Karhoismajan vesireittien kunnostusyhdistys ry

Pöytäkirja

2.6.2010

Karhoismajan vesireittien kunnostusyhdistys ry:n
ja Kaveri III, hallituksen / ohjausryhmän kokous
Aika:
Paikka:
Läsnä:

16.5.2010, klo 17.00 – 20.40
Asko Riitahuhdan kotona, Riitahuhdantie 78
Liitteenä nimilista

1. Tilaisuuden avaus ja järjestäytyminen
Tilaisuudesta on ilmoitettu sähköpostilla 13.5.2010 ja puhelimitse 13.5.
Kokouksen avasi yhdistyksen puheenjohtaja Asko Riitahuhta.
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Asko Riitahuhta ja sihteeriksi Jorma Järvensivu.
3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
4. Pöytäkirjan tarkastaminen
Tarkastajiksi valittiin Tapio Hemiä ja Pertti Kukkumäki.
5. Kaveri III projektin jatkuminen ja järvivastaavien tilannekatsaus
Kaveri III jatkoaikahakemus vuodelle 2010 on hyväksytty ja päätösasiakirja on
saatu.
Syksylle 2009 ja talvelle 2010 suunnitelluista kunnostuskohteista on toteutettu
Viranojan pato ja työmaatie, lisäksi tehtiin Jaakkolanojan pato ja
laskeutusallas talvella 2010.
Platikan laskeutusallaspaikkaa ja patoaluetta on käyty katsomassa
paikanpäällä ja tehty työmaasuunnitelmia. Metsänhoitoyhdistyksen edustaja
on tehnyt alueen metsästä ja maapohjasta käyvän arvon laskelman.
Laskelman tietoa käytetään alueen vuokrasopimusta tehtäessä.
Holmantien Kyrvönojan siltarumpu uusitaan kesän 2010 aikana, rumpuputki
on jo kaupungin toimesta tilattu.
Valkiajärvi
Katiskasta ja verkosta on jo saatu muutama kuha.
Kesän 2010 kuhan istutukset huolehtii osakaskunnat yhdessä Karvianjoen
kalastusalueen kanssa, joka maksaisi 50 % istutuskuluista.
Majajärvi
Järven keskivesipinnan vakiointi kiinnostaa järven käyttäjiä.
Rantaan kaadettuja risuja on tarkoitus käyttää ruoppausmaiden alustana.
Keväisestä nyt olemassa olevasta vesipinnasta on vielä vähän varaa laskea.
Hapuanjärvet
Viranojan laskeutusaltaan ja padon vaikutus on parantanut veden laatua ja
näkyväisyyttä.
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Keskivesipinnan vakiointi olisi tarpeen Hapuanjärvillä, vesipinnan
korkeusvaihteluita voitaisiin mitata Antti Rekolan rantaan asennettavan
mitta-asteikon avulla. Kevään vesipinnasta on vielä vähän varaa laskea.
Viranojanpadosta menee vielä kevään tulvavesiä vähän ylitse, tilannetta
seurataan ja tarvittaessa tehdään patoon muutoksia.
Äpätinjärvi
Rantapuskia on vielä vähän raivaamatta Kivimäen Jounin alueella.
Muut kunnostuskohteet
Paarlammin alueella on keväällä tehty laskeutusallas ja vesi on ohjattu
kulkemaan vanhaa uomaa pitkin.

6. Käsitellään vuoden 2009 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien kertomus.
Päätetään tilinpäätösaineiston esittämisestä vuosikokoukselle.
Vuoden 2009 tappio 2072,40 € esitetään hyväksyttäväksi ja hallituksen
allekirjoittama tilinpäätösasiakirja viedään tilintarkastajille.
Hyväksyttiin toimintakertomus esitettäväksi vuosikokoukselle.
7. Käsitellään vuosikokoukselle esitettävät vuoden 2010 toimintasuunnitelma ja
talousarvioesitys.
Käsiteltiin ehdotus toimintasuunnitelmaksi, suunnitelma hyväksyttiin
pienin lisäyksin esitettäväksi vuosikokoukselle.
Käsiteltiin 2010 talousarvioehdotusta päätettiin esittää vuosikokoukselle
täydennettyä talousarviota siten, että huomioidaan Kaveri III projektin
ELY-keskuksen rahoitusosuus täysimääräisenä.
Talousarviossa esitetään jäsenmaksun suuruudeksi 10 € / jäsen.
Vapaaehtoista talkoomaksua pääosin 80 € tila josta ei ole järvien
kunnostustalkoisiin osallistuttu. Järvivastaavat tarkistavat talkoolistan
ennen laskujen lähettämistä.
8. Platikan / Kyrvönojan pohjapadon / laskeutusaltaan tekeminen ja maanomistajan
kanssa tehtävän sopimusasiakirjan hyväksyminen.
Maanomistajan kanssa on käyty neuvotteluja talven 2010 aikana,
sopimuksen luonnospaperit on lähetetty maanomistajalle ja hallituksen
jäsenille.
Päätettiin, että Jorma Järvensivulla on valtuudet neuvotella sopimus
valmiiksi.
9. Karjoismajan vesireitit lehden tekeminen vuodelle 2010
Päätettiin tehdä lehti vasta vuoden 2011 keväällä, sillä tämän vuoden
parhain aika on mennyt ohitse.
10.

Arpajaisten mahdollinen järjestäminen
Päätettiin järjestää arpajaiset, arpojen määrä 2000 kpl, myyntihinta 2,50 €
arpa.
Valmistelevat työt tehdään 15.6. mennessä, päävastuullisena toimii Anssi
Joutsenlahti. Sovittiin voittojen hankkijoista, että vältytään päällekkäisistä
hankinnoista.

11.

Muu varainkeruu
Ei päätetty muista varainkeruista.
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12.

Vuosikokouksen pitoajan päättäminen
Vuosikokous pidetään 6.6.2010, klo 17.00.

13.

Muut asiat
Yhdistyksen nettisivuille laaditaan kiitokset asianomistajina toimineille
Kankaanpään Worksille ja Kankaanpään seurakunnalle, kirjoituksen laatii
Tapio Hemiä

14.

Seuraavan hallituksen ja Kaveri III ohjausryhmän kokouksen aika ja paikka sovitaan
myöhemmin.

15.

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja kiitti kokouksesta ja päätti sen klo 20.40.

Asko Riitahuhta
puheenjohtaja

Jorma Järvensivu
projektipäällikkö

Pöytäkirjan tarkastajat

Tapio Hemiä

Pertti Kukkumäki
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