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Ähtärin Voilammen vesienhoitoyhdistys ry   

 

Pöytäkirja 
Vuosikokous 2020      
Aika: Sähköpostikokous avataan sihteerin lähettämällä sähköpostilla yhdistyksen jäsenille perjantaina 

15.5.2020 ja sulkeutuu perjantaina 22.5.2020 klo 17:00. Jatkuu Live-kokouksena la 30.05.2020. 
Läsnä sähköpostikokouksen osiossa: Jouko Grönroos, Mikko Heikkilä, Pekka Karilainen, Esko ja Eila 

Tuominen, Sinikka Jalkanen, Helena Koskinen, Jukka ja Aulikki Salomaa, Esa Kajanus, Eeva-Liisa 
Kulju, Matti Ojaniemi ja Sirpa Ojaniemi, yhteensä 13 jäsentä. 

 

1 § Kokouksen avaus 
Yhdistyksen Pekka Karilainen avasi kokouksen: 
ARVOISAT VOILAMMEN YSTÄVÄT 
Elämme poikkeuksellista korona-aikaa ja siksi niin kuin Mikko kutsussa kertoikin, kokous on 
poikkeuksellisesti sähköpostikokouksena. 
Voilampi on meille kaikille se tärkein, miksi kokoustamme ja toimimme. 
Yhdistystoimintamme aikana olemme saaneet yhteiskunnalta mielestäni sievoisen summan avustusta n. 
25000 euroa, jos tähän lisätään rahaksi muutettuna kaikki kökkätunnit, on summa huomattavasti 
suurempi. 
Kolmen kopla (pj, vpj., sihteeri) hallituksen siunaamana esitti yhdistyksen jäsenille vapaaehtoisen 
rahankeräyksen perustuen yhdistykselle hankittavan kaislaniittokoneen hankkimiseksi. 
Hanketta kuvattiin tärkeäksi Voilammen hyvinvoinnin kannalta. 
 
Vaikka hanke oli vapaaehtoinen, en voi olla tyytyväinen tulokseen, jos suhteutetaan saatua avustusta 
ranta-asukaslukuun, summa on noin 80 euroa. Niin ikään, jos summalla peilataan yhteiskunnalta saatua 
summaa, on todettava, että lähinnä ranta-asukkaiden kiinnostus Voilampea kohtaan on lähes olematon. 
Tasokkaan niittokoneen hankinta olisi ollut ehdottoman tärkeä työn joustavuuden ja ajankäytön kannalta 
 johtuen edellisistä on johtopäätöksen aika. 
Ilmoitan jäsenistölle, että hallituksen on aika katsella uusi puheenjohtaja, se on toimintamme jatkamisen 
kannalta tässä tilanteessa ehdoton. 
 
Livekokouksen 30.5.2020 puheenjohtajan avauksen pääkohdat: 
- Voilammen virtaus poikkeuksellisen pitkän aikaa n. 2,5 viikkoa Hankavedestä Voilampeen 
- Siika on sittenkin menestynyt Voilammessa 2 kalastuskertaa molemmilla kerroilla 1 siika. 
- Metsähallitus ei osallistunut avustukseemme. 
- Hulevedet ja jätevedet Ähtärin päästä on saatava kuntoon. 
   
 
2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa  
Esitys: Puheenjohtajaksi Pekka Karilainen ja sihteeriksi Mikko Heikkilä. Pöytäkirjantarkastajiksi Jouko 
Grönroos ja Eila Tuominen. 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti 
 
3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Korona-aikana on suositus kehitellä uudenlaisia menetelmiä, jotta yhdistyksen asiat saadaan päätökseen. 
Koska suuri osa yhdistyksen jäsenistä on yli 70-vuotiaita, livekokous ei voida pitää. 
Esitys: Hyväksytään kokous pidettäväksi sähköpostikokouksena ja todetaan kokous lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi. 
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Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
Esitys: Hyväksytään tämä esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
5 § Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto, liitteenä 
Esitys: Merkitään liitteenä olevat tilinpäätös, vuosikertomus toiminnantarkastajan lausunto tietoon 
saatetuiksi.  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.   
  
6 § Päätetään v. 2019 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille              
Esitys: Päätetään v. 2019 tilinpäätöksen vahvistamisesta, ja myönnetään vastuuvapaus hallituksen 
jäsenille ja muille vastuuvelvollisille.  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
. 
 
7 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 
Esitys: Hyväksytään liitteenä olevat asiakirjat jäsenmaksuksi vuodelle 2020: ei liittymismaksua, 
henkilöjäsen 20 €, yhteisö: 200 €  
Päätös: 11 jäsentä hyväksyi esityksen sellaisenaan, Esko ja Eila Tuominen esittivät lisäksi, että uusi 
hallitus viimeistään heinäkuussa pohtisi ja tarkentaisi vuoden 2020 suunnitelmaa ja ilmoittaisi siitä kaikille. 
Hyväksyttiin esitys. 
 

 
8 § Vahvistetaan hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä ja valitaan hallituksen jäsenet ja 
varajäsenet 
Vuonna 2019 hallituksen jäsenmääräksi hyväksyttiin 5 varsinaista ja 3 varajäsentä. Valittiin hallituksen 
jäseniksi Esko Tuominen, Pekka Karilainen, Jouko Grönroos, Mikko Heikkilä, ja Esa Kajanus, 
varajäseniksi Tomi Holkkola, Leena Mäenpää ja Eeva Lindroos.  
Esitys: Jatketaan entisellä hallituksella 
Päätös: Kokous keskeytettiin ja jatketaan livekokouksessa. 
 
Kokousta jatkettiin livekokouksena lauantaina 30.5.2020 Karilaisen terassilla, klo 15:20-16:30. 
Jatkokokouksen osallistujat: Pekka ja Maija-Liisa Karilainen, Jukka Salomaa, Esa Kajanus, Tomi Holkkola 
ja Mikko Heikkilä. 
Päätökset: Koska aikaisemmin valitut pöytäkirjantarkastajat Jouko Grönroos ja Eila Tuominen eivät enää 
olleet livekokouksessa, heidän tilalleen livekokoukseen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Salomaa ja 
Maija-Liisa Karilainen. Pitkän keskustelun jälkeen vuoden 2020 hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin 3 
varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Hallitukseen valittiin Pekka Karilainen, Tomi Holkkola ja Mikko 
Heikkilä, varajäseneksi Esa Kajanus. Vuoden 2021 alussa pidettävässä yhdistyksen kokouksessa valitaan 
uusi hallitus. 
 
9 § Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka tarvittaessa yksi 
tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa 
Vuonna 2019 valittiin toiminnantarkastajaksi Sinikka Jalkanen ja varatoiminnantarkastajaksi Jari Vainio. 
Esitys: Entiset jatkavat. 
Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

10 § Yhdistyksen kesän 2020 toimenpiteet. 
Yhdistys anoi ELY-Keskukselta avustusta kaislakeikkurin ostoon, mutta anomusta ei hyväksytty. Sitä 
vastoin yhdistyksen jäsenistölle suunnattu keräys tuotti 1900 €. Ähtärin kaupungille tehty 2500 € anomus 
lähinnä kaislojen kuljetuskärryn ostosta, hakemuksesta tehdään päätös 10.5.2020 kokouksessa. Lisäksi 
on tehty Metsähallitukselle 1000 € hakemus Metsähallituksen omistaman rannan siivouksesta, siitä 
saadaan päätös toukokuun lopulla. 
Esitys: Pyritään tavalla tai toisella hankkimaan kunnollinen noin 3000 € maksava kaislaleikkuri ja aloitetaan 
talkoilla kaislojen leikkaaminen ja kuljettaminen sovittuun kohteeseen. Hoitokalastusta ei tehdä tänä 
kesänä. 
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Päätös: Todettiin, että tässä vaiheessa tärkein asia on ensin saada Voilampeen tulevat Pitkäahontien 
omakotitalojen päästöt ja teollisuusalueen hulevedet loppumaan, ja vasta sen jälkeen kaislojen niitto 
toteuttaa. Järven tilannetta parantaisi se, jos saataisiin Jami Ahon esiselvityshankkeessakin mainitsemana 
keinona parantaa Väinänpuron virtausta. Yhdistyksen jäseniltä kerätyt rahat ja myös kaupungilta saatu 
avustus käytetään tänä vuonna tähän hallituksen tarkemmin määritellyin toimenpitein. 

11 § Kaupungilta selvitys koskien Pitkäahontien omakotitalojen päästöjä ja kaupungin 
teollisuusalueen hulevedet.  
Päätös: Pyydetään Ähtärin kaupungilta selvitys kesäkuun 2020 loppuun mennessä, mihin toimenpiteisiin 
kaupunki ryhtyy näiden ongelmien poistamiksi. Harkitaan myös kantelun tekemistä aluehallintovirastolle, 
mikäli asia ei saada korjaantumaan. 

12 § Yhdistyksen tulevaisuus/jatko 
Päätös: Yhdistyksen jatkosta päätetään vuoden 2021 alussa pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. 
 

11 § Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:30. 
 
 
 

Vakuudeksi: 
 
 
 Pekka Karilainen   Mikko Heikkilä 
 puheenjohtaja      sihteeri 
 
 
Pöytäkirja tarkistettu sähköpostikokouksen osalta (1§ - 7§) 
 
 
 
 Jouko Grönroos   Eila Tuominen 
 
 
 
Pöytäkirja tarkistettu livekokouksen osalta (8§ - 11§) 
 
 
 
 Jukka Salomaa   Maija-Liisa Karilainen  


