Ruutinlammen hoito- ja suojeluyhdistys r.y.

Vuosikokous 2011
Aika:

7.6.2011 klo 18.30.

Paikka:

Kaukelan yhteisranta, Hakulantie 236.

Osanottajat: Pekka Vuorinen
Aija Vuorinen
Raija Arrajoki
Karita Saajakari
Janne Saajakari
Airi Salomaa
Eero Salomaa
Matti Hannus
Timo Solin
Poissa:

Aarre Arrajoki oli ilmoittanut etukäteen esteestä osallistua kokoukseen.

Ennen varsinaisen kokouksen alkua tarjolla oli pullaa, kahvia, teetä ja mehua.
1. Kokouksen avaus
Ruutinlammen hoito- ja suojeluyhdistyksen puheenjohtaja Pekka Vuorinen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Vuorinen, sihteeriksi Matti Hannus sekä
pöytäkirjantarkastajiksi Karita Saajakari ja Janne Saajakari. Ääntenlaskijoita ei valittu
osanottajien vähäisen lukumäärän takia.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksesta oli ilmoitettu hyvissä ajoin yhdistyksen web-sivuilla, sähköpostitse, tekstiviesteillä, kylän ilmoitustaululla sekä jakamalla kokouskutsuja postilaatikoihin. Kokouskutsu on liitteenä 1.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin esitetyn mukaisena.
5. Toimintakertomus ja tilit vuodelta 2010 sekä tilintarkastajien lausunto
Puheenjohtaja esitti toimintakertomuksen (liite 2) ja tilinpäätöksen (liite 3) vuodelta
2010 sekä tilintarkastajien lausunnon.
6. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
Vuoden 2010 tilinpäätös (liite 3) osoitti, että yli/alijäämää oli 121,64 € ja taseen loppusummaksi tuli 665,27 €.
Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2010.
7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja rahastonhoitajalle.
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8. Toimikauden 2011 toimintasuunnitelma ja talousarvio
Todettiin, että jo aikaisemminkin keskustellut asiat ovat yhä ajankohtaisia, esim. Ruutinlammen vedenpinnan nostaminen sekä rantakasvillisuuden harventaminen. Kunnostustoimenpiteitä voidaan viedä eteenpäin yhdistyksen talouden ja osapuolten kannatuksen sallimissa puitteissa.
Jäsenmaksutulojen arvioidaan pysyvän suunnilleen ennallaan.
Hyväksyttiin puheenjohtajan esittelemä toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle
2011 perustuen toiminnan jatkamiseen entiseltä pohjalta, liitteet 4 ja 5.
9. Jäsenmaksun suuruus
Jäsenmaksun suuruus päätettiin pitää ennallaan 40 €.
Todettiin, että tämä ratkaisu rohkaisee uusia jäseniä liittymään samalla, kun taloudet
voivat harkintansa mukaan edelleenkin kannattaa yhdistystä suorittamalla useita jäsenmaksuja.
10. Hallituksen ja asiantuntijoiden sekä tilintarkastajien palkkiot ja korvaukset
Päätettiin, että entiseen tapaan palkkioita ei makseta yhdistyksen toimihenkilöille.
Lammen kunnostustöistä maksetaan hallituksen päätöksellä kohtuullinen korvaus.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärä
Sääntöjen mukaan hallituksessa tulee olla 5-12 jäsentä. Edellisen kauden hallituksessa
on ollut 7 jäsentä. Heistä Aija Vuorinen ilmoitti haluavansa luopua hallituksen jäsenyydestä ja rahastonhoitajan toimesta.
Todettiin, ettei hallituksen jäsenten lukumäärästä ole tarpeen tehdä erillistä päätöstä.
12. Hallituksen valitseminen seuraavaksi toimikaudeksi
Hallituksen jäseniksi valittiin uudestaan seuraavat 6 henkilöä: Pekka Vuorinen, Antero
Uusitalo, Janne Saajakari, Timo Solin, Matti Hannus, Aarre Arrajoki.
Koska kokoukseen mennessä ei oltu voitu varmistua ehdokkaasta uudeksi rahastonhoitajaksi Aija Vuorisen tilalle, jätettiin rahastonhoitajan nimeäminen hallituksen tehtäväksi.
13. Tilintarkastajien valitseminen seuraavaksi toimikaudeksi
Tilintarkastajiksi valittiin uudestaan: Heikki Paatelma, Jorma Juurinen.
Varatilintarkastajiksi valittiin uudestaan: Karita Saajakari, Matti Perttilä.
14. Kokouskutsun ulkopuoliset asiat
Yhteisrannalle asennettiin laituri toukokuussa 2011. Koska veden pohjassa on kiviä ja
pellavanliotuksesta jääneitä keppejä, annettiin hallitukselle tehtäväksi asentaa selkeästi
näkyvä varoitus sukeltamisesta.
Jo edellisenä vuonna suunniteltu yhteisrannan hiekkapohjan perustaminen pyritään
hoitamaan seuraavan kesään mennessä.
SYKEn kesällä suorittama tutkimus kanadanvesiruton kasvun hillitsemisestä on raportoitu. Yhteenveto tutkimuksesta on luettavissa yhdistyksen web-sivuilla.
Yhdistyksen web-sivut (http://www.ruutinlampi.nettisivu.org) päivitettiin perusteellisesti helmikuussa 2011 sekä sisällön että ulkoasun suhteen. Tarkoituksena on vielä
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hankkia yhdistyksen web-sivuille oma domain-nimi. Keväällä 2011 avattuun JärviWiki-palveluun (http://www.jarviwiki.fi) lisättiin Ruutinlampea koskevia tietoja.
15. Muut asiat
Päätettiin kutsua jäsenet rannan siistimistalkoisiin, alustavasti sunnuntai-iltana
19.6.2011.
Suositeltiin hallitukselle talkoiden ja muiden tapahtumien järjestämistä muutama kertaa vuodessa.
Yhdistys täyttää 10 vuotta tulevana vuonna 2012. Päätettiin, että hallitus valmistelee
vuoden juhlistamista.
16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kokouksen puolesta:

Pekka Vuorinen
puheenjohtaja

Matti Hannus
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:
Paikka:

Aika:

Karita Saajakari

Janne Saajakari

Liitteet:
1. Kokouskutsu
2. Toimintakertomus 2010
3. Tilinpäätös 2010
4. Toimintasuunnitelma 2011
5. Talousarvio 2011
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