TOIMINTAKERTOMUS 2021

Varesjärven hoito ry:n perustettiin 29.9.2002. Yhdistyksen ensimmäinen toimintakausi
käsitti vuoden 2002 lopun ja vuoden 2003. Vuosi 2021 on yhdistyksen 19. toimintakausi.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 24.7.2021. Yhdistyksen hallituksen jäseneksi ja
puheenjohtajaksi valittiin Antero Pehkonen ja jäseniksi Kari Lehtinen, Raimo Salonen, Kari
Porttila, Vilho Pekkala, Vesa Paajanen, Olli Rantala, Pekka Suvanto, Pekka Paarmas ja
Hannu Torkkel. Toiminnantarkastajaksi valittiin Risto Levo ja varalle Teuvo Laine.
Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut Nina Bifeldt. Hallituksen kokouksia on vuoden 2021
aikana pidetty kaksi.
Vuoden 2021 toimintakauden tuotot jäsenmaksuista olivat 3.200,- euroa (vuosi 2020
3.450,00 euroa). Jäsenmaksun maksaneita oli 64 (vuosi 2020 69). ELY keskus myönsi
tukea padon levennykseen ja padolle johtavan luusuan ruoppaukseen 8.400,- euroa.
Tilikauden alijäämä on 4.660,47 euroa (ylijäämä vuosi 2020 1.764,94 euroa). Yhdistyksen
kassa tilinpäätöshetkellä oli 8.662,13 euroa. ELY keskuksen tuen myötä yhdistyksen
talous on vakaa.
Toimintavuoden aikana yhdistyksen toimesta on jatkettu veden pinnan korkeuden ja
näkösyvyyden, valuma-alueiden sekä vesikasvillisuuden seurantaa. Yhdistys on tarkkaillut
sekä vesirutto- että yleisesti leväkasvustotilannetta. Yhdistys tarjosi mökkiläisille
mahdollisuuden koneellisesti poistaa vesikasveja rannoiltaa omalla kustannuksellaan.
Yhdistys maksoi niittokoneen siirron. Luusuassa urakoinut ruoppaaja ruoppasi myös
kymmenkunta mökkiläisten rantaa. Mökkiläiset maksoivat oman rantansa ruoppauksen.
Patoluvan mukaisesti toimintakaudella on seurattu padon, joka valmistui keväällä 2010
vaikutusta järven tilaan. Patoa on vahvistettu seulakivillä 2011, 2012 sekä 2019.
Toimintakaudella 2021 pohjapatoa levennettiin. Levennyksen tarkoitus on ehkäistä
mahdollisia padon ohivirtauksia. Lisäksi patoa madallettiin yhden patolankun verran ja
padolle johtava luusua ruopattiin. ELY-keskus tarkasti tehdyt työt. Luusua on kerran
aiemmin ruopattu padon valmistumisen aikaan 2010. Hankkeen 2021
kokonaiskustannukset olivat 15.322,63 euroa. Pato on pysynyt kunnossa ja täyttänyt sille
asetetut vaatimukset ja järven tila on hyvä.
Hallitus on seurannut Salon Vesi Oy:n hanketta tutkimus- ja koepumppauslupaa varten
Kukinhuoneenharjulta (alue I). Toissijainen alue on Pöytäkangas (alue II). Salon Vesi Oy
toteutti 2020 koepumppauksen. Yhdistyksen edustaja osallistui tiedotustilaisuuteen
26.3.2021. Jatkotoimista yhdistykselle ei ole kerrottu tarkempaa tietoa.
Yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu yhdistyksen kotisivuilla www.kettula.org/varesjarvi ja
sähköpostilla tiedossa oleviin jäsenten sähköpostiosoitteisiin että ilmoituksin
Peltoniementien ja Huhtatien risteyksissä olevilla ilmoitustaululla. Vuosikokouskutsut ja
jäsenmaksut on toimitettu kirjeenä jäsenten kotiosoitteisiin.

