Ähtärin Voilammen vesienhoitoyhdistys ry
Pöytäkirja
Vuosikokous 2018
Aika: su 3.6.2018 klo 15:05–16:40
Kokouspaikka: Autopirtillä, osoite Miilutie 2 Ähtäri.
Läsnä: Osallistujaluettelo liitteenä, yhteensä 12 jäsentä

1 § Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Pekka Karilainen avasi kokouksen ja teki yhdistyksen tilannekatsauksen.
Jätevesi-info:
Kokouksen aluksi Ähtärin kaupungin ympäristönsuojelusihteeri Minna Hakala teki jätevesi-infon.
Rakennusten jätevesijärjestelmät on saatettava vuonna 2019 voimaan määräysten mukaiseksi.
Voilammen ympäristön rakennuksia pidetään pilottialueena ja siten täytetyt jätevesiselvitykset
toivotaan palautettavan Ähtärin kaupungille kuluvan kesäkuun aikana. Yhdistyksen tekemää
avustusanomusta hoitoväylän rakentamista varten Voilammelle päätetään 19.6.2018 pidettävässä
kokouksessa. Avustus myönnetään tositteiden perusteella.
Keskustan teollisuusalueelta Voilampeen tulevat hulevedet pyritään johtamaan Tuomarniemenlahteen
ja Pitkäahon alueen jätevesien käsittelyä ja sen valvontaa pyritään tehostamaan.
Asiasta käydyn keskustelun aikana tuotiin esiin erityinen huoli Pitkäahon alueen eräiden kiinteistöjen
jätevesien säädösten vastaisesta käsittelystä ja toivottiin asian nopeaa kuntoonsaattamista kaupungin
toimesta.
Keskustelun päätteeksi ympäristönsuojelusihteeri Minna Hakala lupasi viedä asian kaupungin ao.
toimielimen käsiteltäväksi sitä silmällä pitäen, että kaupungin määrittelemin toimenpitein Pitkäahon
alueen jätevesien käsittely saadaan voimassa olevien säädösten mukaiseen kuntoon.
2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
Päätös: Puheenjohtajaksi Esko Tuominen, sihteeriksi Mikko Heikkilä,
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Esa Kajanus ja Jukka Salomaa.
3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on toimitettu sähköpostitse 8.5.2018 ja myös ilmoituksella 16.5.2018 Ähtärinjärven
Uutisnuotassa
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Päätös: Hyväksyttiin jaettu yhdistyksen sääntöjen mukainen työjärjestys.
5 § Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto, liitteenä
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Päätös: Yhdistyksen rahastonhoitaja esitteli tilinpäätöksen ja siitä toiminnantarkastajan
tekemän lausunnon.
6 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille
Päätös: Vahvistettiin vuoden 2017 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille.
7 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun
suuruus
Liitteenä, jäsenmaksu 2017: ei liittymismaksua, henkilöjäsen 20€, yhteisö: 500€
Päätös: Vahvistettiin liitteenä oleva toimintasuunnitelma ja talousarvio v. 2018.
Liittymismaksua ei peritä, henkilöjäsen jäsenmaksu 20 €, yhteisön jäsenmaksu 200 €.
8 § Vahvistetaan hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä ja valitaan hallituksen jäsenet ja
varajäsenet
Vuonna 2017 hallituksen jäsenmääräksi hyväksyttiin 6 varsinaista ja 3 varajäsentä. Valittiin
hallituksen jäseniksi Esko Tuominen, Pekka Karilainen, Jouko Grönroos, Mikko Heikkilä, EevaLiisa
Kulju ja Esa Kajanus, varajäseniksi Leena Mäenpää, Jarmo Lindroos ja Eero Lystimäki.
Päätös: Hallituksen jäsenmääräksi hyväksyttiin 5 varsinaista ja 2 varajäsentä. Valittiin
hallituksen jäseniksi Esko Tuominen, Pekka Karilainen, Jouko Grönroos, Mikko Heikkilä, ja Esa
Kajanus, varajäseniksi Leena Mäenpää ja Jarmo Lindroos.
9 § Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka tarvittaessa
yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
Vuonna 2017 valittiin toiminnantarkastajaksi Sinikka Jalkanen ja varatoiminnantarkastajaksi Jari
Vainio.
Päätös: Toiminnantarkastajaksi Sinikka Jalkanen ja varatoiminnantarkastajaksi Jari
Vainio.
10 § Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Päätös: Muita asioita ei ollut.
Yhdistyksen vuosikokous suosittaa hallituksen Hankaveden kalastuskunnan päätöksen vahvistamista,
että verkkojen maksimikokonaismäärä per henkilö on 60 metriä ja solmuväli 50 mm, tieto yhdistyksen
kotisivulle.
Suositellaan myös, että hallitus päättää esittää polttomoottorikäytteisten laitteiden kieltoa Voilammella
Ähtärin eteläiselle osakaskunnalle (pj Ari Hyvölä), perusteena, että lampi on pienikokoinen ja matala.
11 § Kokouksen päättäminen
Kun muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:40.

Vakuudeksi:
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