Karhoismajan vesireittien kunnostusyhdistys ry

Pöytäkirja

5.1.2012

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

29.12.2011, klo 17.00 – 19.35
Asko ja Sirkka Riitahuhdan kotona

1.

Tilaisuuden avaus ja järjestäytyminen
Tilaisuudesta on ilmoitettu sähköpostilla ja puhelimitse 28.12.
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 Tapio Hietaoja.

5.

Kaveri III projektin tilannekatsaus, projektipäällikkö ja järvivastaavat
Kaveri III projektin käytännön työt on tehty.

6.

Käsitellään yhdistyksen ja Kaveri III rahatilanne vuoden 2011 lopulla
Yhdistyksen rahatilanne 29.12.2011 oli 2259,30 €, kaikki Kaveri III projektille
tulevat laskut on maksettu.

7.

Palvelu- ja Yritysoppaan mainosrahojen saaminen 2011
Palvelu- ja yritysoppaan mainoksien maksaminen on toteutunut hyvin,
muutama pieni lasku on vielä maksamatta.

8.

Muu varainkeruu, jäsenmaksujen tulot
Jäsenmaksuja on kertynyt vuodelle 2011 marraskuun loppuun mennessä
1370 €.

9.

Kaveri III projektin töiden toteutuminen:
- Platikan laskeutusallas ja patoalueen vuokran maksaminen, alueen
mittauksen pohjalta, mittaus on tehty Metsähoitoyhdistys Karhun toimesta.
- Vuokratun laskeutusallasalueen määräalan ilmoittamisen
Maanmittauslaitokselle tekee metsähoitoyhdistys.
- Projektin päättäminen, maksatushakemuksen, loppuraportin ja
seurantaraportin tekeminen vuoden 2012 alussa.
- Talkootöiden toteutuminen on tuntimääräisesti täyttynyt aikaisemmin.
Äpätinjärven rantapuskia on vielä vähän raivaamatta, raivaustyöstä sovittiin,
että järvivastaava Juha Kukkumäki keräisi talkooporukan ottaen yhteyttä
muihin järvivastaaviin.
Aikaisemmin kirjattujen talkootuntien lisäksi kirjataan listoihin uudet tunnit.
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10.

Kalastusseuran toimesta toteutettu kuhan istutus
Kuhaa istutettiin loppukesästä Valkiajärveen noin 1750 kpl ja Majajärveen
1500 kpl. Aikaisempina vuosina istutettua kuhaa on jo vähän saatu
pyydyksiin.

11.

Järvien kunnostustoimet kesällä 2012
Seuraavaksi selvitetään uuden projektin käynnistämistä koskien järvien
kesävesipinnan mahdollista vakioimista Majajärven, Hapuanjärvien ja
Äpätinjärven osalta. Lisäksi mahdollisena kunnostustoimena selvitettäisiin
veden ilmastaminen happikatoa estämään.
Ruoppaukset saattaa tulla kysymykseen paikallisesti, samoin niittojen
jatkaminen.
Esitettyjen kunnostustöiden suunnitteluun ja toteuttamiseen pyritään
saamaan ulkopuolista rahoitusta, asiaa selvittää Jorma Järvensivu.
Aikaisemmin on kerätty maanomistajilta suostumusta Majajärven
kesävesipinnan vakioimiseen.

12.

Muut asiat
Kankaanpään kaupungin valtuustolle on esitetty järvien kunnostamiseen
rahoitusta.

13.

Seuraavan kokouksen aika ja paikka
Seuraava kokous on 22.1.2012, klo 15.00 Riitahuhdassa.

14.

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja kiitti kokouksesta ja päätti sen klo 19.35.

Asko Riitahuhta
puheenjohtaja

Jorma Järvensivu
projektipäällikkö

Pöytäkirjan tarkastajat

Tapio Hemiä

Tapio Hietaoja
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