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TOIMINTAKERTOMUS 2010

Yleistä

Vuosi 2010 oli yhdistyksen 37. toimintavuosi. Yhdistys on toiminut
Kaartjärven ja sen ympäristön suojelemiseksi ja vesien tilan
parantamiseksi.

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 25.7.2010 Riihisalossa.

Toiminta

Veden tilaa ja korkeutta on seurattu säännöllisesti. Jaettiin Kaartjärven
mökkiläisille kysely, jossa kyseltiin järvellä koettuja ongelmakohtia.
Kyselyn tulokset analysoitiin ja käytiin lävitse 10.7. järjestetyssä
yleisötilaisuudessa. Tämän pohjalta hallitus käynnisti 5-vuotis
suunnitelman rakentamisen järven kunnon ylläpitämiseksi ja
parantamiseksi

Jäsenistö ja talous

Yhdistyksessä on n. 90 jäsentä, joista 10 on yhteisöjäseniä.
Yhdistyksen tulot muodostuvat jäsenmaksuista ja menot tavanomaisista
käyttökuluista.

Hallinto

Vuosikokouksen valitsemaan hallitukseen ovat kuuluneet Altti Heinonen
(puheenjohtaja), jäsenet Leo Laine, Ilmo Kyttälä, Timo Salonen
(varapuheenjohtaja), Ritva Ahola ja Martti Rajamäki. Yhdistyksen
sihteerinä ja rahastonhoitajana on toiminut Altti Heinonen.
Varajäseninä ovat olleet Eero Aronen, Simo Ollikkala, Aarno Stenholm,
Jyrki Viholainen ja Pekka Vuoristo.
Toiminnantarkastajina ovat toimineet Kari Kuparinen ja Erkki Siivonen
sekä varatilintarkastajina Leena Saurama ja Urpo Vienonen.

Yhteydet

Yhdistys on toiminut yhteistyössä Lopen kunnan, Hämeen
ympäristökeskuksen, EMO ry:n, Lopen kalastusalueen ja muiden
osakaskuntien kanssa.

HUOMIOI JÄSENMAKSUTILISIIRTO TULOSTETTUNA VIIMEISELLE SIVULLE!!
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Jäsenkirje

Hyvä Jäsen!
Heinäkuussa 2010 tehdyn kyselyn sekä pidetyn yleisötilaisuuden jälkeen, päätimme lähteä
kehittämään yhdistyksen toimintaa pitemmällä aikajänteellä kuin yksi toimintavuosi ja jakamaan
työkuormaa myös pitkän talven ja syksyn ajaksi. Kyselyyn tuli hyvin vastauksia, yhteensä 45
kpl:tta, jakautuen ”ette ole saaneet mitään aikaan” tyyppisistä vastauksista hyvinkin tarkkoihin
kehitysehdotuksiin ja yleisötilaisuudessa keskustelu oli vilkasta ja rakentavaa. Yhteenvetona
sanoman voisi kiteyttää yhteiseen huoleen järven kunnosta ja halusta parantaa järven tilaa.
Viimeisellä sivulla olevaan 5-vuotistoimintasuunnitelmaan on kerätty kyselyn tuloksen
suurimpien huolenaiheiden toimenpide-ehdotukset:
Vedenkorkeus, ulkoinen kuormitus ojia pitkin, ns. roskakalan lisääntyminen sekä
kaislanniittotarpeet, johtuen järven lisääntyneistä ravinteista.
Tarkoituksena on keskustella 5v.-suunnitelmasta tarkemmin tulevassa yleisessä kokouksessa.
Keskusteluun liittyy myös mahdollinen jäsenmaksujen korotus. Korotusehdotus ei tule aivan
uutena asiana, tästä on yleisissä kokouksissa keskusteltu useaan otteeseen ja aloite on tullut
jäsenistöltä. Istuvalla hallituksella on ollut pelko jäsenkatoon. Mutta yllämainittuihin
toimenpiteisiin, jotka kysely toi esiin, ei pystytä reagoimaan nykyisellä tuottorakenteella.
Toimintasuunnitelman toteuttaminen edellyttää että saamme toimenpiteille rahoituksen kuntoon
sekä sisäisesti että ulkoisesti.
Pyrimme avaamaan yhdistyksen www-sivut viimeistään lokakuun 2011 aikana.
Sivut tulevat löytymään www.kaartjarvi.fi -osoitteella (mikäli rekisteröinti menee läpi ja nimi on
vapaana). Vielä sivut eivät löydy tuosta osoitteesta, mutta sivuja kannattaa aika-ajoin kokeilla
tuossa kesän jälkeen. Tiedotuksen parantaminen oli myös yksi kyselyssä esiintulleista asioista..
Toivottavasti moni pääsee tulemaan mukaan yleiseen kokoukseen ja minulle voi myös soitella,
jos heräsi kysymyksiä tai parannusehdotuksia.

Terveisin

Altti Heinonen
Puheenjohtaja
044-719 3067

TALOUSARVIOEHDOTUS 2012
VARAINHANKINTA

Henkilöjäsenmaksut
Yhteisöjäsenmaksut
Jäsenmaksut yhteensä

75 x 20,00 euroa
10 x 200,00 euroa

Muut tuotot
Riihimäen kaupungin avustus

Yhteensä
KULUT

1500,00 e
2000,00 e_____
3500 euroa
500,00 e
200,00 e

4200,00 euroa

Toimistokulut

100,00 e

Kokouskulut

250,00 e

Järven tilan kartoitustutkimus
Lehti-ilmoitukset
Kirjanpito
Palkkiot
Muut kulut

Yhteensä
TOIMINTASUUNNITELMA 2011 – 2015

JÄSENMAKSULOMAKE

3000,00 e
25,00 e
50,00 e
350,00 e
425,00 e_____

4200,00 euroa

