
Ähtärin Voilammen vesienhoitoyhdistys ry

Hallituksen kokouksien kokousselostukset

Hallituksen kokous 1/22.5.2016
4 § Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan  valitseminen
Päätös: Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Tuominen, varapuheenjohtajaksi Pekka Karilainen, 
sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi valittiin Mikko Heikkilä.

5 § Päätös pankkiyhteydestä ja kenellä on yhdistyksen tilinkäyttöoikeus
Päätös: Yhdistykselle avataan tili Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin Ähtärin konttorissa, tilinkäyttöoikeus 
yhdistyksen puheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla, kummallakin yksin.

6 § Yhdistyksen ilmoittaminen yhdistysekisteriin 
Päätös: Yhdistyksen sihteeri ja puheenjohtaja ilmoittaa yhdistyksen yhdistysrekisteriin.

7 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 
Keskustellaan kokouksessa. 
Päätös: Yhdistyksen varapuheenjohtaja ja sihteeri luonnostelevat toimintasuunnitelman ja talousarvion 
vuodelle 2016 seuraavaan kokoukseen.

8 § Muut asiat: Hallituksen varajäsenten kutsuminen
Päätös: Mikäli hallituksen varsinainen jäsen on estynyt saapumasta hallituksen kokoukseen, hän ilmoittaa 
siitä sihteerille, joka kutsuu varajäsenen kokoukseen. Kokouksiin voidaan kutsua asiantuntijoita, kun asiasta 
on sovittu puheenjohtajan kanssa..

Hallituksen kokous 2/19.6.2016
4 § Pankin vaatima täydennys yhdistyksen tilinavaukseen 
Päätös: Päätettiin avata yhdistykselle yrityksen OP-verkkopalvelusopimus, johon laajat käyttö- ja 
tiedonsaantioikeudet henkilöille Heikkilä Mikko ja Tuominen Esko. Myönnettiin myös tiliin (FI115540 0520 
0510 00) laajat käyttö- ja tiedonsaantioikeudet Heikkilä Mikolle ja Tuominen Eskolle.

5 § Hallituksen varajäsenen kutsumismenettely
Päätös: Hallituksella on kaksi varajäsenta, kutsutaan heidät tarvittaessa vuorotellen.

6 § Haastekeräysehdotus, liite 1
Keskustellaan Pekka Karilaisen ehdotuksesta.
Päätös: Siirretään asian pohdinta seuraavaan kokoukseen, kun on mahdollista esittää, mihin yhdistys varoja 
käyttää.

7 § Hankeajatuksia, liite 2-4
Keskusteltiin Minna Hakalan ja Jami Ahon  hankeajatuksista ja sihteerin näiden ajatusten pohjalta tekemistä 
hankeaihioista 1-4.
Päätös: Sihteeri valmistelee seuraavaan  kokoukseen hankkeet 1 ja 2 päätettäväksi hakea hankerahoitusta 
Kuudestaan ry:n elokuun kokouksessa käsiteltäväksi.

8 § Niskala/Kajanus rajaoja, Väinänpuron perkaus
Päätös: Maanomistaja Esa Kajaanus on luvannut kääntää ja kustantaa rajaojan käännön Voilammen 



kannalta edullisemmaksi. Pekka Karilainen valvoo suoritusta. Vainänpuron luusuan ja puron sinänsä järkevät 
toimenpiteet tulevat ajankohtaisiksi, kun esisuunnitelma ja varsinainen kunnostussuunnitelma valmistuu.

12 § Muut asiat
Päätös: Seuraaviin kokouksiin kutsutaan asiantuntijana kaupungin ympäristönsuojelusihteeri Minna Hakala 
ja seuraavaan kokoukseen kutsutaan  myös Hankaveden kalastuskunnan puheenjohtaja  Matti Takamäki.

Pekka Karilainen teki yhteenvedon näiden kahden vuoden aikana tehdyistä toimenpiteistä:
-Vuonna 2015 kuultiin asiantuntijoita, kerättiin tietoa Voilammen tilasta ja päätettiin perustaa yhdistys järven 
vedenlaadun huonontumisen pysäyttämiseksi ja entisen kirkkauden palauttamiseksi.
Vuonna 2016: 
- Kartoitettiin ongelmakohdat, mm pohjoispään suon ojitus, eteläpään Pitkäahon alueelta  tuleva laskuoja, 
Väinönpuron luusuan ja puron tukkoisuus.
- Perustettiin Ähtärin Voilammen vesienhoitoyhdistys 22.5.2016 18 henkilön voimin, yhdistys merkittiin 
yhdistysrekisteriin 26.5.2016 ja yhdistykselle avattiin tili 3.6.2016. Tilille alkoi kertyä perustajajäsenien ja 
muidenkin jäsenmaksuja.
- Rantojen maanomistajat ovat pitkäti hyväksyneet järven kunnostustoimenpiteet.
- Pitkäahon alueelta tuleva oja on ympäristönsuojelusihteerin toimesta tutkittu ja rakennuksen omistajat on 
velvoitettu parantamaan jätevesijärjestelmäänsä.
- Kaukola-Kajaanus alueen ojitus maanomistajan toimesta ja kustantamana kunnostetaan Voilammelle 
edullisemmaksi.
- Maanomistaja on antanut luvan maa-aineksen sijoituspaikaksi, kun Väinänpuron luusuan kasvillisuuspatjaa 
aikanaan poistetaan.

Hallituksen kokous 3/16.7.2016

5 § Hanke 1: Voilammen esiselvityshanke (liite 1-4)
Päätös: Päätettiinn esiselvityshankkeen sisällöstä ja päätettiin hakea hankkeelle 90% tukea Kuudestaan 
ry:ltä. Liitteenä olevat hankeasiakirjat allekirjoitettiin lähetettäväksi Kuudestaan ry:n toimistoon Alavudelle.

6 § Hanke 2: Voilammen hoitokalastushanke, investointihanke (liite 5 ja 8)
Päätös: Päätettiin investointihankkeen sisällöstä ja hyväksyttiin asiakirjat pienin muutoksin, liitteenä korjatut 
hankeasiakirjat sekä päätettiin hakea hankkeelle 75% tukea Kuudestaan ry:tä. Korjatut hankeasiakirjat 
allekirjoitetaan ja lähetetään postitse Kuudestaan ry;n toimistoon Alavudelle.

7 § Haastekeräysehdotus, liite 9
Keskustellaan Pekka Karilaisen ehdotuksesta.
Päätös: Jäsenkuntaa pyritään vahvistamaan ja rahankeruuajatukseen palataan, kun yhdistys on saanut 
päätökset hanketukien hyväksymisestä.

8 § Toimintasuunnitelma vuosille 2016-2017
Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma.

9 § Talousarvio vuosille 2016-2017
Päätös: Hyväksyttiin talousarvio.

10 § Kotisivut ja logo
Päätös: Kiittäen hyväksyttiin Henna Iivosen tekemä yhdistyksen logo sekä kotisivut pienin muutoksin:
Yleistä-välilehdellä säännöt sanan alla otsikoksi: Historiaa. Sen alle etusivun kuva ja linkki Viiskunnan 
artikkeliin. Etusivulle kuvaksi kuvagalleriasta lintukuva. Kokouspöytäkirjat välilehden nimeksi 
kokousesityslistat. Kokouspöytäkirjat pois ja niiden tilalle 1-3 kokousten esityslistat. Tehdään yhdistyksen 
kokouksista sivulle kokousselostukset. Korjausten jälkeen sivut voi julkaista osoitteessa www.voilampi.fi.

11 § Muut asiat
- Pitkäahonkujan vesinäytteet ja viemäröinti.
Minna Hakala kertoi otetuista vesinäytteistä ja niiden seurauksena tehtävistä toimenpiteistä. Kaupungin 
tarkoituksen on laajentaa kaupungin viemäriverkosto koskemaan myös Pitkäahonkujan varrella olevia 
kiinteistöjä.
Päätös: Merkittiin kiittäen tiedoksi saatu informaatio.
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