Vuosikokous 8.8.2020

Pöytäkirja

Pöytäkirja
Paikka:
Aika:
Läsnä:

Kunnan uimaranta, Ojajärven Hiekkaranta
la 8.8.2020 klo 14.00
luettelo liitteessä, paikalla 16 henkilöä.

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.05
2. Kokouksen järjestäytyminen.
Puheenjohtaja/ sihteeriksi valittiin Päivi Lehtonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi/
ääntenlaskijoiksi valittiin Kirsti Paronen ja Jouko Eronen.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Todettiin.
4. 2020 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.
Käytiin läpi po. dokumentit.
Keskusteltiin polttomoottorikäyttöisen veneilyn kokonaiskiellosta. Esitettiin
perusteltuja kantoja puolesta ja vastaan. Kiellon kannattajat tähdensivät
luontoarvoja ja sanoivat, että moottoreista tulee sekä päästöjä ilmaan että
veteen. Täyskieltoa vastustavat toivat esiin, että varsinaista ”hurjastelua”
järvellä on todella vähän. Kalastukseen moni tarvitsee niin ikään
moottorikäyttöistä venettä.
Päätettiin vielä edetä suosituslinjalla ja tehostaa suosituksen esille tuomista.
Puheenjohtaja selvittää Lopen kunnan kannan täyskieltoon. Ely-keskus ei
enää myönnä kieltoja vaan tehtävä on siirtynyt Trafille tämän vuoden
kesäkuun alussa.
Keskusteltiin rantakaavasta ja siihen liittyvistä venevalkamista.
Suojeluyhdistys on yhteydessä maanomistajaan, UPM:ään venevalkamien
varustelusta (ilmoitustaulu ja roska-astia).
5. Tilinpäätöksen vahvistaminen.
Vahvistettiin.
6. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.
Myönnettiin.
7. Yhdistyksen puheenjohtajan vaali vuodelle 2020-2021.
Puheenjohtajaksi valittiin Päivi Lehtonen
8. Johtokunnan jäsenten vaali. Valitaan 5 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä.
Johtokuntaan valittiin: Jukka Rauhala, Tommi Pyhähuhta, Juha Rinkari, Arto
Arola ja Jouko Eronen. Varajäseniksi Mika Haalahti ja Kirsti Paronen.
9. Toiminnantarkastajien vaali. Valitaan 1 varsinaista ja 1 varalle.
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Vuosikokous 8.8.2020

Pöytäkirja

Päätettiin, että puheenjohtaja hankkii toiminnan tarkastajan.
10. Jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2020-2021
Vahvistettiin 15 euroa/henkilöjäsenet. Niin ikään yhteisömaksu pysyy samana
eli 150 euroa.
11. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2020-2021.
Toimintasuunnitelmaan lisätään Jäsenhankinta –kohtaan: Uimarannan
pukukopin seinään laitetaan ilmoitus suojeluyhdistyksestä ja siihen
liittymisestä (Pj tarkistaa kunnalta luvan asiaan). Sama lisätään myös padolla
olevalle ilmoitustaululle ja muutamalle muulle Ojajärventiellä olevalle
ilmoitustaululle. Yhdistyksen nettisivuille liitetään yhdistykseen
liittymismahdollisuus. Lisäksi myös Ojajärven mökkiläiset –facebookryhmään
lisätään liittymisohjeet.
Keskusteltiin ensi kesänä toteutettavasta jäsenhankintakampanjasta ovelta
ovelle –tyyliin.
12. Johtokunnan yhteystietojen ilmoittaminen ja palkkiot
Puheenjohtaja ilmoittaa Patentti- ja rekisterihallitukseen uudet tiedot.
Palkkioita ei peritä.
13. Päätetään vuosikokouksen koollekutsumistavasta
Päätettiin jatkaa samaan malliin eli viralliset kutsut Janakkalan Sanomissa ja
Lopen Lehdessä. Epäviralliset kutsut Ojajärven mökkiläiset Facebookryhmässä ja Aamupostin yhdistyspalstoilla.
14. Muut asiat.
Jarmo Kuparinen toi esiin tuttavansa kehittämän laseriin perustuvan
vedenpuhdistusjärjestelmän. Jarmo lupasi lähettää siitä lisätietoa
johtokunnalle.
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20.

Vakuudeksi

Päivi Lehtonen
puheenjohtaja/sihteeri

Pöytäkirjan tarkistus

Kirsti Paronen

Jouko Eronen
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TOIMINTAKERTOMUS
KAUDELLE 1.6.2019- 31.5.2020

Yleistä

Päättynyt toimintakausi sujui rauhallisesti. Mitään uutta
jätevesilain uudistusta tai kaavamuutoksen kaltaista asiaa ei
tullut esille. Järven kunto on pysynyt hyvänä.
Padon kohdalla oleva ilmoitustaulu uusittiin keväällä 2020.
Rantojen roskaamiseen on kiinnitetty huomiota.
Suojeluyhdistys sai Lopen kunnalta lainaksi 660 l jäteastian,
joka sijoitettiin padon kohdalle. Tästä kohtaa muualta tulevat
laskevat usein veneensä järveen. Yhdistys maksaa
tyhjennyksen kesäkauden 2020. Syksyllä päätetään,
jatketaanko roskasäiliön ylläpitoa myös ensi vuonna.
Ilmoitustaululle laitettiin veneilysuositus ja eräänlainen
järven käyttösuositus.

Jäsenet

Jäsenhankinta kampanjaa on tehty pienimuotoisesti ja tällä
hetkellä jäsenmaksun maksaneita jäseniä on kolme
yhteisöä ja 63 henkilöjäsentä. Jäsenmäärä on laskeva, kun
alkuperäiset jäsenet ovat ikääntyneet ja mökit vaihtaneet
omistajaa.

Johtokunta

Johtokuntaan kuuluivat: Arto Arola, Jukka Rauhala
(rahastonhoitaja), Juha Rinkari, Tommi Pyhähuhta, Antti
Rusi (varapuheenjohtaja) syksyyn 2019 saakka ja Päivi
Lehtonen (puheenjohtaja).
Varajäsenet olivat Jouko Eronen ja Mika Haalahti.

Kokoukset

Johtokunta kokoontui kasvotusten kerran
järjestäytymiskokoukseen ja muuten yhteyttä pidettiin
sähköpostitse ja Watchapp-ryhmän kautta.

Tiedottaminen

Jäsenmaksukirje 2020-2021 saatiin liikkeelle kesäkuussa
2020. Myös Ojajärven mökkiläiset facebook-ryhmää on
hyödynnetty tiedottamisessa.

Toiminta

Ojajärven kaavaluonnoshanke, joka koskee rantaasemakaavaa ja ranta-asemakaavan muutosta / UPMKymmene Oyj, Ojajärvi, Loppi, tila 21:52 ja Tervakoski, tila
1:1571 hyväksyttiin syksyllä 2019 Lopen
kunnanhallituksessa ja -valtuustossa.
Kaksi henkilö jätti Hämeen hallinto-oikeuteen valituksen
kaavamuutoksesta. Suojeluyhdistys ei tehnyt valitusta.
Hallinto-oikeuden käsittely on kesken heinäkuussa 2020.
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TOIMINTAKERTOMUS
KAUDELLE 1.6.2019- 31.5.2020
Ojajärven vedenlaatu on pysynyt hyvänä, joten kaudella ei
tehty vesitutkimuksia.
Talous
Kaudella jäsenmaksutuottoja oli 1455,00 €, toiminnan
kulujen ollessa 311,80€
Kauden tulos oli ylijäämämäinen 1143,20€
Jäsenmaksuksi vuodelle 1.6.2019 -31.5.2020 vuosikokous
päätti esittää 15€ perusyksikkö, erillistä liittymismaksua ei
peritä.

.
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TOIMINTASUUNNITELMA
KAUDELLE 1.6.2020- 31.5.2021

Jäsenhankinta

Tavoitteena on kaikkien järven vaikutuspiirissä olevien
jäsenyys. Jäsenmaksulomakkeet lähetetään siten, että
maksut tulevat 1.6 jälkeen postitse kotiosoitteeseen tai
sähköpostiosoitteeseen. Mukaan liitetään jäsenkirje, jossa
kerrotaan ajankohtaisista asioista ja ilmoitetaan
vuosikokouspäivämäärä.
Uimarannan pukukopin seinään (kunnan luvalla) laitetaan
ilmoitus suojeluyhdistyksestä ja siihen liittymisestä.
Liittymisohjeet lisätään padolla olevalle ilmoitustaululle ja
muutamalle Ojajärventien taululle.
Kotisivuille päivitetään mahdollisuus liittyä yhdistykseen.
Ojajärven mökkiläiset -.Facebookryhmään lisätään tietoa
yhdistyksestä ja liittymisohjeet. (Asiasta sovittu kokouksen
jälkeen Ojajärven mökkiläiset –ryhmän ylläpitäjä Tiina
Leipijärven kanssa).

Tiedottaminen

Järveä koskevista asioista tiedotetaan tarpeen mukaan.
Nettisivuille liitetään vesitutkimuksien tulokset sekä alaan
liittyviä linkkejä. Pyritään seuraamaan järven tilaa
omatoimisesti ja tunnistamaan ns. vaarattomat/vaaralliset
järvessä näkyvät ilmiöt.
Tehdään tiivistä yhteistyötä Ojajärven mökkiläiset .Facebookryhmän kanssa.

Toiminta

Teetetään talvi- tai kesävesitutkimus 2021 sääolosuhteiden
mukaan.
Ollaan aktiivisesti mukana Ojajärven
kaavaluonnoshankkeessa, joka koskee ranta-asemakaavaa
ja ranta-asemakaavan muutosta / UPM-Kymmene Oyj,
Ojajärvi, Loppi, tila 21:52 ja Tervakoski, tila 1:1571.
Kehitetään edelleen yhteistyötä eri viranomaisten ja UPM:n
kanssa.
Jos valitukset Hämeen hallinto-oikeudessa eivät mene läpi,
niin suojeluyhdistys on yhteydessä metsäyhtiöön kaavaan
merkitystä 3 venevalkamasta. Lähinnä kyse on
ilmoitustauluista ja roska-astioista, sillä niistä tulee sopia
maanomistajan kanssa.

Jäsenmaksut

Jäsenmaksu 15 € eikä erillistä liittymismaksua peritä.
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Hallitus
TALOUSARVIO KAUDELLE 1.6.2020- 31.5.2021
Tuotot
-jäsenmaksut
-korkotuotot

€
1500,__-__
1500,-

Kulut
- talvivesitutkimus
- ilmoituskulut
- nettisivun ylläpito
- padon roska-astian tyhjennys
- toimisto ja kokouskulut
-Yli- / alijäämä kaudelta

800,120,130,250,200.1500,0,-

