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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Pekka Vuorinen avasi kokouksen ja toivotti kokousosanottajat
tervetulleeksi.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Vuorinen, sihteeriksi Aarre
Arrajoki ja pöytäkirjan tarkastajiksi Heikki Paatelma ja Teuvo Paatelma
jotka toimivat myös äänten laskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi kokouksesta oli ilmoitettu
sähköpostilla, postilaatikkojakelulla ja kylän ilmoitustaululla. Läsnä yht.11
henkilöä. Liite 1.
4.

Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
Hyväksyttiin esityslista esitetyn mukaisena.

5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilit vuodelta 2011 sekä luetaan
tilintarkastajien lausunto.
Esitettiin vuoden 2011 toimintakertomus (liite 2), tilit ja tilinpäätös (liite 3.)
sekä tilintarkastajien lausunto (liite 4.)
6. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen.
Vahvistettiin vuoden 2011 tuloslaskelma ja tase. Tilinpäätös osoitti 655,20
euron alijäämää, taseen loppusumman ollessa 10,07 euroa
7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.
Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilinpitäjälle ja yhdistyksen hallitukselle.
8. Vahvistetaan toimikautta 2012 varten toimintasuunnitelma ja talousarvio
Toimintasuunnitelma noudattelee edellisvuosien mukaista suunnitelmaa.
Osoittaen samalla jo hyväksi havaittuja kunnostustoimenpiteitä niissä
kustannusrajoissa joissa yhdistyksellä on mahdollisuus toimia
talkootyöpanoksen lisäksi. Liite 5 ja 6.
Talousarvion loppusumma on 1802,00 euroa. Kustannukset muodostuvat
etupäässä kasvien poistosta ja osin yhteisrannan kunnostuskustannuksista.
Kustannuksissa ei ole huomioitu talkootyön arvoja. Järven ja yhteisrannan
kunnostustoimenpiteisiin yhdistys on saanut kuluvalle vuodelle

Ruutinlammen hoito- ja suojeluyhdistys ry.
Länsi-Uudenmaan Säästöpankin lahjoittaman 1000 euron avustuksen joka on
otettu kiitollisuudella vastaan.
9. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 40,00 euroa jäsen
10. Päätetään hallituksen ja asiantuntioiden sekä tilintarkastajien palkkioista ja
korvauksista.
Päätettiin, ettei yhdistyksen toimihenkilöille makseta palkkiota.
Muille kohtuullisen laskun mukaan.
11. Valitaan hallitus seuraavaksi toimikaudeksi.
Hallitukseen kaudelle 2012-2013 valittiin Pekka Vuorinen, Janne Saajakari,
Matti Hannus, Timo Solin ja Aarre Arrajoki
12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
Toiminnan tarkastajiksi valittiin Heikki Paatelma ja Jorma Juurinen varalle
Karita Saajakari ja Matti Perttilä
13. Käsitellään muut kuin kokouskutsussa mainitut asiat
- yhteisrannan kunnostus ja käyttö
- Ruutinlammen nettisivut
www.vesientila.fi
www. ruutinlampi.nettisivu.org
Käytiin vilkas keskustelu Ruutinlammen kunnostamiseen ja tiedottamiseen
liittyvistä asioista.
14. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
15. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 20.15
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