
 
 

Vuosikokous 2016 

 

Aika: 3.7.2016 klo 13-15.15 

Paikka: Teea Markkulan mökki, Romo 

Osallistujat: Jouko Tuominen, Pirjo Tuominen, Marjut Rapp, Peter Rapp, Jaakko Luostarinen, Marja 

Luostarinen, Risto Blomberg, Pauli Sumanen, Aimo Salonen, Ida Pohjanlehto, Matti Nilsson, Aimo 

Kainiemi, Raimo Turtiainen ja Teea Markkula; yhteensä 14 henkilöä 

 

 

Muistio: 

 

1. Kokouksen avaus.  

 

Hallituksen jäsen Aimo Kainiemi avasi kokouksen. 

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 

ääntenlaskijaa.  

 

Pauli Sumanen pj. Teea Markkula sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Aimo 

Kainiemi ja Jouko Tuominen. 

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Hyväksytään kokouksen esityslista. 

 

 Hyväksyttiin esityslista. 

 

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.  

 

Hallituksen jäsen Aimo Kainiemi esitteli tilinpäätöksen, tilillä n.4500 euroa, jäsenmaksun 

maksaneita jäseniä on 59, jäsentuloja 885 euroa, tanssit eivät tuottaneet voittoa. Suurin 

kuluerä oli karipoijujen hankinta, noin 500 euroa. Muita kuluja postituksesta, kesäretken 

tarjoilut ym. yhteensä n. 200. Kassa lisääntyi edellisestä vuodesta vajaalla 200 eurolla. 

Omaisuutta 850 euroa, näkösyvyysmittari ym. tarvikkeita.  

Kokouksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen. Toimintakertomus on muistion 

liitteenä. Toivottiin nettisivustolle karttaa, jossa poijut merkittyinä. Sinkkivaijerikiinnitys 

olisi nailonköyttä varmempi. Kasiniemeen päin mentäessä voisi vielä yhden kivipaikan 

merkitä. Todettiin, että yhdistys ei ota vastuuta siitä, jos joku ajaa kiveen poijuista 

huolimatta. Poijuja ei myöskään yhdistyksen toimesta laiteta rannan tuntumaan. 

 

Aimo Kainiemi esitteli toiminnantarkastajien lausunnon. 

 

 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 

muille vastuuvelvollisille.  

 

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille. 



 
 

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksun suuruus. 

Todettiin, että Kokonsaaren retki on sunnuntaina 17.7.2016 eikä lauantaina 16.7.2016 kuten 

toimintasuunnitelmaan oli kirjattu. Keskusteltiin Kureniemen saostusaltaista. Nyt ovat 

kasvamassa umpeen. Maanomistajat eivät ole kiinnostuneet tekemään puhdistutusta omalla 

kustannuksellaan, koska moska ei tule heidän mailtaan. Aimo Kainiemi on ollut yhteydessä 

metsähallitukseen. Siellä työskentelee henkilö, joka on lupautunut konsultoimaan asiassa 

kun palaa takaisin töihin vuorotteluvapaalta.  Vuosikokoukseen osallistui Ida Pohjanlehto, 

joka opiskelee ympäristönhoitajaksi vesistönhoitajan suuntautumislinjalla ja olisi 

kiinnostunut suorittamaan opintoihin liittyvän harjoittelun liittyen Vesijakojärven tilaan. 

Vuosikokous kannattaa opiskelijan panoksen käyttämistä ja antoi asian hallituksen 

valmisteltavaksi. 

Esiteltiin tulo- ja menoarvio. Vahvistetaan sillä korjauksella, että lisätään toimintamenoihin 

n. 250 euroa, koska valokuvauskilpailun palkintosummat maksetaan tämän vuoden 

talousarviosta. Jäsenmaksuksi esitettiin 20 euroa ja toisessa esityksessä 15 euroa. 

Jäsenmaksuksi vuodelle 2016 päätettiin keskustelun jälkeen edelleen 15 euroa. Vuodelle 

2017 jäsenmaksuksi päätettiin 20 euroa. Jäsenmaksun korottaminen tulee perustella 

jäsenkirjeessä tms. tiedotteessa yhdistyksen jäsenille. Aimo Salonen esitti, että yhdistys 

hakee Padasjoen kunnalta avustusta järven suojelutoimenpiteisiin, kun toimintaa 

laajennetaan esim. saostusaltaiden kunnostukseen. Annettiin asia hallituksen 

valmisteltavaksi. Keskusteltiin myös tiedottamisesta ja ehdotettiin suljetun Facebook- 

sivuston käyttöönottoa. Todettiin, että sivuston ylläpito vaati ainakin yhden henkilön 

työpanosta eikä hallituksen nykyisillä jäsenillä ole ollut tähän aikaa. Ida Pohjanlehto lupasi 

avata ja ylläpitää Facebook- sivuston. Hallitus valmistelee asiaa. 

 

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.  

 

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Kirsi Pitkäranta. Hallituksen jäseniksi 

valittiin edelleen Aimo Kainiemi, Raimo Turtiainen, Teea Markkula, Lauri Huuskonen, Jari 

Hokka ja Sanna Henttonen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Ida Pohjanlehto. 

 

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille 1-2 varatoiminnantarkastajaa. 

 

Valittiin Aimo Salonen ja Pauli Sumanen ja varatoiminnantarkastajiksi Jouko Tuominen ja 

Matti Nilsson.  

 

10. Käsitellään jäsenten kokouksessa esille tuomat asiat.  

 

Pauli Sumanen toi kokoukselle tiedoksi Kurelahden tilannetta. Vesi ei virtaa eikä vaihdu 

enää lainkaan lahden pohjukassa. Pauli ja osa alueen muista maanomistajista haluaisi 

käynnistää lahden ruoppaamiseen liittyvät toimenpiteet. Pauli esitti, että yhdistys laatisi 

puoltokirjeen alueen kunnostamisen tarpeellisuudesta ja mahdollisesti osallistuisi 

kaivauksesta aiheutuviin kustannuksiin, esim. lupamaksuihin. Keskusteltiin myös 

Suullisenlahden tilanteessa, joka on vastaava kuin Kurelahdessa. Todettiin, että hallitus 

käsittelee kustannuksiin osallistumista yleisellä tasolla ja tekee linjauksia siitä, mihin 

kustannuksiin osallistutaan, jotta tasapuolisuus toteutuu. 

 

Todettiin, että valokuvauskilpailun voittajat eivät osallistuneet kokoukseen, joten palkinnot 

eli Tuoretorin lahjakortit toimitetaan heille hallituksen toimesta. Aimo Kainiemi kertoi 



 
palkintokuvista muutamalla sanalla. Todettiin, että kuvat ovat nähtävillä yhdistyksen 

nettisivuilla ja slideshowna kuutamotansseissa. 

Matti Nilsson otti puheeksi sinilevän tai muun myrkyllisen levän esiintymisen järven 

alueella. Suljettu Facebook-sivusto olisi hyvä paikka tämänkaltaiseen keskusteluun. Hän 

myös kysyi miksi vuoden 2015 näytteiden tuloksia ei näy nettisivustolla. Todettiin, ettei  

v. 2015 otettu näytteitä. Nettisivustolle tulee laittaa tästä tieto.  

Pauli Sumanen otti puheeksi, että olisi aika perustaa Vesijako-järven ja sen vaikutusalueen 

luonto-arvoja käsittelevä keskustelufoorumi. Aimo Salonen ehdotti laajempaa, Padasjoki 

tasoista Päijänteeltä Vesijaolle keskustelutilaisuutta, johon kutsutaan mm. luontoaktiiveja ja 

kunnan edustajia. 

Todettiin, että yhdistys täyttää tänä vuonna 15 vuotta. Kuutamotanssit järjestetään 6.8.2016 

Kasiniemessä.  

Todettiin, että Aimo Kainiemi ja Aimo Salonen ottavat vesinäytteet heinäkuun aikana. 

Samalla yhdistyksen jäsenet voivat pyytää näytteenottoa omalla kustannuksellaan 

kaivovedestään. Aimo K. hakee näyteastiat vesianalyysilaboratoriosta (PP-Laboratorio tai 

Ramboll) ja vie näytteet sinne analysoitavaksi. 

 

Muistion laati Teea Markkula 

 

 

Pöytäkirjan tarkastus elokuussa 2016 

 

 

Aimo Kainiemi   Jouko Tuominen 
 


