
 
Toimintakertomus kaudelta 2020-2021 
 

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

1. Jäsenistö 
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2021 alussa 71 taloutta. Jäsenmaksu oli 20 euroa/talous. 
 

2. Yhdistyksen johto 
Hallituksen puheenjohtajana ja kotisivuvastaavana toimi Marjut Rapp, sihteerinä Sanna Henttonen, 
varapuheenjohtajana Peter Rapp, taloudenhoitajana Aimo Kainiemi sekä muina hallituksen jäseninä toimivat Pekka 
Salonen, Kirsi Pitkäranta ja Matti Nilsson.  Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Peter Rapp. 
 

3. Kokoukset 
Vuosikokous pidettiin koronatilanteen takia poikkeuksellisen myöhään 6.9.2020 kylätalo Harjulassa ja siihen 
osallistui 11 henkeä. Hallitus on kokoontunut kauden aikana kuusi kertaa. 
 

4. Tiedotus ja 20-vuotis juhlajäsenkirje 
Jäsenkirje on lähetetty pääosin sähköpostitse. 20-vuotis taipaleen kunniaksi julkaisimme 4-sivuisen juhlajäsenkirjeen. 
Kirje oli kooste yhdistyksen historiasta ja toiminnasta. Kirjettä painettiin 400 kpl Padasjoen kirjapainossa. Sitä jaettiin 
6.5. ympäri järven yli 200 postilaatikkoon ja 10.5. se lähetettiin kaikille jäsenille. Juhlajäsenkirjeen liitteenä jaettiin 
tiedote vesillä liikkumisesta järvellämme jokamiehenoikeudet ja velvollisuudet huomioiden. Jäsenkirje on ollut 
noudettavissa myös TuoreTorin lehtihyllystä. Yhdistyksellä on kotisivut www.vesijako.fi sekä Facebook-sivu. Vesijako- 
ja Kasiniemi Facebook ryhmissä tiedotetaan säännöllisesti kotisivuilla julkaistuista uutisista, tapahtumista ja 
kunnostushankkeista. Tiedotuksella halutaan pitää jäsenet tietoisina yhdistyksen toiminnasta ja houkutella mukaan 
lisää jäseniä. Toinen jäsenkirje, joka samalla oli kutsu 2021 vuosikokoukseen lähetettiin jäsenille 2.8.  
 

5. Vesiensuojeluhanke 
8.6.2019 järjestämämme tilaisuus yhdessä Suomen metsäkeskuksen kanssa eteni vesiensuojeluhankkeen 
kilpailutukseen lokakuussa 2020.  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. Maanomistajat ovat poistaneet ainespuustoa 
suunniteltujen laskeutusaltaiden ja läjitysalueiden paikoilta 2021 aikana.  Kaivuut on tarkoitus aloittaa elokuussa 
2021. Työt on tarkoitus saattaa loppuun 2023 vuoden aikana.  

6. Talous 1.1.2020-31.12.2020 
Vesijako-järven suojeluyhdistyksen tulot olivat yhteensä 1920,00 euroa ja menot 2676,17 euroa.  
Tuottoja kertyi jäsenmaksutuloista tilivuonna 1500,00 euroa ja Kari Mertsalmen syntymäpäivälahjoituksista 420 
euroa.  Suurimmat menoerät olivat kotisivujen päivitykset 595,20 euroa, valokuvauskilpailun palkinnot 250 euroa, 
karimerkit 218,70 euroa, Kurenlahden Isonsalmen lisäkaivuu 279 euroa ja vesitutkimukset 915,68 euroa.  
Pankkitilien saldo oli vuoden alussa 7375,00 ja vuoden lopussa 6618,83 euroa. 
Käyttöomaisuus oli yhteensä 850,30 euroa: Näkösyvyysmittari, vesivirtausmittari, 5 kpl vesiviikatteita. 
Yhdistyksen kirjanpidosta on vastannut varainhoitaja Aimo Kainiemi. 
 

7. Hankkeet, tapahtumat ja toiminta 
1. Koronatilanteen vuoksi perinteistä Kokonsaariretkeä ei voitu järjestää kesällä 2020. 
2. Organisoimme ja osallistuimme 29.7.2020 pidettyyn Kurenlahden vesikasvien niittotalkoisiin (ELY-avustus). 

http://www.vesijako.fi/


 
3. Vesinäytteiden näytteenottamalli uudistettiin kesällä 2020. Uudistetun vesinäytetavan tavoite on saada 

parempi vertailu järven tilasta pitkällä aikavälillä. Vesinäytteet (laaja) otettiin 30.7.2020 Leipämyllynojasta ja 
Kurenlahteen laskevasta ojasta.  

4. Osallistuimme 14.8.2020 Suomen metsäkeskuksen tekemiin maastokatselmuksiin liittyen tuleviin 
laskeutusaltaisiin. 

5. Kurenlahden Isonsalmen parannustöitä virtauksen parantamiseksi tehtiin lokakuussa 2020 (ELY-avustus). 
6. Karimerkit vietiin paikoilleen 17.5.2021 ja karimerkkikartta on ollut kotisivuillamme keväästä 2020 alkaen. 
7. Tiedustelimme ELY-keskukselta lupaa Sumperinjoen pohjapadon korottamiseen korkeuteen 108.45 m. ELYn 

aiempi päätös vuonna 2009 velvoitti Arrakosken voimalaitoksen omistajaa korottamaan pohjapadon 
luvattoman kaivuunsa jälkeen Sumperinjoessa korkeuteen 108.35-108.45.  ELYn 4.6.2021 lausunnon mukaan 
lupaa on haettava Etelä-Suomen aluehallintovirastosta (AVI). 

8. Osallistuimme 16.-17.7.2021 Kuren- ja Soukkionlahden niittotalkoisiin ja maksoimme 17 hengen ruokailun. 
9. Järjestimme perinteisen Kokonsaariretken 18.7.2021 (osallistujia 10 henkeä kovan tuulen vuoksi) 
10. Vesinäytteet (laaja) otettiin 2.8.2021 Palsanlahdesta Maunuksensuon ojasta ja Kylänrannan (Sepänniemi) 

ojasta. Samalla otettiin näkösyvyysmittaukset 5 pisteestä. 
 

 

Toimintasuunnitelma kaudelle 2021-2022 

 
1. Seuraamme vesiensuojeluhankkeen etenemistä ja osallistumme maastokatselmuksiin tarvittaessa. 
2. Osallistumme kalojen elohopeatutkimukseen elo-syyskuussa 2021. 
3. Selvitämme tarvetta kalojen koe- ja poistokalastukseen.  
4. Uudet karimerkit kiinnitetään 2022 toukokuun aikana ja niiden paikat julkaistaan kotisivuillamme. 
5. Otamme vesinäytteet heinäkuussa (laaja) kahdesta järveen laskevasta ojasta (paikat sovitaan myöhemmin) 
6. Mittaamme näkösyvyydet 5 pisteestä heinäkuussa.  
7. Jatkamme Sumperinjoen pohjapadon korottamisen selvittämistä, kun vesialueen osakaskunnat ovat 

yhdistyneet yhdeksi osakaskunnaksi. 
8. Organisoimme niittotalkoita ja osallistumme niihin tarvittaessa. 
9. Kuohi-Nerosjärvi suojeluyhdistyksen tapaaminen 2021 tai 2022. 
10. Kokonsaariretki tai esim. retki Sepänniemenlaavulla kesällä 2022.  

 
 

Talousarvioehdotus vuodeksi 2021 (1.1.2021-31.12.2021) 
Rahaa pankissa 31.12.2020: 6618,83 euroa. 
Tuotot 2021: jäsenmaksut 1600 euroa 
Kulut 2021: 

1. Vesinäytteet laaja 2 kpl: 500 euroa 
2. Karimerkit: 100 euroa 
3. Niittotalkoiden muonitus: 100 euroa  
4. Kuohi-Nerosjärvi yhteistyötilaisuuden tarjoilu (kahvi + pikku purtavaa): 100 euroa 
5. Posti- ja muut yleiskulut (mm. kilometrikorvaukset, venepolttoaine, kotisivu): 200 euroa 

Kulut yhteensä 1000 euroa 
Yhteenveto: rahaa pankissa 31.12.2021:  7218,83euroa  
 
Vesijako-järven suojeluyhdistys ry 
Hallituksen puheenjohtaja 
 
Marjut Rapp 
050 336 9217 
marjut.rapp@live.fi 


