
Pöytäkirja

Aito Suvi kannatusyhdistys ry:n vuosikokous perjantaina 18.2. klo 16.30

Paikka: HUB Toivola (Keskitie 16, Luopioinen) ja Teams-etäyhteys

Läsnä: Eija Gaily (etänä), Tero Heikkilä, Vexi Hoppula (etänä), Tommi Liljedahl, Jussi-Pekka 
Lämsä (etänä), Jussi Marttinen, Erkki Nurmi (Luopioisten Säästöpankkisäätiön edustaja), Thomas 
Penttilä, Pekka Puhakka (etänä), Terttu Salmela (etänä), Marja-Liisa Suomalainen ja Reijo 
Syrjäläinen

1 Kokouksen avaus
Aito Suvi kannatusyhdistys ry:n puheenjohtaja Reijo Syrjäläinen avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Reijo Syrjäläinen ja sihteeriksi Tommi Liljedahl.

3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tero Heikkilä ja Jussi Marttinen.

4 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokous pidetään helmi–toukokuun aikana ja kokouskutsu on

lähetettävä vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kirjeellä tai sähköpostitse.
Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse 9.2. ja esityslista (liite 1), joten kokous todettiin laillisesti

kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Toimintakertomus vuodelta 2021
Kuultiin sihteerin laatima toimintakertomus vuodelta 2021 (liite 2).
Toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan.

6 Toimintasuunnitelma vuodelle 2022
Kuultiin sihteerin laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2022 (liite 3).
Keskustelun aikana Thomas Penttilä muistutti, että vuoden 2022 aikana saadaan Aitoossa ja 

Pitkäjärvellä liikkeelle ensimmäiset kunnostushankkeet, joiden suunnittelusta on käyty 
tarjouskilpailu. Suunnitelman perusteella päästään pyytämään urakkatarjouksia. Hankkeen hakijana 
toimii Aitoon kalastuskunta.

Veikko Hoppula kiinnitti huomiota siihen, että toimintasuunnitelmassa puhutaan ainoastaan 
maanomistajien tukemisesta ja avustamisesta vesienkunnostushankkeissa. Kirjaimellisesti luettuna 
tämä tarkoittaisi, ettei kannatusyhdistys osallistu esimerkiksi suojelu- ja kunnostusyhdistysten 
hankkeisiin.

Päätettiin yksimielisesti muuttaa toimintasuunnitelman sanamuotoa niin, että vesienkunnostajina 
mainitaan maanomistajien lisäksi myös muut hanketoimijat. Toimintasuunnitelma (liite 4) 
hyväksyttiin näin tarkennettuna.

7 Tuloslaskelma, tase, toiminnantarkastajan lausunto ja vastuuvapauden myöntäminen 
tilivelvollisille

Päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen, jotta valittava tilintarkastaja ehtii laatia tilinpäätöksen 
vuodelta 2021.

8 Jäsenmaksut vuodelle 2022
Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan. Jäsenmaksu on 20 e vuodessa ja kannatusjäsenmaksu 100 

e vuodessa.



9 Talousarvio vuodelle 2022 
Päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen, jotta valittava hallitus ehtii laatia talousarvion.

10 Yhdistyksen ja hallituksen puheenjohtajan valinta
Yhdistyksen sääntöjen mukaan puheenjohtajan toimikausi on kaksivuotinen. Reijo Syrjäläinen 

aloitti tehtävässä 23.3.2021
Todettiin, että puheenjohtajana jatkaa Reijo Syrjäläinen.

11 Yhdistyksen hallituksen ja varajäsenten valinta
Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi. Hallituksessa on 

puheenjohtaja sekä 2–6 muuta jäsentä. 
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2022–2023 valittiin Eija Gaily, Tero Heikkilä, Jussi 

Marttinen, Pekka Puhakka, Jussi Rulja ja Terttu Salmela. Varajäseneksi valittiin Jussi-Pekka Lämsä.

12 Tilitoimiston valinta
Esiteltiin Arbitrium / Kaisa Siposen tarjous, jonka vuosihinta olisi noin 3000 e. 
Päätettiin etsiä edullisempaa vaihtoehtoa ja antaa tilitoimiston valinta hallituksen tehtäväksi. 

13 Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
Valittiin toiminnantarkastajaksi Pasi Nurmi ja varatoiminnantarkastajaksi Ilkka Heinonen.

14 Yhdistyksen toiminta vesienkunnostushankkeissa
Päätettiin, että yhdistys voi toimia vesienkunnostushankkeiden hakijana maanomistajien ja 

muiden hanketoimijoiden puolesta sekä vauhdittaa niiden liikkeelle lähtöä osallistumalla hankkeen 
omarahoitusosuuteen.

15 Asiantuntijapalveluiden ostaminen
Todettiin, että vesienkunnostushankkeiden liikkeelle saaminen tuottaa runsaasti paperityötä, joka 

teetetään korvausta vastaan paikallisella asiantuntijalla.

16 Avustushakemus Luopioisten Säästöpankkisäätiölle
Päätettiin antaa hallituksen tehtäväksi laatia helmikuun loppuun mennessä avustushakemus 

Luopioisten Säästöpankkisäätiölle.

17 Muut asiat ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 19.

Vakuudeksi

Reijo Syrjäläinen, puheenjohtaja Tommi Liljedahl, sihteeri

Liitteet
1 Esityslista
2 Toimintakertomus 2021
3 Toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle 2022



4 Tarkennettu toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Tero Heikkilä Jussi Marttinen


