
 
Joutsansalmi-yhdistys ry                                                                  Pöytäkirja 
 
 
 
YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 
 
Aika: 25.5.2016  klo 18.00 
Paikka: Huttula 
Läsnä: 11 henkilöä   (liite 1) 
 
 
1. Kokouksen avaus 
     Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10. 
 
2. Kokouksen järjestäytyminen 
    Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Patosaari, sihteeriksi Liisa Rönkä ja pöytäkirjan tarkastajiksi 
    Jouko Lehtonen sekä Tapio Ruohtula. 
  
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
     Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
     Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 
5. Esitetään toimintakertomus vuodelta 2015.  (liite 2) 
    Sihteeri luki toimintakertomuksen edelliseltä vuodelta. Keskeisimmät asiat tk:ssa olivat veden  
     laadun tarkkailu sekä yhteydenpito kuntaan, mistä erityisesti ensin mainittu sai aikaan vilkasta 
    keskustelua. 
 
6. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2015. (liite 3 ja 4) 
     Pertti Mattila luki tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon v.2015. Tilikauden tulos on    
     136,56e ylijäämäinen. Toiminnantarkastuskertomuksessa todetaan jäsenmäärän kasvu (10hkl)   
     positiivisena asiana ja toisaalta kohtuuttoman suuret pankkikulut negatiivisena. 
 
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä       
     hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vuodelta 2015 
     Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. 
 
8. Ajankohtaista 
     Yhdistyksen puheenjohtaja kertoi tapaamisesta Mahajärvi-liikkeen edustajan Juha Ruohtulan  
      kanssa, mukana oli myös Taisto Lepistö. Vaikka molempien yhdistysten toiminnan tavoite on 
     sama eli molemmat ”taistelevat” puhtaan veden puolesta, niin pidettiin järkevänä toimia  
     erillisinä, koska ongelmatkin ovat erilaisia. Yhdistysten välinen yhteydenpito on silti tärkeää. 
      Voimme pitää yhteisiä palavereja, ja antaa yhteisiä julkilausumia. 
 
9. Muita asioita 
     Monista ansiokkaista puheenvuoroista ja kannanotoista koottu yhteenveto ehdotetuista 
     jatkotoimenpiteistä: 
     -Yhdistyksen kotisivujen kehittäminen 



    -Yhteydenpito avainhenkilöihin: edelleen kuntaan ja uuteen kalanviljelylaitoksen omistajaan 
     -Henkilö (tai useampi) kokoamaan vesinäytteiden tuloksia useammalta vuodelta 
  Velvoitetarkkailujen loputtua on muista lähteistä selvitettävä nykyisten valvonta-       
  toimien vastaavat tulokset (fosfori, typpi, klorofyllit, kirkkaus, jne.) ainakin 
  muutama vuosi taaksepäin hyvin systemaattisesti tekemällä taulukot yo. 
  muuttujista eri näytepaikoista ja siitä diagrammit kehityksen suunnan 
  varmistamiseksi. Luultavasti tällaista yhteenvetoa tehdään kunnassa tai ely-kes-  
  kuksessa tai muilla tahoilla kun se vain löydetään, sillä tämä on kansallinen velvoite,    
  Sillä eihän muutoin voida sanoa mitään varmaa vesistöistä. Tältä pohjalta on sitten 
  mahdollista puuttua lupaehtoihin, viranomaistahoihin jne. 
 
     -Kansalaisaloite puhtaiden vesien puolesta, voisi laatia yhdessä Mahajärvi-Pappistenlahti  
      vesienhoitohoitoyhdistyksen kanssa. 
      -Yleisötapahtuma vesiasioista 
      -Tiedotusvälineiden hyödyntäminen (esim. Yle-tv:n Keski-Suomen alueuutiset) 
 
10. Kokouksen päättäminen    
      Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15. 
 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
_____________________________          ____________________________ 
Pekka Patosaari, pj.                                            Liisa Rönkä, siht. 
 
 
 
 
Pöytäkirja tarkastettu ja todettu vastaavan kokouksen kulkua: 
 
__________________________________            __________________________________ 
Jouko Lehtonen                                                        Tapio Ruohtula 


