VUOSIKOKOUS 2018

PÖYTÄKIRJA

Paikka ja aika: Kylätalo Harjula, Vesijako 1.7.2018 kello 13 – 14.54
Osallistujat: Risto Blomberg, Sanna Henttonen, Aimo Kainiemi, Heikki Kaseva, Eeva Nilsson, Matti Nilsson, Aimo
Salonen, Matti Hokka, Jari Hokka, Marjut Rapp (siht.), Britta Sohlman, Pauli Sumanen (pj.)

1. Kokouksen avaus
Hallituksen varapuheenjohtaja Sanna Henttonen avasi kokouksen.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pauli Sumanen ja sihteeriksi Marjut Rapp. Matti ja Eeva Nilsson valittiin
pöytäkirjantarkastajiksi sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiksi.

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

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

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
Aimo Kainiemi esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2017 (liite 2):
Jäsenmaksutuloja oli 1300€ ja kuluja 637,42€. Suurimmat yksittäiset menoerät olivat vesinäytteiden analyysit
250€/näyte, joita otettiin 2 kpl. Yhdistyksen tulos kasvoi edellisestä vuodesta 662,70€
Yhdistys on vakavarainen. Yhdistyksen tilillä oli 31.12.2017 6861,22€ .
Yhdistyksen käyttöomaisuutta ovat näkösyvyysmittari, vesivirtausmittari ja vesiviikatteet (arvo n. 850€).
Sanna Henttonen esitteli vuosikertomuksen (liite 3), joka oli jaettu kokouksen osallistujille. Vuosikertomus koostui
yhdistyksen vuoden 2017 toimintakertomuksesta, toimintasuunnitelmasta vuodelle 2018 sekä talousarviosta vuodelle
2018.
Aimo Kainiemi esitteli toiminnantarkastajien lausunnon (liite 4). Toiminnassa ei ollut huomautettavaa.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
Kokous hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksun suuruus
Kokous vahvisti toimintasuunnitelman 2018 sekä tulo- ja menoarvion (liite 3.). Jäsenmaksuksi vahvistettiin 20 euroa
per talous.
Keskusteltiin tutustumisesta eri suojeluyhdistyksiin. Pauli Sumanen ehdotti Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistystä.
Kuohijärvi ja Nerosjärven alue kuuluvat Kokemäenjoen vesistöalueeseen. Vesijako-järvi on bifurkaatio-järvi joka
laskee Kokemäenjoen vesistöön Kymijoen vesistön lisäksi. Siksi Vesijako-järven puhtaus on tärkeää KuohiNerosjärveläisille ja yhteisiä intressejä yhdistysten välillä voisi löytyä.
Keskustelua syntyi myös Arrakosken voimalasta. Yksityisomistuksessa oleva voimalaitos estää vaelluskalojen vapaan
liikkumisen ja nousemisen Vesijako-järveen. Voimalan rakennuttaja on velvoitettu oikeuden päätöksellä rakentamaan
Arrakosken vanhaan luonnonuomaan ja säännöstelypadon ohi kalatie ja juoksutamaan sen kautta vettä luonnonuomaan
lupamääräyksessä olevan juoksutussäännön mukaisesti.

Aimo Salonen ehdotti toimintasuunnitelmaan asioita joissa yhdistykselle saataisiin positiivista näkyvyyttä. Tällainen
voisi olla esim. sähkömoottorin hankinta veneeseen bensamoottorin sijaan. Sähkömoottorit ovat
ympäristöystävällisempiä (melu, saaste) verrattuna bensamoottoreihin. Yhdistys voisi järjestää tilaisuuden Kasiniemeen
tai Vesijakoon yhdessä jonkin venealan yrityksen kanssa (koeajoa järvellä, osto/huoltosopimus).
Positiivista näkyvyyttä kannatettiin, mutta samalla peräänkuulutettiin yhdistykseen aktiivisia jäseniä tahi toimikunnan
perustamista, sillä yhdistyksen hallituksen jäsenten aika ei yksistään riitä ideoiden toteuttamiseen..
Keskusteltiin karimerkeistä ja todettiin että yhdistyksen karimerkkejä on tällä hetkellä 10 kpl ja tarvetta on hankkia
lisää. Köysikiinnikkeiset merkit eivät kestä myrskyä, vaan irtoavat ja siksi ehdotettiin kiinnitystä rosterikettingillä.
Aimo Kainiemi toi lisäksi esiin, etteivät merkit ole viranomaismerkkejä, vaan ohjeellisia.
Keskusteltiin laskeutusaltaiden rakentamisesta Suullisenlahti/Apajaislahti. Apajaislahden maanomistaja on antanut
luvan laskeutusaltaan tekoon. Sovittiin, että Aimo Kainiemi ottaa häneen yhteyttä ja sopii katsastuksen maille
laskeutusaltaan suunnittelusta ja toteuttamisesta.
Matti Nilsson kertoi, että Apajaislahteen tulee valtion mailta ravinnekuormitusta, jotka ovat lisänneet järvessä
ravinteiden määrää-> levää, hajua. Valtion maille on tehty suunnitelma saostusaltaan rakentamisesta suoalueelle, mutta
suunnitelmalle ei ole myönnetty vielä rahoitusta/toteutuslupaa. Aimo Kainiemi selvittää myös missä vaiheessa valtion
maille tuleva suunnitelma on.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
Kauden 2018-2019 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Marjut Rapp. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Jari
Hokka, Aimo Kainiemi, Kirsi Pitkäranta, Sanna Henttonen, Peter Rapp, Marja-Liisa Kuussaari, Petri Pitkäranta
(varajäsen).

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

10. Muut jäsenten esille tuomat asiat
Heikki Kaseva toi esille mahdollisen sinilevä havainnon juhannusviikonlopulla Apajaisniemellä. Vesilasitestissä levä
oli noussut veden pintaan ja kokouksessa oltiin yhtämieltä siitä että kyseessä hyvinkin sinilevähavainto. Sovittiin että
sinilevä ja muista levähavainnoista kerrotaan yhdistyksen FB-sivuilla ja kotisivuilla.
Aimo Salonen kertoi, ettei Sepänniemen uimarannan ilmoitustaululle ole tänä kesänä ilmestynyt raporttia vesinäytteiden
tuloksista. Marjut Rapp selvittää onko Sepänniemen uimaranta vielä kuntien ylläpitämien ja
terveydensuojeluviranomaisen valvomalla yleiset uimarannat listalla, niin kuin se oli uimakaudella 2017.
Britta Sohlman, kertoi että Kasiniemen kylässä Kolulansaaressa vesiuoma on täytetty risuilla ja muulla. Vesi ei enää
virtaa läpi ja eikä siitä enää pääse kanootilla läpi. Brittaa ohjeistettiin ottamaan kohteesta kuva ja merkitsemään kohta
maastokarttaan ja lähettämään ne ja uoman täytöstä tekemänsä havainto ympäristöviranomaiselle.
Keskusteltiin myös millaisia viikatteilla yhdistyksellä on ja mistä niitä voi lainata. Viikatetta vedetään veneen perässä ja
jäsenkirjeessä on kerrottu keneltä viikatetta voi lainata.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

___________________________
Pauli Sumanen
puheenjohtaja

____________________________
Marjut Rapp
sihteeri

___________________________
Matti Nilsson
pöytäkirjantarkastaja

_____________________________
Eeva Nilsson
pöytäkirjantarkastaja

