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PÖYTÄKIRJA

VUOSIKOKOUS 2022

Paikka ja aika: Kylätalo Harjula, Vesijako, 19.6.2022 kello 13.08–14.25

Osallistujat: Liisa Aaltonen, Aimo Kainiemi, Kari Mertsalmi, Esko Mäkinen, Eeva Nilsson, Matti
Nilsson, Kirsi Pitkäranta (siht.), Petri Pitkäranta, Kimmo Rahkamo, Marjut Rapp, Peter Rapp, Paula
Saarinen, Pauli Sumanen (pj.) ja Hannu Tukia, yht. 14 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 yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Pauli Sumanen ja sihteeriksi
Kirsi Pitkäranta.  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 2021 (liite 2). Vesijako-järven suojeluyhdistyksen tulot
olivat yhteensä 2 927,60 euroa ja menot 1 655,05 euroa. Tuottoja kertyi jäsenmaksutuloista
tilivuonna 1 700 euroa ja ELY-keskuksen jälkijättöistä kunnostusavustusta (Kurenlahden kunnostus)
1 227,60 euroa. Pankkitilin saldo oli 31.12.2021 7 891,38 euroa.

Käyttöomaisuus oli yhteensä 850,30 euroa: Näkösyvyysmittari, vesivirtausmittari, 5 kpl
vesiviikatteita.

Aimo Kainiemi esitteli toiminnantarkastajan lausunnon. Toiminnantarkastajana oli Pauli Sumanen.
Toiminnassa ei ollut huomautettavaa. Yhdistyksen tila on hyvä ja vakaa.

Matti Nilsson esitteli toimintakertomuksen kaudelta 2021–2022 (liite 3), joka jaettiin kokoukseen
osallistuneille. Toimintakertomuksessa on esitetty yhdistyksen kuluneen kauden toiminta ja
talouslukemat, toimintasuunnitelma kaudelle 2022–2023 ja talousarvioehdotus vuodeksi 2022
(1.1.2022-31.12.2022).
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Pauli Sumanen kysyi, onko vesiensuojeluhankkeen yhteydessä tehty sopimusta, mm. altaat
tyhjennyksistä. Marjut Rapp kertoi, että altaiden tyhjennyksistä yms. asioista pidetään kokous, kun
hanke on valmistunut. Kokoukseen osallistuvat Metsäkeskus, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry,
maanomistajat ja suojeluyhdistys. Asia on tulevan hallituksen listalla. Lisäksi Pauli kysyi, onko
hankkeen yhteydessä harkittu, että annettaisiin tulvavesien levitä suolle ja imeytyä. Marjut kertoi,
että hankkeessa tehtävien toimenpiteiden suunnittelusta on vastannut Metsäkeskus. Kokouksessa
käytiin lisäkeskustelua altaiden toimivuudesta, tyhjennyksistä yms. Todettiin, että ELY-keskukselta
voidaan hakea tukea altaiden tyhjennyksiin.

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

Matti Nilsson esitteli toimintasuunnitelman (2022-2023) sekä tulo- ja menoarvion (1.1.2022 –
31.12.2022). Kokous vahvisti toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion (liite 3.).  Päätettiin,
että jäsenmaksu vuonna 2023 on 20 euroa.

Hallitukselle annettiin lupa antaa avustusta 3-4 niittotalkoon muonitukseen tulo- ja menoarvioissa
esitetyn mukaisesti.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Kauden 2022–2023 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Rahkamo. Hallituksen muiksi
jäseniksi valittiin entiset jäsenet Aimo Kainiemi, Kari Mertsalmi, Matti Nilsson ja Kirsi Pitkäranta.
Matti Laurila valittiin varajäseneksi. Marjut ja Peter Rapp jättivät hallituksen. Hallituksessa on
minimivahvuus.

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

Toiminnantarkastajaksi valittiin Pauli Sumanen ja varatoiminnantarkastajaksi Marjut Rapp.

10. Muut jäsenten esille tuomat asiat

Paula Saarinen kertoi mökkinsä lähelle laskevasta ojasta ja ihmetteli, miksi kyseiseen ojaan ei ole
esitetty laskeutusaltaita. Paula on yhteydessä hallitukseen ja hallitus avustaa Paulaa selvittämään
mahdollisen laskeutusaltaan tekemistä Metsäkeskukselta.

Marjut Rapp kertoi, että Salmentaustajärveen laskevaan ojaan on myös mahdollisesti tulossa
laskeutusallas. Luonnonvarakeskuksesta on oltu yhteydessä Metsähallitukseen, jotta he tekisivät
laskeutusaltaan mailleen.

Matti Nilsson ja Kari Mertsalmi kiittivät yhdistyksen puolesta Marjut ja Peter Rappia yhdistyksen
hyväksi tehdystä työstä vuosien ajan. Mm. ilman Marjutin ja Peterin panostusta vesiensuojeluhanke
ei olisi aikoinaan käynnistynyt.
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Kari Mertsalmi kertoi Pekka Salosen terveiset. ELY-keskus on asentanut Kasiniemeen
vedenkorkeusmittarin, joka mittaa Vehkajärven veden korkeutta.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

___________________________ ____________________________
Pauli Sumanen Kirsi Pitkäranta
puheenjohtaja sihteeri

___________________________ _____________________________
Aimo Kainiemi Peter Rapp
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

Liite 1 Vuosikokouksen 19.6.2022 asialista
Liite 2 Tilinpäätös 2021
Liite 3 Toimintakertomus kaudelta 2021-2022 (21. toimintavuosi),

toimintasuunnitelmaehdotus kaudelle 2022-2023 ja talousarvioehdotus 1.1.2022-
31.12.2022


