäsenkiinteistöä. Hallitus on kokoontunut pääasiassa Teamsin 

välityksellä koronatilanteen takia. Viestintäkanavana ovat nettisivut, joita Facebook 

täydentää. Päätehtävänä on järven kunnon seuranta, ylläpito ja mahdollisuuksien 

mukaan parantaminen. Jouko kertoi myös hankkeiden päätavoitteista. 

Leena Liukkonen luki toiminnantarkastuskertomuksen (liite 6) toiminnantarkastaja 

Margit Ojaresin ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen. 
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6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 

muille vastuuvelvollisille  

Aino Suominen toimi puheenjohtajana, kun vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin 

vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, liittymis-, jäsen- ja jätekimppamaksujen suuruudet sekä 

tulo- ja menoarvio 
 
Jouko Elomaa esitteli hallituksen laatiman toimintasuunnitelman (liite 7). 
• Vedenpinnan korkeuden hallinta yksi päätavoitteista.  
• Veden korkeus on tällä hetkellä 116,82, joka on 20 cm pitkäaikaista keskiarvoa korkeampi; 

heinäkuussa ollut 116,61. 
• Tämänhetkinen hanke on Jänhijoen latva-alueiden kunnostustoimien suunnittelu; Heinijärvi on 

osa näistä latva-alueista. 
• Rinnalla menossa Metsäkeskuksen hanke valumien hallinnasta ja vedenkorkeuden sääntelystä. 
• Laaja yhteistyöverkosto edesauttaa hankkeissa. 
 
Elina Kaislasalo ehdotti lisättäväksi toimintasuunnitelmaan selvityksen rantojen ruoppauksesta. 
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin lisäyksellä: ”Hallitus kysyy jäsenistön halukkuutta rantojensa 
ruoppaukseen.”  
 
Alla olevat maksut hyväksyttiin kaudelle 2021-2022 
• Liittymismaksua ei peritä 
• Jäsenmaksu 30 € 
• Jätekimppamaksu kesäajalta (touko-syyskuu) 40 € 
• Jätekimppamaksu koko vuosi 60 € 
 
Leena Liukkonen esitteli tulo- ja menoarvion 2021-2022 (liite 8), joka hyväksyttiin. 
 

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet  
 
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jouko Elomaa. Hallituksen jäseniksi valittiin 
Kimmo Järvinen, Elina Kaislasalo (uusi), Leena Liukkonen, Marja Mäkelä, Hannu 
Nevalainen, Timo Räty ja Ilkka Tuominen. Varajäseniksi valittiin Aulikki Maunu ja Reijo 
Stevander.  

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 
 

Toiminnantarkastajaksi valittiin Margit Ojares ja varatoiminnantarkastajaksi Raija Peltola. 
 

10.  Muut asiat 

Muita käsiteltäviä asioita ei ollut. 

11. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00. 
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Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

Marja Mäkelä     Timo Räty 

puheenjohtaja     Sihteeri 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

 

Elina Kaislasalo    Aino Suominen 
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