
Luoteis-Lopen Loma-asukkaat ry                                        

www.llla.fi

    PÖYTÄKIRJA 
3.9.2020 

 
YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS  
 
Aika ja paikka 22.8.2020 klo 12.00-13.00 Räyskälän lentokeskus 
 
Osanottajat  13 henkeä /8 mökkikuntaa 
     

1. Kokouksen avaus  
 

Puheenjohtaja Ossi Ikävalko avasi kokouksen.  
Kiitettiin kyläkauppiasta, joka tarjosi kahvi/pullatarjoilun.  

 
2. Järjestäytyminen 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ossi Ikävalko, sihteeriksi Leila 
Rajakangas ja pöytäkirjan tarkastajiksi Paula Ikävalko ja Markku 
Karhula. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.  

 
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

4. Työjärjestyksen hyväksyminen  
 

Hyväksyttiin. 
 

5. Järviprojektit 
 

Metsäkeskuksen kanssa on jatkettu keskusteluja. Valtio lähtee mukaan 
kunnostuksiin, jos 2 maanomistajaa on mukana. Yhdistys on 
yhteydessä Riitalan ja Someron yhteismetsiin. 
 
Järvien pH-tasoa on tutkittu useammilla järvillä. pH-tasoon vaikuttaa 
kuitenkin moni asia: sateet, metsähakkuut yms.  
 
Lopen kunnan ympäristöpäällikkö on vaihtunut. Yhdistyksestä ollaan 
uuteen päällikköön yhteydessä ja tiedustellaan ainakin järvien tutkimista. 
Edellisestä tutkimuksesta on jo aikaa.  

 
 

6. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 
 

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen, joka oli 359,14,€ 
tappiollinen.  
Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2020 
ja toiminnantarkastajan lausunnon. 
 
 

7. Vastuuvapauden myöntäminen 
 

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja 

muille vastuuvelvollisille. 



 
8. Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio  

Jäsenmaksuksi hyväksyttiin 20 €.  
- Jäsenmaksulaskujen lähettämisen haasteellisuuden vuoksi lisätään 

laskuun pyyntö ilmoittaa puhelinnumero. Tällöin voisi kysyä uutta 
sp-osoitetta, jos sähköposti ei mene perille muuttuneen osoitteen 
vuoksi.    

- Todettiin, että vaikka säännöissä jäsenmaksu on henkilökohtainen, 
riittää että vain yksi mökkikunnasta maksaa jäsenmaksun.  

 
Esitetty toimintasuunnitelma hyväksyttiin myös ja täten myös näihin 
perustuva tulo- ja menoarvio.  
- Esitettiin toivomus pH-mittarin hankkimiseksi yhdistykselle eri järvien 

käyttöön.  
- Jätelava hankitaan kevätsiivouksen ajankohtana.   
- Toivottiin yhteistoimintaa kyläyhdistyksen kanssa esim. tapahtuma 

Pyhälammin tilalla.  
 

 
9. Hallitus  

Hallituksen esitys jäsenistä hyväksyttiin äänestämättä ja hallituksessa 
jatkavat entiset jäsenet: Sirpa Leino (Salmijärvi), Erkki Palonen 
(Salmijärvi) Juha Strandman (Yli-Mylly) Anneli Kailokari (Vääriä), Leila 
Rajakangas (Kaita), ja Ossi Ikävalko (Yli-Mylly) ja Kaija Huhdankoski 
(Yli-Mylly). 
Puheenjohtajana jatkaa Ossi Ikävalko.  
 

10. Toiminnantarkastajat 
 

Toiminnantarkastajaksi valittiin Markku Karhula. Varalle Ilkka Tervonen. 
 

11. Muut asiat 
 

Teiden kunto puhututti (mm. Taulutie) ja sovittiin, että asiasta ollaan 
yhteydessä Timo Heinoseen.  

 
 

12. Kokouksen päätös 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.00  
 
 
 

Ossi Ikävalko  Leila Rajakangas 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
 
 
Markku Karhula  Paula Ikävalko 

 

 

 

 
 

 

 



 

OSALLISTUJAT 
 

Yli-Mylly 

Ossi ja Paula Ikävalko 

 
Salmijärvi 

Sirpa Leino 

Markku Karhula 

Erkki ja Tarja Palonen 
 

Myllyjärvi 

Matti ja Marja-Leena Laipio 

 
Särkijärvi 

Ritva ja Ziggy Müller 

 

Kaita 

Leila Rajakangas 
Anssi ja Eija Haapanen 

 


