
Kuikan kutsu

  P U H E E N J O H T A J A N  P A L S T A
 
Poikkeukselliset puolitoista vuotta olemme seuranneet uutisointia korona-
viruksen tartuntatilanteesta sekä Hämeessä että ympäri maailman. Maam-
me julkkisarsenaaliin on tullut aivan uusia persoonia. Päivittäiset raportit 
tartuntatilanteista ovat tulleet tutuiksi.

Edellinen kesä antoi lupauksia paremmista ajoista, kunnes taas syksyllä 
palattiin poteroihin. 

Nyt kun rokotukset alkavat vaikuttaa tartuntoja vähentävästi, voimme jäl-
leen suunnitella jatkavamme siitä mihin jäimme kun pandemiasta alkoi 
tulla tietoja ja rajoituksia.

Yhdistyksen hallitus on rajoitusten puitteissa kokoontunut sekä etänä et-
tä kasvotusten.

Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistyksen Pro Suomenjoki-projekti, jonka 
tavoitteena on Nerosjärven veden laadun parantaminen vähentämäl-
lä Suomenjoesta sinne valuvia ravinne- ja kiintoainepäästöjä, on ha-
kemustemme perustella saanut ELY-keskukselta avustusta 10.000 eu-
roa ja Vanajavesikeskukselta 1000 euroa.

Tiedote 1/2021

Uusi jäsen ! 
Jäsenmaksu on suuruudeltaan 15 euroa, 

ja sen voi maksaa tilinumeroon:
Lammin säästöpankki IBAN FI76 4260 1040 0299 31.

Ohjeet myös kotisivuillamme http://www.knsy.info/liity.html



Projekti aloitettiin viime vuonna ja sitä jatketaan asiantuntija- ja yhteis-
työtahojen kanssa.

Yhdistyksen hallitus pitää yhteyttä lähialueen muiden suojeluyhdistysten, 
mm. Vesijaon sekä Kukkian suojeluyhdistyksen kanssa. Suunniteltuja ta-
paamisia on poikkeusolojen vuoksi siirretty, mutta tavoitteena on aktivoi-
tua syksyn aikana.

Tiivistämme edelleen yhteydenpitoa viranomaisten sekä mm Vanajavesi-
keskuksen ja Lammin biologisen aseman kanssa

Tänä kesänä olemme jälleen mukana Porraskosken pärskeissä 24.7. Terve-
tuloa tapaamaan hallituksen jäseniä !

Kokoontumisrajoituksia on purettu ja varovaisuutta noudattaen järjestäm-
me vuosikokouksen heinäkuun 31. päivä klo 14.00 Auttoisten Maatalolla. 
Kutsu ja kokousasiat löytyvät lehden lopusta. 

Yhdistyksen tavoitteena on saada lisää jäseniä, varsinkin nuorempaa pol-
vea osallistumaan ja vastuuta kantamaan.

Lopuksi toivotan kaikille lukijoille erinomaisen hyvää kesää.

Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistys ry
pj. Raimo Kuitunen 
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Pro Suomenjoki etenee
Edellisessä Kuikan kutsussa kerroimme Suomenjoen kunnostuksen tar-
peesta. Silloin totesimme, että viime kesänä tehty Suomenjokeen virtaavien 
vesiuomien selvittäminen oli yksi kunnostuksen tarpeeseen voimakkaas-
ti vaikuttava tekijä. Huomasimme, että muutamilla, toki merkittävillä toi-
menpiteillä, voimme saada paljon aikaan. Yksi toimenpide on Suomenjoen 
alkulähteillä olevan Musta-Paarlammen kunnostaminen siten, että metsä-
ojat eivät tuo humusta, fosforia ja typpeä suoraan Musta-Paarlampeen. Sitä 
kautta nykyinen mustanruskea vesi nimittäin virtaa Paarlammiin ja Suo-
menjokeen. Toinen toimenpide on sitten jonkinlaisen laskeutusaltaan tai 
kosteikon rakentaminen Suomenjoen pääuomaan lähelle Nerosjärveä. Sen 
tarkoitus on koota matkan varrella kertynyttä humusta yhteen hallittavaan 
paikkaan. Sieltä sitä voisi myös hyödyntää, kun allas ajoittain huolletaan.

Viime vuoden lopulla laitoimme avustushakemuksen ELY-keskukseen jat-
kotoimenpiteiden rahoittamiseksi. Tähän hakemukseen saimme vastauk-
sen viime huhtikuussa ja se oli iloista luettavaa. Olimme saaneet 10000 eu-
roa avustusta Pro Suomenjoki hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Li-
säksi Vanajavesisäätiö päätti antaa meille 1000 euron lahjoituksen. ELYn 
päätös edellyttää, että saamme kokoon toisen puolikkaan eli rahoituksen 
ehto on, että me keräämme vastaavan summan. Näin ELY avustaa siis 50 % 
hankkeesta. 

Tässä yhteydessä haluamme lämpimästi kiittää kaikkia, jotka ovat jäsen-
maksun lisäksi antaneet vapaaehtoista tukirahaa. Näistä ja jäsenmaksuista 
kertyvät ne pienet rahavirrat, joiden avulla saamme omaosuuden kokoon 
ja kokonaisuuden rahoitettua. Siis KIITOS!

Nyt etsimme parhaillaan sopivaa suunnittelijaa laatimaan tarkemmat suun-
nitelmat hankkeen toteuttamista varten. Samalla olemme yhteydessä maan-
omistajiin, joiden lupa toimenpiteiden tekemiseksi alueella on hyvin tärkeä 
hankkeen kannalta. Lähtökohtana on, että maanomistajakin hyötyisi hank-
keesta esim. silloin, kun tarvittavia laskeutusaltaita tyhjennetään. Tällöin 
maanomistaja saa käyttöönsä jo valmiiksi lannoitettua ainesta. Arvioim-
me, että suurin osa saaduista avustuksista menee suunnitteluun. Kun sit-
ten ryhdymme suunnitelmista toteutukseen, tarvitsemme todennäköises-
ti lisää rahaa. Avustuksia ja tukirahaa tarvitaan siis vielä lisää. Tarkoituk-
semme on lisäksi etsiä muitakin mahdollisia avustuskanavia.
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Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistykselle on jäsenmaksuista kertynyt jonkin 
verran pääomaa käytettäväksi juuri tällaisiin tarpeisiin. Tämä on tulosta 
siitä, että ihmiset näkevät työmme hyödylliseksi ja tukemisen arvoiseksi. 

Voimme nyt mainiosti sanoa, että tulevaisuus näyttää hyvältä. Tekemistä 
riittää ja tulokset näemme hitaasti, mutta arvokkaan asian eteen kannat-
taa työskennellä, jotta tulevilla sukupolvilla olisi puhtaat vedet käytössään.

Vaarallisia jätteitä Paadenkolun kiertotalousalueelle
Hämeen ELY-keskus hyväksyi Paadenkolun vaarallisten jätteiden sijoitus-
paikaksi vastoin Hämeen Liiton näkemystä. Myös yhdistyksemme vastus-
ti vaarallisten jätteiden sijoitusta sinne. Maakuntakaavasta tehtiin keväällä 
2019 noin 230 muistutusta! Lausuntoja asiasta toimitettiin syksyllä 12 kpl 
ja mielipiteitä 37 kpl.

ELY-keskus perusteli vaarallisten jätteiden sijoitusta koskevaa kantaan-
sa sillä, että kaavamerkinnän kuvauksella on merkitystä vain tulkintaoh-
jeena. ELY-keskuksen mukaan hankkeen suunnittelussa on noussut esiin 
puutteita ja epävarmuustekijöitä, jotka pitää ottaa huomioon jatkosuunnit-
telun lupa- ja hyväksymismenettelyssä.

Vesien käsittelyä, pintavesien kuormitusta, melun torjuntaa ja tiestön pa-
rannusta edellytetään tarkennettavaksi jatkosuunnittelussa ja ympäristö-
lupaa myönnettäessä. Myös näihin kaikkiin edellä mainittuihin asioihin 
yhdistyksemme kiinnitti huomiota lausunnossaan. Toivottavasti vastuussa 
olevat viranomaiset ovat valppaina lupia myöntäessään ja seuraavat myös 
jatkossa Paadenkolun tilaa ympäristönsuojelun näkökulmasta.

Porrasniemen ranta- asemakaavan muutos vireillä
Porrasniemen ranta-asemakaavan muuttamisesta pidettiin valmisteluvai-
heen kuuleminen joulukuussa 2020. Suojeluyhdistys toimitti tässä yhtey-
dessä mielipiteensä kaavan luonnosvaiheesta ja sen pohjana olevista selvi-
tyksistä.

Kaavahankkeessa ei lisätä alueen lomarakennuspaikkojen lukumäärää, 
vaan siirretään voimassa olevan kaavan rakennuspaikkoja siten, että nie-
men kärjessä oleva suojelualue jää paremmin rakentamiselta rauhaan ja 
yhtenäistä vapaata rantaviivaa tulee enemmän koillisrannalle. Uutta aluet-
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ta rakentamiseen tulee etelän suuntaiselle isolle järvenselälle avautuvalle 
rannalle.

Suojeluyhdistys piti kaavan tavoitteita hyväksyttävinä ja perusteltuina, mut-
ta kiinnitti huomiota etenkin luontoselvityksen puutteelliseen laajuuteen ja 
vähäisiin havaintokertoihin. Luontoselvitys oli kasvillisuuden osalta tehty 
liian suppealta alalta ja linnuston osalta se oli selvästi puutteellinen.

Lisäksi yhdistys esitti kaavan määräyksissä paremmin huomioitavaksi ra-
kennettaessa maisemaan kohdistuvien haitallisten vaikutusten ja vesien-
suojeluriskien vähentämistä. Kaavan mahdollistama uusi rakentaminen 
ei saa lisätä jätevesikuormitusta tai hulevesien tuomia kiintoaineksia Kuo-
hijärveen. Rakentaminen tulisi huolella sovittaa maastoon ja maisemaan. 
Ylisuurten ja kauas näkyvien laiturien rakentamista ei tule sallia. Puustoa 
tulisi säilyttää paitsi tonteilla myös kaavan metsätalousalueilla, joilla ei tu-
lisi sallia avohakkuita. Myös rantavyöhykkeelle tulisi jättää luonnontilais-
ta puustoa. Tämä on erityisen tarpeellista, koska Porrasniemen rantamai-
sema näkyy laajalle alueelle.

Seuraamme kaavan jatkovalmistelua ja olemme yhteydessä Hämeenlinnan 
kaupungin alueen kaavoitusta ohjaaviin viranomaisiin.

Porraskosken pärskeet lauantaina 24.7.2021 klo 13-16
Vuoden tauon jälkeen pääsemme taas Porraskosken pärskeisiin – edellyt-
täen, että koronatilanteessa ei tapahdu muutoksia huonompaan suuntaan. 
Perinteisen kesäjuhlan järjestää Porraskosken – Järventaustan kyläseura ry. 
Tilaisuuden ohjelma on tämän tiedotteen ilmestyessä vielä osittain auki.
Yhdistyksemme esittäytyy siellä ja paikalla on myynnissä valmistutta-
miamme vaaleansinisiä T-paitoja, joissa on KNSY:n logo sekä harmaasta 
ekopuuvillasta valmistettuja olkalaukkuja, niissäkin somisteena KNSY:n 
logo. Voit tukea yhdistyksemme toimintaa hankkimalla tyylikkään kesä-
paidan ja olkalaukun itsellesi tai lahjaksi. 

Porraskosken pärskeet on koko kylän yhteinen kesäjuhla, jossa on koko 
perheelle ohjelmaa: hyvä puhvetti, paikallisia tuotteita myytävänä, arpa-
jaiset ja elävää musiikkia Seppo Soittilan esittämänä. 

Tule mukaan ja tuo ystäväsikin nauttimaan yhdessäolosta ja 
kesäisestä tunnelmasta! 
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Evon tiedekansallispuisto?
Viime Kuikan kutsussa 2/2020 kerroimme, että Evo on saamassa maailman 
ensimmäisen tiedekansallispuiston. Sen suunnittelemiseksi koottiin mar-
raskuussa 2020 alueellinen työryhmä, joka rupesi valmistelemaan hanketta.

Evon työryhmään kuuluivat seuraavia tahoja edustavat jäsenet: Helsingin 
yliopisto, Lammin biologinen asema, Metsähallitus, HAMK, Lammin riis-
tanhoitoyhdistys, MTK Lammi-Tuulos, MHY Kanta-Häme ja MHY Päijät-
Häme, Suomen Partiolaiset, Suomen Metsästäjäliitto - Etelä-Hämeen piiri, 
Museovirasto, Greenpeace, Suomen Luonnonsuojeluliitto – Etelä-Hämeen 
ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiirit. Lisäksi yksi asiantuntija kustakin seu-
raavasta ministeriöstä: maa- ja metsätalous-, ympäristö- ja opetusminis-
teriö.

Ryhmän puheenjohtaja on Atte Korhola Helsingin yliopistosta ja varapu-
heenjohtaja Sari Rautio Hämeenlinnan kaupunginhallituksesta.

Emme arvanneet vuodenvaihteessa, kuinka suurta mielenkiintoa ja suuria 
tunteita hanke herätti alkuvuodesta 2021. Keski-Häme -lehdessä yli 40 pai-
kallista tai valtakunnallista yhteisöä, yhdistystä tai järjestöä on ilmaissut 
kantansa hankkeen puolesta tai sitä vastaan. Työryhmän on määrä jättää 
30.6.2021 mennessä ympäristöministeriölle ehdotuksensa tiedekansallis-
puiston alueen rajauksesta, kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmas-
ta sekä puiston järjestyssäännöistä. Tämän jälkeen ehdotus valmistellaan 
ympäristöministeriössä ja sieltä se siirtyy edelleen eduskunnan käsiteltä-
väksi. Vienee oman aikansa ennen kuin hankkeessa päästään eteenpäin.
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Toimintakertomus 1.6.2020-31.5.2021
KUOHI-NEROSJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS ry 

Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistys ry on perustettu 22.7.1986.

Yhdistyksen toimialue käsittää Kokemäenjoen vesistöön kuuluvat Kuohi- 
ja Nerosjärven lähiympäristöineen.

Toiminnan tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia vesien- ja ympäristönsuojelullisia 
tarkoitusperiä jäsenistönsä ja toimialueensa piirissä.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys
• pyrkii kokoamaan vesien- ja ympäristönsuojelusta kiinnostuneet yksi-

tyiset henkilöt ja yhteisöt toimintaan vesien säilyttämiseksi puhtaina 
ja kelvollisina virkistys- ja kalastuskäyttöön,

• kokoaa saatavissa olevia tietoja toimialueensa vesien tilasta ja kaikis-
ta siihen vaikuttavista tekijöistä sekä teettää tutkimuksia em. seikkojen 
selville saamiseksi,

• harjoittaa sekä suullista että kirjallista valistus- ja neuvontatoimintaa 
järjestämällä kokouksia ja esitelmätilaisuuksia sekä edesauttamalla so-
veltuvan tietouden ja valistuksen levittämistä toimintapiirissään,

• tekee esityksiä epäkohtien poistamiseksi ja
• ylläpitää yhteyttä vesiensuojelu- ja muihin viranomaisiin sekä Koke-

mäenjoen vesistön Vesiensuojelu ry:hyn.

Vuosikokous 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 15.8.2020 Lammin Tervaniemessä, Luu-
kunkoskentie 157, Lammi. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen 
mukaiset asiat ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma kaudelle 2020 – 2021.

Jäsenistö 
Yhdistyksen jäsenmäärä 31.5.2021 oli 182 jäsentä. Liittymismaksua ei pe-
ritä ja vuosittainen jäsenmaksu on 15 €.

Hallitus 
Hallituksen kokoonpano vuonna 2020-2021: 
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Puheenjohtaja Raimo Kuitunen, varapuheenjohtaja Aarno Kononen, sih-
teeri Jenny Toivio ja rahastonhoitaja Saija Toivola. 

Jäsenet: Eero Maijala, Leena Kahlas-Tarkka, Jenny Toivio ja Martti Terri-
hauta, Inkeri Nieminen. 

Varajäsenet Sinikka Erikson, Erkki Hapuli, Berit Peltonen, Pekka Salme-
la ja Marketta Ruoppila-Martinsen 

Hallitus kokoontui viisi kertaa toimintavuoden aikana. Loppuvuoden 2020 
ja kevään 2021 kokouksia pidettiin poikkeusolojen johdosta myös etäyh-
teyksillä.

Toiminnantarkastajat 
Toiminnantarkastajina toimi Pekka Lönnroth ja varatoiminnantarkasta-
jana Pauli Riihilahti. 

Järvien tila 
Edellisen vuosikertomuksen jälkeen järvien tilassa ei ole tapahtunut suu-
ria muutoksia. Kuohijärven veden laatu on erinomainen ja Nerosjärven 
hyvä. Talvi 2020 – 2021 oli tavanomainen. Melko runsaat lumi- ja vesisa-
teet aiheuttivat jonkin verran kevättulvaa. Vedenkorkeudet ovat keväällä 
ja alkukesästä poikkeuksellisen korkeat.

Nerosjärven tilan kohentamiseksi on tarpeen saada humuksen kertymi-
nen järveen vähenemään ja saada pois jo kertynyttä humusta. Tavoittee-
na on Musta-Paarlammen kunnostaminen siten, että metsäojat eivät tuo 
humusta, fosforia ja typpeä suoraan Musta-Paarlampeen ja sitä kautta 
Suomenjokeen. Korjaavien toimenpiteiden osalta on oltu yhteydessä alu-
een maanomistajaan. Jatkamme yhteydenpitoa viranomaisiin (Hämeen 
Metsäkeskus, ÈLY-keskus ja Ympäristöministeriö) ja haemme rahoitusta 
ja lupia toimenpiteiden toteuttamiseksi. 

Toiminta
Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistyksen Pro Suomenjoki-projekti, jon-
ka tavoitteena on Nerosjärven veden laadun parantaminen vähentämällä 
Suomenjoesta sinne valuvia ravinne- ja kiintoainepäästöjä sai hakemus-
temme perustella ELY-keskukselta avustusta 10.000 euroa ja Vanaja-
vesikeskukselta 1000 euroa.
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Projekti aloitettiin viime vuonna ja sitä jatketaan asiantuntija- ja yhteis-
työtahojen kanssa.

Vuonna 2019 vireille tulleen Paadenkolun kiertotalousalueen hankkeen 
tilannetta on seurattu ja kommentoitu. Hämeen ELY-keskus hyväksyi 
Paadenkolun vaarallisten jätteiden sijoituspaikaksi vastoin Hämeen Lii-
ton näkemystä. Yhdistyksemme vastusti vaarallisten jätteiden sijoitusta 
sinne. 

Toimintavuoden aikana on oltu yhteydessä Vesijaon suojeluyhdistykseen, 
Kukkian suojeluyhdistykseen, Vanajavesikeskukseen sekä ojitusasioissa 
Hämeenlinnan kaupungin ympäristöviranomaisiIn ja Hämeen ELY- kes-
kukseen sekä Hämeenlinnan kaupungin kaavoitusviranomaisiin (yhdis-
tyksen kannanotot ranta-asemakaavoihin Kuohijärvellä). Vesijaon yhdis-
tyksen kanssa suunniteltu tapaaminen siirrettiin syksylle 2021 poikkeus-
olojen kokoontumisrajoitusten vuoksi. 

Toimintavuonna 2020-2021 toimintaa on ollut poikkeusolojen kokoon-
tumisrajoitusten vuoksi melko vähän. Kokouksissamme ovat olleet esil-
lä mm. Suomenjoen laskeutusallashankkeen esillä pitäminen, ojitusasioi-
den seuraaminen ja asukkaiden avustaminen mm. ojitushankkeiden jäl-
kiselvittelyissä, rakennuslupa- ja maisemointi-asioissa, kotisivujen ja Fa-
cebookin ylläpito, sekä Kuikan kutsu -tiedotteen toimittaminen.

Tiedottaminen 
Yhdistyksellä on kotisivut osoitteessa: www.knsy.info

Yhdistyksellä on käytössään myös Facebook. Kotisivuja ja Facebookia on 
pidetty ajan tasalla mahdollisuuksien mukaan.

Varainhankinta 
Yhdistyksen varainhankinta 2020-2021 on koostunut jäsenmaksuista ja 
vapaaehtoisista tukimaksuista. 

Lammilla kesäkuussa 2021 
Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistyksen hallitus
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TOIMINTASUUNNITELMA 1.6.2021-31.5.2022
KUOHI-NEROSJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS ry

Sääntöjensä mukaan yhdistys keskittyy seuraaviin 
hankkeisiin:
1. Suomenjokeen tai siihen laskeviin ojiin rakennettavan laskeutusaltaan 

suunnittelu alueen kartoituksen pohjalta sekä altaan toteutukseen tar-
vittavan rahoituksen ja avustusten haku ja toteutus eri yhteistyökump-
panien kanssa.

2. Jatketaan majavien toiminnan vaikutuksen minimointia Suomenjoen 
veden laatuun.

3. Jatketaan rahoitusmahdollisuuksien hakua mahdollisen laskeutusaltaan 
toteuttamiseksi Suomenjoen valuma-alueelle.

4. Otetaan vesinäytteitä tarpeen mukaan seurantaa ja mahdollisia toimen-
piteitä varten.

5. Tiedotetaan toiminnasta kotisivuilla, facebookissa ja Kuikan kutsun 
avulla. Kuikan kutsu ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Tiivistetään yhte-
ydenpitoa alueen paikallisen median ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

6. Seurataan alueen maankäytön ja vesistöjen suunnittelua koskevaa kun-
tien ja viranomaisten toimintaa sekä annetaan tarvittaessa lausuntoja 
ja muistutuksia hankkeista ja suunnitelmista, jotka koskevat yhdistyk-
sen toiminta-aluetta ja toimialaa. Jos hanke vaarantaa yhdistyksen tar-
koitusperiä, voidaan tarvittaessa myös tehdä valituksia niitä koskevis-
ta suunnitelmista ja luvista.

7. Pidetään yhteyttä vesiensuojelu- ja muihin viranomaisiin, kuten Hä-
meen ELY-keskukseen, HAMKiin, Hämeenlinnan kaupunkiin ja Pa-
dasjoen kuntaan vesiensuojeluun liittyvissä kysymyksissä ja osallistu-
taan asiaan kuuluviin projekteihin ja seminaareihin.

8. Järjestetään sääntömääräinen vuosikokous heinä-elokuun 2022 aikana. 
Kokoukseen on tavoitteena saada esille asioita, jotka kiinnostaisivat jä-
seniä ja houkuttelisivat myös uusia ja nuorempia jäseniä. 
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9. Osallistutaan Porraskosken pärskeisiin yhdistyksen toiminnan esille 
nostamiseksi ja uusien jäsenten hankkimiseksi. Jäsenhankintaa ediste-
tään myös muilla keinoilla 

10. Jaetaan tietoa vesiensuojelun edistämiseen liittyen.

11. Edistetään vesikasvien niittoa, jotta rantojen umpeen kasvaminen väl-
tetään.

12. Ollaan aktiivisesti yhteydessä muihin alueella toimivin yhdistyksiin ja 
järjestöihin, kuten mm. Porraskosken-Järventaustan kyläyhdistykseen, 
Vesijaon suojeluyhdistykseen, Kukkian suojeluyhdistykseen, Lieson osa-
kaskuntaan sekä Vanajavesikeskukseen yhdistyksen tavoitteiden toteu-
tumisen edistämiseksi.

Lammilla kesäkuussa 2021
Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistyksen hallitus

11



KUTSU KUOHI-NEROSJÄRVEN 
SUOJELUYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUKSEEN

Paikka: Auttoisten Maatalo, Myllytie 6 17610 Padasjoki

Aika: Lauantai 31.7.2021 klo 14.00 

Esityslista 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

5. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus edellisel-
tä vuodelta, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto se-
kä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 

6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. 

7. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle. 

8. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varahenkilönsä. 

9. Päätetään jäsenmaksusta ja vapaaehtoisesta tukimaksusta. 

10. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2021-2022. 

11. Hyväksytään talousarvio ajalle 1.6.2021-31.5.2022. 

12. Kokouksen päätös.

TERVETULOA KAIKKI YHDISTYKSEN TOIMINNASTA 
KIINNOSTUNEET !


