Someron vesiensuojeluyhdistys ry
Vuosikokouksen 2020-2021 pöytäkirja
1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Lasse Näykki ja sihteeriksi Kalevi Mäki.
2. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Heikki Kärri ja Juho Raulo..
3. Kokouksen osanottajien toteaminen.
Paikalla oli 21 jäsentä ja valtakirjalla oli edustettuna 4 jäsentä.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokous todettiin kutsutuksi sääntöjen mukaan ja täten päätösvaltaiseksi.
5. Kokouksen työjärjestys.
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kutsussa ollut ehdotus.
6. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2019 (liite 1), tilit (liite 2) ja
toiminnantarkastajien lausunto kaudelta 2019.
Toimintakertomukseen vuodelta 2019 esitti Erik Haggren huomautuksen. Tämä huomautus
päätettiin liittää kokouksen pöytäkirjaan.
Vuoden toiminnan huomattavin saavutus oli Salon vedenoton keskeytys Hyppäränharjulta.
Nyt on myös kaikki valitustiet käyty läpi ja vedenotto ei tule enää alkamaan. Kokous kiitti
Kalle Alhorantaa 40 vuotisen sodan lopputaistelun voitosta.
Esitettiin tilit ja toiminnantarkastajien lausunto joka puolsi vastuuvapauden myöntämistä
hallitukselle.
7. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä vuodelta (2019)
Vahvistettiin tilit vuodelta 2019.
8. Päätetään vuodelta 2019 tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai
niistä muista toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien lausunto
antavat aihetta.
Vastuuvapaus myönnettiin. Vastuuvapautta vastusti Erik Haggren , mutta hänen
ehdotuksensa ei saanut kannatusta.
9. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2020 (liite 3) , tilit (liite 4) ja
toiminnantarkastajien lausunto kaudelta 2020.

Toimintakertomusta moitittiin liian suppeaksi , johon hallitus lupasi jatkossa panostaa
enemmän.
Esitettiin tilit ja toiminnantarkastajien lausunto , joka puolsi vastuuvapauden myöntämistä
hallitukselle.
Vahvistettiin tilit vuodelta 2020.
10. Päätetään vuodelta 2020 tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai
niistä muista toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien lausunto
antavat aihetta.
Vastuuvapaus myönnettiin. Vastuuvapautta vastusti Erik Haggren , mutta hänen
ehdotuksensa ei saanut kannatusta.
11. Vahvistetaan toimintavuosia 2021-2022 varten toimintasuunnitelma (liite 5) ja
talousarvio (liite 6), sekä vuoden 2021 että 2022 jäsenmaksujen suuruudet
perusmaksuyksikköä kohden (15 euroa v 2020).
Jäsenet toivat esiin seuraavia vesistöongelmia hallituksen toimia varten:
Oinasjärveen lasketaan vajavaisesti puhdistettua jätevettä. Kunnan ympäristölautakunnan
kanssa kokouksessa otettava esiin.
Pikku-Valkeen vesi noussut Salon vedenoton loputtua ja Iso-Valkessa mitattu elohopeaa.
Selvitettävä mistä peräisin. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen edustaja kertoi
elohopean yleensä olevan peräisin kaukokulkeutumista.
Myrkkykeisaa esiintyy Kirkkojärvessä ja Painion yläpäässä. Poiskeräämällä ja viemällä
pelloille lannoitteeksi saatu hyviä tuloksia. Tästä pitää jakaa tietoa.
Muuten toimintasuunnitelma vuosille 2021-2022 sekä budjetti hyväksyttiin
Päätettiin ettei jäsenmaksua vuodelta 2021 ei peritä. Jäsenkirjessä kerrotaan tämä mutta
ilmoitetaan vapaaehtoisia suorituksia otettavan vastaan.
Vuoden 2022 jäsenmaksuksi päätettiin 15 henkilöjäsenetä ja 45 yhteisöjäseneltä.
12. Päätetään hallituksen ja valiokuntien jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkioista
ja muista korvauksista.
Päätettiin ettei palkkioita makseta.
13. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle
Valittiin Kalevi Mäki eronneen Katariina Kauriinojan loppukaudeksi (1 vuosi).
Valittiin Juha Wiskari , Sari Uutela ja Lasse Näykki kahdeksi vuodeksi.
Valittiin Erik Haggren, Juho Raulo ja Fanni Kurkikangas kolmeksi vuodeksi.
14. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille nimetyt varahenkilöt.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Teuvo Aaltonen ja varahenkilökseen Jorma Tiirakari.
Toiseksi toiminnantarkastajasi valittiin Jaakko Kivinen ja hänen varahenkilökseen Pekka
Vaurola.

15. Käsitellään muut hallituksen ja yhdistyksen jäsenten esittämät, kokouskutsussa
mainitut asiat (kokouksessa ei ole tällaisia asioita).
Tällaisia asioita ei ollut.
16. Käsitellään muut mahdolliset asiat.
Ei ollut.
17. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.
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