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PIENI PYHÄVESI -yhdistys ry:n vuosikokous 2019  

  

Aika    Lauantai 9.3.2019 klo 17   

Paikka  Liisa Sihvon kesäasunto: Sihvonniementie 110, Mäntyharju  

Läsnä  Puttonen Seppo, kokouksen puheenjohtaja  Pesso Ulla 
 Holmström Pentti   Puttonen Leena 
 Kalliala Martti   Sappinen Seppo 
 Kuosa Mirja    Sihvo Lauri 
 Kuosa Tarmo   Sihvo Liisa 
 Lepistö Kalevi   Sihvo Titta 
 Mustonen Pirjo, kokouksen sihteeri  Waaramäki Pasi 
 Nygrén Lasse 
  
1 
Kokouksen avaus 
 

Yhdistyksen puheenjohtaja Liisa Sihvo avasi kokouksen klo 17.15. 
 

2 
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden p öytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa 
kahden ääntenlaskijan valinta 
 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Puttonen, sihteeriksi Pirjo  
Mustonen, pöytäkirjantarkastajiksi/ääntenlaskijoiksi Liisa Sihvo ja Lasse  
Nygren. 

  

3 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteam inen 
 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

4 
Kokouksen työjärjestyksen (esityslista) hyväksymine n 
 

Muut asiat ensimmäisessä kohdassa termi ”lahjoituksia” korvataan  sanalla 
”kannatusmaksuja”. Työjärjestys (esityslista) hyväksyttiin tällä muutoksella.   

 

5  
Yhdistyksen tilinpäätös, toimintakertomus ja toimin nantarkastajan lausunto 
 

Rahastonhotaja Martti Kalliala esitteli tilinpäätöksen (liitteenä). Tilikauden päättyessä 
yhdistyksen tilillä oli rahaa 959,50 €. Jäsenmaksuja on koottu vuoden 2018 aikana 
950 €. Liisa Sihvo esitteli toimintakertomuksen (liitteenä). Toimintakertomukseen ei 
ollut huomautettavaa. Keskeisenä asiana on ollut ensin ruoppausluvan saaminen 
AVI:sta (saatu 25.7.2018) ja sitten syksyllä 2018 ruoppausavustusten hakeminen. 
Martti Kalliala luki toiminnantarkastaja Mirjami Sihvon lausunnon. 

 

6 
Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myön täminen hallitukselle 
 

Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. 
 

7 
Poitinjoen ruoppauksen rahoitus ja sen vaikutus yhd istyksen jäsenmaksun 2019 
suuruuteen 
 

Lauri Sihvo esitteli asian. Veej´jakaja korvaa laskuja vastaan 50 %  kokonais-
kustannuksista max. 9.516 euroa (hankkeen kokonaisbudjetti on 19.032 euroa). 
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Yhdistyksen lisärahoituksen tarve ruoppauskustannusten kattamiseksi on n. 5000 
euroa.Tämä on suunniteltu katettavaksi mahdollisin lisäavustuksin ja 
jäsenmaksutuloin. 

 

Hallitus esittää, että ensimmäisen perheenjäsenen (”pääjäsen”) jäsenmaksu vuodelle 
2019 olisi 20 € eli sama kuin edellisinä vuosina ja seuraavien saman ruokakunnan 
perheenjäsenten 10 € (aiemmin tämäkin oli 20 €). Lisäksi hallitus ehdottaa, että 
ruokakuntakohtaiselta ”pääjäseneltä” kerätään vuonna 2019 vapaaehtoista 
kannatusmaksua 80 € vesiensuojelu- ja hoitotoimia varten ml. ruoppaus. Näin 
menetellen yhdistys pystyy hoitamaan menossa olevat kunnostustoimet lainarahoi-
tuksetta. Lisäksi hallitus esittää, että se voi kutsua ainaisjäseneksi (ei jäsenmaksua) 
iäkkään Pyhäveden vaikutuspiirissä asuvan/mökkeilijän. Näillä toimenpiteillä on 
vaikutusta yhdistyksen jäsenmäärään ja sitä kautta yhdistyksen imagoon.  

 

8 
Toimintasuunnitelman, talousarvion, jäsenmaksujen s uuruuden sekä jäsenmaksujen 
maksamisen eräpäivän vahvistaminen 
 

Lauri Sihvo luki toimintasuunnitelman (liitteenä). 
 

Toimintasuunnitelman keskeisinä asioina olivat: Ruoppauksen jälkityöt sekä 
rahoituksen järjestäminen, hallintopakkoasian etenemisen seuranta, järven tilan ml. 
laskuojat seuranta mm. valokuvaamalla, kaislikoiden niitto ja vesinäytteiden 
omaseurannan jatkaminen (happitilanne). Lisäksi yhdistyksen on syytä olla valveilla, 
mitä tapahtuu Etelä-Savossa menossa olevalle ”Vetovoimaa Maaseudulle” –
hankeelle. 

 

Liisa Sihvo esitteli talousarvion (liitteenä). 
  

Jäsenmaksuasiat vuodelle 2019 hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa 
(kohta 7). Jäsenmaksun eräpäiväksi päätettiin 15.4.2019. 

 

9 
Hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jä senten (3-6 henk.) valinta 
 

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Liisa Sihvo ja muiksi hallituksen 
jäseniksi Pirjo Mustonen, Seppo Sappinen, Lauri Sihvo, Pasi Waaramäki, Petteri 
Vitikainen ja uutena jäsenenä Lasse Nygrén. Yhdistyksen perustajajäsen Pentti 
Holmström ei ollut enää käytettävissä omasta pyynnöstään. Martti Kalliala jatkaa 
yhdistyksen rahastonhoitajana. 

 

10 
Toiminnantarkastajien (yksi tai kaksi) ja varahenki löiden valinta 
 

Mirjami Sihvo valittiin yhdistyksen toiminnantarkastajaksi. Varatoiminnantarkastaksi 
valittiin Antti Mähönen. 

 

11 
Muut mahdolliset asiat  

- Monet esityslistan tässä kohdassa mainitut asiat oli jo käsitelty edellisissä 
kohdissa. 

- Hallintopakko-asian tilanne.  Liisa Sihvo ja Seppo Sappinen olivat 
keskustelleet ELY:n edustajan kanssa tilanteesta ruoppauskatselmuksen 
yhteydessä (12.6.2018). Tällöin selvisi, että Väylävirasto (entinen 
Liikennevirasto) on antanut RAMBOLL Oy:n Mikkelin toimipisteelle hallinto-
pakkoasiaamme koskevan toimeksiannon. Lisäksi vuoden 2019 alussa Lauri ja 
Liisa Sihvo olivat sähköpostitse yhteydessä Rambollin asiantuntijoihin ja 
Väyläviraston Mäkelään. Saadun tiedon mukaan suunnittelun lähtötietojen 
kerääminen on aloitettu hallintopakkoa koskevan loppuraportin (vesilain 
mukainen hakemus mahdollisista jatkotoimista) laatimiseksi, mutta tällä hetkellä 
asiasta ei tiedoteta mitään. Väyläviraston Mäkelältä saadun tiedon mukaan AVI 
tekee Rambollin laatiman hakemuksen/raportin pohjalta tarvittavat kommentti-
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kierrokset ja päättää asiasta. Väylävirasto ei ryhdy mihinkään ennakoiviin toimiin 
ennen AVI:n päätöstä. Näin ollen Pieni Pyhävesi -yhdistyksenkään ei kannata 
ryhtyä mihinkään jatkotoimiin ennen AVI:n päätöstä. 

- Jäsenasiat.  Jäsenhankintaa pyritään tiivistämään mm. ns. ”perhejäsenyydellä”. 
Laaditaan uusi jäsentiedote, johon liitetään kuvia ruoppauksesta. Jäsentiedote 
jaetaan kaikkien ranta-asukkaiden postilaatikkoihin ja pyritään sitä kautta 
hankkimaan lisäjäseniä. Pasi Waaramäki lupasi ottaa vastuulleen ”saari-
mökkiläisten” mukaan saamisen.  

- Veej´jakajan info  (hanketapaaminen) on maanantaina 25.3. klo 9 Mäntyharjulla 
Liisa Sihvon mökillä (paikalla yhdistyksestä Liisa Sihvo ja Pirjo Mustonen). 
Veej´jakajan kanssa neuvotellaan mm. avustusajankohdan takarajan 
siirtämisestä siten, että talkootöitä voitaisiin jatkaa syksyyn 2019 saakka. 
Samalla kysytään voitaisiinko ruoppausmassa, joka on kiviä ja kiinteää savea, 
muotoilla penkaksi salmen rantaan. 

- Esite Pieni Pyhävesi –yhdistyksestä . Tehdään esite/julkaisu Pieni Pyhävesi –
yhdistyksestä ja tähän pyydetään mainoksia paikallisilta yrityksiltä. Esitteen 
tekevät Martti Kalliala ja Liisa Sihvo. Martti Kalliala lupautui käymään esitteen 
kanssa tapaamassa yrittäjiä. 

- Järven kunnostustoimet . Puheenjohtaja selvittää, olisiko Pienen Pyhäveden 
alueen mahdollista päästä mukaan valtakunnalliseen Fresh Habit -ohjelmaan . 

- Vesien suojelu/ruoppausavustuksia  pyritään vielä saamaan joiltain tahoilta, 
esimerkiksi Suomen Luonnonsuojelusäätiö ja Vuokon luonnonsuojelusäätiö. 
Joillekin tahoille mm. Kymijoen vesi- ja ympäristö ry (alueellinen vesiensuojelu-
yhdistys) ja MTK avustushakemus on jo toimitettu, vastausta odotellaan. 
Pirtakka on luvannut avustaa ruoppaus -hankettamme 500 eurolla. 

 

12 
Kokouksen päättäminen 
  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.32. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

Mäntyharjulla 9.3.2019 

 

Seppo Puttonen                        Pirjo Mustonen 
kokouksen puheenjohtaja   kokouksen sihteeri 

 

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja sen oikeaksi todis tavat: 

 

Liisa Sihvo    Lasse Nygren 
 

Liitteet          Tilinpäätös 2018 
Toimintakertomus 2018 
Toimintasuunnitelma 2019 
Talousarvio 2019 

 


