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Kokousaika 30.11.2020 klo 14:00 

Kokouspaikka Teams 

Kuntajäsenet 
 

Edustaja 
 

 
   

Forssa    

Hattula    

Hausjärvi    

Humppila    

Hämeenlinna    

Janakkala    

Jokioinen    

Loppi    

Riihimäki    

Tammela    

Ypäjä    

    

Toimihenkilöt  Mustonen Paula,  
asiamies 

   

      

Allekirjoitukset 

 

 

Puheenjohtaja 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Pöytäkirja on tarkastettu 

 

 

 

Hämeenlinna        .       .2020 

Allekirjoitukset 
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1. Kokouksen avaus 

2. Kokousedustajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kuntajäsenten kokousedustajia koskeva 4 §: 

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous.  

Kunkin kuntajäsenen äänimäärä yhdistyksen kokouksessa on yksi (1) ääni kunnan 
alkavaa 3000 asukasta kohti laskettuna yhdistyskokousta edeltävän vuoden vaih-
teen tietojen mukaan, kuitenkin vähintään kaksi (2) ja enintään kolmetoista (13).  

Yhdistys kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, kevätkokoukseen toukokuussa ja syys-
kokoukseen marraskuussa. Tukijäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus, 
mutta ei äänioikeutta. 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.  

Jäsenten äänimäärät syyskokouksessa 2020 

 

Esitys:   Todetaan kokousedustajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Päätös:  

 

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Esitys:  Valitaan puheenjohtaja ja sihteeri. 

Päätös:  

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi 

Päätös:  

Kunta Väkiluku 31.12.2019 Äänimäärä

Forssa 16901 6

Hattula 9422 4

Hausjärvi 8260 3

Humppila 2184 2

Hämeenlinna 67633 13

Janakkala 16413 6

Jokioinen 5133 2

Loppi 7828 3

Riihimäki 28793 10

Tammela 6015 3

Ypäjä 2343 2

170925 54
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5. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Esitys:  Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

Päätös:  

 

6. Yhdistyksen hallituksen valitseminen vuodelle 2021 

Sääntöjen mukaan (5 §) hallitukseen valitaan 3 - 11 varsinaista jäsentä ja heille 
kullekin henkilökohtainen varajäsen. Syyskokous valitsee myös hallituksen pu-
heenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan (7 §) 

Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten 
tulee edustaa mahdollisimman tasapuolisesti koko maakuntaa (7 §). 

Esitys: Yhdistyksen kokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, 3-11 hallituksen jäsentä 
sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet. 

Päätös:  

 

7. Tilintarkastajien valitseminen 

Sääntöjen mukaan (5§) syyskokous valitsee yhden tilintarkastajan ja yhden varati-
lintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. 

Yhdistyksen tilintarkastajana varainhoitovuotena 2020 toimii JHTT-yhteisö BDO 
Oy. 

Esitys: Yhdistyskokous valtuuttaa hallituksen ja asiamiehen kilpailuttamaan varainhoito-
vuoden 2021 tilintarkastajan alkuvuonna 2021 tilitoimiston kilpailutuksen yhtey-
dessä ja siirtää tilintarkastajan valinnan kevätkokouksen päätettäväksi 

Päätös:  

 

8. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021–2023 

Käsitellään ehdotus toiminta- ja taloussuunnitelmaksi (liite). 

Esitys: Yhdistyksen kokous vahvistaa toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021–
2023. 

Päätös:  
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9. Liittymis- ja jäsenmaksuista päättäminen 

Sääntöjen mukaan kuntajäsenet ovat velvolliset suorittamaan liittymismaksun ja 
vuosittain suoritettavan jäsenmaksun (8 §). 

Tukijäsenet suorittavat vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämän jäsen-
maksun, joka on yhtä suuri kaikille tukijäsenille (8 §). 

Kuntajäsenen jäsenmaksuosuus ja liittymismaksuosuus määräytyvät väestömää-
rän suhteessa laskettuna syyskokousta edeltävän vuodenvaihteen tietojen mukaan 
(8 §). Jäsenmaksuosuuslaskelma esitetään toimintasuunnitelman liitteessä 1. 
 
Talousarvio vuodelle 2021 on laadittu seuraavin perustein: 

Kuntajäsenen liittymismaksu on ollut noin 0,17 € /asukas. Maakunnan kaikki 11 
kuntaa ovat yhdistyksen jäseniä.  

Kuntajäsenen jäsenmaksu: Periaatteena on, että jäsenmaksuilla katetaan yleisku-
lut. Jäsenmaksuja vuonna 2021 esitetään kannettavaksi 75000€.  

Tukijäsenen jäsenmaksu on v. 2020 ollut yhteisöltä 170 €/vuosi ja henkilöltä 17 
€/vuosi.  

Esitys:   Yhdistyksen kokous päättää, että 

1. Kuntajäsenen liittymismaksu on 0,17€/asukas 

2. vuonna 2021 kannetaan kuntajäsenten jäsenmaksuja yhteensä 75 000 €  

3. tukijäsenten jäsenmaksu on yhteisöltä 170 € / v ja henkilöltä 17 € / vuosi. 

Päätös:  

 

10. Talousarvio vuodelle 2021 

Käsitellään ehdotus talousarvioksi vuodelle 2021 (liite, sisältyy toiminta- ja talous-
suunnitelmaan.) 

Esitys:  Yhdistyksen kokous vahvistaa vuoden 2021 talousarvion. 

Päätös:  

 

11. Muut asiat 

 

12. Kokouksen päättäminen 
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LIITE: Toiminta- ja taloussuunitelma 2022 – 2023, Talousarvio 2021  
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1. Toiminnan linjat 2021 - 2023 
 

 
1.1 Yhdistyksen toiminta  

 

- Hämeen Liiton virkamiehet ovat hoitaneet oman toimintansa ohella yh-
distyksen asiamiehen tehtäviä sekä taloudenpidon ja rahaliikenteen. 
Hämeen liitto haluaa viimein päästää Yhdistyksen omien siipiensä va-
raan, joten yhdistyksen tulee järjestää asiamiehen sekä taloushallin-
non toimet uudelleen. Jotta tämä on mahdollista, tarvitaan seuraavat 
toimenpiteet vuoden 2021 aikana: 
 

- Vuosi 2021 on siirtymävaihe. Alkuvuodesta toteutetaan tarvittavat kil-
pailutukset ja asiamiehen rekrytointi siten, että asiamies voisi aloittaa 
toimessaan elokuussa 2021. Yhdistys palkkaa asiamiehen 100% työ-
ajalla toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Mahdollista on 
myös, että asiamies laskuttaisi toimistaan yrittäjänä tai osuuskunnan 
kautta. Tämä pitää huomioida työnhakuilmoituksessa.  
 

- Asiamiehen työnkuvaan kuuluu mm.: Yhdistyksen kokousten järjeste-
lyt ja hallinto. Kanta-Hämeen luontokohteiden esittely ja tarinallistami-
nen sosiaalisen median kanaviin, eli asiamies on ”retkeilevä viestijä ja 
somevaikuttaja, joka hallitsee sosiaalisen median työkalut, luontomat-
kailun ilosanoman levittäjä.”  
Asiamies vastaa yhdistyksen toiminnasta ja asemasta eri verkos-
toissa, eli hoitaa yhteydenpidon kuntiin, Metsähallitukseen, muihin vir-
kistys- ja luontomatkailun toimijoihin sekä maanomistajiin. Asiamies 
vastaa myös siitä, että yhdistyksen esitteet, nettisivut, karttapalvelu ja 
kartat ovat ajan tasalla ja kehittyvät ajan vaatimusten mukaisesti 
 

- Yhdistys kilpailuttaa tilitoimiston huolehtimaan yhdistyksen rahaliiken-
teestä, palkanmaksusta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksistä sekä tilintar-
kastajan/tilintarkastusyhteisön.  
 

- Yhdistykselle perustetaan jaosto, joka toimii asiamiehen esimiehenä ja 
ohjaajana. Jaostoon tulee edustus kunnista, yhdistyksen hallituksesta 
ja Hämeen liitosta. Jaoston jäsenet nimeää yhdistyksen hallitus. 
 

- Hämeen liiton edustaja jatkaa asiantuntijajäsenenä yhdistyksen halli-
tuksessa. Asiantuntijajäsenellä on kokouksissa puheoikeus, mutta ei 
äänioikeutta.  
 

- Jotta toiminnan jatkuvuus turvataan aina riittävän pitkäksi ajanjaksoksi 
kerrallaan, valmistellaan sääntömuutos yhdistyksen kevätkokoukselle 
2021. Sääntömuutoksella muutetaan hallituksen toimikaudeksi neljä 
vuotta (valtuustokausi) sekä määrätään kuntajäsenmaksut myös nel-
jäksi vuodeksi kerrallaan (valtuustokaudeksi). Tilikausi on edelleen ka-
lenterivuosi.  
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1.2 Virkistysalueiden toteutus ja ylläpito ja maanhankinta 
 

- Virkistysalueiden maanhankintaa edistetään mahdollisuuksien mu-
kaan maanhankintaohjelman mukaisesti. Maanhankinnan lähtökoh-
tana on valtion osallistuminen hankkeisiin vähintään 30 % osuudella. 
Kuntia avustetaan virkistysalueiden hankinnassa tarpeen vaatiessa. 

- Virkistysalueiden ylläpitoa koordinoidaan yhdyshenkilöverkoston 
kautta. 

- Alueiden ylläpidosta vasta sijaintikunta. Alueiden ylläpitäjät vastaavat 
alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien (HKS) laatimisesta. Yhdistys voi 
mahdollisuuksien mukaan osallistua laatimiskustannuksiin.  
 

1.3 Reittien ylläpito ja toteutus 
 
- Yhdistys koordinoi Hämeen ilvesreitin hoitoa ja ylläpitoa yhdyshenkilö-

verkoston kautta. Reittien ylläpitovastuu on sijaintikunnalla.  
- Yhdistys osallistui Hämeen Ilvesreitistön ylläpidon kokeiluprojektin 

kustannuksiin 2500€ suuruisella summalla vuosina 2012–2014 sekä 
2015–2020. Ylläpitoa jatketaan yhteyshenkilöiden ja kuntien toivomuk-
sen mukaisesti myös vuosina 2021-2022 hyväksi todetun mallin mu-
kaisesti. 

- Kivisammaljärven kierron sekä Kivisammaljärven ja Melkuttimien välin 
pitkospuut ja siltarakenteet alkavat olla tiensä päässä. Rakenteet pyri-
tään uusimaan lähivuosina. 

- Avustetaan Ilvesreitin kunnostustöitä materiaalihankinnoin. 
- Metsähallituksen Kanta- ja Päijät-Hämeen luontokohteiden ja reitistö-

jen kehittäminen- hankkeessa tavoitteena on nostaa Päijät- ja Kanta-
Hämeen luontokohteiden palvelurakenteiden ja reittien laatu ja palve-
lukyky retkeilijöiden, kotimaisten ja kansainvälisten matkailijoiden, kas-
vaneiden käyntimäärien ja uusien käyttäjäryhmien edellyttämälle ta-
solle. Hankealueeseen kuuluvat Liesjärven, Torronsuon ja Päijänteen 
kansallispuistot, Evon retkeilyalue sekä Hämeen Ilvesreitistön matkai-
lun kannalta potentiaalisimmat luontokohteet. Hankkeessa nostetaan 
luontokohteiden taukopaikkojen, reittien ja opasteiden määrää ja laa-
tua sekä parannetaan niiden saavutettavuutta huomioiden retkeilijät, 
liikuntaesteiset, lapsiperheet, seniorit, erilaiset harrastajaryhmät (mm. 
maastopyöräilijät ja polkujuoksijat) ja tapahtumat. Metsähallitus, alu-
een kunnat ja Yhdistys tekevät tiivistä yhteistyötä hankkeen toteutta-
miseksi. 

- Edistetään reittien ja alueiden saavutettavuutta. 
 

1.4 Luontovirkistyksen ja -matkailun edistäminen ja markkinointi 
 
- Markkinoidaan Hämeen luontokohteita, retkeilymahdollisuuksia sekä 

Hämeen Ilvesreitistöä. 
- Edistetään virkistysalueiden ja reitistöjen markkinointia luontovirkistyk-

sen ja luontomatkailun kohteina yhdessä Hämeen liiton, kuntien, mui-
den virkistysalueyhdistysten, luontomatkailuhankkeiden sekä maakun-
nan matkailutoimijoiden kanssa. 

- Pidetään Hämeen ulkoilu- ja luontomatkailukarttaportaali (www.luon-
toonhame.fi) ajantasaisena. Parannetaan alueiden kuvauksia sekä 

http://www.hameenvirkistysalueyhdistys.fi/


5 

 

www.hameenvirkistysalueyhdistys.fi 
www.luontoonhame.fi 

karttailmaisua. Ollaan mukana ylläpitämässä Suomen Virkistysalueyh-
distysten yhteistä virkistys.info- sivustoa. 

- Täydennetään Retkipaikka. fi- sivuston Hämeen Järviylänkö- kokonai-
suutta tarpeen mukaan puuttuvien kohteiden osalta. 

- Ollaan mukana tarpeen vaatiessa luontomatkailuteemaisten hankkei-
den ohjausryhmissä. 

- Selvitetään Outdoor Activen mahdollisuudet Kanta-Hämeen virkistys-
mahdollisuuksien esiin nostamiseen.  
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2. Talousarvio 2021 ja -suunnitelma 2022 - 2023 
 
 

 

VIRKISTYSALUEYHDISTYKSEN TALOUSARVIO 2021 - 2022 - 2023 
  

              

    TP2019 TA2020 TA2021 TA2022 TA2023 

TULOT             

tilinro             

3030 Kuntajäsenten jäsenmaksut 30000 30000 75000 75000 75000 

3031 Tukijäsenten jäsenmaksut 17 100 100 100 100 

3040 Julkaisujen myynti HJ-kartta 100 500 500 500 500 

3090 muut tulot   0 0 0 0 

              

              

TULOT YHTEENSÄ 
  

30117 30600 75600 75600 75600 

              

              

MENOT             

              

4510 Julkaisukustannukset HJ-
kartta 

  500 500 500 500 

4517 Alueet/reitit, HKS ja toteutus 5987,92 15000 5000 5500 5500 

4520 Materiaalikulut, esitteet, tie-
dotus, markkinonti 

1695,01 4000 5000 5300 5300 

4530 IT- ja muut ostopalvelut 6726,17 9000 5000 5000 5000 

4531 Matkustus ja kuljetuskulut 34,4 550 2000 3000 3000 

4540 Kopiointi- ja postituskulut 315,18 550 500 500 500 

4580 Pankkipalvelut 114,44 300 300 300 300 

4585 Koneet ja laitteet   200 2000 200 200 

4590 Muut kulut 436,71 500 1300 1300 1300 

4600 Henkilöstöresurssien rahoi-
tus 

0 0 54000 54000 54000 

              

              

MENOT YHTEENSÄ  15309,8 30600 75600 75600 75600 
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2.1 Talousarvion perustelut vuodelle 2021 
 

TULOT 
3030 Kuntajäsenten jäsenmaksut 75 000€ 
- Jäsenmaksuilla katetaan yhdistyksen toiminnan vuotuiset yleiskulut.  
3031 Tukijäsenten jäsenmaksut 100€ 
- Yhteisö- ja henkilötukijäsenmaksuja. 
3040 Julkaisujen myynti (=Hämeen järviylängön ulkoilukartta) 500€ 
- Yhdistys vastaa Hämeen järviylängön ulkoilukartasta, sen ylläpidosta, päi-

vityksestä ja myynnistä. Kartan myynnistä syntynyt tuotto on siirtynyt ylijää-
mänä uuden kartan ja muiden ulkoilukarttojen painatukseen 

3090 Muu rahoitus: 0€  
 
TULOT YHTEENSÄ 75 600 €  
 

MENOT 
4510 Julkaisukustannukset (=Hämeen järviylängön ulkoilukartta) 500€ 
- Momentti sisältää Hämeen järviylängön ulkoilukartasta saadut tulot.  
4517 Alueiden / reittien hoito- ja käyttösuunnittelu sekä yhteistoteutus 
5 000€ 
- Ilvesreitistön ylläpito- ja huoltotöiden materiaali- ja työkustannuksia.  
4520 Materiaalikulut (esitteet, tiedotteet, markkinointi) 5000€ 
- Messut, mainokset, give-away- tuotteet, esitteet, tarinat Retkipaikkaan 
4530 IT- ja muut ostopalvelut 5000€ 
- Yhdistyksen Internet-sivujen ylläpito, ulkoilukarttaportaalin ylläpitokulut 

sekä niiden kehittämisen vaatimat kulut, sekä muita tarvittavia ostopalve-
luita  

4531 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 2000€ 
 
4540 Kopiointi- ja postituskulut 500€ 
 
4580 Pankkipalvelut 300€ 
 
4585 Kone- ja laitehankinnat 2000€ 
- mm. Asiamiehen tietokone ja puhelin 
4590 Muut kulut 1300€ 
 
4600 Henkilöstöresurssien rahoitus 54000€ 
- Yhdistyksen asiamiehen palkkakulut. Asiamiehen kk- palkka 2800€ + sivu-

kulut -> noin4500€/kk -> 54000€/vuosi 
 

MENOT YHTEENSÄ 75 600 € 
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TOIMINTASUUNNITELMAN LIITE 1 
 
 
 

Maksuosuudet kunnittain vuodelle 2021 
  

        

Kunta Väkiluku 31.12.2019 osuus €   

Forssa 16901 9,9 % 7416 

Hattula 9422 5,5 % 4134 

Hausjärvi 8260 4,8 % 3624 

Humppila 2184 1,3 % 959 

Hämeenlinna 67633 39,6 % 29677 

Janakkala 16413 9,6 % 7202 

Jokioinen 5133 3,0 % 2252 

Loppi 7828 4,6 % 3435 

Riihimäki 28793 16,8 % 12634 

Tammela 6015 3,5 % 2639 

Ypäjä 2343 1,4 % 1028 

  170925 100,0 % 75000 

        

Tiedot: Väestörakenne, Tilastokeskus Väestö 31.12.2019.  Väkiluku tilastoajanjakson lopussa. 
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