Toimintakertomus kaudelta 2019-2020
Yleistä
Kulunut kausi oli yhdistyksemme yhdeksästoista toimintavuosi. Vesijako-järven suojeluyhdistys perustettiin
vakituisten ja mökkiläisten ranta-asukkaiden toimesta 15.7.2001. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Vesijakojärven ja sen ranta-alueiden hyvinvointia niin, että järvi säilyy luonnontilaisena ja samalla virkistyskäyttöön hyvin
soveltuvana.

1. Jäsenistö
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2020 alussa 70 taloutta. Jäsenmaksu on 20 euroa/talous.

2. Yhdistyksen johto
Hallituksen puheenjohtajana, sihteerinä ja kotisivuvastaavana on toiminut Marjut Rapp, varapuheenjohtajana Peter
Rapp, taloudenhoitajana Aimo Kainiemi sekä muina hallituksen jäseninä ovat toimineet Pekka Salonen, Kirsi
Pitkäranta, Sanna Henttonen, Marja-Liisa Kuussaari ja Jari Hokka. Varajäsenenä on ollut Petri Pitkäranta.
Vuosikokouksen puheenjohtajana on toiminut kunniapuheenjohtaja Pauli Sumanen.

3. Kokoukset
Vuosikokous oli 7.7.2019 kylätalo Harjulassa ja siihen osallistui 15 henkeä.
Hallitus on kokoontunut kauden aikana kaksi kertaa.

4. Tiedotus
Jäsenrekisteriin on saatu kerättyä kattavasti sähköpostiosoitteita. Jäsenkirje on lähetetty pääosin sähköpostitse.
Yhdistyksellä on kotisivut www.vesijako.fi sekä Facebook-sivu. Vesijako- ja Kasiniemi Facebook ryhmissä tiedotetaan
säännöllisesti kotisivuilla julkaistuista uutisista, tapahtumista ja kunnostushankkeista. Yhdistyksen yhteinen
sähköpostiosoite on info(at)vesijako.fi. Tiedotuksella halutaan pitää jäsenet tietoisina yhdistyksen toiminnasta ja
houkutella mukaan lisää jäseniä.

5. Talous 1.1.2019-31.12.2019
Vesijako-järven suojeluyhdistyksen tulot olivat yhteensä 1944,00 euroa ja menot 1398,89 euroa.
Tuottoja kertyi jäsenmaksutuloista tilivuonna 1444,00 euroa ja Vesijaon kalastuskunnan lahjoituksesta
karimerkkeihin 500 euroa. Suurimmat menoerät olivat Metsäkeskuksen luonnonhoitotilaisuus maanomistajille
kokoustarjoilu ja tilavuokra 474,70 euroa, karimerkit 265,75 euroa.
Pankkitilin saldo oli vuoden alussa 6829,89 ja vuoden lopussa 7375,00 euroa.
Käyttöomaisuus oli yhteensä 850,30 euroa: Näkösyvyysmittari, vesivirtausmittari, 5 kpl vesiviikatteita.
Yhdistyksen kirjanpidosta on vastannut varainhoitaja Aimo Kainiemi.

6. Hankkeet, tapahtumat ja toiminta
1. Järjestimme perinteisen Kokonsaariretken 14.7.2019, johon osallistui 21 henkilöä.
2. Organisoimme ja osallistuimme 20.7.2019 pidettyyn Kurenlahden vesikasvien niittotalkoisiin.
3. Osallistuimme ELY-keskuksen järjestämään Valuma-aluepäiväretkeen Hauholla 21.9.2019. Pääsimme
tutustumaan kosteikko, suo- ja metsäallas toteutuksiin.
4. 20.6.2019 lanseeratun valokuvauskilpailun ”Kesä Vesijaolla” voittajat julkaistiin kotisivuilla 5.12.2019.
Kilpailuun saapui kuvia 12 kuvaajalta – yhteensä 37 otosta. Jaetun 1. ja 2. sijan voittaneille lahjoitettiin 100€
lahjakortti. Kolmassija palkittiin 50€ lahjakortilla.
5. Osallistuimme 5.11.2019 Suomen Metsäkeskuksen tekemiin maastokatselmuksiin Vesijako/Kasiniemi.
Katselmukset olivat osana Vesijaolla käynnistyvää luonnonhoitohanketta (laskeutusaltaat, pohjapadot,
pintavalutuskentät ym).

6. Kurenlahden kahden laskeutusaltaan kunnostus ja imuruoppaus siirtyvät Metsäkeskuksen
hankesuunnitelmaan.
7. Selvitettiin Arrakosken kalatien sekä Sumperinjoen pohjapadon tilannetta.
8. Kuohi-Nerosjärvi suojeluyhdistyksen 16.5.2020 tapaaminen siirtyy poikkeustilan vuoksi myöhempään
ajankohtaan.

Toimintasuunnitelma kaudelle 2020-2021
1. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan vuoksi vuosikokous siirtyy pidettäväksi syksyyn 2020.
2. Poikkeustilan vuoksi perinteistä Kokonsaariretkeä ei tänä kesänä järjestetä.
3. Suomen Metsäkeskuksen maastokatselmukset jatkuvat keväällä 2020. Suojeluyhdistys osallistuu
mahdollisuuksien mukaan katselmuksiin. Metsäkeskuksen tavoitteena on tehdä hankkeiden suunnittelutyö
vuonna 2020. Tällöin hankkeet menevät hankehakuun lokakuussa 2020 ja varsinaiset käytännön työt
aloitetaan vuonna 2021.
4. Uudet karimerkit kiinnitetään toukokuun aikana ja niiden paikat julkaistaan kotisivuillamme.
5. Mitataan näkösyvyydet 10 pisteestä heinäkuussa.
6. Vesinäytteet otetaan uudistetun suunnitelman mukaisesti loppukesästä. Uudistetun vesinäytetavan tavoite
on saada parempi vertailu järven tilasta pitkällä aikavälillä.
7. Kurenlahden niittotalkoot järjestetään heinä/elokuun vaihteessa korona-säännöin.
8. Yhdistys lahjoittaa tiettyihin käyttökohteisiin 3 kpl minkkiansoja vesilintujen pesinnän turvaamiseksi.
9. Selvitystyö Sumperinjoen pohjapadon tilanteesta jatkuu. Arrakosken tilannetta seurataan ja aktiivisemmat
toimenpiteet jätetään kalastuskuntien huoleksi.
10. Kuohi-Nerosjärvi suojeluyhdistyksen tapaaminen syksyllä 2020.
11. Isonsalmen parannustöitä virtauksen parantamiseksi mahdollisesti marras/joukuussa 2020 (ELY-avustus).

Talousarvioehdotus vuodeksi 2020 (1.1.2020-31.12.2020)
Rahaa pankissa 31.12.2019: 7375 euroa.
Tuotot 2020: jäsenmaksut 1500 euroa
Kulut 2020:
1. Vesinäytteet laaja 2 kpl: 500 euroa
2. Karimerkit: 200 euroa
3. Kurenlahden niittotalkoiden muonitus: 100 euroa
4. Jalmari minkkiansat 3 kpl: 180 euroa
5. Kuohi-Nerosjärvi yhteistyötilaisuuden tarjoilu (kahvi + pikku purtavaa): 100 euroa
6. Posti- ja muut yleiskulut (mm. kilometrikorvaukset, venepolttoaine): 300 euroa
Kulut yhteensä 1380 euroa
Yhteenveto: rahaa pankissa 31.12.2020: 7495 euroa
Vesijako-järven suojeluyhdistys ry
Hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri
Marjut Rapp
050 336 9217
marjut.rapp@live.fi

