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VUOSIKOKOUS 2021        PÖYTÄKIRJA 
 
 
 
Paikka ja aika: Kylätalo Harjula, Vesijako 15.8.2021 kello 13–15 
Osallistujat: salissa: Väinö Kiuru, Markku Vilja, Matti Laurila, Eija Nurminen, Liisa Aaltonen, Kimmo 
Rahkamo, Kari Mertsalmi, Sanna Henttonen, Peter Rapp, Aimo Kainiemi, Sanna Henttonen, Hannu Tukia, 
Jaana Tanner (PS), Marjut Rapp (siht.), Peter Rapp, Pauli Sumanen (pj.) 
Etänä: Matti Nilsson, Eeva Nilsson, yht. 16 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.  Aimo Kainiemi ja Peter 
Rapp 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 2020 (liite 2). Vesijako-järven suojeluyhdistyksen tulot olivat 
yhteensä 1920,00 euroa ja menot 2676,17 euroa. Tuottoja kertyi jäsenmaksutuloista tilivuonna 1500 euroa 
ja Kari Mertsalmen syntymäpäivälahjoituksista 420 euroa. Suurimmat menoerät olivat vesitutkimukset 
915,68 euroa, kotisivujen päivitykset 595,20 euroa, Kurenlahden Isonsalmen lisäkaivuu 279 euroa, 
valokuvauskilpailun palkinnot 250 euroa ja karimerkit 218,70 euroa. Pankkitilin saldo oli vuoden alussa 
7375,00 euroa ja vuoden lopussa 6618,83 euroa. 
Käyttöomaisuus oli yhteensä 850,30 euroa: Näkösyvyysmittari, vesivirtausmittari, 5 kpl vesiviikatteita. 
 
Pauli kysyi, oliko Isonsalmen lisäkaivuu 279 euroa sitä ostopalvelua, mihin liittyy ELY-keskukselta saatu 
avustus. Marjut kertoi, että avustus (1.227,60 euroa) maksettiin yhdistyksen tilille vuoden 2021 alussa, joka 
liittyy tuohon kaivuuseen. Koko Kurenlahden kunnostuksen laskennalliset kustannukset (sis. ostopalvelut ja 
talkootyön) olivat 2455,20 josta ELY-keskuksen avustus oli 50 %. Käytännössä talkootyötä tehtiin 
enemmänkin, mutta ELY-keskus hyväksyy talkootöistä vain ostopalvelun verran kustannuksia. 
 
Matti Laurila tiedusteli, missä tuo Isonsalmi sijaitsee. Paikka kerrottiin ja että kotisivuilla on kuvattu 
Kurenlahden kunnostusprojekti, missä myös kuva paikasta kartalla.  
 
Aimo Kainiemi esitteli toiminnantarkastajien lausunnon (liite 4). Toiminnantarkastajana oli Pauli Sumanen. 
Toiminnassa ei ollut huomautettavaa. Yhdistyksen tila on hyvä ja vakaa. 
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Marjut Rapp esitteli toimintakertomuksen kaudelta 2020–2021 (liite 3), joka jaettiin kokoukseen 
osallistuneille. Toimintakertomuksessa on esitetty yhdistyksen kuluneen kauden toiminta ja talouslukemat, 
toimintasuunnitelma kaudelle 2021–2022 ja talousarvioehdotus vuodeksi 2021 (1.1.2021-31.12.2021). 
 
Toimintakertomuksessa nostettiin esiin yhdistyksen 20-v. juhlajäsenkirje, jonka 4-sivuiseen ulkoasuun 
panostettiin. Painotyö tilattiin Padasjoen kirjapainolta. Kirje oli kooste yhdistyksen historiasta ja 
toiminnasta. Jäsenkirjettä jaettiin mm. yli 200 postilaatikkoon ympäri järven.   
 
Marjut painotti myös, että ilman yhdistyksen aktiivista yhteydenpitoa Suomen metsäkeskukseen lokakuusta 
2018 alkaen, ei maanomistajatilaisuutta olisi järjestetty jo kesällä 2019. Yhdistyksen aktiivisuus aikaisti 
vesiensuojeluhankkeen aloittamisen. Metsäkeskus valitsi hankkeen toteuttajaksi 18.11.2020 päätöksellä 
Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry:n. Järven ympäri rakennetaan 24 laskeutusallasta ja sekä muita 
altaisiin liittyviä rakenteita. Lisäksi kunnostetaan yksi olemassa oleva allas.  Kaivuut on tarkoitus aloittaa 
elokuussa 2021. Työt pyritään saattamaan loppuun 2023 vuoden aikana. Kiitokset maanomistajille, jotka 
ovat mahdollistaneet hankkeen toteutumisen.  
 
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 esitteli toimintasuunnitelman ja Aimo tulo- ja menoarvion. Kokous vahvisti toimintasuunnitelman 
sekä tulo- ja menoarvion (liite 3.).  Päätettiin että jäsenmaksu vuonna 2022 on 20 euroa. 
 
Toimintasuunnitelmassa tiettyjen asioiden eteenpäinvienti odottaa vesialueen osakaskuntien yhdistymistä.  
Hannu Tukia toi esiin, että koronan takia yhdistymiskokous on viivästynyt. Maanmittauslaitokselta on 
lähtemässä kutsu kokoukseen 700 osakkaalle. Kokouksen ajankohta on arviolta syyskuun loppupuolella.   
Hannu lupasi myös yhdistyvän osakaskunnan ottavan osaa vesiensuojeluhankkeeseen, kun 
laskeutusaltaiden tyhjennys tulee ajankohtaiseksi.  
  
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
Kauden 2021–2022 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Marjut Rapp.  Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin 
entiset jäsenet Aimo Kainiemi, Kirsi Pitkäranta, Peter Rapp, Pekka Salonen, Matti Nilsson ja uusiksi jäseniksi 
Pekka Tiira ja Kari Mertsalmi. Sanna Henttonen jätti hallituksen, mutta on käytettävissä esim. Kuohi-
Nerosjärvi suojeluyhdistyksen tapaamisen järjestämisessä.  Kimmo Rahkamo on mahdollisesti ehdolla 
hallitukseen ensi vuonna. Hallitus on nyt täysilukuinen, 8 jäsentä. 
 
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille 1–2 varatoiminnantarkastajaa 
Toiminnantarkastajiksi valittiin Pauli Sumanen ja Kimmo Rahkamo. 
 
10. Käsitellään yhdistyksen sääntömuutokset 
Peter Rapp esitteli sääntömuutosehdotukset. Ehdotukset hyväksyttiin.  
 
11. Muut jäsenten esille tuomat asiat 
Kimmo Rahkamo esitti kiitokset hallitukselle yhdistyksen toiminnan eteen tehdystä työstä. Kimmo toivoi 
vesiensuojeluhankkeen avaamista enemmän - Mitä laskeutusaltailla saavutetaan ja vaikuttavatko esim. 
sinilevää vähentävästi. Marjut ja Peter avasivat vesiensuojeluhanketta ja vesinäytteiden ottoa ja kerrottiin, 
että yhdistyksen kotisivuilla näistä kerrotaan jo hyvinkin laajasti.  
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Väinö Kiuru tiedusteli, onko muille järville laskeutusaltaita tehtynä. Kokouksessa ei osattu nimetä kohteita, 
vaikka toki niitä on ja paljonkin rakennettu. Aimo Kainiemi mainitsi Valuma-aluepäiväretken Hauholla, jossa 
tutustuimme kosteikko ja laskeutusaltaisiin.   
 
Matti Laurilalla, ent. biologian opettaja, käytti puheenvuoron kertomalla mm. kuinka särkikalojen pyynnillä 
ja niitoilla saadaan hyvää aikaan. Sinilevä kertoo järven rehevöitymisestä. Kelluslehtisten (esim. ulpukka, 
siimapalpakko, uistinvita) ja ilmaversoisten (esim. järviruoko) lisääntyminen ovat rehevöitymisestä kertovia 
indikaattoreita. Järvien rehevöitymistä lisäävät myös metsähakkuut/metsäojitukset, jolloin turve kuivuu ja 
hajoaa ja päätyy ojitusten mukana järveen. Rapp lisäsi, että juuri näin ja tulevilla laskeutusaltailla halutaan 
ennaltaehkäistä kiintoaineksen päätyminen järveen ja ehkäistä rehevöitymistä. 
 
Sanna Henttonen piti kiitospuheen ja ojensi ”etänä” visakoivuisen kuksan Matti Nilssonille joka 20-vuotta 
sitten kutsui mökilleen naapureitaan ja suojeluyhdistys perustettiin. Kuksaan on kaiverrettu Vesijako-järven 
suojeluyhdistys 20 v. Kuksa on Matille tunnustus myös aktiivijäsenyydestä ja esimerkillisistä niitoista 
Apajaislahdella 30-vuoden ajan.  
Ensimmäinen kuksa lahjoitettiin Pauli Sumaselle 2012, kun hänet kruunattiin yhdistyksen 
kunniapuheenjohtajaksi. Sitä ennen Pauli oli toiminut hallituksen puheenjohtajana kunnioitettavat 9 vuotta 
(2002–2011).  
Kiitokset sai myös Aimo Kainiemi, joka on ollut hallituksessa yhtäjaksoisesti rahastonhoitajana 14 vuotta 
1.9.2007 alkaen.  
Peter ja Marjut Rapp saivat Sannalta myös kiitosta valtavasta panostuksesta yhdistyksen toiminnassa ja 
vesiensuojeluhankkeessa. Kiitokset saivat myös jäsenet, joita ilman yhdistystä ei olisi.  
Matti esitti kiitokset kuksasta ja aikoo jakaa sen vaimonsa Eeva Nilssonin kanssa, jolle kunnia kuuluu yhtä 
lailla. Matin ja Eevan suojelutarve syntyi, kun he huomasivat, kuinka puhdas järven selkä on ja kuinka 
ruskeaa lahtien vesi on. Hoidetaan vielä, kun järvi on terve, että se ei sairastuisi.  
 
Hannu Tukia toi vielä esiin, että kyläyhdistys tekee kylähistoriakirjaa ja projekti on hyvin käynnissä. Kirjaan 
halutaan myös kesäasukkaiden kirjoituksia ja valokuvia. Vesijaon kyläkirjaa varten toivottiin tietoja myös 
suojeluyhdistyksen 20-vuotisesta toiminnasta. Kaikki aineisto taltioidaan ja säilytetään, että mikään ei mene 
hukkaan. Kirjoitukset voi lähettää sähköpostilla sekä hannutukia@live.fi että 
merja.puupponen@gmail.com. Seuraava yleinen kirjatapahtuma on 19.9 klo 13.00 Harjulassa. Aiheena 
yhdistykset. Kirjan pitäisi valmistua vuoden 2022 lopussa.  Lisäksi Hannu mainitsi, Kalastuskunnan nimi 
muuttuu nimeksi Vesijaon osakaskunta. 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi, 
 
 
___________________________ ____________________________ 
Pauli Sumanen  Marjut Rapp 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
___________________________ _____________________________ 
Aimo Kainiemi   Peter Rapp 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
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