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30.6.2018
VARESJÄRVEN HOITO RY:N VUOSIKOKOUS
Aika

30.6.2018 klo 10.00 – 12.00

Paikka

Pienviljelijäyhdistyksen Pirtti, Pirtintie 29, Kettula

Läsnä

Antero Pehkonen
Kari Lehtinen
Raimo Salonen
Arja Salonen
Eero Aaltonen
Vilho Pekkala
Pekka Suvanto
Vesa Paajanen
Pirjo Paajanen
Pekka Paarmas
Kari Porttila
Riitta Porttila
Elisa Valimaa
Hannu Rautiainen
Mirja Rautiainen
Olli Rantala
Eeva Rantala
Matti Lainema
Riitta Antinmäki
Merja Virtanen
Timo Mäkiö
Merja Kaarnakoski
Miko Kaarnakoski
Maarit Avellan
Antti Mustonen
Mika Pajarinen
Hilja Pajarinen
Kyösti Pajarinen

1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Antero Pehkonen avasi kokouksen ja toivotti kokousväen
tervetulleeksi tähän Varesjärven hoito ry:n juhlavuosikokoukseen (15 toimintakautta).
2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Antero Pehkonen ja sihteeriksi Vesa Paajasen. pöytäkirjan
tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kari Porttila ja Kari Lehtinen. Sovittiin
samalla, että pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu sähköpostitse. Sähköpostivahvistus
liitetään tähän pöytäkirjaan.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu päivätty 30.5.2018.
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4. Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin työjärjestys esityslistan mukaisesti. Esityslistan kohtaan muut asiat
lisättiin yhdistyksen tietoturvaselvitys.
5. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
Esiteltiin tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase sekä toimintakertomus) ja
toiminnantarkastuskertomus ajalta 1.1.2017 – 31.12.2017. Tilinpäätös osoittaa
ylijäämää 2.082,69 euroa.
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Päätettiin vahvistaa yhdistyksen tuloslaskelma ja tase vuodelta 2017 ja myöntää
vastuuvapaus yhdistyksen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. 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. Vesa Paajanen selosti toimintasuunnitelman, tulo- ja
menoarvion. Toimintasuunnitelma on nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla
www.kettula.org/varesjarvi
Kari Lehtinen esitteli veden korkeuden seurantaa. Seuranta on nähtävissä
yhdistyksen kotisivuilla www.kettula.org/varesjarvi
Ville Pekkala selvittty näkösyvyyden seurantaa, näkösyvyys on hieman kasvanut
Ville Pekkala kertoi padon kunnossapidosta ja kunnon seurannasta. Pato on toiminut
hyvin ja se on hyvässä kunnossa. Ville totesi edelleen, että patoa saattaa olla tarve
muutaman vuoden sisällä vahvistaa lisäämällä seulakiveä padon joen puolelle.
Kari Porttila selvitti vesikasvien seurantaa. Niittoja ei suoriteta ainakaan tänä
toimintavuonna, koska halutaan seurata miten vesirutto uposkasvi kehittyy. Kasvi on
siitä hankala, että leviää helposti leikkujätteestä. Kari totesi edelleen, että nyt näyttäisi
ahvenvita lisääntyneen. Levätilannetta seurataan ja yhdistyksen on trvittaessa
mahdollista teettää yksikertainen testi (Saloy), jolla levän myrkyllisyys on tutkittavissa.
Antero Pehkonen selosti elektro-osmoosimenetelmää. Asia on on ollut jo muutaman
vuoden yhdistyksen hallituksen työlistalla. Menetelmän selvittäminen vie aikaa.
Raimo Salonen kertoi kalastuksesta, että MTK:n säätiö on istuttamassa Varesjärveen
Plankton siikaa, jonka pitäisi olla sellainen laji, että se kykenee lisääntymään
Varesjärvessä.
Olli Rantala valoitti, että viime vuoden runsaat sateet ja talven lumikuorma ovat
lisänneet valumia järveen ja näistä syystä kevään ja alkukesän aikana järven vesi oli
ruskeata.
Yhdistyksen jäsen Riitta Antinmäki esitti, että hallitus varautuisi padon mahdolliseen
vahvistamiseen. Puheenjohtaja Antero Pehkonen totesi, että näin hallitus on linjannut
jo mm. tulo- ja menoarviossaan.
Yhdistyksen hallituksen jäsen Raimo Salonen otti puheeksi Salon kaupungin
selvitykset kaupungin vedenottamoksi. Jo pari vuotta vireillä ollut hanke on nimetty
suojelusuunnitelmaksi.
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Mm.yksi näytteenottoputki on sijoitettu Varesjärven tien varteen lähelle MTK:n
säätiön metsästyskotaa. Varesjärvi on latvajärvi, joka saa vetensä pohjavesistä ja
lähteistä. Mikäli näin läheltä Varesjärveä ryhdyttäisiin ottamaan Salon kaupungin
tarpeisiin raakavettä, niin sillä olisi todennäköisesti merkittäviä haittavaikutuksia
Varesjärven vesivarannoille. Päätettiin ryhtyä seuraamaan hanketta ja ryhtyä
tarvittaessa käytettävissä oleviin toimiin.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2018. Budjetti perustuu 60 maksavaan
jäseneen. Budjetoidut tulot ovat 3.300,- euroa ja menot 1.300,- euroa. Hyväksyttiin
tulo- ja menoarvio vuodelle 2018. Hyväksyttiin jäsenmaksuksi 50,- euroa.
8. Hallituksen jäsenten määrä
Päätettiin hallituksen kokoonpanoksi puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä.
9. Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Antero Pehkonen ja muiksi jäseniksi Kari
Lehtinen, Raimo Salonen, Vilho Pekkala, Vesa Paajanen, Pekka Suvanto, Pekka
Paarmas, Kari Porttila, Olli Rantala ja Merja Kaarnakoski.
10. Toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
Valittiin toiminnantarkastajaksi Risto Levo ja varalle Elisa Valimaa.
11. Muut asiat
Käsiteltiin yhdistyksen tietoturvaselvitys. Selvitys hyväksyttiin ja se liitetään
yhdistyksen kotisivuille www.kettulu.org/varesjarvi
12. Juhlaesitelmä
Yhdistyksen jäsen ja hallituksen jäsen geologi Olli Rantala piti esitelmän aiheesta
jääkauden jälkiä Varesjärven ympäristässä ja alueen geologiaa. Erinomainen ja
silmiä avaava esitelmä sai raikuvat aplodit yleisöltä. Yleisöstä toivottiin olisi eritys
jossakin muodossa luettavissa yhdistyksen kotisivuilta. Olli lupasi selvittää asiaa,
mutta ei luvannut mitään.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen.

Antero Pehkonen
Puheenjohtaja

Vesa Paajanen
sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet sähköpostilla
Kari Porttila 2.7.2018
Kari Lehtinen 3.7.2018

