VESIJAKO-JÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Paikka ja aika: Pitkärantojen mökki, Vesijako 17.6.2017 kello 13 – 14.30
Osallistujat: Pauli Sumanen (pj.), Paula Saarinen, Peter Rapp, Marjut Rapp, Petri Pitkäranta, Kirsi Pitkäranta, Matti
Hokka, Jouni Ikäheimo, Aimo Kainiemi, Ida Pohjanlehto, Jari Hokka, Sanna Henttonen (siht.)

1. Kokouksen avaus
Pauli Sumanen avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pauli Sumanen ja sihteeriksi Sanna Henttonen. Ida Pohjanlehto ja Jari Hokka
valittiin pöytäkirjantarkastajiksi sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiksi.

4. Hyväksytään kokouksen esityslista
Kokouksen esityslista (liite 1.) hyväksyttiin.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
Aimo Kainiemi kertoi yhdistyksen olevan vakavarainen; tilillä on rahaa noin 6000 euroa (liite 2.). Suurimmat yksittäiset
menoerät 2016 olivat vesinäytteiden analyysit. Jäsenmaksutuloja oli 1155 euroa. Kuutamotanssien nettotuotto oli noin
400 euroa. Tili kasvoi noin 200 eurolla edellisestä vuodesta. Yhdistyksen käyttöomaisuus on noin 850 euroa.
Yhdistyksen toimintakertomus ja toimintasuunnitelma (liite 2) käytiin läpi kokoukseen osallistujille jaetusta
kertomuksesta. Kirsi Pitkäranta otti erityisesti esille 2016 aikana tehdyt suunnitelmat, joiden mukaan 2017 voitaisiin
Ida Pohjanlehdon opinnäytteen perusteella toteuttaa Naukojaan lankkupato. Lisäksi on sunniteltu ohrapaalikunnostusta
Kurenlahden saostusaltaiden toimivuuden tehostamiseksi.
Pauli Sumanen esitteli toiminnantarkastajien lausunnon (liite 3.). Toiminnassa ei ollut huomautettavaa.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksun suuruus
Kokous vahvisti toimintasuunnitelman 2017 sekä tulo- ja menoarvion (liite 2.). Jäsenmaksuksi vahvistettiin 20 euroa
per talous.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
Kauden 2017-2018 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ida Pohjanlehto. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Jari
Hokka, Aimo Kainiemi, Kirsi Pitkäranta, Marjut Rapp ja Sanna Henttonen.

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille 1-2 varatoiminnantarkastajaa
Toiminnantarkastajiksi valittiin Pauli Sumanen ja Aimo Salonen. Jouni Ikäheimo valittiin varatoiminnantarkastajaksi.

10. Muut jäsenten esille tuomat asiat
Sovittiin, että viime kesänä perustettu yhdistyksen Facebook-ryhmä lakkautetaan, koska Facebookissa on jo Ilpo
Lehtisen ylläpitämä Vesijako-ryhmä. Lehtisen mukaan ryhmässä voidaan käsitellä myös yhdistyksen asioita. Marjut
Rapp huolehtii yhdistyksen Facebook-ryhmän lopettamisesta.
Ida Pohjanlehto esitti, että yhdistys hankkisi vedenlaadun tarkkailua varten potkuhaavin, planktonhaavin (kustannus
noin 200 euroa). Sovittiin, että ehdottu hankinta voidaan toteuttaa.
Matti Hokka otti esille mahdollisen kosteikon rakentamisen Sepänrantaan. Ojat tuovat lantaa kylänrantaan, mistä
johtuen ranta on rehevöitynyt. Todettiin, että asiaa tuntevat voisivat viedä hanketta eteenpäin.
Pauli Sumanen ehdotti, että yhdistyksen ensi kesän tapahtumat ilmoitetaan Padasjoen Sanomien kesälehdessä.
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