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

27.1.2013, klo 17.00 – 20.25
Asko ja Sirkka Riitahuhdan kotona

1. Tilaisuuden avaus ja järjestäytyminen
Tilaisuudesta on ilmoitettu sähköpostilla ja puhelimitse 21.1.
Kokouksen avasi yhdistyksen pj. Asko Riitahuhta
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Asko Riitahuhta ja sihteeriksi Jorma Järvensivu.
3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
4. Pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jouko Ihanamäki ja Pertti Kukkumäki.
5. Kaveri III projektin päättymisen jälkeinen tilannekatsaus, projektipäällikkö
Projektipäällikkö Jorma Järvensivu esitteli Kaveri III loppuvaiheita, projekti
päättyi 2011. Platikan laskeutusaltaan virallistaminen on vireillä
Maanmittauslaitokselle.
Äpätinjärven venevalkama jäi ruoppaamatta, samoin osa järvenrannan
vesakoista jäi raivaamatta.
Projektin EAKR-rahoituksesta jäi pieni osa käyttämättä.
6. Järvien keskivesipinnan mahdollisten muutosten suunnittelemisen tarjousten vertailu
ja suunnittelijasta päättäminen
Käytiin lävitse saadut tarjoukset ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko.
Tarjoushinnoissa oli huomattavaa hajontaa, halvin tarjous oli 14880 € (sis.
ALV) ja kallein tarjous oli 28210 € verollisena. Kaikilta kolmelta pyydetyltä
saatiin tarjous. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.
Tarjouksista pyydetään tarkennus, kun Hapuanjärvet jätetään keskivesipinnan
vakioimisen ulkopuolelle, samalla kysytään muutamia muita tarkennuksia.
Tilausta ei voida vielä tässä vaiheessa tehdä, kun EAKR-rahoituksen
saamisesta ei ole vielä päätöstä.
7. Päätetään uuden ELY- keskukselta haettavan EAKR- rahoitusavusta saavan
projektin käynnistämisestä selvittämään järvien keskivesipinnan mahdollista
vakioimista
Päätettiin tehdä EAKR-projektihakemus osarahoituksen saamiseksi, hakemus
lähetetään ELY- keskukselle Turkuun tammikuun loppuun mennessä.
8. Päätetään muista ELY- keskukselle lähetettävään hakemukseen kirjattavista
kunnostustöistä, vesi- ja sedimenttinäytteet, koekalastus, järvien syvyyskartoitus ja
siihen tarvittavien korkeustietojen tuominen järvien rantaan.
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ELY- keskukselle lähetettävään hakemukseen ei kirjata
sedimenttinäytteiden ottamista, eikä koekalastusta.
Järvien keskivesipinnan vakioimisen suunnittelun lisäksi ostopalveluihin
laitetaan, järvien syvyyskartoitus, vesinäytteiden ottaminen,
korkeuspisteiden tuominen järvien rantaan ja pohjapatojen rakentaminen.
Henkilökustannuksiin kirjataan projektipäällikön palkkakulut, välilliset
kustannukset ilmoitetaan palkkakustannuksista prosenttimääräisenä (flat
rate 20 %) laskennan mukaan.
Muihin kustannuksiin kirjataan erilaisia pientarvikkeita.
Luontoissuorituksien määrä tarkistetaan, yleinen maksimi on 25 %.
9. Kunnostusprojektin omanrahoituksen hankkiminen
Käytiin lävitse alustava talousarviolaskelma ja siinä esitetyt rahoituksen
hankkimistavat.
10. Palvelu- ja Yritysoppaan tekeminen keväällä 2013
Päätettiin, että Palvelu- ja Yritysopasta ei tehdä vuonna 2013, vaan 2014.
11. Muu varainkeruu
Päätettiin järjestää arpajaiset ja arpojen myyntisummaksi laitetaan 5000 €.
Osakaskunnan osuusmaksujen kerääminen, kaupungille ja seurakunnalle
lähetetään avustuspyyntö.
12. Nettisivujen päivitys
Päätettiin lisätä aineistoa nettisivuille, asiaa hoitaa Jorma Järvensivu ja
Tapio Hemiä.
13. Muut asiat
Platikan altaan pohjan tyhjennystä mahdollisesta lietteestä selvitetään
kesällä 2013.
Järvien rannoille tulleita vesakoita poistetaan talkoilla, koskien ainakin
Äpätinjärveä.
Tilinpäätösasiat käsitellään seuraavassa kokouksessa.
14. Seuraavan kokouksen aika ja paikka
Seuraava kokous pidetään 10.3.2013, klo 17.00 Riitahuhdassa.

15. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja kiitti ja päätti kokouksen klo 20.25.
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