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

8.5.2015, klo 15.30 – 17.25
Sataedu ammattiopisto Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu 14

1. Tilaisuuden avaus ja järjestäytyminen
Tilaisuudesta on ilmoitettu sähköpostilla ja puhelimitse 4.5.
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Asko Riitahuhta ja sihteeriksi Jorma Järvensivu
3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
4. Pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Hemiä ja Pertti Kukkumäki.
5. Kaveri III projektin tilannekatsaus, projektipäällikkö ja järvivastaavat
Käytiin läpi viimeisimmät järvien kunnostustoimet:
- Platikan / Kyrvönojan pohjapato ja laskeutusallas on tehty talvella 2011.
- Kyrvönojaan on ennen laskeutusaltaan tekoa tehty hakesäkeillä pato
Holmantien ja Valkiajärven väliin.
- Kyrvönojan perkausta tehdään kone / käsityönä kesän 2011 aikana.
- Äpätinjärven rannan läheltä on kaadettu lepikkoa, mutta rannan pajupuskat
ovat vielä kaatamatta.
- Tarkistetaan Äpätinjärven rantaan suunnitellun venevalkaman todellinen
tarpeellisuus, tekemisestä päätetään sen jälkeen. Mikäli venevalkamaa ei
tehdä, niin siihen varattu rahasumma voidaan siirtää esim. vedenlaadun
tutkimukseen koskien kaikkia Kaveri III projektin piirissä olevia järviä ja ojia.
- Veden laskeminen Hapuanjärvistä ja Äpätinjärvestä tuntuu hitaalta,
alajuoksulla saattaa olla patoutumia.
6. Käsitellään vuoden 2010 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien kertomus.
Päätetään tilinpäätösaineiston esittämisestä vuosikokoukselle.
- Vuoden 2010 yhdistyksen tulos oli 4569,27 € plussalla.
- Keskusteltiin jäsenmaksun tuotosta, omarahoituksen osuudesta projektille ja
arpajaisten tuotosta.
- Vuoden 2010 tuotot yhteensä 14336,00 €.
- Toimintakertomus hyväksyttiin esitettäväksi vuosikokoukselle.
- Tilintarkastajien kertomus käsiteltiin ja hyväksyttiin esitettäväksi
vuosikokoukselle.
7. Käsitellään vuosikokoukselle esitettävät vuoden 2011 toimintasuunnitelma ja
talousarvioesitys.
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Käsiteltiin vuoden 2011 toimintasuunnitelma ja hyväksyttiin esitettäväksi
vuosikokoukselle.
Hyväksyttiin vuoden 2011 talousarvio 44 € plussaa esitettäväksi
vuosikokoukselle.

8. Palvelu- ja Yritysoppaan tekeminen keväällä 2011
- Päätettiin tehdä Palvelu- ja yritysopas, lisäksi käytiin lävitse lista ja sovittiin
mainosten hankkijoista. Lehden tuotoksi on budjetoitu 5000 €, josta
vähennetään painatus- ja postituskulut.
9. Muu varainkeruu
Kankaanpään kaupunki on tukenut yhdistystä rahallisesti.
10. Muut asiat
- Platikan laskeutusallas ja patoalueen vuokran maksamisesta sovittiin, että
käytettävä alue käydään mittaamassa yhdessä maanomistajan kanssa ja
tarvittaessa Metsänhoitoyhdistyksen edustajan kanssa.
- Vuokrasopimuksen talletuspaikkana voidaan pitää kirjausta
Maanmittauskonttorin rekisteritietoihin määräalana päätilasta.
Vuokrasopimukseen tehdään tarvittaessa tältä osin lisäliite.
- Päätettiin, että Kaveri III projektin pyritään saamaan valmiiksi 30.6.2011
mennessä. ELY- keskukselta tarkistetaan vielä, että voidaanko projektille
saada tarvittaessa lisäaikaa.
11. Seuraavan kokouksen aika ja paikka
Seuraavasta kokouksesta sovitaan erikseen.
12. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 17.25.
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