
SUOMEN EKOAUTOILIJAT ry.
VUOSIKOKOUSKUTSU

19.5.2018 klo. 14:00 alkaen

(Lounas ja kahvit Klo 13:00)

Pyhäjärven Matkailu Oy / Emolahti Camping

Pellikantie 430

86800 Pyhäsalmi

www.emolahti.com 

Käymme läpi vuosikokouksen sääntömääräiset asiat.

Vuosikokouksen päätyttyä vapaamuotoista keskustelua yhdistyksen asioista ja uuden hallituksen 

evästämistä ajankohtaisilla asioilla.

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 Emolahdella  

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.

11.Päätetään kokous.

http://www.emolahti.com/


TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

Kuten aikasempina vuosina, tänäkin vuonna,  yhdistys pyrkii toteuttamaan sääntöihin kirjattuja 
tavoitteita. Pyrimme jakamaan osaamista ja olemaan mukana erilaisissa tapahtumissa yhdessä ja 
yksityisesti.
Tämän vuoden tärkeimpänä tavoitteenamme on jakaa tietoa vuoden 2016 käynnistyneestä 
Puukaasuautorojektista. Ensiksikin katalysaattorilla ja OBD – bensiinin ruiskutusjärjestelmällä 
varustetun uudehkon auton varustamiseksi puukaasulaittein. Toiseksi menettelystä sen 
muutoskatsastamiseksi.
Mikäli mahdollista pyrimme selvittämään luotettavilla mittauksilla projektiauton päästöt.
Lammin testilenkki ajetaan elo- syyskuun vaihteessa. 
Kokoontumisajoja vuosikokouksen ja Lammin lenkin lisäksi on suunniteltu mm Paraisille.
Viimevuonna tilaamamme tarrat ovat myynnissä vuosikokouksessa ja tapahtumissa.  Lakkejakin on 
vieä tarjolla muutamia.

TALOUSARVIO TOIMINTAKAUDELLE 2018

TULOT yhteensä 1400 €
Jäsenmaksutuotot 2018, 70 jäsentä x 20 € 1400 €

MENOT yhteensä 4280 €

Jäsenpostitukset ja painatukset lieska ym. 500 €
Päästötutkimukset puukaasuautoista (varaus) 1500 €
Vuosikokous ja sen järjestelyt 600 €
Keskustelupalstan ja verkkosivujen ylläpito 300 €
Verkkotunnuksen ylläpito 100 €
Jäsentapaaminen järjestelyt yms. 300 €
Edunvalvonta ja poliittinen vaikuttaminen 300 €
Hallituksen toiminta- ja kokouskulut 500 €
Kirjanpito ja tilinpäätös 180 €

TULOT - MENOT -2880 €

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 6000 € sisältäen 2018 saatavat jäsenmaksut 



VUODEN 2017 TOIMINTAKERTOMUS

RATKAISUN ETSIMISTÄ VUOSIMALLIONGELMAAMME
Olemme kuluneena vuotena jatkaneet työtä Projektiautomme kimpussa. Tarjosimme autoa 
muutoskatsastettavaksi Lahdessa. Muutoskatsastusta ei kuitenkaan käynnistetty vaan 
vaatimuksena oli esittää mittaustulokset päästöistä. Autohan on vähäpäästöinen ja aikoinaan 
hyväksyttu Euro 3 direktiivissä.

Koska auto on jo iäkäs ja sillä on ehditty ajaa parisataatuhatta kilometriä, ei direktiivin mukaista 
päästömittauksia asiantuntijoiden mielestä kannattaisi toteuttaa. Omat haasteensa direktiivin 
mukaisiin ajosykleihin tuo puukaasulla ajo. Päätimme toteuttaa suhteelliset mittaukset 
dynamometrillä niin, että ajamme bensalla ja puukaasulla samat nopeudet samoilla kuormituksilla.
Näin voisimme verrata päästöjä bensan ja puukaasun välillä.

Haimme mittauksia varten apurahaa Henry Fordin säätiöltä. Apurahaa ei meille tähän 
tarkoitukseen myönnetty. Helsingin ammattikorkeakoulusta saimme kuitenkin edullisen tarjouksen 
suorittaa mittaukset heidän moottorilaboratoriossaan. Ne ajettiin 16.11. 

Tulokset on tarkoitus julkistaa tämän vuoden aikana. Niissä todettiin typen oksiidien olevan 
huomattavan korkeita verrattuna bensalla vastaaviin ja direktiivin maksimipitoisuuksiin. Muut 
direktiivissä mainitut päästökomponentit olivat raja-arvojen alapuolella. Olemme pyrkineet 
etsimään ratkaisua tähän kysymykseen. Selityksenä voisi olla Typen oksiidien mukana olo jo 
tuotekaasussa. Eli hyvin toimivan puukaasuttimen pesän lämpötila saattaa olla niin korkea, että 
Typen oksiidit muodostuisivat jo siellä. 

KOKOUKSET
20. 5. Vuosikokous Lammilla
24.10. Hallituksen kokous Ryttylässä
Hallitus on pitänyt yhteyttä sähköpostin välityksellä.
Projektipäivät ovat toimineet myös epävirallisina hallituksen kokoontumisina.

JÄSENTAPAAMISET
15.7. Vanhat Koneet Vahojärvellä tapahtumaan osallistui neljä puukaasuautoa kuljettajineen.
11.9. Lammin ajot järjestettiin jo kuudennen kerran projektipäivän yhteydessä. Autoja lenkille lähti 
viisi. Voyager ensimmäistä kertaa mukana Lammin lenkillä

JÄSENPOSTI
Jäsenkirje 1/2017 postitettiin ennen vuosikokousta. 
Jäsenkirje 2/2017 postitettiin elokuussa. 

PROJEKTIT
Puukaasuautoprojekti:
Projektirahoituksen haku Henry Fordin säätiöltä
16.11. Päästömittaukset Metropoliassa

MAINOSMATERIAALIT
Mainostarrroja ja lippalakkeja myynnissä.

INTERNET
Webbisivuja emme ole ehtineet vielä päivittää. 
Uusi phpBB -keskustelupalsta on otettu käyttöö.



SUOMEN 
EKOAUTOILIJAT ry.

SUOMEN EKOAUTOILIJAT PYHASALMELLA
OHJELMAA 19.-20.5.2018

Lauantai  19.5.

13:00 Kokoontuminen EMOlahden Campingalueen ruokalaan, jossa lounas ja kahvit 
14:00 Suomen Ekoautoilijat ry:n Vuosikokous. Käsitellään vuosikokousasiat
15:00 Voyager -Puukaasuatoprojektin kuulumiset. 
15:30 Puukaasuautojen esittelyä yleisölle
16:30 Lähtö tutustumaan Marjoniemien tilalle Haapajärvelle
19:00 Saunomista, haukkapalaa ja yöpyminen EMOlahden Campingalueella.

Sunnuntai  20.5.

 8:00 alk. Aamiainen ja kotiin lähtö omaan tahtiin.

KAIKKI MUKAAN AUTOLLA TAI ILMAN,  TERVETULOA  !!
Touko Marjoniemi on luvannut häkäautoille pilkettä paluumatkaa varten!
Toukon verstas tarjoaa palvelujaan matkavaurioiden ensiapuun.

Matka- ja  yöpymiskuluista vastaa jokainen osallistuja itse. 
Yhdistys tarjoaa jäsenille 19.5. lounaan saunan ja illalla haukkapalaa.

Ilmoitathan minulle viimeistään 6.5. mennessä osallistutko tapaamiseen ja yövytkö ??
Sähköpostilla: antti.aarva  (at)fmi  .fi, tekstiviestillä 050 567 5397, saa soittaakin!
Muista ilmoittaa myös mahdolliset ruoka-aineallergiat!
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