Karhoismajan vesireittien kunnostusyhdistys ry.

PÖYTÄKIRJA

Vuosikokous

25.3.2007

Aika

25.3.2007 kello 14.10 -16.00

Paikka

PSAI auditorio, Kankaanpää

Läsnä

21 jäsentä

1
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Asko Riitahuhta avasi kokouksen.
ja toivotti osanottajat tervetulleiksi vuosikokoukseen.
2
Kokouksen toimihenkilöiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Asko Riitahuhta
sihteeriksi valittiin Eila Sikala ja
pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Rekola ja Arto Anttila
he toimivat myös mahdollisissa äänestyksissä ääntenlaskijoina.
3
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksesta on tiedotettu Kankaanpään Seutu
nimisessä paikallislehdessä 15.3.2007 olleella
ilmoituksella.
4
Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin. LIITE.
Kokoukseen oli saapunut Vesa Arvonen esittelemään
suunnitelmaansa Kyrvönojan päästöjen pienentämisestä.
5
Tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajain lausunto
Aluksi kuultiin toimintakertomus viime vuodelta. Hallituksen osalta
todettiin, että Pekka Nahi hoiti yhdistyksen hyvin alkuun.

Yhdistyksen toiminnassa on haettu avoimuutta ja vetäjän vastuuta on
jaettu hallituksen edustajien kesken. Yhdistyksen nettisivut on avattu
ja ne on hoidettu talkootyönä lähinnä Tapio Hemiän toimesta.
Yhteisöjäsenet ovat tukeneet toimintaamme kiitettävästi.
Seuraavaksi tilinpäätös: Tilit ovat kokousväen nähtävillä. Hallitus
toteaa lisäksi seuraavaa: Edelliselle vetäjälle maksettiin palkkaa,
Rambollin lasku ja muita pienempiä summia. Jonkin verran on ollut
myös kulukorvauksia tehdyistä kokousmatkoista ja osallistumisista
erilaisille kursseille. Saantopuolella on ollut ErkA avustus ja
kaupungilta saatu 5000 euron tuki.
Uki Kiviranta on hoitanut ansiokkaasti projektiin liittyvät
talkootuntien keräämiset ja rahoitushakemuksiin liittyvät
toimenpiteet. Rahoitusavustusta saatiin talkootöiden ansiosta
kiitettävästi.
Hyväksyttiin toimintakertomus. Liite.
6
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Vahvistettiin tillinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja
muille tilivelvollisille vuoden 2006 tileistä.
7
Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus
Toimintasuunnitelma jaettiin kokouksen osanottajille. Uki Kiviranta
esitteli kokoukselle toimintasuunnitelman kohta kohdalta.
Toimintasuunnitelma kattaa vuosikokouksien välisen ajan.
Alkuperäinen hanke kattoi vuodet 2005-2006 ja hanke sai jatkoaikaa
vuoden 2007 loppuun. Työn alla olevien suunnitelmien puitteissa
kehitetään edelleen uusia suunnitelmia joita olisi mahdollisuus toteuttaa.
Alkuperäinen suunnitelma on alustava ehdotus, jota voidaan tarvittaessa
ympäristökeskuksen luvalla muuttaa ja tarkentaa.
Simo Loukkalahti esitti kysymyksen ojasuunnitelmista, että onko niitä
tehty aiemmin ja onko niistä ollut hyötyä. Kommentteja kokokukselle
esittivät Esko Räihä, Arto Kukkumäki ja Aimo Viitanen mm. vaikuttaako
pohjapadot (esim. Pukkioja) vedenpintaan myös Valkeajärvellä.
Mahdollisimman paljon puhdistustusta vesistöjen alkujuoksuille.
Käytännössä kuitenkin järvien vedenlaatu on jo nyt hieman parantunut.

Vesikasvien niitto: Kasvia niitetään tehokkaasti Hapuanjärvillä, Äpätissä ja
niihin on vielä mahdollisuus saada lisää rahoituksesta. Niitto avartaa
vesipinta-alaa ja niistä on yleensä enemmän hyötyä kuin haittaa.
Ruoppaukset: Yhdistys hakee tässä vaiheessa ruoppausluvat Valkeajärvelle
ja Suutarinjärvelle. Kohteeseen on tarkoitus siirtää rahaa samoin kuin
vesikasvien niittoon. Toivotaan, että rannanomistajat ottavat osaa kuluihin
jos tuloksista on välitöntä hyötyä rannanomistajille.
Suutarinjärven ruoppauksia pidetään pilottihankkeena. Järvi on aikoinaan
ollut pieni, mutta kalaisa järvi jossa on ollut myös rapuja. Toiveena on
saada Suutari jälleen palautettua järvien joukkoon.
Näihin kaikkiin toimenpiteisiin haetaan rahoitusta heti kun se on
haettavissa.
Asutuksen vesistökuormitus: Viranomaistahona tullaan tähän asiaan
puuttumaan eikä se ole yhdistyksen asia, mutta myöhemmin yhdistyksestä
voi olla apua.
Vedenpinnan mittaus on edelleen suotavaa.
Kalojen istutuksista on tarkoituksella luovuttu ruoppausten vuosi. Järvien
tilan vakioitua istutuksia on luvattu Karhoismajan kalastusseuran ja
Karvianjoen vesistöjen toimesta.
Tiedotus on saatettu sähköiseen muotoon.
Talousarvion suunnittelussa olivat mukana Arto Anttila, Antero Saarivirta,
Anssi Joutsenlahti ja Uki Kiviranta. Ympäristökeskus vaikuttaa siihen
mikä on yhdistys ja mikä on hanke, ja niiden toiminta täytyy eriyttää.
Uki Kiviranta esitteli yhdistyksen talousarvion jonka yhteissummaksi tuli
28.156 euroa.
Hankkeen vetäjän työ edellyttää paljon kirjanpitoa ja toimenpiteitä.
Yhdistys ehdottaa että hankeen vetäjänä jatkaisi Uki Kiviranta ja hänelle
maksettaisiin 300 euroa ja toimenpiteisiin liittyvät kulukorvaukset.
Lisäksi tullaan ostamaan rakennusmestaripalveluja jotka liittyvät
patohankkeiden rakennustoimenpiteisiin.
Arto Anttila kertoi vielä lisää talousarvioon liittyvistä toimintaperusteista.
Tarkoituksena on tehdä yksinkertainen ja tarkoituksenmukainen budjetti.
Tapio Hemiä esitteli nettisivujen toimintaperiaatteet ja sivuilla olevat
ohjelmat.
Jäsenmaksun suuruus on edelleen 5 euroa jäsen. Yhtiöjäsenmaksuja
korotettiin 200 euroon, koska yhteisöillä on enemmän käyttäjiä.
Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja hyväksyttiin jäsenmaksut.

8
Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Asko Riitahuhta.
Muina jäseninä toimivat järvitoimikuntien puheenjohtajat ja varalla
varapuheenjohtajat.
Hallitukseen Uksi Kivirannan varajäseneksi valittiin Erkki Sikala.
Karhoismajan kalastusseuran Pertti Kukkumäen varaedustajaksi valittiin
Arto Kukkumäki.
Karhoismajan osakaskunnan Tapio Hemiän varaedustajaksi valittiin Helinä
Hemiä.
Kankaanpään osakaskunnan Taio Hietaojan varaedustaja on Antero
Saarivirta.
9
Järvitoimikuntien valinta
Äpätinjärvi: Jouni Kivimäki (pj.) Juha Kukkumäki (vpj.)
Kauko Loukkalahti, Sampo Karilahti, Simo Loukkalahti.
Hapuanjärvi: Antti Rekola (pj.) Jouko Ihanamäki (vpj.)
Asko Riitahuhta, Pekka Äpätti, Tarmo Santikko, Helinä
Hemiä, Heikki Alppi, Lisbeth Rintala, Irja Virtanen.
Majajärvi: Anssi Joutsenlahti (pj.) Timo Kukkumäki (vpj.)
Matti Vuorela, Tarja Klimoff, Aimo Viitanen, Arto Kukkumäki,
Raimo Santikko, Raili Laaksamo.
Suutarinjärvi: Petri Rassi (pj.) Petri Heino (vpj.) Raimo
Palomäki. Markku Korkeamäki, Lauri Huhtala.
Valkeajärvi: Uolevi Kiviranta (pj.) Tapio Hietaoja (vpj.)
Erkki Sikala, Pertti Kukkumäki, Antero Saarivirta, Matti
Hemiä, Tapio Hemiä.

10
Tilintarkastajat
Tilintarkastajaksi valittiin Raimo Santikko ja Hannu Hemiä. Varalle
Teuvo Rosenberg Osuuspankista.
11
Muut asiat
Kokouskutsussa ei ollut mainintaa muista asioista.

12
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Asko Riitahuhta päätti kokouksen 16.00.

Kokouksen jälkeen kuultiin Vesa Arvosen esitys Kyrvönojan vesien
suodattamisesta: Liite.

Kokouksen puolesta

Asko Riitahuhta
puheenjohtaja

Eila Sikala
sihteeri

Olemme tämän pöytäkirjan tarkastaneet ja todenneet
sen kokouksen kulun ja kokouksessa tehtyjen
päätöksien mukaiseksi.

Arto Anttila
pöytäkirjantarkastaja

Antti Rekola
pöytäkirjantarkastaja

