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LIESJÄRVEN SUOJELU RY:N VUOSIKOKOUS 

 

Aika: Sunnuntai 31.7.2022, klo 14 alkaen 
Paikka: Liesjärven Kylätalo 

  
1. Kokouksen avaus 

Yhdistyksen puheenjohtaja Ulla Simola avasi kokouksen. 

 

2. Valitaan kokousvirkailijat: kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

ja kaksi ääntenlaskijaa 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ulla Simola. Sihteeriksi valittiin Riikka Mandelin. 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heidi Ostrow ja Markus Ostrow.  

 

3. Todetaan läsnä olevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen mukaisesti ja kokous on 

laillinen ja päätösvaltainen.  

 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys  

Huomautettiin, että yhdistyksessä tilintarkastajan nimike on nykyään toiminnantarkastaja. 

Sihteeri kertoi, että termi on otettu yhdistyksen säännöistä, Sääntöjen osalta on syytä 

päivittää myös toiminnantarkastajien määrä yhteen varsinaiseen ja yhteen varatoiminnan 

tarkastajaan. Kokous hyväksyi ehdotuksen. 

Työjärjestykseen on lisätty kohta 8 a. Liesjärven alueen kirkkaat vedet -hankkeen 

tilannekatsaus. Kokous hyväksyi lisäyksen.  

 

5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 

Puheenjohtaja esitteli vuosikertomuksen ja rahastonhoitaja kävi läpi tilinpäätöksen ja 

tilintarkastajien lausunnon.  

 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä  

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi yhdistyksen hallitukselle vastuuvapauden 

tilikaudelta 2021-2022. 

 

7. Päätetään hallituksen ja mahdollisten toimihenkilöiden kokouspalkkioista ja muista 

korvauksista  

Kokous päätti, että aikaisemmin hyväksytty käytäntö, että matkakulut ja muut toiminnasta 

aiheutuvat kulut korvataan. Kokouspalkkioita ei makseta.  

 

8 a. Liesjärven alueen kirkkaat vedet -hankkeen tilannekatsaus 

      Puheenjohtaja kertoi hankkeen tilannetta. Tavoitteena on toteuttaa ennaltaehkäiseviä         

toimia, jotta järvien tilanne ei huononisi, pitää toimia nyt! Hankeasiantuntija Martti Järvinen 

esitteli kokoukselle KVVY:n materiaalin pohjalta laajan tilannekatsauksen.  
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8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus 

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion. Kokous hyväksyi ne. 

Jäsenmaksuksi päätettiin edelleen 30 euroa.  

 

9. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja  

Hallituksen puheenjohtajaksi esitettiin, kannatettiin ja valittiin Ulla Simola.  

 

10. Valitaan seuraavaa toimintavuotta varten hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet 

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi esitettiin, kannatettiin ja valittiin Toini Nukari, Riikka 

Mandelin, Teuvo Tuominen, Timo Nortia. Varajäseniksi valittiin Jouko Linnanmäki ja Hanna 

Lämsä. 

 

11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä  

Tapio Lustig valittiin toiminnantarkastajaksi ja Erja Hartela varatoiminnantarkastajaksi. 

(kts. kohta 4.) 

 

12. Käsitellään jäsenten hallitukselle esittämät aloitteet  

Hallitukselle ei ole esitetty aloitteita. 

 

13. Muut mahdolliset asiat 

Esitettiin, että hallitus valmistelee sääntömuutoksen myös hallituksen valintaprosessin 

osalta. Esitys on, että vuosikokous valitsee sääntöjen määräämän määrän hallituksen 

jäseniä ja hallitus järjestäytyy erikseen eikä puheenjohtajaa valittaisi erillisenä valintana 

vuosikokouksessa.   

 

Esitettiin, että vuosikokous voi nimetä yhdistykselle kunniajäseniä. Esitys hyväksyttiin ja 

yhdistyksen ensimmäiseksi kunniajäseneksi kutsuttiin Terho Jousi. Terho on tehnyt 

vuosikymmenet työtä Liesjärven suojelun hyväksi. Kunniajäsenet voivat osallistua myös 

hallituksen kokouksiin.  

 

Vedenkorkeuden vaihtelu aiheuttaa edelleen huolta. Vedenkorkeuden sääntelyn osalta 

suojeluyhdistys on yksinään voimaton, mutta pyrimme oja/jokikohtaisesti etsimään 

ratkaisuja maanomistajien ja muiden tahojen kanssa. Suojeluyhdistyksen on seurattava 

myös tarkasti millaisia toimia mm. alempana olevat vesistöt suunnittelevat. 

 

Vesiosakaskunnan lupaus pikkujärvien nuottauksesta ei onnistunut, pohjassa olevien 

esteiden takia. Nyt osakaskunta on toimittanut roskakalojen keräämiseksi yhden katiskan. 

Ensimmäisten havaintojen mukaan esim. lahnoja ei ole tullut.  

 

Sääntömuutokset, tekstikysymykset, hallituksen ja puheenjohtajan valinta, valmistellaan 

seuraavan vuosikokouksen käsiteltäväksi.  

 

14. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:50 
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Liesjärvellä 

 

 

 

___________________________   ____________________________ 

Ulla Simola   Riikka Mandelin 

kokouksen puheenjohtaja  kokouksen sihteeri 

 

 

 

Olemme todenneet pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi 

 

 

___________________________  ____________________________ 

 Heidi Ostrow   Markus Ostrow 
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