
  
Iso-Ruokjärven suojeluyhdistys ry:n vuosikokous / Pöytäkirja 
 
 
Aika: 31.7.2011 klo 12.00—13.20 
 
Paikka: Helen Kaila, Haapaniementie 77, Sammatti 
 
Läsnä: Kalevi Suniala, Helen Kaila, Hannu Kaila, Veikko Tehiranta, Ritva 
Tehiranta, Terttu Väänänen, Anne Nyberg, Kristian Nyberg, Christine Mattila, 
Jouko Komulainen, Pertti Väänänen, Tuomo Klemola, Tarja Peromaa 
 
 
1. Kirjattiin läsnäolijat ja todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 
 
2. Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Tuomo Klemola, sihteeriksi Tarja 
Peromaa ja ääntenlaskijoiksi & pöytäkirjantarkastajiksi Kalevi Suniala ja 
Pertti Väänänen. 
 
3. Pj esitteli päättyneen tilikauden vuosikertomuksen, tilit ja 
tilintarkastuskertomuksen. Päätettiin, että yhdistyksen tilinhoito siirretään 
Pia Päiväläiseltä nykyiselle hallitukselle. Lisäksi valtuutettiin pj Tuomo 
Klemola nostamaan yhdistyksen tililtä rahat, jotka yhdistys on hänelle 
velkaa.  
 
4. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus  hallituksen 
jäsenille.  
 
5. Vahvistettiin toimintavuotta varten toimintasuunnitelma ja talousarvio. 
Jäsenmaksu pidettiin ennallaan (20 €).  
 

- Päätettiin, että Iso-Ruokjärvestä otetaan näytteet (elokuun lopulla) ja 
anotaan tähän tarkoitukseen avustus Lohjan kaupungilta.  
- Päätettiin, että suoritetaan toinen niittokierros (Liski) ja lisäksi 
järjestetään Ilanderin salmeen niittotalkoot, joissa käytetään Kasevan 
niittolaitetta. Keskusteltiin koneellisen niittotyön laadusta — 
tapahtuuko niitto riittävän syvältä ja onko se riittävän huolellista? 
Todettiin, että niittotyön teettämisessä vaihtoehdot lienevät vähäiset ja 
että on syytä saattaa Liskille tiedoksi havaitut puutteet.  
- Keskusteltiin mahdollisista tulokaskasveista. Todettiin, että 
uimarantaa vastapäätä esiintyy mahdollisesti vesiruttoa. Lajinmääritys 



on varmistamatta.  
- Keskusteltiin yleisellä tasolla ruoppauksesta. 
- Keskusteltiin kalastusosuuskunnan roolista ja mahdollisesta 
yhteistyöstä. 

 
6. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot pidettiin ennallaan (ei 
palkkioita). 
 
7. Hallituksen jäsenten määrä pidettiin ennallaan (4). Kalevi Suniala jäi pois 
hallituksesta ja hänen tilalleen tuli Tarja Peromaa. Hallituksen kokoonpano 
siis Tuomo Klemola, Markku Väänänen, Helen Kaila ja Tarja Peromaa. 
 
8. Valittiin tilintarkastajaksi Christine Mattila ja varatilintarkastajaksi Jouko 
Komulainen. 
 
9. Muissa asioissa keskusteltiin yhteistyöstä kalastusosuuskunnan kanssa. 
Päätettiin, että yhteistyön ja informaation kulun turvaamiseksi yhdistyksen 
pj käy kalastusosuuskunnan vuosikokouksessa. Samoin kutsutaan 
kalastusosuuskunnan pj yhdistyksen vuosikokoukseen. 
 
10. Pj päätti kokouksen klo 13.20. 
 
 
 
Tuomo Klemola  
kokouksen puheenjohtaja 
 
 
Tarja Peromaa 
kokouksen sihteeri 
 
 
Kalevi Suniala    
pöytäkirjan tarkastaja  
 
 
Pertti Väänänen 
pöytäkirjan tarkastaja 


