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TIEDOTE JÄSENILLE
YLEISTÄ
Palvelu- ja Yritysopas painatettiin kesällä ja on jaettu jäsenille jäsenmaksulappujen
yhteydessä. Lehden mainostuloista suurin osa on jo saatu.
Kesällä tehtyyn kyselyyn järvien kunnostamisesta tuli vain muutama vastaus, vastausten
pienen määrän takia ei voida tehdä mitään tilastollista yhteenvetoa.
KAVERI III PROJEKTI
Kaveri III projekti päättyy 31.12.2011, jäljellä on vielä 3 kuukautta tehokasta työaikaa.
Projektissa on muutamia töitä vielä kesken, joista suurempia ovat:
Kyrvönoja
Ennen lumentuloa pitää tehdä laskeutusaltaan alueelta kaivetun maamassan läjitysalueen
mahdollisesti tarvitsema jälkitasaus. Samassa yhteydessä tarkistetaan pohjapadon kunto ja
tarvittaessa korjataan.
Kyrvönojan pohjaa perataan Holmantien varresta kaivinkoneella syksyllä 2011.
Suutarinjärven lisäruoppaukset
Ruoppausta on tehty Petri Rassin toimesta kesällä 2011, mutta ruoppausta jatketaan vielä
syksyllä.
Haavistonkeitaanojien padot
Patoihin toimitetaan vielä vähän täydennyskiveystä suojaamaan patosydän vanereita.
Painuma on luonnollinen tapahtuma, kun padot on rakennettu kesällä 2008.
Äpätinjärven rantapusikot
Äpätinjärven rannassa on vielä vähän puskien raivausta lähinnä Keitaanrannantien tiehaaran
kohdalla. Muualla aikaisemmin raivatulla alueella on jo kasvanut huomatta vesakko, vesakon
raivaus olisi hyvä tehdä järven jäätymisen jälkeen, esim. koneellisesti. Lisäksi järvinäkymän
kannalta katsottuna pitäisi raivata lepikkoa vanhoista pelto-ojista, alue avautuu näkyviin
Äpätintietä tultaessa Keitaanrannantien risteykseen.
Vanhan venevalkaman ruoppaus on vielä työlistalla, paikka pitää tarkistaa, sillä vanhan
venevalkaman yhteisalue on lunastettu ja liitetty viereiseen kiinteistöön. Mikäli venevalkamaa
ei tehdä, siihen varattu raha käytetään muihin kunnostuskohteisiin.
Järven rantapuskat ovat osaltaan yhteisellä alueella, lepikon osalta tilanne pitää tarkistaa.

Hapuanjärvet
Iso-Hapuan rannassa on vielä vähän raivaamatonta aluetta, alue kohdassa josta mäki alkaa
kaupungin keskustaan päin tultaessa.
Pikku-Hapualla on lähinnä Viranojan patokiveyksien mahdollinen lisääminen, johtuen
normaalista maakerrosten painumisesta. Alueelle on viety kiviä talvella 2011, padon
yläpintaan lisätään tarvittaessa puuta noin 10 cm.
Jaakkolanojan laskeutusallas ja pato
Tarkistetaan tilanne ennen projektin päättymistä ja tehdään mahdollisesti tarvittavat
täydennykset.
Muu vesikasvustojen poisto
Ei tehdä projektin toimesta.
Vesikasvuston koneniitto
Niittoon varattu raha käytetään muuhun kunnostukseen, kun niittoja ei kesällä 2011 tehty.
JÄSENMAKSUT
Jäsenmaksulaput on saatu jakoon kesällä, jos jollakin on vielä maksamatta, toivon maksujen
pikaista hoitamista, että ne saadaan kirjattua kirjanpitoon ennen vuoden lopun tilitoimiston
töiden ruuhkakautta.
KAVERI III PROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN
Maksatushakemus
Seuraava maksatushakemus tehdään vuoden 2012 alussa, samoin loppuraportti ja muut
projektin päättämiseen tarvittavat toimet.
ELY- keskuksen toimesta tullaan työt ja aineisto tarkistamaan ennen viimeisen maksuerän
maksamista. Viimeinen maksuerä saadaan vuoden 2012 alkupuolella.
OTTEITA PÖYTÄKIRJASTA
Vuosikokous pidettiin 8.5.2011 Sataedun tiloissa Kankaanpäässä.
Vuodelle 2011 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Asko Riitahuhta.
Järvitoimikunnat vuodelle 2011

Äpätinjärvi:
Juha Kukkumäki (pj.) ja Jouni Kivimäki (vpj.)
Kauko Loukkalahti, Sampo Karilahti ja Simo Loukkalahti.
Hapuanjärvi:
Jouko Ihanamäki (pj.) Antti Rekola (vpj.)
Asko Riitahuhta, Pekka Äpätti, Tarmo Santikko, Helinä
Hemiä, Heikki Alppi, Lisbeth Rintala, Matti Kovamäki
Majajärvi:
Voitto Ihanamäki (pj.) Anssi Joutsenlahti (vpj.)
Tarmo Santikko, Tarja Klimoff, Aimo Viitanen, Arto Kukkumäki,
Raimo Santikko, Voitto Ihanamäki Timo Kukkumäki
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Suutarinjärvi:
Lauri Huhtala (pj.) Petri Rassi (vpj.) Petri Heino, Raimo Palomäki ja Tarja Kytöharju.
Valkiajärvi:
Tapio Hemiä (pj.), Tapio Hietaoja (vpj.)
Erkki Sikala, Pertti Kukkumäki, Antero Saarivirta, Matti Hemiä ja Jouko Pajunen.

Muutokset vuodelle 2011
Majajärvi Voitto Ihanamäki (pj.) ja Anssi Joutsenlahti (vpj.), Matti Vuorelan tilalle Tarmo Santikko. Suutarinjärvi
Lauri Huhtala (pj.), Petri Rassi (vpj.)
Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Tapio Hemiä.
Rahastonhoitaja Anssi Joutsenlahti toimii hallituksen jäsenenä.
Karhoismajan kalastusseuran Eila Sikalan varaedustaja Pertti Kukkumäen.
Karhoismajan osakaskunnan edustaja hallituksessa Tapio Hemiä, varaedustaja Helinä Hemiä.
Kankaanpään kylän osakaskunnan Tapio Hietaoja varaedustaja on Antero Saarivirta.
Muina hallituksen jäseninä toimivat järvitoimikuntien puheenjohtajat, joiden
varamiehinä hallituksessa ovat ko. toimikuntien varapuheenjohtajat.

Vuoden 2010 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajain lausunto
Vahvistettiin tilinpäätös, tulos 4569,27 € voittoa, liitetään edellisten vuosien tilinpäätökseen.
Hyväksyttiin vuosikertomus ja toiminnantarkastajain lausunto.
Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2010 tileistä ja hallinnosta.

Talousasiat vuodelle 2011
Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Päätettiin jäsenmaksuksi 10 euroa henkilöjäsen ja
300 euroa yhteisöjäsen.

Muu varainkeruu
Vahvistettiin vapaaehtoisen talkoomaksun laskutus samaan aikaan jäsenmaksun kanssa, vapaaehtoisen
jäsenmaksun suuruudet, perussumma on 80 € / kiinteistön edustaja, muut hintaluokat 50 € / yksittäinen käyttäjä
ja ryhmät 100 €.
Lisäksi päätettiin painattaa Palvelu- ja Yritysopas, tuottotavoite on noin 5000 €, josta tuotosta vähennetään
painatus ja postituskulut.
Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio. Vuoden 2011 ylijäämän ennuste on noin 44 €.
Kaveri III suunniteltuja hankkeita toteutetaan rahoituksen mahdollistamissa puitteissa.
Hyväksyttiin Kaveri III projektin aikataulu, projektin asiapaperit ovat pöytäkirjan liitteenä.

Toiminnantarkastaminen vuodelta 2011
Päätösesitys: Hyväksyttiin Hannu Hemiä ja Raimo Santikko toiminnantarkastajiksi, tarkistamaan vuoden 2011
tilit ja toiminta.

Jorma Järvensivu
projektipäällikkö
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