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PIENI PYHÄVESI -yhdistyksen vuosikokous 2018 

 

Aika  Lauantai 01.09.2018 klo 12  
Paikka  Liisa ja Antti Sihvon kesäasunto: Sihvonniementie 110, Mäntyharju 
Läsnä Holmström Pentti, Jokitöyrä Janne, Kalliala Martti, Kuosa Mirja, Kuosa Tarmo, 

Lepistö Kalevi, Liimatainen Paavo, Mustonen Pirjo, Pesso Antti, Pesso Ulla Maija, 
Sappinen Seppo, Sihvo Lauri, Sihvo Liisa, Sihvo-Jokitöyrä Katri, Waaramäki Pasi. 

 

1. Kokouksen avaus 

- Liisa Sihvo avasi kokouksen klo 12.03 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan 
ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta 

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Sihvo, sihteeriksi Pirjo Mustonen, 
ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Katri Sihvo-Jokitöyrä ja Pasi 
Waaramäki.  

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Kokouskutsu on lähetetty yhdistyksen sääntöihin kirjattuun määräaikaan 
mennessä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Kokouksen työjärjestyksen (esityslista) hyväksyminen 

- Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin. 

5. Yhdistyksen tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 

- Yhdistyksen tilinpäätös 2017 ja toimintakertomus 2017 oli lähetetty jäsenille noin 
viikko ennen kokousta tutustumista varten. Liisa Sihvo esitteli tilinpäätöksen 
(liitteenä), tilikauden tulokseksi todettiin + 1467,26 €. Lisäksi Liisa Sihvo esitteli 
yhdistyksen toimintakertomuksen ja toiminnantarkastaja Mirjami Sihvon 
lausunnon. Toiminnantarkastajan lausunnon mukaan estettä tilinpäätöksen 
vahvistamiselle ja vastuuvapauden myöntämiselle hallitukselle ei ole. 

 

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 

- Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.  
 

7. Toimintasuunnitelman, talousarvion, jäsenmaksujen suuruuden sekä 
jäsenmaksujen maksamisen eräpäivän vahvistaminen. 
  

Toimintasuunnitelma: Vuoden 2018 toimintasuunnitelma on liitteenä. 
Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta ja järven tilanteesta. Toimintasuunnitelmaan 
lisättiin infokirjeen laatiminen vielä tämän vuoden puolella. Muilta osin 
toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan.  
 

Infokirje:  Päätettiin laatia jäsenille infokirje, joka jaettaisiin kaikkiin järven ranta-
asukkaiden postilaatikoihin, myös Korhonniemeen. Se toimitetaan lisäksi kirjeenä 
sekä sähköpostina kaikille jäsenille ja tiehoitokuntien osakkaille. Infokirjeeseen 
liitetään jäsenhakemuslomake ja jäsenmaksulasku. 
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Talousarvio: Liisa Sihvo esitteli talousarvion (liitteenä). Talousarvio sisältää 
ruoppauksen kustannukset: Aiemmin tehdyn kustannusarvion mukaan 
ruoppauksen hinnaksi tulisi noin 12 000 euroa. (Kaivinkoneyrittäjän työ n. 5 000 
€, traktorityö 1 000 €, muu oheistyö 2 000 €, varautuminen ylimääräisiin kuluihin 
2 000 €, ruoppauslupa 2 052 €.) 
 

Jäsenmaksu: Päätettiin vuoden 2018 jäsenmaksuksi 20 €. Maksuajankohdaksi 
päätettiin 30.10.2018. Jäsenmaksulaskuun liitetään mahdollisuus maksaa samalla 
jo tulevan vuoden 2019 jäsenmaksu, jolloin saataisiin varantoa ruoppauskuluja 
varten. 

 

8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten (3-6 henk.) 
valinta.  

- Päätettiin, että hallitus jatkaa entisellä kokoonpanolla. Rahastonhoitajaksi valittiin 
Martti Kalliala, joka osallistuu myös hallituksen työskentelyyn. Edellinen 
rahastonhoitaja Anja Hiirikoski on myynyt kesäpaikkansa ja eroaa yhdistyksestä 
2019. 

 

9. Toiminnantarkastajien (yksi tai kaksi) ja varahenkilöiden valinta 

- Toiminnantarkistajaksi valittiin Mirjami Sihvo ja varalle Antti Mähönen.  

10. Muut asiat: 
 Liisa Sihvo esitteli aluehallintoviraston myöntämän ruoppausluvan ja 

sen sisällön pääpiirteittäin. 
 Ruoppauksen toteutusta ja tarvittavia valmistelevia toimenpiteitä 

käsiteltiin yhdistyksen hallituksen esityksen pohjalta. Asiassa päätettiin 
edetä hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti: 

i. Selvitetään mahdollisia kaivinkoneyrittäjiä Tarmo Kuosan kanssa 
ennen kirjallisen tarjouspyynnön tekoa. Jouko Pylkkänen on yksi 
vaihtoehdoista. 

ii.  Avustusten hakeminen aloitetaan talousarvion ja Teemahankkeessa 
tehdyn laskelman pohjalta viikolla 36 seuraavista kohteista: 
Mäntyharjun kunta, ELY- keskus, Kymijoen vesiensuojeluyhdistys, 
NEFCO, Metsäkeskus, Liikennevirasto, Teemahanke (Veej´jakaja). 
Mäntyharjun kunta ja ELY- keskus ovat alustavasti ilmaisseet 
halukkuutensa ruoppauksen tukemiseen taloudellisesti. Päätettiin, 
että Liisa Sihvo ja Lauri Sihvo laativat avustushakemuksen 
luonnoksen ja lähettävät sen muille hallituksen jäsenille 
kommentoitavaksi ennen postitusta. – Mahdollinen ”ylijäämä” 
käytetään muihin järven kunnostustoimiin esim. ojiin tarvittaviin 
suojapatoihin tms. 

 Hallitukselle myönnettiin täydet valtuudet ruoppauksen 
toteuttamiseksi. 

 Järven kunnostussuunnitelma/hallintopakko: Liisa Sihvo ja Seppo 
Sappinen ovat keskustelleet ELY:n edustajien kanssa kesäkuussa 2018 
ruoppauskatselmuksen yhteydessä. Liikennevirasto on antanut Mikkelin 
RAMBOL:n toimistolle toimeksiannon kunnostus- ja vesitalousluvan 
hakemussuunnitelman laatimiseksi. Suunnittelun lähtötietojen kerääminen 
on aloitettu. Liikennevirasto suhtautuu periaatteessa myönteisesti sellaisen 
työryhmän perustamiseen, jossa Pieni Pyhävesi -yhdistys on mukana. Lauri 
Sihvo kyselee tilannetta RAMBOL:n toimistosta. Mikäli ryhmä 
perustetaan, hallitus ehdottaa yhdistyksen edustajiksi jotakin/joitakin 
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seuraavista: Seppo Sappinen, Lauri Sihvo, Pentti Holmström ja Liisa 
Sihvo. 

 Jäsenasiat. Uusia jäseniä ovat Anne ja Lasse Nygrén. Jäsenhankintaa 
tehostetaan em. tiedotteen avulla. 

 Muut mahdolliset asiat 
i. Päätettiin, että anotaan samalla hakemuksella avustusta myös 

laskuojien suodatuspatojen kustannuksiin 
ii.  Kokous päätti sisällyttää tulevaan toimintakauteen (2019) seuraavia 

toimia: 
- Roskakalojen poistoa ehdotetaan mukaan ELY -keskuksen 
valmistelemaan kunnostussuunnitelmaan.  

      - Laskuojat säilytetään kasvavina (mm. Osmankäämä).  
- Selvitetään voisiko yhdistys vaikuttaa veden korkeuteen ja 
alajuoksun säätelypatojen käyttöön. 
- Selvitetään onko olemassa laajempia kansallisia toimijoita, jotka 
kokoaisivat yhteen pienten järvien suojeluyhdistyksiä ja joiden kautta 
voitaisiin vaihtaa kokemuksia kunnostustoimenpiteistä ja niiden 
tuloksista. 
- Rantojen järviruokojen/muun kasvillisuuden niitto. 
- Seurataan sisältyykö RAMBOLL:in selvityksen pohjalta tehtävään 
jatkosuunnitelmaan Sihvonniemen kärjessä olevan salmen kunnostus 
(ruoppaus). 

 
11. Kokouksen päättäminen.  
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.40. 

 

 Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

 Lauri Sihvo    Pirjo Mustonen 
 kokouksen puheenjohtaja   kokouksen sihteeri 
 

 Pöytäkirjan ovat tarkastaneet: 

 

 Katri Sihvo-Jokitöyrä   Pasi Waaramäki 

 
Liitteet: Tilinpäätös 
 Toimintasuunnitelma 2018 
 Talousarvio 2018 
 
Jakelu Yhdistyksen jäsenet (sähköposti) 


