Karhoismajan vesireittien kunnostusyhdistys ry
Pöytäkirja

17.5.2009

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

17.5.2009, klo 16.00 – 17.00
Pohjois-Satakunnan ammatti-instituutin kokoushuone
Liitteenä nimilista

1. Tilaisuuden avaus ja järjestäytyminen
Tilaisuudesta on ilmoitettu hallituksen kokouksessa 17.4. ja sähköpostilla.
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 esitetyssä muodossa
4. Pöytäkirjan tarkastaminen
Tarkastajiksi valittiin Tapio Hemiä ja Uolevi Kiviranta.
5. Järvivastaavien tilannekatsaus, Kaveri III
Valkijärven oleellisin kohde on edelleen Kyrvönoja ja Platikan suon tilanne - eli
laskeutusaltaan rakentaminen Kyrvönojaan Platikan suon vesille. Metsäkeskuksen
edustajien kanssa käydyissä keskusteluissa M-keskuksen edustajat ovat kritisoineet
altaan suunniteltua sijoituspaikkaa. Hankkeen edistyminen edellyttää nyt em.
metsäkeskuksen kannan selvittämisen, sekä sopimukset työstä maananomistajien
kanssa.
Valkiajärvellä pidetään tärkeänä myös kuhan jatkoistutuksia.
Majajärven kunnostustilanne
Esille tuli Pukkiojan suodatus, maanviljelyksen tuet ja suojakaistat.
Vesi pitää saada pellolta pois.
Latvajärven pellolta ei ole satoa korjattu, maatalouskeskuksen viranomainen
tietää tukiehdoista, haku päättyi 30.4. mennessä.
Hakoniemessä on suunnitteilla viemäröinnin uusiminen, mahdollinen
laskeutusallas voisi olla Hakoniemen alueella, asiaa selvittää Järvensivu.
Suutarinjärven tilanne
Puita on kaadettu ja siihen on saatu lupa Löytökorvelta.
Venevalkama on avattu ja ruoppausmassat on läjitetty Rassin pellolle.
Massat pitää siirtää pois ennen Satavesiryhmän käyntiä. Työhön tarvitaan
kaivinkone ja traktorin peräkärry. Rahaa on kysytty rantakasvuston poistoon.
Tutkitaan mahdollisen järvisammaleen ottamista hyötykäyttöön, asiaa selvittää
Heikki Viljanen.

Suutarinjärjen eteläpään risukko on vielä raivaamatta. Risukko on osin Suutarinjärven
osakaskunnan ja osin Majalahden perikunnan mailla. Majalahtea edustaa
Asianajotoimisto Löytökorpi Oy, joka on antanut luvan risukon raivaamiseen ja
maisemallisin perustein myös varsinaisen puuston kaatamiseen.
Iso Hapua
Järven vesi on vähän aikaisempaa kirkkaampaa, tarkistuksia on jatkettu.
Rantapusikot on pääosin raivattu, raivaamatta on Salmenojan sillan läheisyydessä
olevat pienet alueet.
Järvestä tutkitaan mahdollisen järvisammaleen esiintymiä ja niiden mahdollista
hyödyntämistä.
Tien puoleisella rannalla on vielä vuoden 2008 niittojätteet kerättynä läjälle, ne pitää
poistaa vielä alku kesän aikana.
Äpätinjärvi
Rantapusikot on pääosin raivattu talven 2009 aikana, vielä on raivaamatta
Keitaanrannantien risteyskohdassa olevat pusikot ja vähän leppäpuskaa peltojen
sarkaojassa.
6. Pikku-Hapuan ”avovesialtaan” tekeminen, tarjous ja tilaus.
Keskusteltiin järven eteläpäähän mahdollisesti tehtävästä avovesialueesta,
”altaan” tekemistä samaan aikaan laskeutusojan kanssa. Altaan ruoppaamisen oli
esittänyt urakoitsija Heikki Viljanen käymässään keskustelussa Järvensivun kanssa.
Sovittiin, että asiaa selvitetään meidän taloudellisessa raamissa ja
ruoppausmassojen osalta siten, ettei tarvitse hakea kaivamislupaa. Asiaa selvittää
Järvensivu.
7. Karjoismajan vesireitit lehden tekeminen, kirjoitukset ja mainokset
Mainoslehden tekemisellä saadaan todennäköisesti noin 4000 €, kokoukseen
mennessä oli mainossopimuksia 3575 €:n edestä.
8. Muu varainkeruu
Jäsenmaksuksi esitetään 5 € / jäsen ja yhteisöjäsenmaksuksi 300 €.
9. Muut asiat
Ei ollut
10. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja kiitti kokouksesta ja päätti sen klo 17.00.
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