KARHOISMAJAN VESIREITIT

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous

7.5.2006

Aika
Paikka

7.5.2006 kello 17.00 – 18.45
Hakoniemen saunan kerhotila, Kankaanpää

Läsnä
hallituksen
edustajat

Asko Riitahuhta
Uki Kiviranta
Pertti Kukkumäki
Tapio Hietaoja
Tapio Hemiä
Anssi Joutsenlahti
Antti Rekola
Eila Sikala
Antero Saarivirta
Irja Virtanen
Aimo Viitanen
Erkki Sikala
Arto Anttila

muut osanottajat

puheenjoht.
varapuheenjohtaja

siht.

1
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Asko Riitahuhta avasi kokouksen ja toivotti
kaikki osanottajat tervetulleiksi kokoukseen ja kertoi samalla
tärkeimmät kohdat hallituksen toimintalinjoista.
2
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3
Työjärjestys
Käsitellään seuraavat asiat: tutkimustilanne, rahoitustilanne,
toimintakohteet ja tiedotukset.

4
Pöytäkirjantarkastajat
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Hemiä ja Tapio
Hietaoja.
5
Tutkimustilanne
Asko Riitahuhta on ollut yhteydessä Vesa Arvoseen joka tekee
diplomityön kahdesta ojasta Kyrvönoja ja Hapuanoja hinta 3000
euroa. Hän on lupautunut tulemaan lähiaikoina.
Ramboll on konsulttiyhdistys joka esittää ratkaisuja. Hankkeeksi on
sovittu 11300 + alv + 1 kokous paikkakunnalla ja maastokäynnit.
Rahoituksen pitäisi riittää 10 ojan tutkimiseen, tekniikka arvioidaan
paikanpäällä. Ympäristökeskus on asiassamme voimakkaasti mukana
ja toivotaan että kumpikin työ tuottaisi tuloksia. Ojasuodatuksista
vastaavat Asko Riitahuhta ja Tapio Hemiä.

6
Rahoitustilanne
Anssi Joutsenlahti kertoi, että Tilitoimisto on maksanut Pekka Nahin
sosiaalikulut ja 2 muuta laskua. Nahille jäi vielä velkaa 409 euroa.
Uki Kiviranta on selvittänyt tarkan tiedon rahoitustilanteesta.
Joten meillä on nyt:
- tarkka tieto rahallisesta tilanteesta
- tarkka tieto ympäristöhankkeista
- EAKR 78.800 kokonaisarvo josta rahassa on 76 %
- rahaa 54240 euroa ja 24560 talkootyön arvo.
Hanke alkoi helmikuulla, rahoituspäätös tuli kesäkuulla ja
ensimmäinen maksatushakemus olisi pitänyt tehdä 31.10.2005 ja
toinen heti vuoden alussa. (Näitä ei ole tehty)
Ykköstehtävänä onkin nyt maksatushakemuksen tekeminen ja
selvittäminen kuinka tarkka kirjanpito vaaditaan.
Rahoitukset haetaan ensimmäisenä (kaupunki ym.)
Perustettavaksi tulevat hankkeen vetäjän tehtävät ja ohjausryhmä.
Valkeajärven osalta on jo jätetty luettelo talkootöistä ja muilta
järvitoimikunnilta odotetaan vastaavia luetteloita.

7
Toimintakohteet
Alkuperäiset tutkimuskohteet jotka on liitetty rahoitushakemukseen
ovat vanhentuneet. Tarkoituksenmukaista on muuttaa niitä tämän
hetken tilanne vastaaviksi ja mahdollisiksi käytännön mukaisiin
toteutuksiin.
Ympäristökeskuksessa on huomattu, että meillä on työt tehty.
Uki Kiviranta jatkaa projektin viemistä eteenpäin hallituksen
yksimielisellä tuella.
8
Tiedotukset
Laaditaan jäsenkirje jossa kerrotaan nettisivujen avaamisesta
Tapio Hemiä on tehnyt mittavan työn asiassa. Liitetään mukaan
luettelo hallituksen jäsenistä ja jäsenmaksukaavake.
Mahdollisesti myös luettelo järvitoimikunnan edustajista.
Hoidetaan tiedot jäsenyhdistysrekisteriin ja muihin yhteistyöelimiin
muuttuneiden yhteistietojen osalta. Sihteeri hoitaa.
Tiliasioiden tiedottamisen hoitaa Anssi Joutsenlahti.
9
Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään heti kun ympäristötiedot on saatu.

10
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Asko Riitahuhta päätti kokouksen 18.45

Kokouksen puolesta
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