SUOMEN EKOAUTOILIJAT ry. VUOSIKOKOUSKUTSU
15.5.2021 klo. 14:00 alkaen
Hannu Tyrväisen Kartanolla, Koivuniementie 90, 51260 TAHKOMÄKI
Käymme läpi vuosikokouksen sääntömääräiset asiat.
Kokouksessa päätetään yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta. Tarkemmin muutoksista
esityslistan kohdassa 10. muut esille tulevat asiat.
Vuosikokouksen päätyttyä vapaamuotoista keskustelua yhdistyksen asioista ja
uuden hallituksen evästämistä ajankohtaisilla asioilla.
OHJELMA
Kokoukseen osallistujat voivat jo aamupäivän aikaan hyvissä ajoin alkaa kokoontua
Koivuniemeen. Vapaamuotoista keskustelua Hannun pihapiirissä ja tutustumista kotiverstaaseen
ja PK -autoihin.
Klo 13:00
Klo 14:00
Klo 16:00

Lounas ja Päiväkahvit
VUOSIKOKOUS
Ajamme 24km kokouspaikalta tutustumaan
ROTOMON Putki- ja Kaivotehtaaseen
Hallitie 26, 51200 KANGASNIEMI
https://www.rotomon.fi/

Hannun verstas tarjoaa palvelujaan matkavaurioiden ensiapuun.
Yhdistys tarjoaa jäsenille lounaan.
Ilmoitathan minulle viimeistään 9.5. mennessä osallistutko tapaamiseen Kangasniemellä??
Sähköpostilla: antti.aarva (at) ekoautoilijat.fi, tekstiviestillä 050 567 5397, saa soittaakin!
Muistathan ilmoittaa myös mahdolliset ruoka-aineallergiat!
Ohjeet Coronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi tapaamisessa: Muistathan pitää riittävää
turvaväliä, Käyttää kasvomaskia, Pestä käsiä ja käyttää käsidesiä tai vinyylihansikkaita!
Voit osallistua Vuosikokoukseen myös virtuaalisesti (suositus). Lähetä Antti Aarvalle
sähköpostiosoitteesi. Vesa Mikkonen lähettää Sinulle sitten Teams -virtuaalikokouskutsun
sähköpostiisi. Klikkaa kutsua mielellään puolituntia ennen kokousta varmistaaksesi yhteyden
toimivuudesta. Jää odottamaan mikrofoni suljettuna kokouksen alkua. Ilmaisen Teams sovelluksen voit ladata Play -kaupasta älylaitteellesi.
VUOSIKOKOUSTERVEISIN Antti Aarva pj

www.ekoautoilijat.fi

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) nähtävänä Antti Aarvan
luona Närhikuja 9A Vantaa ja Tyrväisillä 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.
10. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
- Päätetään muuttaa yhdistyksen sääntöjen kohdan 8 § tekstin: ”Kokouskutsu on toimitettava
viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai
julkaisemalla kutsu yhdistyksen vuosikokouksen päättämässä lehdessä ”.

muotoon: ”Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
Kokous voidaan kutsua koolle ilmoittamalla siitä yhdistyksen kotisivulla ja lähettämällä
sähköposti niille, joilta on saatu tähän suostumus ja kirjallisena niille, joilta ei olla saatu
suostumusta,
Kokouskutsu voidaan myös julkaista yhdistyksen vuosikokouksen päättämässä lehdessä.
- Päätetään yhdistyksen web -sivujen uudistamisesta Touko Marjoniemen ehdotuksen mukaan.
- Päätetään palkkion 300,- maksamisesta Touko Marjoniemelle, mikäli em. ehdotus tulee
hyväksytyksi.
- Päätetään Louhen palvelimen lisäkäyttöoikeuksien myöntämisestä valituille henkilöille.
11. Päätetään kokous.

Myytävänä: Bifuel Projektiautomme Voyager vm. 2002, 3.3l, ajettu melkein 300 000km.
Katsastettu 29.4.2021 ja muutoskatsastettu puukaasulle 30.4.2021. Sallitut käyttövoimat Bensa
ja Puukaasu. Puukaasuperäkärry ei sisälly kauppaan. Ajoneuvovero maksettava vuosittain.
Tarkempia tietoja autosta: kari.punkkinen(at)elisanet.fi GSM 040 506 7953
Auto myydään ennen su. 23.5.2021 klo 20:00 saapuneiden tarjousten perusteella.
Lähtöhinta 1500,- eur. Projektiryhmän jäsenillä etuosto-oikeus.
Tarjoukset sähköpostilla: antti.aarva(at)ekoautoilijat.fi
Pidän kirjaa tarjouksista. Tarjouksen lähettäneet saavat mailin, aina kun uusi korotus on tehty
ja kuka on korottanut.
Projektiryhmän puolesta Antti Aarva
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VUODEN 2020 TOIMINTAKERTOMUS
EDUNVALVONTAA: Odotimme koko vuoden Traficom määräyksen: Auton ja sen perävaunun
rakenteen muuttamisesta TRAFICOM/194495/03.04.03.00/2019 valmistumista. Tiedustelimme
aika-ajoin määräyksen vaiheista valmistelijoilta. Vastauksia saimme yleisellä tasolla, ilman
konkretiaa. Pyysimme apua Juha Sipilältä. Hän tiedusteli asiaa Traficom pääjohtajalta Kirsi
Karlamaalta ensimmäisen kerran 29.5 ja toisen kerran 25.8. Kyselyihin vastattiin ja 26.8. saimme
asiaa käsittelevältä tarkastaja Tatu Siivoselta tiedon puukaasuasian olevan mukana määräyksen
valmistelussa. Hän kertoi määräyksen valmistuvan vuoden loppuun mennessä.
Määräys ”25.01.2021 TRAFICOM/194495/03.04.03.00/2019” valmistui kuitenkin tämän
vuodenpuolella 25.1.2021. Se on luettavissa osoitteesta:
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/454001/46612. Aikaisempi vuosimalliraja saatiin
päivitettyä 1.9.2009. Eli tätä päivämäärää ennen rekisteröidyt autot on mahdollista
muutoskatsastaa puukaasulle
Päämisteri Sanna Marinin esitykseen hallituksen talousarvioksi vuodelle 2021 oli merkitty
ilmastotavoitteiden vastaisia nk. haittaveroja. Listaan sisältyi puu -ja turveperusteisten
ajoneuvojen ajoneuvoverovapauden poistaminen. Otimme yhteyttä kansanedustaja Juha
Sipilään asian johdosta. Lähetimme myös kirjeen Matti Vanhaselle ko. asiasta.
KOKOUKSET: Vuosikokous pidettiin Lammilla 5.9.2020
Hallituksen etäkokouksia pidettiin Teams -sovelluksen avulla 19.5.2020 ja 15.12.2020.
Hallitusen jäsenet ovat pitäneet yhteyttä puhelimen sähköpostin välityksellä.
JÄSENTAPAAMISET: 6.6.2020 Kokoonnuimme Kuortaneen Nesteen jakeluasemalle
pienimuotoiseen 25 vuotis juhlakokoukseen. Tapaamisen yhteydessä esittelimme kalustoamme.
Tapahtumasta kerrottiin medialle lehdistötiedotteella.1.8.2020 osallistuimme Töysässä Luomusa
-maatalousnäyttelyyn kolmen auton ja neljän jäsenen voimin. 5.9.2020 ajettiin Lammin ajot jo
yhdeksännen kerran. Autoja lenkille lähti 4 viidestä.
JÄSENPOSTI: Jäsenkirje 1/2020, 9.8.2020, jossa vuosikokouskutsu.
Jäsenkirje 2/2020, 26.10.2020, sen liitteenä yhdistyksen päivitetty esite.
ARTIKKELIT: Järviseutu, 2020/2, ”Lehtimäellä oltiin edellä aikaansa”.
Ähtärinjärven Uutisnuotta 27.5.2020, ”Yhdistyksen ensiaskeleet otettiin Lehtimäellä”.
Urjalan Sanomat, 20.8.2020, ”Häkäpönttöautolla vaikka Lappiin”, Ekoautoilua 25 -vuotta.
PROJEKTIT: Voyager -projekti on ollut pysähdyksissä toistaiseksi. Olemme odotelleet Traficomin
puukaasulinjausta valmisteilla olevaan määräykseen. Nyt 2021 alussa voimaantulleen
määräyksen johdosta voimme aloittaa Voyagerin valmistelut muutoskatsastusta varten
puukaasulle.
SeaLab analysoi jäähdyttimen puukaasutisleestä Kokonaistypen, Fosforin ja Kaliumin. Näyte
sisälsi pääosin Typpeä 3kg/tonnissa. Lannoitusvaikutus samaa luokkaa kuin tonnissa karjan
lantaa.
INTERNET: Webbisivut edelleen päivittämättä. Louhen palvelimen pääkäyttäjä vaihtunut.
Aikaisemmin pääkäyttäjänä toimi Vesa Mikkonen, nyt Touko Marjoniemi.
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021
Coronaviruksesta johtuen vuoden 2021 kokoontumisia joudutaan rajoittamaan kuluvana vuonna.
Toukokuussa kokoonnumme Kangasniemeen pitämään vuosikokousta.
Muista kokoontumisista päätämme vuoden mittaan. Niistä ilmoitamme Web -sivuillamme
tapahtumakalenterissa.
Tavoitteenamme on edelleen yhdistyksen web -sivujen uudistaminen.
Jäsen määrämme on arviolta n. 60. Tästä syystä joudumme jatkamaan säästöbudjetilla.
Tavoitteenamme on vähentää postituskuluja. Jatkossa jäsenkirjeet olisivat luettavissa web sivuiltamme. Jäsenkirjeet lähetettäisiin halukkaille myös sähöpöstin välityksellä.
Jäsenkirjekysely tehtäisiin seuraavan jäsenpostituksen yhteydessä.
Lieska -lehti postitettaisiin jatkossakin kaikille.
Seuraamme edelleen aktiivisesti Sanna Marinin hallituksen haittaverojen käyttöönottoa.
Pyrimme vaikuttamaan, ettei puukaasuautoille myönnettyä ajoneuvoverovapautta poistettaisi.
Pyrimme mahdollisuuksien mukaan muutoskatsastamaan Voyager projektiautomme puukaasulle

TALOUSARVIO TOIMINTAKAUDELLE 2021
TULOT yhteensä

1000

€

Jäsenmaksutuotot 2021, 50 jäsentä x 20

1000

€

MENOT yhteensä

1780

€

Jäsenpostitukset ja painatukset lieska ym.
Vuosikokous ja sen järjestelyt
Keskustelupalstan ja verkkosivujen ylläpito
Verkkotunnuksen ylläpito
Jäsentapaaminen järjestelyt yms.
Edunvalvonta ja poliittinen vaikuttaminen
Hallituksen toiminta- ja kokouskulut
Kirjanpito ja tilinpäätös

300
300
300
100
200
100
200
180

€
€
€
€
€
€
€
€

TULOT – MENOT

-780

€

Budjetti on laadittu 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 päästötutkimuksia korkeintaan 2 000 €
saakka. Toimintaa ei rahoiteta lainarahalla.
Käytettävissä olevat varat noin 3000 € sisältäen 2021 saatavat jäsenmaksut
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