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Aika:   Maanantai   28.9..2020   klo   18.00   
  

Paikka: Etukamari,   Hotelli   Fooninki,   Seinäjoki   
  

Läsnä: Pekka   Leinonen   
Marja-Terttu   Leinonen   
Olli   Keski-Saari   
Esa   Kujala   
Helena   Kujala   
Jorma   Itola   
Jaakko   Ristimäki   
Tarja   Keski-Salmi   
Leena   Palttala   
  

  
1. Kokouksen   avaus   

Pekka   Leinonen   avasi   kokouksen   toivottaen   osanottajat   tervetulleiksi.   
Koronaepidemiasta   johtuen   yhdistyksen   vuosikokous   on   siirtynyt   myöhäiseen   
syksyyn.     
  

2. Kokouksen   järjestäytyminen;   puheenjohtajan,   sihteerin,   pöytäkirjantarkastajien   ja   
ääntenlaskijoiden   valinta   
Valittiin   kokouksen   puheenjohtajaksi   Helena   Kujala,   sihteeriksi   Esa   Kujala   sekä   
pöytäkirjantarkastajiksi   ja   ääntenlaskijoiksi   Leena   Palttala   ja   Marja-Terttu   Leinonen.   
  

3. Kokouksen   laillisuus   ja   päätösvaltaisuus   
Todettiin   kokous   päätösvaltaiseksi;   paikalla   oli   yhdeksän   yhdistyksen   jäsentä   
mukaanlukien   kaikki   hallituksen   vakituiset   ja   toinen   varajäsenistä   sekä,   että   
kokoonkutsuminen   on   tapahtunut   yhdistyksen   sääntöjen   mukaisesti.   
  

4. Kokouksen   työjärjestys   
Hyväksyttiin   kokouskutsun   liitteenä   ollut   asialista   kokouksen   työjärjestykseksi.   
  

5.   Yhdistyksen   tilinpäätös,   vuosikertomus   ja   toiminnantarkastajan   lausunto   
Kokouksen   puheenjohtaja   pyysi   yhdistyksen   hallituksen   puheenjohtajaa   esittelemään   
vuoden   2019   asiakirjat,   jotka   olivat   kokouskutsun   liitteenä.   Vuosikokous   kävi   läpi   
tilinpäätöksen   ja   totesi   toiminnantarkastajan   lausunnon.   
  

6. Tilinpäätöksen   vahvistaminen   ja   vastuuvapauden   myöntäminen   
Vuosikokous   päätti   vahvistaa   yhdistyksen   tilinpäätöksen,   vuosikertomuksen   ja   
hallituksen   esityksen   tuloksen   käsittelystä.   Vuosikokous   päätti    myöntää   hallitukselle   
ja   muille   tilivelvollisille   vastuuvapauden   toimintavuodesta   2019.   

    
7. Toimintasuunnitelma   ja   budjetti   vuodelle   2020-21   

Yhdistyksen   puheenjohtaja   esitteli   kokouskutsun   liitteenä   olleen   vuoden   2020-21   
toimintasuunnitelman,   tulo-   ja   menoarvion   sekä   liittymis-   ja   jäsenmaksun   suuruuden.   
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Puheenjohtaja   kertoi   myös   kokouskutsun   lähettämisen   jälkeen   Etelä-Pohjanmaan   
ELY-keskukselta   saadusta   sähköpostiviestistä   ja   Kuoras-   ja   Saukkojärvellä   keväällä   
2020   alkaneesta   järvien   tilaa   ja   tarvittavia   parannustoimenpiteitä   selvittävästä   
hankkeesta,   johon   yhdistystä   pyydettiin   osallistumaan.   Päätettiin,   että   hankkeeseen   
ja   sen   jatkotoimenpiteisiin   osallistutaan   ja   suunnitellut   omat   toimenpiteet   pannaan   
jäihin   odottamaan   ELY-keskuksen   selvityksen   valmistumista.   
  

Hyväksyttiin   vuoden   2020-21   toimintasuunnitelma,   tulo-   ja   menoarvio   sekä   
jäsenmaksun   suuruus   yllämainitulla   lisäyksellä.    Jäsenmaksu   pidetään   ennallaan   20   €   
ja   seuraavan   kerran   jäsenmaksu   kerätään   vuoden   2021   alussa.    Yhdistyksen   
sääntöjen   mukaisesti   liittymismaksua   ei   peritä.   
  

8. Hallituksen   puheenjohtajan   ja   muiden   jäsenten   valinta   
Yhdistyksen   sääntöjen   5§:n   mukaan   ”hallituksen   puheenjohtajan,   jäsenten   ja   
varajäsenten   toimikausi   on   kaksi   vuotta,   alkaen   vuosikokouksesta   ja   päättyen   
vuosikokoukseen.   Jäsenistä   ja   varajäsenistä   puolet   on   vuosittain   erovuorossa.   
Ensimmäisenä   vuonna   erovuorot   määrätään   arpomalla.   Erovuorossa   oleva   voidaan   
valita   uudelleen   hallituksen   jäseneksi   tai   varajäseneksi.”   
  

Hallitus   on   kokouksessaan   18.9.20   arponut   erovuoroisiksi   jäseniksi   Olli   Keski-Saaren   
ja   Esa   Kujalan   sekä   erovuoroiseksi   varajäseneksi   Ulla   Saariahon.   
  

Kokous   päätti,   että   vuoden   entiset   hallituksen   jäsenet   ja   varajäsenet   jatkavat   
kuluvalla   kaudella.   Hallituksen   varsinaiset   jäsenet   ovat   siten:   Puheenjohtaja   Pekka   
Leinonen,   jäsenet   Olli   Keski-Saari,   Esa   Kujala,   Jorma   Itola   ja   Jaakko   Ristimäki   sekä   
varajäsenet   Tarja   Keski-Salmi   ja   Ulla   Saariaho.   
  

9. Toiminnantarkastajan   ja   varatoiminnantarkastajan   valinta   
Valittiin   Juha   Koskinen   jatkamaan   yhdistyksen   toiminnantarkastajana   ja   Reijo   
Vähämaa   varatoiminnantarkastajana   kaudella   2020-21.     

  
10. Muut   kokouskutsussa   mainitut   asiat:   

a. Keskusteltiin   hallituksen   kokoonpanosta   ja   jäsenmäärän   kasvattamisesta   
sääntöjenmukaiseen   maksimimäärään,   joka   on   kuusi   jäsentä.   Päätettiin   
esittää   vuoden   2021   vuosikokoukselle   hallituksen   jäsenmäärän   
kasvattamisesta   maksimimäärään.   Keskusteltiin   myös   vuosikokous-   
järjestelyistä   niin,   että   turvattaisiin   sen   järjestäminen   kesäaikana,   
mahdollisesti   ulkona,   jolloin   osallistujamäärä   saataisiin   mahdollisimman   
suureksi   huolimatta   koronan   mahdollisesta   jatkumisesta.   

b. Keskusteltiin   yhdistyksen   jäsenten   toiveista   Kuorasjärven   tilaan   ja   
yhdistyksen   toimintaan   liittyen.   Yllämainitun   ELY-selvityksen   lisäksi   hyvin   
tärkeänä   pidettiin   järven   pinnan   kesän   ylärajan   korottamista   niin,   ettei   
nykyisenkaltaista   järven   pinnan   laskua,   joka   ilmastonmuutoksesta   johtuen   on   
voimistunut,   tapahtuisi   enää   kesäisin.   
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11. Kokous   päättyi   klo   19.15.   

    
  

  
  
  

Vakuudeksi,   
  
  
  

Helena   Kujala Esa   Kujala   
Kokouksen   puheenjohtaja   Sihteeri   
  
  
  
  
  
  

Marja-Terttu   Leinonen Leena   Palttala   
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja   


