Pöytäkirja Karhoismajan vesireittien kunnostusyhdistys ry:n
hallituksen kokouksesta 19.11.2006 Riitahuhdan tilalla

1 § Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja Asko Riitahuhta avasi kokouksen klo 15.15.
2 § Asialistan hyväksyminen, pöytäkirjantarkastajat.
Valittiin kokouksen sihteeriksi Uolevi Kiviranta vars. sihteerin Eila Sikalan ollessa
estynyt. Hyväksyttiin kokouksen asialista ja valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pertti
Kukkumäki ja Anssi Joutsenlahti.
3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Läsnä olivat puheenjohtaja Riitahuhdan lisäksi seuraavat hallituksen jäsenet tai
varajäsenet: Uolevi Kiviranta, Anssi Joutsenlahti, Antti Rekola, Jouko Ihanamäki,
Tapio Hemiä, Tapio Hietaoja, Pertti Kukkumäki ja Petri Heino. Puheenjohtaja oli
kutsunut kokouksen koolle sähköpostitse/puhelimitse 16.11.2006. Todettiin kokous
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4 § Ensimmäinen maksatushakemus ja päätös.
Todettiin, että Lounais-Suomen ympäristökeskus on hyväksynyt Karhoismajan
vesireitit II -hankkeen ensimmäisen maksatushakemuksen ajalta 18.2.2005 30.4.2006 hakemuksemme mukaisesti. Päätöksen perusteella yhdistys saa hankkeen
rahoituksesta nyt käyttöönsä 14 898,97 €.
Samalla Lounais-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt Karhoismajan vesireitit II
-hankkeelle vuoden jatkoaikaa 31.12.2007 saakka.
5 § Tarkennettu toiminta- ja rahoitussuunnitelma.
Puheenjohtaja Riitahuhta esitteli Karhoismajan vesireitit II -hankkeen ensimmäisen
maksatushakemuksen jättämisen 27.6.2006 jälkeen pj. Riitahuhdan ja varapj.
Kivirannan laatiman tarkennetun toiminta- ja rahoitussuunnitelman, joka korvaa
alkuperäiseen rahoituspäätökseen 17.6.2005 liittyneen suunnitelman.
Todettiin, että uusi suunnitelma on parhaillaan hankkeen valvojan, vanh. insinööri
Timo Haapion ym. tarkasteltavana Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa
mahdollisten huomautusten varalta. Mainittu suunnitelma jaettiin kokouksessa läsnä
olleille kirjallisena.
6 § Toinen maksatushakemus.
Todettiin, että Karhoismajan vesireitit II -hankkeen toinen maksatushakemus ajalta
1.5. - 31.8.2006 on toimitettu 29.10.2006 Lounais-Suomen ympäristökeskukselle.
7 § Hankkeen kolmas maksatushakemus.
Karhoismajan vesireitit II -hankkeen kolmas maksatushakemus kattaa ajan 1.9. 31.12.2006. Hakemuksen laatimisesta vastaa ensisijaisesti varapj. Kiviranta. Hän
totesi, että talkootuntien kirjanpito pitää toimittaa hänelle mahdollisimman pian
vuodenvaihteen jälkeen ja että talkootunnit on pyrittävä kirjaamaan ylös entistäkin
tarkemmin.
8 § Toimenpiteet järvillä.

Todettiin ja hyväksyttiin kesän 2006 toimenpiteet järvillä seuraavasti: koneniitot IsoHapualla ja Majajärvellä; Valkiajärven kasvistokartoitus ruoppaushankkeen takia
(Markku Suominen) ja Valkiajärven ruoppaushankkeen valmistelu (Jorma
Järvensivu).
Keskustelussa Joutsenlahti otti esiin oman niittolaitteen rakentamisen, johon olisi
riittävä tieto-taito. Toistaiseksi kuitenkin pitäydyttiin ostopalveluihin. Yhdistys on
tietenkin kiinnostunut konehankkeesta, jos joku siihen omin voimin ryhtyy.
Tulevaisuudessa niittoja on melko runsaasti sekä Majajärvellä että Iso-Hapuassa, ehkä
niihin ryhdytään seuraavaksi myös Äpätinjärvellä. Valkiajärvellä pärjätään
käsiniitoilla. Suutarinjärven osalta Heino totesi, että sen auttamiseksi ei ole muita
keinoja kuin ruoppaukset, joihin hän toivoi rahaa löytyvän.
Koneniitoista varsinkin Kiviranta totesi, että ensi kesän niitot pitäisi kilpailuttaa jo
varhain keväällä ja varmistaa samalla urakoitsijoiden koneteho ja varsinkin
niittojätteen keräyssysteemi. On myös oltava hyvät suunnitelmat, mitä ja mistä
niitetään sekä kuinka ja minne läjitetään.
9 § Ojasuunnitelmien loppusuora ja tehtävät hankinnat.
Todettiin, että suunnittelijoiden (Ramboll Finland Oy ja Vesa Arvonen) työt ovat jo
varsin pitkällä, ja päätettiin tässä vaiheessa järjestää suunnitelmien takia
maanomistajien tiedotus- ja kuulemistilaisuus mahdollisesti itsenäisyyspäiväviikon
lopulla. Tilaisuuden järjestäminen annettiin pj. Riitahuhdan ja Hietaojan tehtäväksi.
9.1 § Happi- ja pH-mittarit. Määrärahat näiden mittareiden ostoon on varattu
hankkeen budjetissa ja laitteet todettiin tarpeellisiksi. Pertti Kukkumäki ilmoittautui
laitteiden käytöstä ja hoidosta vastaavaksi henkilöksi. Pj. Riitahuhta otti tehtäväkseen
hinta- ym. tietojen hankinnan ko. laitteista ja tarjousten mahdollisesta
kilpailuttamisesta.
9.2 § Hapetus. Hapetusta on ajateltu ensisijaisesti Majajärvelle ja Iso-Hapuajärvelle.
Kukkumäki totesi asiantuntijoiden kanssa keskusteltuaan, että käsitykset hapetuksen
hyödyllisyydestä ovat varsin ristiriitaisia. Asiaa selvittelevät edelleen Kukkumäki,
Joutsenlahti ja Rekola.
9.3 § Lietepumppu. Budjetissa on rahoitus myös reppumalliselle, kannettavalle
lietepumpulle. Todettiin, että toistaiseksi tehokaita pumppauslaitteita on saatavana
riittävästi vuokralle. Reppupumpun tehokkuutta epäiltiin.
10 § Eviran (ent. EELA) ajatus rapututkimuksista Valkiajärven ruton
jälkeisessä tilanteessa.
Eviran tutkija Satu Viljamaa-Dirks on kirjeenvaihdossaan Kivirannan kanssa
tiedustellut mahdollisuutta ottaa Valkiajärvi kohteeksi laitoksen
rapuruttotutkimuksissa. Yhdistyksen hallitus suhtautuu myönteisesti Eviran
hankkeeseen.

11 § Rahoitushakemus kaudelle 2007###2013.
Uuden (= EU:n seuraava rahoituskausi; SATAVESI-ohjelman 2. toimikausi)
rahoituskauden ensimmäinen hakemus pitäisi olla jättövalmiina helmikuussa 2007.
Rahoitusasioita käsiteltiin alustavasti Porissa Satavesi-seminaarissa 2.11.06, jossa
yhdistystä edustivat Kiviranta, Joutsenlahti ja Arto Anttila. Kiviranta kertoi

seminaarin pääterveisinä hallitukselle, että EU-rahoitus mm.
kunnostusyhdistyksemme tapaisille hankkeille vähenee, mutta hyvin perustelluille
hankkeille luvattiin edelleen riittävää rahoitusta.
Hakemusta ryhdytään valmistelemaan pj. Riitahuhdan, Kivirannan ja Joutsenlahden
työryhmässä, ja Arto Anttila on luvannut rahoitus- ja budjetointiasiantuntemuksensa
ryhmän käyttöön.
Todettiin, että yhdistyksen seuraavan budjettikauden rungon muodostavat nyt
valmistuvat suunnitelmat ojavesien suodatuksesta ja käsittelystä. Isomman
suunnittelijan eli Ramboll Finland Oy:n suunnittelukohteissa on ratkaisuehdotuksista
laskettu myös niiden toteuttamishinta. Tämä tarjoaa käyttökelpoisen pohjan 2007 2013 rahoituskauden budjetoinnille.
Tässä kokouksessa listattiin jo alustavasti muutamia muitakin asioita. Ruoppaukset
tulivat esille usealta taholta, ja erityisesti niitä painotti Suutarinjärven osalta Heino.
Ruoppausten suunnittelua tulee jatkaa ja hakea niihin rahoitusta uudella
budjettikaudella.
Myös koneniittojen jatkamista Majajajärvellä ja Iso-Hapuassa ja myöhemmin ehkä
muuallakin (Äpäti, Pikku-Hapua?) haluttiin painottaa.
Esille nousi myös järvien veden pintojen vakiointi.
12 § Uuden hakemuskauden 2007 - 13 toiminta Satavesi-hankkeessa.
Asiaa käsiteltiin Porissa Satavesi-seminaarissa 2.11.06 (vrt. 11 §). Koko toiminta
tulee hallinnollisesti ja rahoituksellisesti liikkumaan tasolla Lounais-Suomen
ympäristökeskus, Satakuntaliitto ja Satakunnan TE-keskus (mukana vielä osaltaan
Varsinais-Suomen TE-keskus, jolle Satakunnan TE-keskuksen kalatalousasiat on
siirretty).
12.1 § Satavesi-hankkeen organisointi, ohjausryhmä ja tukiryhmä. Kaudella 2007
- 2013 (= EU:n seuraava rahoituskausi; SATAVESI-ohjelman 2. toimikausi)
perustetaan maakunnallinen ohjausryhmä , johon kolme osapuolta eli Satakuntaliitto,
L-S:n ympäristökeskus ja Satakunnan TE-keskus nimeävät jäsenet. Ohjausryhmän
tueksi perustetaan tukiyksikkö, johon tulevat em. kolmen osapuolen edustajat +
koordinaattori ja projektihenkilöstö (= lähinnä palkattua henkilöstöä).
12.2 § Vesistöalueryhmät ja teemaryhmät, ja niiden toiminta. Edellä olevan
lisäksi perustetaan vesistöalueryhmät, ja Karhoismajan vesireittien kunnostusyhdistys
on Karvianjoki-ryhmässä (muut: Kokemäenjoki; Eurajoki-Lapinjoki; Selkämeri).
Asioiden alueellisen ulottuvuuden ohella perustetaan vielä kolme teemaryhmää, jotka
ovat 1) tutkimus, 2) ympäristötietoisuus, 3) menetelmät ja teknologia.
12.3 § Karvianjoki-ryhmä, aloituskokous 28.11.2006.
Kankaanpäässä pidettävään kokoukseen ovat menossa Kiviranta, Joutsenlahti ja
Anttila, joille hallitus antoi täydet valtuudet kokousasioiden käsittelyyn yhdistyksen
puolesta.
13 § Seuraava kokous.
Päätettiin pitää seuraava kokous ohjausryhmä-kokoonpanossa vuoden vaihteen
tienoilla, kun maanomistajien ojasuunnitelmia koskeva tilaisuus on pidetty.
Kokouksessa on tarkoitus päättää jo mahdollisista ojasuunnitelmien ensimmäisten
toteutusten aloittamisesta. Samoin on tarkoitus tarkastella ja tarvittaessa edelleen
tarkentaa voimassa olevaa toiminta- ja rahoitussuunnitelmaa (vrt. 5 §) sekä

valmistella uutta rahoitushakemusta 2007###13.
14 § Verotuspäätös vuodelta 2005.
Puheenjohtaja esitteli yhdistyksen verotuspäätöksen vuodelta 2005. Todettiin, ettei
yhdistystä ko. vuotena verolle pantu.
15 § Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja Riitahuhta päätti kokouksen klo 17.50.
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Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua ja
päätöksiä vastaavaksi.
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