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www.vesijako.fi
Hallituksen toimintakertomus kaudelta 2021-2022 (21. toimintavuosi)
Yleistä
Vesijako-järven suojeluyhdistys perustettiin vakituisten ja kesäasukkaiden toimesta 15.7.2001. Yhdistyksen
tarkoituksena ja tavoitteena on edistää Vesijako-järven ja sen ranta-alueiden hyvinvointia niin, että järvi säilyy
luonnontilaisena ja virkistyskäyttöön hyvin soveltuvana. Yhdistys kannustaa ja opastaa kaikkia ranta-alueiden
asukkaita mm. tiedotuksen keinoin pitämään huolta vähintään oman ranta-alueensa hyvästä kunnosta. Säännölliset
vesikasvien poistot ja oman kotitalouden asianmukainen jätevesihuolto ovat tärkeimpiä toimia.

1. Jäsenistö
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2021 alussa 71 taloutta ja lopussa 85 taloutta. Jäsenmaksu oli 20 euroa/talous,
mikä antoi yhden äänen per talous vuosikokoukseen.

2. Yhdistyksen johto
15.8.2021 pidettyyn vuosikokoukseen asti hallituksen puheenjohtajana ja kotisivuvastaavana toimi Marjut Rapp,
sihteerinä Sanna Henttonen, varapuheenjohtajana Peter Rapp, taloudenhoitajana Aimo Kainiemi sekä muina
hallituksen jäseninä Pekka Salonen, Kirsi Pitkäranta ja Matti Nilsson.

3. Viralliset kokoukset
Vuosikokous pidettiin kunniapuheenjohtaja Pauli Sumasen johdolla 15.8.2021 kylätalo Harjulassa ja siihen osallistui
16 henkeä. Etäosallistuminen oli myös mahdollista koronatilanteen takia.
Kokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Marjut Rappin. Jäseniksi valittiin Peter Rapp (varapuheenjohtaja), Kirsi
Pitkäranta (sihteeri), Aimo Kainiemi (varainhoito ja kirjanpito), Kari Mertsalmi, Matti Nilsson ja Pekka Salonen (erosi
hallituksesta 9.9.2021) ja Pekka Tiira (erosi hallituksesta 7.6.2022). Toiminnantarkastajiksi valittiin Pauli Sumanen ja
Kimmo Rahkamo. Hallitus kokoontui kauden aikana 4 kertaa etäyhteydellä.

4. Tiedotus ja jäsenkirjeet
Kevään 2022 jäsenkirje lähetettiin pääosin sähköpostitse. Sitä jaettiin myös vappuna ympäri järven yli 200
postilaatikkoon. Jäsenkirje on aina luettavissa yhdistyksen kotisivuilla. Yhdistyksellä on myös Facebook-sivu. Vesijakoja Kasiniemi Facebook-ryhmissä tiedotetaan säännöllisesti kotisivuilla julkaistuista uutisista, tapahtumista ja
kunnostushankkeista. Tiedotuksella halutaan pitää jäsenet tietoisina yhdistyksen toiminnasta ja tavoitteista, sekä
kannustaa toimintaan mukaan lisää jäseniä.

5. Vesiensuojeluhanke
Metsäkeskuksen hallinnoima hanke käynnistyi syyskesällä 2021, kun toteuttajaksi valittu Metsänhoitoyhdistys PäijätHäme ry aloitti laskeutusaltaiden kaivuun. Järven ympärille laskuojien varteen rakennetaan 24 allasta ja muita
altaisiin liittyviä rakenteita, kuten pohjapatoja ja huoltoväyliä. Valtaosa altaista ehdittiin kaivaa ennen kuin syyssateet
pehmittivät maan ja keskeyttivät työt. Altaisiin tehdään vielä patorakenteita ja huoltoväyliä parannetaan. Hankkeen
on tarkoitus olla valmis vuoden 2023 aikana. Hankkeesta ja yhdistyksen toiminnasta yksityiskohtaisemmin
kotisivuillamme.

6. Yhteistyöhankkeet
Kauden aikana käynnistettiin yhteistyö Vesijaon osakaskunnan, Vesijako-Porasan kyläyhdistyksen ja KuohiNerosjärven suojeluyhdistyksen kanssa. Tavoitteena on selvittää eri toimijoiden tavoitteiden samankaltaisuutta,
oppia muiden toiminnasta ja antaa tietoa omastamme, sekä syventää yhteistyötä kaikkien yhteisen edun nimissä.
Hankkeista tarkemmin kotisivuillamme.
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7. Yhdistyksen talous tilivuonna 1.1.2021-31.12.2021
Tulot 2927,60 euroa, menot 1655,05 euroa. Ylijäämä 1272,55 euroa.
– jäsenmaksutulot 1700 euroa ja Ely-avustukset 1227,60 euroa
– suurimmat menot: 20-vuotisjäsenkirjeiden painatus 423 euroa + vesinäyteanalyysit 361,21 euroa +
Kurenlahden niittotalkoiden tarjoilu 180,07 euroa = yhteensä 964,28 euroa eli 58% kaikista menoista.
Pankkitilin saldo oli vuoden alussa 6618,83 euroa ja vuoden lopussa 7891,38 euroa. Maksuvalmius oli hyvä.
Käyttöomaisuus oli yhteensä 850,30 euroa: Näkösyvyysmittari, vesivirtausmittari, 5 kpl vesiviikatteita.

8. Toimintamme kauden 2021-2022 aikana
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vesiensuojeluhanke eteni suunnitelmien mukaisesti ja osallistuimme maastokatselmukseen 7.9.2021.
Selvitimme tarvetta kalojen koe- ja poistokalastukseen – ei tällä hetkellä tarvetta.
Karimerkit kiinnitettiin toukokuun aikana ja niiden paikat julkaistiin kotisivuillamme.
Otimme vesinäytteet heinäkuussa (laaja) Maunuksensuonojasta ja Kylänrannanojasta
Mittasimme heinäkuussa näkösyvyydet 5 pisteestä.
Sumperinjoen pohjapadon korottamisen selvittäminen päätettiin toistaiseksi lopettaa, ELY-keskus ei lausunnossaan antanut lupaa yhdistykselle korottaa patoa 108,45 korkeuteen (10 cm korotus).
7. Kuohi-Nerosjärvi suojeluyhdistyksen tapaaminen 22.5.2022.
8. Vuosikokous pidetään 19.6.2022 klo 13.00 Harjulassa.

Toimintasuunnitelmaehdotus kaudelle 2022-2023
1. Seurataan vesiensuojeluhankkeen etenemistä ja osallistutaan maastokatselmuksiin tarvittaessa.
2. Selvitetään laskeutusaltaiden huoltotoimenpiteet, kustannukset ja vastuukysymykset.
3. Järjestetään tapaamisia yhdessä Vesijako-Porasan kyläyhdistyksen, Vesijaon osakaskunnan ja Kuohi-Nerosjär4.
5.
6.
7.

ven suojeluyhdistyksen kanssa. Tarkoituksena on selvittää, voidaanko löytää yhteisiä tavoitteita ajavia merkittäviä hankkeita.
Otetaan vesinäytteet Salmentaustanjärveen laskevasta ojasta ja Pihkalahteen laskevasta Naukojasta.
Organisoidaan niittotalkoita ja osallistutaan niihin mahdollisuuksien puitteissa.
Järjestetään koko perheen retki Sepänniemenlaavulle 17.7.2022.
Kiinnitetään karimerkit 2023 toukokuun aikana ja julkaistaan niiden paikat kotisivuillamme.

Talousarvioehdotus 1.1.2022-31.12.2022
Rahaa pankissa 31.12.2021:
Tuotot 2022: jäsenmaksut 85x20 euroa
Kulut 2022:
1. Vesinäytteet laaja 2 kpl:
2. Niittotalkoiden muonitus, kolmet talkoot:
3. Posti-, pankki- ja yleiskulut (km-korvaukset, venebensa, kotisivut):
4. Sepänniemen laavuretki, vuosikokoustarjoilu:
5. Ennakoimattomat kulut:
Kulut yhteensä:
Ylijäämä
Rahaa pankissa 31.12.2022
Maksuvalmius säilyy hyvänä.
Käyttöomaisuuteen eikä sen arvoon tule muutoksia.

euro
7891,38
1700,00
500,00
200,00
300,00
300,00
200,00
1500,00
200,00
8091,38

