KARHOISMAJAN VESIREITIT

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous

9.12.2007

Aika
Paikka

9.12.2007 kello 15.15 – 17.00
Hakoniemi

Läsnä

Asko Riitahuhta
Uki Kiviranta
Pertti Kukkumäki
Tapio Hietaoja
Antti Rekola
Tapio Hemiä
Arto Kukkumäki
Anssi Joutsenlahti
Eila Sikala

puheenjoht.

siht.

1
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Asko Riitahuhta avasi kokouksen.
2
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3
Asialista
Tulevaisuuden suunnittelu Uki Kiviranta on lähettänyt kaikille
3 hanketta koskevan alustavan suunnittelu luonnoksen.
Arvosen työ.
Uki Kivirannan työn jatkuminen.
4
Pöytäkirjantarkastajat
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Hietaoja ja Tapio Hemiä.
5
Toiminta ja kustannusarvio
Rahoituskohteet ja rahoituksen tarve: Kohteita ojavesien puhdistus
Rambollin ja Arvosen suunnitelmien mukaan, joille haetaan avustusta.
Tässä vaiheessa jätetään pois Jokelanoja jonka toteutus vaatii luvat.
Ja mahdollisuutta haetaan myös töiden suorittamiseksi yhteistyössä Vekuvin
kanssa.
Lisätään kuitenkin alustavaan suunnitelmaan Pukkioja.
Neuvotellaan vielä myös Seurakunnan kanssa Majajärvessä olevasta
puhdistamosta, joka on käyttöön nähden riittävä, mutta käytössä on suuria
eroja ja nämä aiheuttavat ongelmia. (Ramboll)
Viranoja suunnitelmat ovat myös valmiina, joten sille myös haetaan
rahoitusta (Arvonen).
Pienempien ojien työt tehdään talkootöinä.
Kaislojen niitto pidetään samalla hintatasolla vuosina 2008 – 2009.

Kasvien poisto, vesisammal Suutarissa ja Äpätissä.
Suutarinjärven ruoppausta jatketaan.
Kuhanistutusta jatketaan.
Hankkeenvetäjän palkkaa haetaan 1000 euroa /kk vuosikokouksen jälkeen.
Jorma Järvensivu on alustavasti suostunut hankkeen vetäjäksi.
Uolevi Kivirannan mahdollisesti muualle siirtymisen jälkeen.
Keskusteltiin tulevista toimenpiteistä jotka hyväksyttiin.
6
III-hanke
Päätettiin ryhtyä Karhoismajan vesireitit III -hankkeeseen siltä pohjalta,
jonka edellisen II-hankkeen vetäjä Uolevi Kiviranta on esittänyt 8.12.2007
päiväämässään ja eri osissa hallituksen jäsenille lähetetyssä muistiossa
”Karhoismajan vesireitit III –muistio”.
Valtuutettiin puheenjohtaja Asko Riitahuhta ja varapuheenjohtaja Uolevi
Kiviranta em. muistion pohjalta laatimaan hankkeen rahoitushakemus ja
ryhtymään muutenkin tarvittaviin toimiin mm. viranomais- ja virallistahojen
kanssa hankkeen käynnistämiseksi. Kivirannan kyseinen muistion on tämän
pöytäkirjan liitteenä.
7
Arvosen työ
Vesa Arvonen on saanut valmiiksi diplomityönsä.
8
Uolevi Kivirannan työsuhde
Uolevi Kivirannan työsuhde päättyy vuoden lopussa. Päätettiin jatkaa
työsuhdetta seuraavaan vuosikokoukseen asti.
9
Muut asiat
Yhdistyksemme alueella tapahtuu. Kurkikorven mummulassa järjestetään
harppu-huilu –konsertti 18.12.2007.
10
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Asko Riitahuhta päätti kokouksen 17.00.
Kokouksen puolesta

Asko Riitahuhta
puheenjohtaja

Eila Sikala
sihteeri

Tapio Hietaoja
pöytäkirjantarkastaja

Tapio Hemiä
pöytäkirjantarkastaja

