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HEINIJÄRVEN SUOJELU RY
Tammela

PÖYTÄKIRJA
11.9.2012

VUOSIKOKOUS
Aika

lauantaina 8.9.2012 klo 13.00 – 14.40

Paikka

panimoravintola Iso Piippu, Mustiala

Läsnä

16 jäsentä (liite 1)
Ennen varsinaista vuosikokousta kuultiin Tammelan kunnan
hanketyöntekijän Jenni Kempin katsaus hankkeiden tilanteesta.
1. Kokouksen avaus
Heinijärven Suojelu ry:n puheenjohtaja Marja Mäkelä avasi
kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleeksi.
2. Kokousvirkailijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Reijo Stevander, sihteeriksi
Riitta Leminen ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi
Pekka Leminen ja Leo Viherlaiho.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouskutsussa esitetty, yhdistyksen sääntöjen
mukainen työjärjestys (liite 2).
5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon
esittäminen
Rahastonhoitaja Marja-Leena Tirri esitteli tilinpäätöksen (liite 3),
yhdistyksen puheenjohtaja Marja Mäkelä esitteli
toimintakertomuksen (liite 4) ja toiminnantarkastaja Riitta Ovaska
esitteli toiminnantarkastajan lausunnon (liite 5).
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille.
7. Toimintasuunnitelman vahvistaminen, liittymis-, jäsen- ja
jätekimppamaksujen suuruudesta päättäminen, tulo- ja menoarvion
sekä toimintasuunnitelman vahvistaminen
Yhdistyksen puheenjohtaja Marja Mäkelä esitteli
toimintasuunnitelman vuodelle 2012 - 2013 (liite 6) ja
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rahastonhoitaja Marja-Leena Tirri esitteli talousarvion vuodelle
2012 - 2013 (liite 7), jotka hyväksyttiin. Liittymis- ja jäsenmaksu
säilytetään ennallaan eli 30 euroa taloutta kohden.
Myös jätemaksut säilyvät ennallaan. Ympärivuotinen jätemaksu
on 60 euroa ja kesäaikainen jätemaksu 40 euroa.
Lisäksi ehdotettiin ja hyväksyttiin, että jäseniltä kerätään
maksimissaan 50 euron (per talous) vapaaehtoinen, ylimääräinen
kannatusmaksu tarvittaessa mahdollisten hankekustannusten
kattamiseksi.
8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Marja Mäkelä. Hallitukseen päätettiin
valita kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksessa
jatkavat Jouko Elomaa, Riitta Leminen, Heikki Saloinen, Reijo
Stevander, Ilkka Tuominen ja uutena jäsenenä Leena Liukkonen.
Varajäsenenä jatkaa Pekka Anttila ja uudeksi varajäseneksi
valittiin Aarne Punta.
9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
Toiminnantarkastajana jatkaa Riitta Ovaska ja varatoiminnantarkastajana jatkaa Hannu Nevalainen.
10. Muut asiat
•
Pekka Anttila esitteli mahdollista mallia yhdistyksen paidaksi.
Sovittiin, että asiaan palataan, kun yhdistyksen logosta on
päätetty. Paitoja myydään ensi vuoden kesätapahtumassa.
•
Heikki Saloinen tiedotti, että alueelle ei tulla rakentamaan
kuituverkkoa vähäisen osallistujamäärän vuoksi.
•
Reijo Stevander ehdotti yhdistyksen pikkujoulua pidettäväksi
Isossa Piipussa. Hallituksessa käydään vielä keskustelu
sopivasta päivästä. Hallitus valmistelee pikkujoulusuunnitelman.
Pyritään järjestämään yhteiskuljetus.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40.
Kokouksen vakuudeksi
Tammelassa 8.9.2012

Reijo Stevander
puheenjohtaja

Riitta Leminen
sihteeri

Pekka Leminen
pöytäkirjantarkastaja

Leo Viherlaiho
pöytäkirjantarkastaja
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LIITTEET

kokouksen osanottajat (liite 1)
kokouskutsu (liite 2)
tilinpäätös (liite 3)
toimintakertomus (liite 4)
toiminnantarkastajan lausunto (liite 5)
toimintasuunnitelma vuodelle 2012 - 2013 (liite 6)
talousarvio vuodelle 2012 - 2013 (liite 7)

