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VARESJÄRVEN HOITO RY:N VUOSIKOKOUS
Aika

1.7.2017 klo 13.00 – 14.30

Paikka

Pienviljelijäyhdistyksen Pirtti, Pirtintie 29, Kettula

Läsnä

Kari Lehtinen
Raimo Salonen
Arja Salonen
Eero Aaltonen
Vilho Pekkala
Pekka Suvanto
Vesa Paajanen
Pekka Paarmas
Hilja Pajarinen
Mika Pajarinen
Kari Porttila
Elisa Valimaa
Hannu Rautiainen
Veli-Pekka Venäläinen
Olli Rantala
Eeva Rantala
Tanja Heinimäki
Jani Nieminen
Janne Wiklund
Maiju Mäkelä
Risto Mäkelä

1. Hiljainen hetki
Yhdistyksen varapuheenjohtajan Raimo Salosen esityksestä kokousväki vietti
hiljaisen hetken yhdistyksen puheenjohtajan Kari Ketolan muistolle. Kari menehtyi
kevät talvella vaikean sairauden murtamana.
2. Kokouksen avaus
Yhdistyksen varapuheenjohtaja Raimo Salonen avasi kokouksen..
3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Raimo Salonen, joka kutsui sihteeriksi Vesa Paajasen.
pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kari Porttila ja Kari Lehtinen.
Sovittiin samalla, että pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu sähköpostitse.
Sähköpostivahvistus liitetään tähän pöytäkirjaan.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, kokouskutsut päivätty ja postitettu
31.5.2017.
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5. Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin työjärjestys esityslistan mukaisesti.
6. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
Esiteltiin tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase sekä toimintakertomus) ja
toiminnantarkastuskertomus ajalta 1.1.2016 – 31.12.2016. Tilinpäätös osoittaa
ylijäämää 1.774,55 euroa.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Päätettiin vahvistaa yhdistyksen tuloslaskelma ja tase vuodelta 2016 ja myöntää
vastuuvapaus yhdistyksen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
8. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruudet
Hallitus esittää jäsenmaksuksi 50,00 euroa ja liittymismaksuksi 50,00 euroa. Lisäksi
hallitus esittää, että aiemman käytännön mukaisesti liittymismaksu sisältää
liittymisvuoden jäsenmaksun.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2017. Budjetti perustuu 60 maksavaan
jäseneen. Budjetoidut tulot ovat 3.200,- euroa ja menot 3.200,- euroa. Hyväksyttiin
tulo- ja menoarvio vuodelle 2017. Hyväksyttiin jäsenmaksuksi 50,- euroa.
9. Hallituksen jäsenten määrä
Päätettiin hallituksen kokoonpanoksi puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä.
10. Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Antero Pehkonen ja muiksi jäseniksi Kari
Lehtinen, Raimo Salonen, Vilho Pekkala, Vesa Paajanen, Eero Aaltonen, Pekka
Suvanto, Pekka Paarmas, Kari Porttila ja Olli Rantala.
11. Toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
Valittiin toiminnantarkastajaksi Risto Levo ja varalle Elisa Valimaa.
12. Varesjärven hoitamiseen lliittyvät asiat
Raimo Salonen kertoi, että elo- syyskuun vaihteessa toteutettavaan
ponttoonikaivurilla tehtäviä rantojen ruoppauksia on ottamassa omille tonteilleen
tämän hetken tiedon mukaan 10 mökkiläistä. Näillä näkymin ruoppaus on mahdollista
toteuttaa. Yhdistys/Raimo Salonen pyytää toimittamaan ko. tonttien rekisterinumerot
(löytyy mm. kiinteistöverolapusta). Rekisterinumeroiden perusteella
ruoppausurakoitsijalle laaditaan kartat. Jokainen sopii ja maksaa suoraan
urakoitsijalle. Yhdistys/Raimo Salonen toimittaa ruoppaukseen ilmoittautuneille
ohjeen ympäristölupa ilmoitusta varten. Ruoppattava maa-aines pitää
nostaa maalle. Jokainen vastaa itse siitä, että näin myös omalla kohdallaan
toimitaan. Raimo pyytää tekemään ilmoitukset hänelle sähköpostilla
raimo.o.salonen@gmail.com.
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Kari Porttila kertoi, että heinä- elokuun vaihteeseen toteutettavaan vesikasvien
koneelliseen niittoon on ilmoittautunut vasta 4 mökkiläistä. Kari pyytää myös
ilmoittamaan hänelle tontin tiedot, joiden perusteella Kari laatii niittourakoistijalle
työkartan. Ilmoitukset mieluiten sähköpostilla kari.porttila@gmail.com
Kari korosti, että niittoja ei pidä tehdä liikaa. Ja varsinkin järveen mahdollisesti
laskevien ojien edustalta ei kannata poistaa kasvillisuutta ainakaan aivan rannasta,
koska ne toimivat valumavesien ja -ravinteiden suodattajina. Yhdistyksen toimesta ja
kustannuksella niitetään padolle johtavaa luusuaa.
Ville Pekkala, joka on seurannut tiiviisti padon kuntoa kertoi että, pato on toiminut
oletetulla tavalla ja vaikutukset järven veden laatuun ovat olleet pelkästään
myönteisiä. Patoa joudutaan lähivuosina huoltamaan. Mahdollista on myös se, että
padon joen puolelle lisätään seulakiveä. Kivimassat ovat painuneet ja keväisin
voimakas virta on vienyt jonkin verran kivimassaa padolta. Raimo Salonen täydensi,
että järven veden pinnan korkeus on pysynyt selkeästi tavoitekorkeudessa ja että
veden korkeuden vaihtelut ovat vähäisiä, mikä on ollut yksi padon rakentamisen
tärkeimpiä kriteereitä.
Keskusteltiin elektro-osmoosimenetelmästä mudan tiivistämiseksi. Yritys, Eko Harden
Oy, joka meneltelmää kehittää, on käynyt toukokuussa tutustumassa Varesjärveen
yhdessä hallituksen jäsenen Antero Pehkosen kanssa. Tällä hetkellä odotetaan mitä
ao. yritys ehdottaa. Mahdollista on, että jollain koealalla menetelmää kokeillaan.
Yhdistys ei ole sitoutunut varsinaisiin kustannuksiin, mutta sen sijaan on luvattu
talkooapua.Keskustelussa tuli esille, että jotkin ammattikorkeakoulut saattaisivat olla
kiinnostuneita tutkimaan menetelmää ja toteuttamaan. On selvää, ettei menetelmällä
koko järveä pystytytä kunnostamaan. Tavoitteena olisikin ainakin alkuun hyödyntää
menetelmää joissakin rajatuissa järven kohdissa.
Keskusteltiin myös julkisuudessa olleen Littoisten järven puhdistusmenetelmästä.
Kari Porttila kertoi, että kustannukset Littoisten järven osalta olivat noin 0,5 milj. euron
luokkaa. Varesjärvi on tuplaten isompi järvi, joten kustannukset kuulostavat
Varesjärven hoidon näkökulmasta mahdottomilta.
Eero Aaltonen kertoi Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen 100 vettä
tutummaksi -hankkeesta. Kohteena ovat kuitenkin pienet lammet ja järvet, ojat ja
purot. Varesjärveä ei kannata ilmoittaa mukaan hankkeeseen.
13. Kokouksen päättäminen
Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja kiitti aktiivisia kokoukseen osallistujia ja
päätti kokouksen.

Raimo Salonen
Puheenjohtaja

Vesa Paajanen
sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet (sähköpostilla kuitattu, sähköpostit pöytäkirjan liitteenä
Kari Porttila

Kari Lehtinen

