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JÄSENKIRJE – Heinäkuu 2020 

Arvoisat Hormajärvi-yhdistyksen jäsenet, 

Yhdistyksen vuosikokous on lauantaina 1.8.2020 Lohjan ABC:llä klo 14 alkaen (Hos-

sanmäentie 1, 08350 Lohja). Koronavirus tilanteen takia emme järjestä tänä vuonna kesäjuhlaa.  

Vuosikokouksessa noudatamme yleisen ohjeistuksen mukaisia varotoimia. 

Ohessa kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen, kokouksen asialista, edellisen vuoden toi-
mintakertomus, tilinpäätös, tase sekä ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi, 2020-21.  

Viimeaikaisia kuulumisia: 
Hormajärven vesistökunnostushanke 2020-22 on käynnistynyt. Vesiensuojelun tehostamisoh-
jelma kattaa 50% kustannuksista. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. (LUVY) vastaa hank-
keen toteutuksesta ja raportoinnista. LUVYn asiantuntija kertoo tuloksista vuosikokouksessa. 

Tämä kesänä Hormajärvellä tehdään verkkokoekalastuksia, joiden avulla kartoitetaan kalaston 
rakennetta ja arvioidaan hoitokalastuksen vaikutuksia ja jatkon tarvetta. Koekalastukset 
tehdään 20.-23.7. ja 10.-13.8. Talkooapua tarvitaan kalojen päästelyyn verkoista. 
Talkootyöllä voimme kattaa osan hankkeen kustannuksista. Ilmoittaudu laittamalla 
viesti numeroon: 0440 586114 tai email: anstiheiskanen@gmail.com. 

Raportoimme mahdollisesta sinilevien esiintymisestä Hormajärvellä (Humppilannie-
men pohjoisranta on havaintopaikka) yhdistyksen Facebook-sivuilla sekä Järvi-Wikissä. 

Veneilijöille muistutus, että Hormajärvellä on yleinen nopeusrajoitus 10 km/t. 

Hyvää heinäkuun jatkoa ja tapaamisiin vuosikokouksessa Kanneljärven opistolla 1.8.2020. 

Terveisin, 
Hormajärvi-yhdistyksen puolesta, puheenjohtaja, Anna-Stiina Heiskanen 

 

Muistutus Hormajärvi-yhdistys ry:n jäsenmaksusta, 40,00 €. Pyydämme viestikenttään maksajan nimi- ja 
osoitetiedot sekä sähköpostiosoite. Jos olet jo maksanut, muistutus on tarpeeton. Kiitos tuestasi! 

 
Saajan 

tilinumero 
Mottagarens 

kontonummer 

FI 86 4006 1020 0342 98 

TILISIIRTO   GIRERING 
Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten 
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. 
Betalningen förmedlas endast till mottagare I Finland enligt Allmänna villkor för  
inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit. 

 
Saaja 

Mottagare 

     Hormajärvi-yhdistys ry 
       Y-tunnus 1985583-4 

 

Jäsenmaksu 2020                40,00€ 

Muu tukimaksu……………………………….. 

 

Nimi :  

 

Osoite : 

 

Sähköposti : 
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Underskrift 
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Hormajärvi-yhdistys ry:n vuosikokous 

Lauantaina 1.8.2020, klo 14:00 

 

ABC Lohja, Hossanmäentie 1, 08350 LOHJA 

 

 Kahvitarjoilu  

- Hormajärven tilan seuranta ja mittaukset v. 2019-2020; Länsi-Uudenmaan vesi ja 

ympäristö ry. (LUVY) kala- ja vesiasiantuntija Jussi Vesterinen 

Varsinainen sääntömääräinen vuosikokous alkaa klo 14:45  

Esityslista 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen järjestäytyminen: Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöy-
täkirjantarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa 

3. Kokouksen laillisuus 

4. Kokouksen työjärjestys 

5. Yhdistyksen toimintakertomus ja sen vahvistaminen 

6. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 

7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

8. Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinta. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi 
varatilintarkastaja 

9. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen. Jäsenmaksun määrääminen. 
Hallituksen ehdotus jäsenmaksuksi kaudelle 2020-2021 on 40€. 

10. Muut mahdolliset kokousasiat 

11. Kokouksen päättäminen 


