
Someron vesiensuojeluyhdistyksen hallituksen kokous 26.11.2021

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi, että vaadittava määrä hallituksen jäseniä on paikalla. 

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

2. Työjärjestyksen vahvistaminen

Hyväksyttiin työjärjestys

3. Hallituksen toimintatavat. Kokouskutsujen lähetys ja asialistan teko, kenen vastuulla?

Päätettiin toimintatapa hallituksen koolle kutsumisesta. Seuraava kokous päätetään kokouksessa ja 

sen aika ja paikka. Puheenjohtaja lähettää muistutuksen 2vk ennen seuraavaa kokousta. Jäsenet 

viestittävät watsappin tai tekstiviestin välityksellä sihteerille asioista, joita haluavat käsiteltävän 

kokouksessa. Sihteeri tekee luonnoksen käsiteltävistä asioista, jonka puheenjohtaja ja sihteeri 

käsittelevät ennen kokousta. Viimeistään viikkoa ennen kokousta sihteeri lähettää esityslistan 

sähköpostin välityksellä hallituksen jäsenille. 

4. Mitä tehdä Kirkkojärveen ja Oinasjärveen pääsevien jätevesille? Valitetaanko ja kenelle ja miten 

edetään?

Lemperin Jorma puhui Oinasjärvestä ja sen jäteongelmista. oinasjärven tilanne on se, että 

jätevesien huolto on mitoitettu koululle ja nyt siinä on kaikki ympäristö. Päätettiin, että 

puheenjohtaja ottaa selvää, että missä mennään näiden osalta ja mikä on suunnitelma siitä miten 

edetään ja mitä vesiensuojelu tekee asialle. Puheenjohaja raportoi ensi kerralla löydökset. 

Suunniteltiin myös tapaamista uuden ympäristösihteerin kanssa. Mahdollisesti ennen kuin lumet 

sulavat keväällä.

5. Sedementti tutkimuksen rahat, onko selvitetty mitä jäljellä ja mihin voidaan käyttää?

Sedemettitutkimus päätettiin jättää Erikille hoidettavaksi ja siirretään kokoukseen, jossa Erik on 

paikalla. Kuitenkaan rahoja ei voi käyttää kuin alkuperäiseen tarkoitukseen. Eli pitäisi keksiä onko 

vesiesuojelun kannalta tärkeitä tutkimuksia, joihin niitä voisi käyttää. Puheenjohtaja on yhteydessä 

asian tiimoilta Maa- ja vesitekniikan tukeen.



6. Toimintasuunnitelman läpikäyminen

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin ja päätettiin, että lisätään yhdistyksen nettisivuille jäsenille 

nähtäväksi.

7. Jäsenkirje

Päätettiin lähetetään jäsenkirje vuosikokouksesta ja siellä päätetyistä asioista. Vuoden alussa 

voidaan lähettää uusi kirje vuodesta 2022 ja mitä on suunnitteilla tehdä vuonna 2022.

8. Muut asiat

Päätettiin, että torilla tapahtuva levätapahtuma olisi 6.8. ja siitä noin kuukauden päästä 

Valkjärvipäivä. Näistä kummastakin laitetaan ilmoituksen Suvisomeroon. Tarkemmat yksityiskohdat 

päätetään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Seuraavan hallituksen koukous on 11.2. klo 18. 

Hallituksen kokousten pöytäkirjat julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla

Puhuttiin myös Paimionjoen kokouksesta ja mistä siellä oli keskusteltu. Esillä oli mm. patojen 

purkamisesta ja miten se on vaiheessa, koska ei ole maksajaa (ei vaikuta yhdistyksen toimintaan) ja 

kuoreen (eräänlainen lohikala, joka viihtyy sisävesissä) istuttamisesta Pitkäjärvelle ja Rautelaan. 

Saataisiin palautettua vesistöihin, joissa on joskus ollutkin. Tämän tilannetta seurataan hallituksen 

toimesta.

Puhuttiin jäsemaksujen muutoksesta, josta on viimeksi 10v sitten tehty päätös. Palataan asiaan 

seuraavassa kokouksessa.

Lounais-Suomen Vesiensuojeluyhdistykseen on otettava yhteyttä. Heille pitää muuttaa 

yhteishenkilön tiedot ja hallituksen järjestyksen muuttumisesta. Päätettiin, että sihteeri hoitaa.

9. Kokouksen päättäminen ja allekirjoitukset

Janne Raulo, Lasse Näykki, Kalevi Mäki, Sari Uutela, Riitta Suutari, Fanni Kurkikangas


