VUOSIKOKOUS 2019

PÖYTÄKIRJA

Paikka ja aika: Kylätalo Harjula, Vesijako 7.7.2019 kello 13 – 14.50
Osallistujat: Aimo Kainiemi, Liisa Aaltonen, Pekka Salonen, Seppo Parkkinen, Hannu Tukia, Marja-Liisa
Kuussaari, Heikki Kaseva, Eeva Nilsson, Matti Nilsson, Aimo Salonen, Matti Hokka, Jari Hokka, Peter Rapp,
Marjut Rapp (siht.), Pauli Sumanen (pj.) yht. 15 henkeä

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Marjut Rapp 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 asialista
Kokouksen asialista (liite 1) hyväksyttiin.

5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
Aimo Kainiemi esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2018 (liite 2). Vesijako-järven suojeluyhdistyksen tulot olivat
yhteensä 2440 euroa ja menot 2406,67 euroa. Tuottoja kertyi jäsenmaksutuloista tilivuonna 1440,00 euroa
ja Vesijaon kalastuskunnan Kurenlahden Isonsalmen ennallistamisavustuksesta 1000 euroa. Suurimmat
menoerät olivat kotisivujen päivitys 800 euroa, Isonsalmen ruoppaus 948,60 euroa ja vesianalyysit 2 kpl
419,12 euroa. Pankkitilin saldo oli vuoden alussa 6861,22 euroa ja vuoden lopussa 6829,89 euroa.
Käyttöomaisuus oli yhteensä 850 euroa: Näkösyvyysmittari, vesivirtausmittari, 5 kpl vesiviikatteita.
Marjut Rapp esitteli toimintakertomuksen kaudelta 1.7.208-30.6.2019 (liite 3), joka jaettiin kokoukseen
osallistuneille. Toimintakertomuksessa on esitetty yhdistyksen kuluneen kauden toiminta ja talouslukemat,
toimintasuunnitelma 2019 (1.7.2019-30.6.2020) ja talousarvioehdotus vuodeksi 2019 (1.1.201931.12.2019).
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 2019 sekä tulo- ja menoarvion (liite 3.). Myönnettiin hallitukselle
lupa nostaa 20 euron jäsenmaksua tarvittaessa. Kokouksessa jäsenmaksun suuruutta ei voi päättää, koska
sen suuruus on jo kerrottu vuoden 2019 jäsenkirjeessä.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
Kauden 2019-2020 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Marjut Rapp. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin
entiset jäsenet Jari Hokka, Aimo Kainiemi, Kirsi Pitkäranta, Sanna Henttonen, Peter Rapp, Marja-Liisa
Kuussaari, Petri Pitkäranta (varajäsen). Uudeksi jäseneksi valittiin Pekka Salonen.

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille 1-2 varatoiminnantarkastajaa
Toiminnantarkastajiksi valittiin Pauli Sumanen ja Aimo Salonen. Koska toiminnantarkastajia on kaksi ei
erillisiä varatoiminnantarkastajia tarvita.

10. Muut jäsenten esille tuomat asiat
Keskusteltiin uusista karimerkeistä -oranssit plastex kanisterit. Merkkien kiinnitys on suunniteltava
uudelleen, koska parin kanisterin kiinnitys ei kestänyt.
Hannu Tukia ilmoitti, että Vesijako-järven kalastuskunta lahjoittaa yhdistykselle 500€ karimerkkeihin.
Keskusteltiin Kurenlahdesta. Pauli Sumanen oli tehnyt lahdella virtausmittauksia. Pekka Salosen ja Pauli
Sumasen mukaan joulukuussa 2018 avattua Isonsalmen uomaa on syvennettävä, pidennettävä ja
levennettävä jotta virtaus paranisi. Tero Hännikäinen voisi tehdä tarvittavat korjaustoimenpiteet syksyllä
2019.
Keskusteltiin Timo Oksasen vuonna 2009 tekemästä Sumperinjoen luvattomasta kaivuusta ja sen jälkeen
tehdyistä joen padon korjauksista. Tuotiin esiin, että patoa tulisi korottaa 108.55 korkeuteen, mikä on ollut
aikoinaan luonnontilaisen rantapenkereen korkeus. Luvattoman ruoppauksen jälkeen runsasvetisetkin
kevätvedet ovat paenneet Vesijaosta jo toukokuun kuluessa niin, että veden pinta on sen jälkeen ollut
erittäin alhaalla kesäkuussa. Tämä on johtanut entistä aiemman ja runsaamman vesikasvuston
muodostumiseen erityisesti järven luonnostaan matalahkoissa lahdissa (esim. Kurenlahti, Apajaislahti).
Ennen ko. ruoppausta veden pinta laski pikkuhiljaa aina elokuun/syyskuun loppuun asti, mikä piti myös
vesikasvuston kohtuullisena.
Hallitus tutkii ja selvittää ELY-keskuksen mahdollisia toimenpiteitä mm. padon korottamista entiseen
korkeuteen.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

___________________________
Pauli Sumanen
puheenjohtaja

____________________________
Marjut Rapp
sihteeri

___________________________
Matti Nilsson
pöytäkirjantarkastaja

_____________________________
Eeva Nilsson
pöytäkirjantarkastaja

