
PÄLKÄNEEN PITKÄJÄRVEN 
KUNNOSTUSYHDISTYS ry

Kutsu yhdistyksen jäsenille – tervetuloa vuosikokoukseen

Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry:n vuosikokous 2023

lauantai 18.3.2023 klo 13.00 alkaen, Microsoft Teams -kokous

Liity kokoukseen napsauttamalla tätä 

Kokoukseen voi osallistua myös Pälkäneen kirjastossa, Arkissa.

Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 §:ssä määräämät asiat:

1. Kokouksen avaus klo 13, puheenjohtaja Pekka Puhakka

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja 

3. Valitaan kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, osallistujien toteaminen

5. Hyväksytään kokouksen esityslista

6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2022

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

10. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 

11. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

- yhdistyksen jäsenten huomioiminen

12. Kokouksen päättäminen.

Liitteet: 

Liite 1. Vuosikertomus vuodelta 2022
Liite 2. Toimintasuunnitelma vuodelle 2023
Liite 3. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2023

Tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto esitellään kokouksessa.

Tervetuloa!

Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry
Hallitus
puheenjohtaja Pekka Puhakka

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_YmJmM2ZkZTctNmM0MS00ZjMyLTlmODktOTU4MDg5MzYzMTcw@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22fd5091b8-318a-48bf-8be1-8d5ddef20fe7%22%2C%22Oid%22%3A%224a1aa652-0c90-4a4c-8951-0361ec7bba9a%22%7D
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YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen  vuosikokous  pidettiin  Pälkäneen  kirjastolla  Arkissa  ja  TEAMS-yhteyden  kautta 
26.3.2022. Vuosikokoukseen osallistui 13 henkilöä. Lisäksi pidettiin kuusi hallituksen kokousta.

JÄSENISTÖ JA HALLINTO

Toimintavuonna 2022 yhdistyksessä oli 84 jäsenmaksun suorittanutta jäsentä.

Toimintavuonna hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Puhakka ja varsinaisiksi jäseniksi Jukka 
Sirola, Kaarle Honkamaa, Esko Mattila, Anneli Niemi, Antti Mäkinen sekä varajäseniksi Erja Viukari 
ja Kari Ilola. Hallituksen ulkopuolelta sihteerinä toimi Tatu Turunen. Toiminnantarkastajana oli Kaija 
Turunen, ja varalla Johannes Turunen.

TALOUS

Yhdistyksen talous hoidettiin huolellisesti.  Yhdistys sai avustusta vesistökunnostukseen  Pirkanmaan 
ELY-keskukselta. Avustusta  maksettiin  2  194,50  euroa.   Jäsenmaksutulojen  lisäksi tuloja  kertyi 
kannatusmaksuista. Toiminnan kokonaiskustannukset olivat 4 062,58 euroa.

YHTEISTYÖTÄ JA VIESTINTÄÄ

Yhteistyötä ja tiedonvaihtoa tehtiin muiden alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa, esimer-kiksi 
Kokemäenjoen  vesistön  vesiensuojeluyhdistyksen  (KVVY),  Aitoon  kalastuskunnan  ja  Pälkä-neen 
kunnan ympäristö- kulttuuritoimialojen kanssa.

Vuonna 2022 yhdistys osallistui aktiivisesti Suvi-hankkeeseen (Sydän-Hämeen upeat vesistöt –hanke),  
joka on Luopioisten Säästöpankkisäätiön käynnistämä vesiensuojeluhanke Pälkäneellä.

Yhdistyksen ja sen tavoitteisiin liittyvistä vesiensuojelun ajankohtaisista asioista viestittiin yhdistyksen 
kotisivujen kautta (http://www.palkaneenpitkajarvi.fi). 

TAPAHTUMIA

Yhdistys järjesti jäsenille ja lähialueen asukkaille matkan Tampereen työväen teatteriin Momentum -
musikaaliin 10.11.2022.

KUNNOSTUSTYÖT

Rehevöitymisen  estämiseksi  vesikasvien  niittoa  ja  poistoa  tehtiin  eri  puolella  Pitkäjärveä  heinä-
elokuussa 2022. Kasvimassan leikkaus ja poisto onnistui hyvin. Työ toteutettiin osittain ostopalveluna 
ja osittain talkootyönä. Ostopalveluna hankitusta työstä vastasi urakoitsija Reijo Hoppula. 

Yhdistyksen aktiiviset jäsenet tekivät talkootöitä. Talkootyötunteja kertyi 86 henkilötyötuntia ja kolme 
konetyötuntia.  Talkootyö piti  sisällään  vesikasvien niittoa  ja  keräystä  ja  kasvimassan kuljettamista 
rannasta etäämmälle sisämaahan kompostoitumaan. Pirkanmaan ELY-keskus avusti kunnostustöitä 50 
%:lla kustannuksista. Talkootyötunteja sisällytettiin hankeen kustannuksiin.

http://www.palkaneenpitkajarvi.fi/
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YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Vuosikokouksen lisäksi toimikauden aikana järjestetään 2-4 hallituksen kokousta ja tarpeen mukaan 
työpalavereja.

JÄSENISTÖ

Yhdistykselle tavoitellaan suurta jäsenmäärää. Tavoitteena on koota yhdistyksen kautta yhteen järven 
lähialueen vakituisia asukkaita, loma-asukkaita ja muita järven tilasta kiinnostuneita.

TALOUS

Taloudenhoidossa käytetään tarkkaa harkintaa. Hankinnat tehdään aiempien kokemusten ja laatu- ja 
hintavertailujen pohjalta. Yhdistys on avoin uusille varainhankintaan liittyville ajatuksille.

TOIMINTA

1. Tehdään  yhteistyötä  eri  tahojen  kanssa  järven  tilan  kohentamiseksi,  yleisen  vesiensuojelun 
edistämiseksi ja Pitkäjärven alueen elinvoimaisuuden edistämiseksi. 

2. Suunnitellaan  yhdistyksen  tavoitteiden  mukaisia  vesiensuojelun  menetelmiä  ja 
kunnostustoimenpiteitä 

3. Toteutetaan  mahdollisuuksien  mukaan vesistökunnostustöitä,  kuten vesikasvillisuuden  niittoa  ja 
poiskeräämistä, ulkoisen kuormituksen vähentämiseen tähvääviä toimenpiteitä tai muita vesistön 
tilaa edistäviä toimenpiteitä. 

4. Toteutetaan vesiensuojeluun ja yhdistyksen tavoitteisiin liittyvää valistusta ja tiedonvaihtoa.

TIEDOTTAMINEN 

Sisäisessä  tiedottamisessa  ja  kokouskutsujen  lähettämisessä  käytetään  sähköpostia.  Kirjepostia 
lähetetään  vain  niille  jäsenille,  joilla  ei  ole  sähköpostia.  Yhdistyksen yleisemmässä  tiedottamisesa 
käytetään yhdistyksen internet-sivuja ja mahdollisuuksien mukaan erilaisia SOME-kanavia.

YHTEISTYÖ VIRANOMAISTEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA

Yhteistyötä  ja  tiedonvaihtoa  tehdään  Aitoon  kalastuskunnan,  Kokemäenjoen  vesistön  vesiensuo-
jeluyhdistyksen,  paikallisten  metsästysseurojen,  Pälkäneen  kunnan,  Pirkanmaan  ELY-keskuksen, 
luonnonsuojelupiirin  ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Kartoitetaan yhteistyön mahdollisuuksia ja 
esitetään yhteistyöaloitteita ja kannanottoja järven kunnostukseen liittyen.
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Tulot

Jäsenmaksut 2 600 euroa
Avustukset (mm. ELY-keskus) 2 900 euroa
Muu varainhankinta ja muut tulot    3 600 euroa

Yhteensä                    9     100 euroa  

Menot

Kunnostustyöt             4 500 euroa
Asiantuntijaselvitys ja suunnitelmat 4 000 euroa 
Varainhankintakustannukset    100 euroa
Postitus-, toimisto- ja kopiointikulut    100 euroa
Valistus (mm. internet-sivut) ja tapahtumat       200 euroa
Pankki- ja viranomaismaksut      200 euroa
(mm. yhdistysrekisterin muutosmaksut)

Yhteensä 9     100 euroa  

Tilinpäätöksen tulos            0 euroa


	Yhteensä 9 100 euroa

