VUOSIKOKOUS 2020

PÖYTÄKIRJA

Paikka ja aika: Kylätalo Harjula, Vesijako 6.9.2020 kello 13 –14.22
Osallistujat: Aimo Kainiemi, Pekka Salonen, Kirsi Pitkäranta, Petri Pitkäranta, Matti Nilsson, Eeva Nilsson,
Sanna Henttonen, Leena Knuuttila, Lasse Kaijanen, Marjut Rapp (siht.), Peter Rapp (pj.) yht. 11 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 Peter Rapp ja sihteeriksi Marjut Rapp. Aimo Kainiemi ja Petri
Pitkäranta 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 2019 (liite 2). Vesijako-järven suojeluyhdistyksen tulot olivat
yhteensä 1944 euroa ja menot 1398,89 euroa. Tuottoja kertyi jäsenmaksutuloista tilivuonna 1444 euroa ja
Vesijaon kalastuskunnan lahjoituksesta karimerkkeihin 500 euroa. Suurimmat menoerät olivat
Metsäkeskuksen luonnonhoitotilaisuus maanomistajille 474,70 euroa ja karimerkit 265,75 euroa. Pankkitilin
saldo oli vuoden alussa 6829,89 euroa ja vuoden lopussa 7375 euroa.
Käyttöomaisuus oli yhteensä 850,30 euroa: Näkösyvyysmittari, vesivirtausmittari, 5 kpl vesiviikatteita.
Marjut Rapp esitteli toimintakertomuksen kaudelta 2019-2020 (liite 3), joka jaettiin kokoukseen
osallistuneille. Toimintakertomuksessa on esitetty yhdistyksen kuluneen kauden toiminta ja talouslukemat,
toimintasuunnitelma kaudelle 2020-2021 ja talousarvioehdotus vuodeksi 2020 (1.1.2020-31.12.2020).
Matti Nilsson kertoi toimintakertomuksen niittotalkoisiin liittyen, kuinka yksikin henkilö voi tehokkaasti
niittää vesikasveja. Hän on niittänyt vesikasveja Apajaislahdella itse kehittämällään niittolaitteella ja saanut
mm. siimapalpakon vähenemään. Moottoriveneen perässä on vesiviikate, johon on kiinnitetty kanisterit,
joilla voidaan säätää viikatteen syvyys. Vesikasvien keruu tapahtuu v-muotoon tehdyllä kehikolla, jossa
nauloja ylös- ja alaspäin ja lisäksi kanaverkkoa, jotta vesikasvit jäävät kerääjään paremmin kiinni.
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Aimo Kainiemi esitteli toiminnantarkastajien lausunnon (liite 4). Toiminnantarkastajana oli Pauli Sumanen.
Toiminnassa ei ollut huomautettavaa. Yhdistyksen tila hyvä ja vakaa.

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
Marjut Rapp esitteli toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion. Kokous vahvisti toimintasuunnitelman
2020 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
2020 jäsenkirjeessä.
Peter Rapp kertoi tarkemmin toimintasuunnitelmassa mainituista vesinäytteiden otosta. Peter on tehnyt
selvitystä ja analysointia Eurofinsin limnologi Paula Jäntin kanssa. Asiasta tulee tarkempi selvitys
kotisivujemme ”järven tutkimus” -osioon. ELY-keskus on ottanut järven syvänteestä viimeksi vesinäytteen
2015 ja seuraava näyte otetaan vuonna 2021. Suojeluyhdistys ottaa näytteitä järveen laskevien ojien suista.
Vesinäytteet otettiin tänä kesänä Leipämyllyn - ja Kurenlahden ojasta.
Käsiteltiin Kari Mertsalmen niittokoneen hankintaa yhdistykselle. Päätettiin että yhdistys ei lunasta ko.
niittokonetta. Ensi kesänä yhdistys tekee niittoja mm. Salmentaustanjärvellä Rappien organisoimana.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
Kauden 2020-2021 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Marjut Rapp. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin
entiset jäsenet Aimo Kainiemi, Kirsi Pitkäranta, Sanna Henttonen, Peter Rapp, Pekka Salonen. Uudeksi
jäseneksi valittiin Matti Nilsson.

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille 1-2 varatoiminnantarkastajaa
Toiminnantarkastajaksi valittiin Pauli Sumanen. Eeva Nilsson valittiin varatoiminnantarkastajaksi.
Yhdistyksen säännöt tarkistetaan ja sääntömuutoksiin tulee mm., että yksi toiminnantarkastaja on riittävä.
Ensi vuoden vuosikokouskutsuun tulee tieto kokouksessa käsiteltävistä sääntömuutoksista.

10. Muut jäsenten esille tuomat asiat
Aimo Kainiemi kertoi, että 6.7.2020 tehdyssä Arrakosken mittauksessa hän oli tehnyt laskelmassaan virheen
- todellinen virtaus on 300L/s. Pekka Salonen toimittaa asianosaisille asiasta uuden muistion.
Matti Nilsson toi esille, että hallituksen tulisi laskea etukäteen minkälaisia laskeutusaltaiden
huoltokustannuksia syntyy, kun niitä imuruopataan 3-5 vuoden välein ja että Suomen Metsäkeskukselle
kerrotaan suojeluyhdistyksen sitoutuvan hoitamaan altaiden tyhjennyksiä mutta ei maksamaan
kustannuksia.
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Marjut Rapp kertoi, että on jo pyytänyt Metsäkeskukselta yhteistä tilaisuutta, jossa käytäisiin läpi, miten ja
kuka altaiden täyttymistä seuraa ja mikä on kenenkin rooli altaiden jälkihoidossa. Vain yhteistyöllä hallitus
voi etukäteen suunnitella altaiden tyhjennystä, etsiä sopivaa toimijaa urakkaan ja anoa rahoitusta esim.
ELY-keskukselta. Tilaisuuden järjestämiseen palataan, kun hankesuunnitelma on mennyt hankehakuun
lokakuussa.
Toivottiin, että laskeutusallasprojektista tiedotetaan näkyvästi ja pyritään saamaan mielenkiintoinen
artikkeli lehteen esim. ESS. Toteutuessaan laskeutusallasprojekti on suuri juttu Päijät-Hämeessä. ELYkeskus/Metsäkeskus yhdessä yhdistyksemme kanssa, voisivat järjestää vaikka tutustumisretken Vesijaolle.
Tiedotuksella toivotaan nuorison mukaantuloa yhdistyksen toimintaan.
Sanna Henttonen antoi kiitosta hallituksen niille jäsenille, jotka ovat aktiivisesti olleet toiminnassa mukana.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

___________________________
Peter Rapp
puheenjohtaja

____________________________
Marjut Rapp
sihteeri

___________________________
Aimo Kainiemi
pöytäkirjantarkastaja

_____________________________
Petri Pitkäranta
pöytäkirjantarkastaja
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