Karhoismajan vesireittien kunnostusyhdistys ry
29.12.2009
Pöytäkirja
Karhoismajan vesireittien kunnostusyhdistys ry:n
ja Kaveri III, hallituksen / ohjausryhmän kokous
Aika:
Paikka:

13.12.2009, klo 16.00 – 19.30
Asko Riitahuhdan kotona, Riitahuhdantie 78

1. Tilaisuuden avaus ja järjestäytyminen
Tilaisuudesta on ilmoitettu sähköpostilla 5.12.2009 ja puhelimitse 5.- 7.12.
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Asko Riitahuhta ja sihteeriksi Jorma Järvensivu.
3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esitetty esityslista.
4. Pöytäkirjan tarkastaminen
Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pertti Kukkumäki ja Tapio Hemiä.
5. Järvivastaavien tilannekatsaus, Kaveri III
Kuultiin järvivastaavien tilannekatsaus, kunnostuskohteista tuli esille
seuraavaa:
- Valkiajärven osalta tilanne on hallinnassa.
- Platikan kunnostus on vielä odotusvaiheessa.
- Majajärven / Pukkiojan työt ovat kesken.
- Iso-Hapua rannan risukot on raivattu ja niitto tehty, kuhia ei ole vielä istutettu.
- Seurakunnan leirikeskus Hakoniemen jäteveden puhdistamoon ei ole budjetoitu
vuodelle 2010 mitään. KVVY tekee sovitut vuotuiset mittaukset ja mittausraportti
saadaan meidän käyttöön.
- Pikku-Hapuan osalta suunniteltu laskeutusallas on tehty kesällä 2009, sekä
Viranojaan tehtävästä pohjapadosta on tarjouspyynnöt lähetetty viidelle urakoitsijalle.
Padon rakentamisen tarjousten jättöaika päättyi 4.12., määräaikana ei tullut yhtään
tarjousta, Jälkeenpäin on saatu yksi tarjous Jorma Ruuhimäeltä, tarjous sisältään
työn lisäksi padon tukirakenteet ja suodatinkankaan, muiden materiaalien
ostamisesta sovitaan erikseen.
6. Kaveri III maksatustilanne
Kaikki projektille tarvittavat rahat pitäisi kerätä.
Lainaa on osakaskunnilta noin 1500 €, joka maksetaan pois ensitilassa.
Maksamatta on projektipäällikön palkka syyskuulta alkaen.
Maksamattomien laskujen lisäksi on vapaata rahaa tällä hetkellä noin 8000 €.
Hankittava lisärahoitus on noin 16000 – 17000 €.
Lehden ilmoitushankinta ei onnistunut suunnitellusti, rahaa olisi pitänyt saada noin
5000 – 6000 €, mutta saimme vain noin 3000 €.
7. Kaveri III, vuonna 2009 kunnostustöiden toteutuminen
Projektin talkootunnit on saatu täyteen elokuun -09 maksatukseen. Päätettiin jatkaa
talkoita ja tunnit kirjataan, koska talkoisiin osallistumattomilta tahoilta pyydetään
rahaa.
8. Kaveri III jatkohakemuksen tekeminen vuodelle 2010
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Päätettiin hakea Kaveri III projektille vuoden jatkoaikaa, ”vapaamuotoinen”
jatkoaikahakemus allekirjoitettiin pj. Asko Riitahuhdan toimesta ja mukaan
laitettavan liite 1:n allekirjoittaa Jorma Järvensivu.
9.

Pikku-Hapuan Viranojaan tehtävän pohjapadon, tarjoukset ja tilaus.
Päätettiin, että Viranojan padonrakentaminen voidaan tilata Ruuhimäeltä ja
tarvittaessa osa materiaaleista ostaa itse. Ruuhimäen urakkaan kuuluu
varsinaisen padonrakentamisen lisäksi, tarvittavan ”työmaantien” tasaus
Helinä Hemiän metsään ja Viranojan viereen, sekä tarvittava työpohjan
apujäädytys. Ruuhimäen urakan tarjoushinta on 3350 € ALV 0 % ja verollisena
4087 €. Urakan lisäksi pitää ostaa kiviaines ja patosydämen ”filmivanerit”.
kokonaishinta on noin 5500 €.

10.

Platikan alueen ja Kyrvönojan työt, vuonna 2010
Platikan alueen kunnostamisen neuvottelut pitää käynnistää uudelleen
Antero Saarivirran, Heimo Niemisen ja Ossi Takalan kanssa. Sovittiin, että
Järvensivu on yhteydessä ensin Saarivirtaan altaan paikan sopimisesta.
Kaikille osapuolille pitää turvata alueillensa kulkuoikeus.

11.

Jaakkolan kosteikon tekeminen vuonna 2010
Kosteikon tekeminen on kilpailutettu jo II-hankkeen yhteydessä.
Kaivaminen on tehtävä talvella, paikka pitää vielä käydä tarkistamassa,
alue on Pertti Kukkumäen omistuksessa. Maaperä on pinnasta ”ruuppaa”
ja alempana on sininen savi.

12.

Karjoismajan vesireitit lehden tekeminen vuodelle 2010
Karhoismajan vesireitit hankkeiden tiedotuslehti nro 6 ilmestyi 25.8.2008 ja
mainosjulkaisu keväällä 2009. Isommilta yrityksiltä pitäisi saada, joku summa
lehteä vastaa. Päätettiin tehdä jäsenlehti vuonna 2010, sitä varten pitää valita
varainkeruun vastaava, sekä lisäksi pitää määritellä, että kuka missäkin
asioi ja tähän toimintaan tarvitaan ainakin 10 henkeä.
Anssi Joutsenlahden pitäisi ehtiä paneutua laatimaan selvitys ja
rahoitussuunnitelma tammikuussa 17.1. pidettävään kokoukseen mennessä.

13.

Avustushakemus mm. Kankaanpään kaupungille
Selvitetään avustushakemuksen jättämistä kaupungille.

14.

Muu varainkeruu
Järvien rantoja omistavilta yrityksiltä pitäisi saada esim. 1000 € / kiinteistö.
Lisäksi pitäisi ottaa käyttöön vapaaehtoinen talkooavustus.
Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

Arvioitu

15.

16.

Seuraavan kokouksen aika ja paikka
Seuraava kokous 17.1.2010, klo 17.00 Riitahuhdassa, käsiteltäviä asioita
ovat pääosin lehden tekemiseen / varainkeruuseen liittyvät asiat.

17.

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja kiitti vilkkaasta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 19.30.

Asko Riitahuhta

Jorma Järvensivu

puheenjohtaja

projektipäällikkö

Pöytäkirjan tarkastajat

Pertti Kukkumäki

Tapio Hemiä

2

