
PUONTPYÖLINJÄRVI-FRANKBÖLETRÄSKET R.Y. SUOJELUYHDISTYS
 
HALLITUKSEN KOKOUS nro 19
 
PÖYTÄKIRJA
 
KOKOUSAIKA: 13.07.2016 klo 15:00
KOKOUSPAIKKA: Pekka Perttulan kesäpaikka Kirstilahdessa
 
LÄSNÄ: Arto Leinonen, pj

Urban Silén
Pekka Perttula
Tuomo Hakala
Marja Laakso
Marjut Jousi, siht.

POISSA Merja Viitala, rahastonhoitaja
 
1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Arto Leinonen avasi kokouksen.
 
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 
3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallitus hyväksyi edellisen kokouksen 21.8.2015 pöytäkirjan nro 18.
 
4. KUULUMISET TUULIVOIMALAHANKKEESTA

Pekka Perttula selosti tämänhetkistä tilannetta, josta hän on myös lähettänyt 27.6.2016 selonteon
   sähköpostitse hallituksen jäsenille. Tuomo Hakala on vienyt tiedot yhdistyksen kotisivuille.
 
5. VUODEN 2015 LOPPUJEN VEDENLAATUTUTKIMUSTEN TULOKSET

Puheenjohtaja ei ole saanut kiinni Jaana Marttilaa Uudenmaan ELY-keskuksesta. Näin ollen ei
ole vielä tietoa loka-marraskuussa järvestä otettujen näytteiden tuloksista, jotka ELY-keskus on
analysoinut talven aikana. Sovittiin, että tiedot yritetään saada ELY-keskuksesta mahdollisimman
nopeasti ja ne viedään yhdistyksen kotisivuille heti kun ne on saatu sekä esitellään
vuosikokouksessa. Sovittiin, että Arto Leinonen on yhteydessä ELY-keskukseen kesälomien
päätyttyä.

 
6. MOOTTORIVENEILYN 5 HV RAJOITUS - ASIAN TILANNE

Asiasta saatujen molempien ELY-keskusten kielteisten päätösten jälkeen näistä päätöksistä
päätettiin valittaa edelleen hallinto-oikeuteen. Puheenjohtaja lupasi lähettää kopion valituksesta
hallituksen jäsenille. Puheenjohtajan saaman tiedon mukaan valituksen käsittelyaika on reilut
puoli vuotta, joten päätös lienee odotettavissa jossain vaiheessa syksyä.

 
7.  KYSYMYS YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN 10 §:N TÄSMENTÄMISESTÄ YKSI ÄÄNI PER
KIINTEISTÖ -AJATUSTA VASTAAVASTI

Todettiin, että tukijäsenet, perheenjäsenet tai kannatusjäsenet eivät ole yhdistyksen varsinaisia
jäseniä. Ehdotettiin, että vuosikokouksen osallistujalistassa olisi selvyyden vuoksi yksi sarake,
jossa lukee: "äänioikeutettu jäsen". Keskustelun jälkeen päätettiin pitäytyä nykyisissä säännöissä
sekä olemaan jatkossa tarkempia käytetyn terminologian kanssa niin, että varsinaisesta
jäsenyydestä ei synny epäselvyyttä.

 
8.  VUOSIKOKOUKSEN VALMISTELU

Käsiteltiin vuosikokoukselle määrätyt asiat ja sovittiin, että puheenjohtaja tekee
toimintakertomuksen 2015-2016 sekä toimintasuunnitelman 2016-2017, jotka hän lähettää
sähköpostitse kaikille hallituksen jäsenille.
 



Käsiteltiin vuosikokoukselle määrätyt asiat ja sovittiin, että puheenjohtaja tekee
toimintakertomuksen 2015-2016 sekä toimintasuunnitelman 2016-2017, jotka hän lähettää
sähköpostitse kaikille hallituksen jäsenille.
 
Vuosikokous päätettiin pitää perjantaina 26.8.2016 klo 18:30 Perniön vanhalla kunnantalolla.
 
Keskusteltiin siitä, saataisiinko kokoukseen joku ulkopuolinen henkilö kertomaan jostain
mökkiläisiä kiinnostavasta aiheesta, kuten kalastusta, alueen kasvistoa tai historiaa koskevasta
aiheesta. Hallituksen jäsenet velvoitetaan miettimään sopivia aiheita.
 
Mahdolliset ehdotukset pitäisi saada mukaan vuosikokouksen ilmoitukseen, jonka Pekka
Perttula lupasi hoitaa 12.8.2016 mennessä ilmoitustauluille.
 
Todettiin, että Merja Viitalan on tehtävä tilinpäätös 29.7.2016 mennessä. Sovittiin, että Arto
Leinonen laittaa Merjalle viestiä asiasta ja hoitaa dokumentit Merjan kanssa vuosikokoukseen.

   
Todettiin, että jäsenmaksu on jäänyt monelta maksamatta todennäköisesti epähuomiossa.
Jäsenmaksujen keräämisen varmistamiseksi päätettiin kerätä vastaisuudessa jäsenten
sähköpostiosoitteiden lisäksi myös kotiosoitteet sekä puhelinnumerot.
 
Päätettiin antaa Merja Viitalan tehtäväksi jäsenluettelon tekeminen, jossa taulukon sarakkeissa
on nähtävissä kunakin vuonna maksetut jäsenmaksut. Päätettiin myös, että heti vuosikokouksen
jälkeen lähetetään kaikille sähköpostitse muistutusviesti jäsenmaksusta.

   
9.  SEURAAVA KOKOUS

Päätettiin hoitaa sähköpostitse ennen vuosikokousta esille tulevat asiat.
 
10. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Todettiin, että Frankbölen rantakaavaprojektissa ei ole tapahtunut mitään edistystä.
 
11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:00.
 
 
 
 

Arto  Leinonen Marjut Jousi
puheenjohtaja sihteeri


