Kuoringan järviyhdistys ry
Vuosikokouspöytäkirja 2021

Aika:

21.6.2021 klo 18.00 - 20.05

Paikka:

Liperin seurakunnan Kuoringan leirikeskus, Käsämäntie 34, 83430 Käsämä

Läsnä:

Liite 1

1

Kokouksen avaus
Kuoringan järviyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja Jari Rouvinen avasi kokouksen ja toivotti
osanottajat tervetulleiksi kokoukseen.

2

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
Hallituksen puheenjohtaja Jari Rouvinen valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi,
sihteeriksi valittiin Liisa Oura ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Esko
Päivinen ja Ilkka Päivinen.

3

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut oli lähetetty jäsenille 6.6.2021. Lisäksi kokouskutsu oli ollut yhdistyksen www-sivulla
kaksi viikkoa ennen kokousta ja kokouskutsu oli myös ilmestynyt Kotiseutu-Uutisissa 10.6.2021.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4

Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin työjärjestys asialistan mukaisesti (liite 2).

5

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
Varainhoitaja Leila Kontkanen esitteli tilinpäätöksen (liite 3), sihteeri Liisa Oura vuosikertomuksen
(liite 4) ja toiminnantarkastaja Hannele Jokiniemi toiminnantarkastajan lausunnon (liite 5).

6

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
Yksimielisesti hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2020
vastuuvelvollisille.

7

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio vuodelle sekä jäsenmaksujen suuruudet
Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuosille 2021-2022 (liite 6) ja tulo- ja menoarvio vuosille 2021
(liite 7) ja 2022 (liite 8) . Päätettiin pitää jäsenmaksut vuonna 2022 ennallaan: henkilöjäsen 30
euroa, yhteisöjäsen 50 euroa ja kunta 100 euroa.
Toimintasuunnitelmaa esiteltäessä tuotiin esille seuraavaa:

•

•

•

•
•

8

Kuorinkaan laskevista puroista Taninpuron kunnostusta on pidetty tärkeimpänä kohteena,
ja sen kunnostussuunnittelussa on edetty. Maastokäyntejä on tehty, pistekuormitusta ja
vedenlaatua selvitetty.
Järviruokokasvillisuuden niitto toteutettaisiin samoilla alueilla kuin edellisellä kerralla eli
Kuoringan uimarannan ja Häyrynlahden alueilla, jolloin se tehtiin Kuoringan osakaskunnan
toimesta vuosina 2013–2016. Yhdistyksen toteutettavan niiton lisäksi rantakiinteistöjen
omistajat voivat tehdä käsipelillä niittoa omalla ranta-alueellaan eikä ilmoitusta ELYkeskukselle tarvita.
Todettiin, että erittäin haitallisen vieraslaji vesiruton poisto ei sisälly ELY-keskuksen
myöntämän avustuksen käyttösuunnitelmaan. Kuitenkin vesiruton poisto saattaisi tulla
mahdolliseksi HELMI-elinympäristöohjelman puitteissa.
Keskusteltiin Kuoringan rantaeroosiosta ja keinoista rantojen suojaamiseksi ja sovittiin, että
yhdistys on yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijoihin mm. lupatarpeen selvittämiseksi.
Puheenjohtaja kertoi hankkeesta, missä selvitetään valumavesien biofiltterisuodatuksen
mahdollisuuksia. Hankkeessa on mukana mm LUKE, Karelia-AMK ja Business Joensuu. Jos
tulokset ovat lupaavia, menetelmää voitaisiin soveltaa Kuorinkaan laskevissa pienissä
purouomissa.

Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista ja muista korvauksista
Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. Kulut korvataan ja
toiminnantarkastajille maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

9

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle sääntöjen 4 § :n mukaan
Yksimielisesti valittiin Jari Rouvinen jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.
Erovuoroisia ei vielä ollut, mutta Keijo Kiiski ja Suvi Kärmeniemi eroavat hallituksesta
vuosikokouksen jälkeen, joten heidän tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi todettiin tarpeelliseksi
saada uudet hallituksen jäsenet. Puheenjohtaja kiitti heitä heidän työstään yhdistyksen
alkutaipaleella. Lisäksi päätettiin täydentää hallituksen kokoonpanoa yhdellä jäsenellä.
Hallituksen kokoonpano:
Jari Rouvinen, puheenjohtaja, varajäsen Jari Huikuri
Harri Kallberg 1.7.2021 lukien
Leila Kontkanen, varajäsen Juhani Kontkanen
Hannele Mikkanen varsinaisena jäsenenä 1.8.2021 lukien
Liisa Oura, varajäsen Eero Oura
Esko Päivinen, varajäsen Tarja Riikonen
Ilkka Päivinen, 1.7.2021 lukien, varajäsen Henriikka Koivu-Kärnä
Hallitukselle annettiin valtuudet täydentää hallitusta tarpeellisella määrällä varajäseniä.

10 Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
Yksimielisesti valittiin jatkamaan Hannele Jokiniemi varsinaiseksi ja varalle Pentti Hämäläinen.
11 Käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat

Kokouskutsussa ei ollut muita asioita. Keskusteltiin ajankohtaisista kunnostustoimista ja muista
yhdistyksen asioista.
12 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti osallistujia.

Jari Rouvinen

Liisa Oura

puheenjohtaja

sihteeri

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Liitteet

Esko Päivinen

Ilkka Päivinen

pöytäkirjan tarkastaja

pöytäkirjan tarkastaja

1. Osallistujat (16, joista neljä Teams-etäyhteydellä ja yksi valtakirjalla)
2. Asialista
3. Tilinpäätös vuodelta 2020
4. Vuosikertomus vuodelta 2020
5. Toiminnantarkastajan lausunto
6. Toimintasuunnitelma vuosille 2021-2022
7. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2021
8. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2022

