
  
Iso-Ruokjärven suojeluyhdistys ry:n vuosikokous / Pöytäkirja 
 
 
Aika: 29.7.2012 klo 12.10—13.50 
 
Paikka: Klemola, Haapaniementie 63A, Sammatti 
 
Läsnä: Saimi Heikkinen, Maria Törn, Leena Lindgren, Anne Nyberg, Kristian Nyberg, 
Kalevi Suniala, Helen Kaila, Hannu Kaila, Marjaana Luisto, Riitta-Leena Salovaara, 
Tomi Päiväläinen, Ilkka Karhi, Tuomo Klemola, Tarja Peromaa, Christine Mattila, Jouko 
Komulainen 
 
 
1. Kirjattiin läsnäolijat ja todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 
 
2. Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Tuomo Klemola, sihteeriksi Tarja Peromaa ja 
ääntenlaskijoiksi & pöytäkirjantarkastajiksi Tomi Päiväläinen ja Kalevi Suniala. 
 
3. Pj esitteli päättyneen tilikauden vuosikertomuksen, tilit ja tilintarkastuskertomuksen.  
 
4. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus  hallituksen jäsenille.  
 
5. Vahvistettiin toimintavuotta varten toimintasuunnitelma. Varsinaista talousarviota ei 
oltu laadittu. Jäsenmaksu pidettiin ennallaan (20 €).  
 

- Jäsenhankintaa päätettiin tehostaa siten, että Nybergien Alli-museolla pidetään 
tutustumistilaisuus, jonka yhteydessä esitellään yhdistyksen toimintaa. Pyritään 
levittämään kutsu mahdollisimman kattavasti ranta-asukkaille. Ajankohta 
alkukesästä. 
- Todettiin, että jäsenmaksulomakkeissa tulee olla selkeä eräpäivä. 
- Keskusteltiin jälleen koneellisen niittotyön laadusta — tapahtuuko niitto riittävän 
syvältä? Päätettiin, että pj selvittää Liskin kanssa seuraavat asiat: 1) ½ tunnin 
veloitusmahdollisuus — joissakin rannoissa niittotyö kestää enemminkin 15 
minuuttia kuin tunnin, 2) miten kone puhdistetaan, kun se siirretään järveltä 
toiselle, 3) laskuissa pitäisi olla numero! 
- Hannu Kaila selvittää, onko vaihtoehtoisia mahdollisuuksia teettää koneellista 
niittoa.  
- Keskusteltiin tulokaskasveista. Todettiin, että Ilanderin salmessa esiintyvä 
kasvusto on ahvenvitaa, eikä vesiruttoa. Ainakin paikoitellen siimapalpakko on 
lisääntynyt. 
- Päätettiin, että Iso-Ruokjärvestä otetaan näytteet, mikäli Lohjan kaupungilta 
saadaan avustus. Keskusteltiin yleisellä tasolla myös mahdollisuudesta järjestää 
näytteenotto esim. graduprojektina. 
- Päätettiin järjestää Ilanderin salmeen niittotalkoot, joissa käytetään Kasevan tai 
Veikon niittolaitetta (jos saatavilla). Ajankohta la 4.8.2012 klo 10—11 alkaen. 



Mahdollisuuksien mukaan niitetään myös Veikon/Ourilan rantaa, asianomaisten 
luvalla. 
- Päätettiin hankkia yhdistykselle käsinvedettävä kaislaleikkuri (hintaluokka 100—
150€). Sijoituspaikaksi tulee Klemolan navetta, josta jäsenet voivat käydä sitä 
lainaamassa. Käyttöohje säilytetään laitteen mukana. 
- Pohdittiin, olisivatko uimarannan näytteenottotulokset yhdistyksen käytettävissä. 
 

6. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot pidettiin ennallaan (ei palkkioita). 
 
7. Hallituksen jäsenten määrä pidettiin ennallaan (4). Helen Kaila jäi pois hallituksesta ja 
hänen tilalleen tuli Saimi Heikkinen. Hallituksen kokoonpano siis Saimi Heikkinen, 
Tuomo Klemola, Markku Väänänen ja Tarja Peromaa. 
 
8. Valittiin tilintarkastajaksi Christine Mattila ja varatilintarkastajaksi Jouko Komulainen. 
 
9. Muissa asioissa keskusteltiin koirien uittamisesta kunnan uimarannassa. Päätettiin 
ottaa yhteyttä Lohjan kaupunkiin, jotta uimarannalle saataisiin opastekyltit. 
 
10. Pj päätti kokouksen klo 13.50. 
 
 
 
 
Tuomo Klemola  
kokouksen puheenjohtaja 
 
 
Tarja Peromaa 
kokouksen sihteeri 
 
 
Tomi Päiväläinen    
pöytäkirjan tarkastaja  
 
 
Kalevi Suniala  
pöytäkirjan tarkastaja 


