
 

SUOMEN EKOAUTOILIJAT ry. 

VUOSIKOKOUSKUTSU 

 

18.5.2019 klo. 14:00 alkaen 

(Lounas ja kahvit Klo 13:00) 

Koljonvirran Kartano 

Ylemmäisentie 6 

74160 IISALMI 

www.koljonvirrankartano.fi 

 

 

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 Koljonvirran 

kartanolla  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 yhdistyksen www –sivujen uusimisesta Touko Marjoniemen suunnitelmien pohjalta. 

11. Päätetään kokous. 

 

http://www.koljonvirrankartano.fi/


TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019 

Kuluvan vuoden aikana pyrimme toteuttamaan näkyviä kokoontumisajoja lähinnä kotimaassamme, 

mutta myös ulkomailla. 

Keväällä kokoonnumme Iisalmessa Koljonvirralla, Suomen sodan kuuluisimmalla 

taistelutantereella. Pidämme vuosikokouksen ja maalaamme uusia visiota yhdistyksen toiminnaksi. 

Suunnittelemme kesäretkeä Ruotsiin. Teemme ehkä ystävyysvierailun johonkin naapurimaan PK –

tapahtumaan. On myös suunniteltu rengasmatkaa Turusta Ahvenanmaan kautta Ruotsiin. Sieltä 

pohjoisen kautta Uumajaan ja edelleen taas lautalla yli Vaasaan. Ehkä voimme yhdistää tapaamisen 

ja rengasmatkan.  

Kotisivumme vaativat uudistusta. Viimevuoden vuosikokouksessa päätimme jo alustavista 

toimenpiteistä. Tämän vuoden kuluessa jatkamme uuden pohjan kehittelyä testikäyttöön.  

Elonkorjuun aikaan testaamme ajokkejamme Hämeen perinne maisemissa Lammin lenkillä. 

Jatkamme Voyager -projektia vielä yhden kauden. Asennamme jo hankitun lisämoduulin, jolla 

sytystä voidaan aikaistaa.  

Seuraamme Trafissa meneillään olevan auton ja sen perävaunun rakenteen muuttamista koskevan 

määräyshankkeen TRAFI/162736/03.04.03.00/2018 valmistelua, johon esitimme Puukaasun 

kansallista hyväsymistä Euro 3. direktiivin vähäpäästöisten kulkuneuvojen käyttövoimaksi. 

 

TALOUSARVIO TOIMINTAKAUDELLE 2019  

 

TULOT yhteensä      1400 € 

Jäsenmaksutuotot 2019, 70 jäsentä x 20 €   1400 € 

MENOT yhteensä      4280 € 

Jäsenpostitukset ja painatukset lieska ym.   500 € 

Lakiasiakonsultaatiot vuosimalliasioissa (varaus)  1500 € 

Vuosikokous ja sen järjestelyt    600 € 

Keskustelupalstan ja verkkosivujen ylläpito  600 € 

Verkkotunnuksen ylläpito     100 € 

Jäsentapaaminen järjestelyt yms.    300 € 

Edunvalvonta ja poliittinen vaikuttaminen   300 € 

Hallituksen toiminta- ja kokouskulut   500 € 

Kirjanpito ja tilinpäätös     180 €     

TULOT - MENOT      -3180 € 

 

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 2019 saatavat jäsenmaksut  



 

VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUS 

RATKAISUN ETSIMISTÄ VUOSIMALLIONGELMAAMME 

Projektiauton mittaustulokset Helsingin ammattikorkeakoulun Metropolian moottorilaboratorion 
16.11.2017 saatiin käsiteltyä alkuvuonna. Niissä havaittiin Typen oksiidien olevan korkeammat kuin 
vastaavilla kuormituksilla käytettäessä bensiiniä. Kohonneista lukemista keskusteltiin. Arveltiin niiden 
syntyvän jo puukaasuttimessa. Alkulähteen selvittämiseksi tarvittaisiin monipuolisemmat 
testausmenetelmät ja useampia toistoja. Todettiin yhdistyksen aika - ja rahalliset resurssit liian pieniksi, jotta 
selvitystyötä voitaisiin jatkaa. 
Ilmatieteen laitoksen Hilkka Timonen (PhD, dosentti) laati apuraha-anomuksen tutkimussuunnitelmalle:  
”Kaasuautojen pienhiukkaspäästöjen karakterisointi reaaliolosuhteissa” Se lähetettiin Eemil Aaltosen 
säätiölle maaliskuun aikana. Kolmevuotisessa hankkeessa oli tarkoitus tutkia kaasumoottoriajoneuvojen 
pakokaasupäästöjen ominaisuuksia todellisissa ajo‐olosuhteissa.  Projektiautomme olisi ollut yksi 
tutkittavien Bifuel autoista. Valitettavasti hankkeelle ei saatu rahoitusta.  
Keväällä ajoimme Projektiautomme kokeeksi Seinäjoelle ”Lännen katsastus” -katsastusasemalle. Olimme 
varanneet sille ajan muutoskatsastukseen. Sitä ei kuitenkaan käynnistetty koska auto on vähäpäästöinen. 
Olisi vaadittu direktiivin mukaiset päästötestit, jotka kuitenkin ovat mahdottomuus suorittaa puukasulle. 
Lännen katsastuksesta kuitenkin saimme tiedon Trafissa vireillä olevasta  auton ja sen perävaunun 
rakenteen muuttamista koskevasta määräyshankeesta TRAFI/162736/03.04.03.00/2018. Lähetimme 
esityksen 14.8. Trafin kirjaamoon, jossa esitimme Puukaasukonversion hyväksymistä Euro 3. Direktiivin 
autoille, kuten se on mahdollista Etanolikonversiolle. 

 
KOKOUKSET 
27.3. Hallituksen kokous Ryttylässä 
19.5. Vuosikokous Pyhäsalmella 
22.11. Hallituksen kokous Ryttylässä 
Hallitusen jäsenet ovat pitäneet yhteyttä puhelimen sähköpostin välityksellä. 

JÄSENTAPAAMISET 
14.7. Vanhat Koneet Vahojärvellä tapahtumaan osallistui yksi puukaasuautoa kuljettajineen. 
28-29.7. Osallistuttiin Sirpistä Puimuriin tapahtumaan yhdellä puukaasuautolla. 
1.9. Lammin ajot järjestettiin jo seitsämännen kerran. Autoja lenkille lähti tänäkin vuonna viisi. Ensimmäistä 
kertaa lenkillä näistä oli kaksi. 
Lokakuun alussa Verkostoitumisesta vastaava Pena Laiho kävi tapaamassa Toholammilta kahta alan 
harrastajaa. Samalla reissulla hän pistäytyi Alajärvellä ja Teuvalla. 

JÄSENPOSTI 
Jäsenkirje 1/2018 postitettiin ennen vuosikokousta.  
Lieska 1/2018 saatiin postiin vasta ennen vuodenvaihdetta.  

PROJEKTIT 
Puukaasuautoprojekti: 
Projektirahoituksen haku Emil Aaltosen säätiöltä. 

MAINOSMATERIAALIT 
Mainostarrroja ja lippalakkeja myynnissä. 

INTERNET 
Touko Marjoniemi lupautui suunnittelemaan ehdotuksen uusiksi yhdistyksen kotisivustoksi. Uusimisesta 
ehdotuksen pohjalta päätetään 2019 vuosikokouksessa. 
”phpBB” -keskustelupalsta on toiminut ongelmitta. 

 
 



 
SUOMEN EKOAUTOILIJAT ry. 

 

 

 

SUOMEN EKOAUTOILIJAT IISALMELLA 

OHJELMAA 18.-19.5.2019  

 

Lauantai  18.5.   

13:00  Kokoontuminen Koljonvirran kartanon ravintolaan, jossa lounas ja kahvit  

14:00  Suomen Ekoautoilijat ry:n Vuosikokous. Käsitellään vuosikokousasiat 

15:00 Puukaasuautojen esittelyä yleisölle 

16:00  Lähtö tutustumaan  Sinikasvis ky, Rahonmäentie 49, 74340 Sukeva   

19:00 Saunomista, haukkapalaa ja yöpyminen Koljonvirran kartanolla 

 

Sunnuntai  19.5. 

 8:00 alk. Aamiainen 

 9:00 Lähtö tutustumaan Vesivoimalaan ja sieltä edelleen kotimatkalle 

Tarkemmat tiedot kokouksessa 

KAIKKI MUKAAN AUTOLLA TAI ILMAN,  TERVETULOA  !! 

Vesa Mikkonen on luvannut häkäautoille pilkettä paluumatkaa varten. Tarjolla oleva pilke on isokokoista 

(Lincoln kaasuttimen polttoainetta) ! 

Vesa tarjoaa korjausapua matkavaurioiden ensiapuun. 

Matka- ja  yöpymiskuluista vastaa jokainen osallistuja itse.  

Yhdistys tarjoaa jäsenille 18.5. lounaan saunan ja illalla haukkapalaa. 

Ilmoitathan minulle viimeistään 12.5. mennessä osallistutko tapaamiseen ja yövytkö ??  

Sähköpostilla: antti.aarva(at)fmi.fi, tekstiviestillä 050 567 5397, saa soittaakin! 

Muista ilmoittaa myös mahdolliset ruoka-aineallergiat! 

 
KORJAUS EDELLISESSÄ LIESKALEHDESSÄ OLLEESEEN MYYNTILMOITUKSEEN !! 

Auvo Manninen myy edelleen autokorjaamon laitteita ja työkaluja.  

Tässä hänen voimassa oleva puhelinnumeronsa  040 5161 730 
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