
SUOMEN EKOAUTOILIJAT HÄMEESSÄ
OHJELMAA 3-4.5.2014

RIIHIMÄELLÄ  la. 3.5.

RIIHIMÄEN KESKUSTA
Riihimäen Prisman parkkipaikka, Voimalankatu 2

10:00 – 11:00 Kokoontuminen Prisman parkkipaikalla
Autojen esittelyä lehdistölle ja
paikalle saapuvalle yleisölle

12:00 – 12:30 Siirtyminen saattueessa Riihimäen keskustan kautta Ryttylän 
Kirin Majalle
Kisala, Riihiviidantie 616

12:30 – 13:00 Laatikot uuniin
13:00 – 14:00 Suomen Ekoautoilijat ry vuosikokous

Käsitellään vuosikokousasiat

14:00 – 15:00 LOUNAS, Kiusauksia joka lähtöön

15:00 - … Vapaamuotoista seurustelua ja saunomista

19:00 Puukaasuautojen käynnistyskilpailu ja 
siirtyminen majoituksiin, kotiin ym.

LAHDESSA  su. 4.5.

CLASSIC MOTORSHOW
Lahden Messukeskus, Salpausselänkatu 7
Autot parkkiin pysäköintialueelle 
Vapaamuotoista oleskelua tapahtumassa

http://www.classicmotorshow.fi/aikataulu/

  9:30 – 10:00 Lipunmyynti aukeaa
10:00  - 17:00 Näyttely auki 

Vapaamuotoista oleskelua tapahtumassa

Matka- ja  yöpymiskuluista vastaa jokainen osallistuja itse. 
Yhdistys tarjoaa 3.5. lounaan ja saunamakarat.

Ilmoitathan minulle viimeistään 30.4. mennessä osallistutko tapaamiseen ??
sähköpostitse antti.aarva@kolumbus.fi
tekstiviestillä 050 438 9822, saa soittaakin!
Muista ilmoittaa myös mahdolliset ruoka-aineallergiat!

mailto:antti.aarva@kolumbus.fi
http://www.classicmotorshow.fi/aikataulu/
http://www.turosteam.fi/


SUOMEN EKOAUTOILIJOIDEN VUOSIKOKOUS 
3.5.2014 klo. 13:00 alkaen

RYTTYLÄN KIRIN MAJA ”Kisala”
Riihiviidantie 616

12310 Ryttylä

Käymme läpi vuosikokouksen sääntömääräiset asiat.
Vuosikokouksen päätyttyä vapaamuotoista keskustelua yhdistyksen asioista.

ESITYSLISTA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastuskertomus.
Tilikirja, tilinpäätös ja  toiminnantarkastuskertomus (Jarmo Pesonen)  18.3.2014 nähtävänä 
Ryttylän Kisan majalla ennen kokouksen alkua.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 
ja muille tilivelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, liittymismaksun ja jäsenmaksun 
sekä vuotuisen kannattajajäsenmaksun suuruus;

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet;

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies.

10.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;

11.Päätetään kokous

Vapaata ajatusten vaihtoa vuoden varrella esille nousseista asioista.
Uuden hallituksen evästämistä ajankohtaisilla asioilla 



VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS

Toimintakauden aktiviteetteja:
 Vuosikokous Iisalmessa 4.5. Kokoukseen osallistui 12 jäsentä ja neljä puukaasuautoa. 
Vesa Mikkonen toteutti autojen tehonmittaukset läheisessä  Haukimäessä. Tulokset hän esitteli 
kokouksen yhteydessä ja ne ovat nätävänä myös keskustelupalstalla.
 Iisalmen sanomat uutisoi seuraavana päivänä kokoaukeaman artikkelilla. ”AUTO LIIKKUU 
PUUKAASULLAKIN” ja ”Häkäpöntöt Haukimäessä”
 Kokoontuminen Kuopion Automuseossaa 3.5. Kokoonnuimme edellisenä päivänä ennen 
vuosikokousta matkalla Iisalmeen Kuopiossa. Tutustuimme Keinäsen perässävedettävään 
puukaasuttimeen ja osallistuimme Turos Team Timo Heimosen pitämään Bioenergiaesitelmään.
 Savon Sanomat uutisoi seuraavan päivänä lehdessään tapahtunutta otsikolla ”Puukaasu liikuttaa 
vieläkin”
 Puukaasuautojen kokoontuminen Jämsän Pomonassa 8-9.6. Paikalle saapui kaksi 
puukaasuautokuntaa. Näytteillä oli myös Sami Selänniemen Ähtäristä hankkima 
puukasutinperäkärry. Otimme osaa Jämsän moottoriklubin järjestämään ajoon. Toisena päivänä 
ohjelmassa oli mm. pilkkeenteko näytös. Valmistuneet pilkkeet saimme mukaan ja poltimme ne 
paluumatkalla.  
 Puukaasuautojen LAMMIN TESTI ajettiin 31.8. Tavoitteenahan on ajaa n. 180 km lenkki 
tavoiteaikaan. Se oli määritelty siten, että sama lenkki oli ajettu ja kellotettu dieselkäyttöisellä 
autolla nopeusrajoituksia noudattaen. Tapahtumaan osallistui tänävuonna neljä puukaasuautoa. 
Samalla laskettiin autojen  polttoaineenkulutukset punnitsemalla polttoainelasti ennen ja jälkeen 
ajon. Tulokset olivat suhteessa saman suuntaisia kuin vuosi sitten. Keskituntinopeudet olivat 
nousseet viime vuodesta ja siitä aiheutui sitten vastaavasti kulutuksen kasvu samassa suhteessa.
 Kokoontumisajo Haapamäellä 21.9. Tutustuminen Veturipuistoon. Autoja koolla neljä.
 Kokoontumisajo Alajärvellä 19.10. Kokoontuminen Mikko Varilan hallilla, jossa autojen 
esittelyä paikalle saapuneille. Saattueessa ajo ympäri Alajärven keskustaa. Kunniakirjan luovutus 
Urho Karille ja palaveri Osuuspankin neuvotteluhuoneessa.
 Järviseutu uutisoi kokoaukeama-artikkelissaan 4.12 seuraavasti:”PÖKKÖÄ pesään ja Menoksi”. 
Toisessa artikkelissa veteraaniautoilija Pentti Isokankaan kertomuksia sota-ajalta:
”Konkariautoilija tuntee puukaasuautojen jekut”
Maatalousmessut, mobiili-  ja energiatapahtumat:
 Fredrik Ek on tänäkin vuonna käynyt tutustumassa Keski-Euroopan puukaasutilanteeseen 
Saksassa ja Itävallassa. Siellä on käytössä kolmisensataa puukaasukäyttöistä pienvoimalaa.
Farmarinäyttelyssä Seinäjoella heinäkuun alussa kaksi puukaasuautoa esillä Jeep ja El Kamina
Marraskuun alussa puukaasuaiheinen  luento ja auton esittely Energiapäivillä Mäntyherjulla.
 Vesa Mikkonen on osallistunut Iisalmessa Koljonvirran perinnekonepäiville, Koljonvirran 
Rompepäiville ja Ylä-Savon Mobilistit ja konepyöräilijät RY:n järjestämään vapun päivän 
museoautonäyttelyyn.
 Juha Kaarelan ideoiden pohjalta ja käytännön kokemuksiin perustuvia puukaasulaitteiden 
rakentamisohjeita ja piirustuksia julkaistiin Lieskassa ja jäsenkirjeessä.
 Uudet puukaasuautot 2013:
Juha Kaarelan kolmas puukaasuauto, Chevrolet Van. Sami selänniemi ja Datsun pickup, Samuel 
Ekfors ja  Chevrolet pickup, Mikko Varila ja  Chevrolet pickup. 
 Rakenteilla ja korjauksessa olevat autot:
Ainakin  seuraavilla  jäsenillä  on  projekteja  liikkeellä:  Seppo  Kuisti,  Antti  Aarva  ja  Tom 
Abrahamsson.
 Yhdistyksen  talous on  vahvalla  pohjalla.  Jäsenmäärä   toimintakauden  2013  aikana  oli  111. 
Jäsenmaksun maksaneita jäseniä on: 90.



TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

Yhdistys pyrkii tänäkin vuonna 2014 kaytettävissä olevin resurssein, niin rahallisten kuin 
ajallistenkin, toteuttamaan sääntöihin kirjattujen tavoitteiden toteuttamista. Se tulee edistämään 
yleishyödyllisiä arvoja niin jäsenten, kuin yhteiskunnankin hyväksi.
 Pyrimme olemaan mahdollisimman paljon näkyvillä. Ajaminen puukaasulla muun liikenteen 
joukossa on ehkä helpoin tapa herättää huomiota. Järjestämme erilaisia kokoontumisia mm. 
kesätapahtumien yhteyteen. Vuosikokouksen yhteyteen on järjestetty Puukaasuautojen 
käynnistyskilpailu. Su. 4.5. ajamme Lahdessa järjestettävään Classic CarShow:n.
 Pentti Laiho ja Juha Kaarela Starttaavat 15.6. Colvo puukaasuautolla Hangosta kohti Nuorgamia 
ja takaisin. Matkan edistymistä on mahdollista seurata yhdistyksen WWW –sivulta. 
 Kokoonnumme 7 - 8 kesäkuuta Suur-Jämsän perinnepäiville ja järjestämme la. 30 elokuuta 
perinteisen puukaasuautojen testiajon Lammilla. Syksyllä vietämme päivän ehkä Jokioisten 
Minkiössä resina-ajelulla.
 Pidämme yllä ”www.ekoautoilijat.fi” -internetsivustoa.  Tällä voimme jakaa tietoa niin jäsenille, 
kuin suurelle yleisölle käyttökelpoisista uusiutuvista energiaratkaisuista. Sivuston sisään jäsenten 
käyttöön tarkoitetulla keskustelupalstalla käymme aktiivista keskustelua niin aiheesta, kuin aiheen 
vierestäkin. Päivitämme Yhteystietolistan toimintoja jäsenten verkostoitumisen avuksi.
 Tavoitteena on julkaista ainakin yksi Lieska -lehti ja painaa yleisesite Suomen Ekoautoilijat ry:n 
toiminnasta jaettavaksi asiasta kiinnostuneille tapahtumissamme.

TALOUSARVIO TOIMINTAKAUDELLE 2014

TULOT yhteensä 1700 €
Jäsenmaksutulot 1700 €

MENOT yhteensä 2940 €
Jäsenpostitukset ja painatukset Lieska ym. 1000 €
Vuosikokous ja sen järjestelyt   300 €
Internetkulut ja verkkotunnuksen ylläoito   200 €
Edunvalvonta ja poliittinen vaikuttaminen   500 €
Hallituksen kokouskulut   500 €
Jäsentapaamisten järjestelyt yms.   300 €
Kirjanpito ja tilinpäätös   140 €

TULOT – MENOT yhteensä            -1240 €

Budjetti on laadittu tarkoituksella alijäämäiseksi, koska yhdistykselle on kertynyt varoja edellisiltä 
tilikausilta. Lisäksi yhdistys voi tukea käytettävissä olevien varojen rajoissa hallituksen päätöksellä 
vuosimallikysymykseen liittyvän merkittävän ennakkotapauksen oikeudenkäynti- ja 
katsastuskustannuksia tai tähän liittyviä tutkimuksia korkeintaan 2 000 € saakka. Toimintaa ei 
rahoiteta lainarahalla. 


