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Kokouksen avaus
Yhdistyksen vt. puheenjohtaja Ulla Simola avasi kokouksen klo 14:00
Val itaan kokousvirkailijat

Ulla Simola valittiin kokouksen puheenjohtajaksi, Riikka Mandelin valittiin sihteeriksi.
Heidi Ostrow ja Markus Ostrow valittiin pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
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Todetaan läsnä olevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksija päätösvaltaiseksi
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
u ssa es itetty työjärjestys hyväksytti n

Ko kous kuts
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Esitetään vuosikertom us, til inpäätös ja til intarkastajien lausunto
Yhdistyksen toiminnassa tapahtui viime syksynä muutos, kun yhdistyksen
puheenjohtaja erosi kesken toimintakauden. Jäljelle jäänyt hallitus kokoontuija valitsi
vt.puheenjohtajaksi Ulla Simolan. Hallitus on kokoontunut kahteen otteeseen.
Terho Jousi osallistui yhdistyksen edustajana marraskuussa Järvitärskyt-tapahtumaan
Hämeenlinnassa. Tammikuussa Ulla Simola, Terho Jousija Riikka Mandelin
osallistuivat Tammelan järviyhdistysten yhteispalaveriin Mustialassa. Maaliskuussa
Terho Jousi osallistui Loimijoki{yöpajaan Forssassa.

Rahastonhoitaja Riikka Mandelin esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon.
Puheenjohtajan erosta aiheutuneen epäselvän tilanteen vuoksi jäsenmaksuja ei viime
kaudella peritty.
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Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi yhdistyksen hallitukselle vastuuvapauden
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Päätetään hallituksen ja mahdollisten toimihenkilöiden kokouspalkkioista ja muista
korvauksista
Palkkioista keskusteltiin vilkkaasti. Mahdolliset palkkiot olisivat veronalaista tuloa.
Ehdotettiin, että hallituksen jäsenyyden "porkkanaksi" hallituksen jäsenet vapautetaan
jäsenmaksun maksamisesta. Kokous keskusteli asiasta ja ehdotus ei saanut
kannatusta. Päätettiin edelleen, että syntyneiden kulujen mukaan laskutetaan
yhdistystä.

8.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman. Hallituksen keskusteluissa
keskeinen tulevan toiminnan kohde on humuspäästöjen estäminen.
Vedenkorkeuden vaihtelu aiheuttaa suuren huolen. Keskusteltiin mahdollisuudesta
vaikuttaa vedenkorkeuden vaihteluun pohjapadon avulla. Asiaa on selvitetty
aikaisemminkin ja yhdistyksen mahdollisuus toimia on rajallinen. Esitettiin, että
yhdistyksen hallitus yrittää luoda yhteyden Liesjärven osakaskuntaan ja suuriin
maanomistajiin, mm. Metsähallitukseen ja Someron yhteismetsään, jotta asiaa
voidaan viedä eteenpäin.
Timo Nortia oli tutustunut Ympäristöhallinnon pitkän ajan tilastoihin ja kertoi niistä
kokoukselle. Tilastoihin ja aiheeseen muutenkin, voi tutustua ositteessa
https://www.vmparisto.filfi-Fl/Vesi/Vesitilanne

ia ennusteet ja hakusanaksi Liesjärvi.

Liesjärven Suojelu ry
31"350 Liesjärvi
Keskusteltiin vilkkaasti siitä miten jäseniä voitaisiin aktivoida mukaan toimintaan.
Esitettiin mm. että kokouksessa paikalla olijat muodostaisivat lähettiläsverkoston jossa
jokainen viestittää toiminnan tärkeydestä omalla lähialueellaan.
Tiedottamista ja jäsenkirjeitä pidettiin tärkeänä.
Keskusteltiin myös mahdollisuudesta tuottaa vuosien tauon jälkeen Järvisanomat-lehti
joka jaettaisiin kaikkiin postilaatikoihin.
Nettisivujen aktiivinen päivittäminen on saatava käyntiin
Koska toimintaa halutaan nyt vahvistaa ja mm. humustutkimus vaatii panostusta,
henkilöjäsenmaksu päätettiin korottaa 20,- euroon.
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Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi seuraavalle toimintavuodelle esitettiin,
kannatettiin ja valittiin Ulla Simola.
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Valitaan eeuraavaa toimintavuotta varten hallituksen varsinaiset jäsenet ja
varajäsenet
Hallituksen varsinaisiksijäseniksi esitettiin, kannatettiin ja valittiin:
Teuvo Tuominen
Terho Jousi
Timo Nortia
Riikka Mandelin
Hallituksen varajäseneksi valittiin Jorma Linnanmäki.
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Valitaan toiminnantarkastaja ja varamies
Vuosia yhdistyksen tilintarkastajina toimineet Riitta ja Jouko Sinisalo haluavat nyt
luovuttaa tehtävän eteenpäin. Lämpimät kiitokset heille!

Todettiin, että kokouskutsussa käytettiin vanhaa tilintarkastaja-käsitettä, p.o.
toiminnantarkastaja.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Tapio Lustig. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Erja
Hartela.
12.

Käsitellään jäsenten hallitukselle esittämät aloitteet
Hallitukselle ei ole esitetty erillisiä asioita.

13.

KäsitcllÊiän muut kokouskutsussa mainitut asiat

Muita asioita ei ollut.

14.

Kokouksen päättäminen
kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 5:50
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Ulla Simola, kokouksen puheenjo

Riik

Mandelin, sihteeri

Olemme todenneet pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi
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Heidi
pöytäkirja ntarkastaja

Markus Ostrow
pöytäkirja ntarkastaja

