
                                                                                                                                                           

 

Etelä-Savo 

    
 

Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnan kokous 4/2019 

Aika:                           26.9.2019 kahvitus klo 16:45 ja kokous klo 17:00 - 19:45  

  

Paikka: Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna (Satakunnankatu 36, 39700 Parkano) 

Ilmoittautuminen: Ilmoittauduthan viimeistään 19.9.2019 klo 23:59 alla olevalla linkillä: 

https://www.webropolsurveys.com/S/D8A1283D8094AA10.par 

 

Käsiteltävät asiat: 

 
1) Kokouksen avaus  

 
Päätösesitys: Todetaan kokous koolle kutsutuksi ja avatuksi. 
 
Päätös: 
 

2) Puheenjohtajan valinta ja sihteerin toteaminen 
 
Päätösesitys: Kokouksen isäntäkaupungin eli Parkanon edustaja esittää tervehdyksen 
kokouksen osanottajille. Neuvottelukunta valitsee kokouksen puheenjohtajan. 
 
Päätösesitys: Puheenjohtajaksi esitetään kokouksen Pirkanmaan ELY-keskuksesta 
Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä -hankkeen projektiasiantuntija Virve 
Rinnolaa. Pirkanmaan ELY-keskuksen edustaja toimii kokouksen sihteerinä Ikaalisten reitin 
neuvottelukunnan yhteistyösopimuksen mukaisesti.  
 
Päätös:  

 
3) Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 
Päätösesitys: Todetaan ja hyväksytään asialistan mukainen järjestys kokouksen 
työjärjestykseksi. 
 
Päätös:  
 

4) Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Päätösesitys: Neuvottelukunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.  
 
Päätös: 
 
 

https://www.webropolsurveys.com/S/D8A1283D8094AA10.par
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5) Jäsenasiat 
 

- 10.9.2019 Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnan 
työryhmässä todettiin seuraavat uudet asianmukaisesti täytetyt 
Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnan jäsenenanomukset: 
 

- 23.8.2019 Kartun kyläseura on jättänyt virallisen liittymisanomuksen 
ja samalla ilmoittaneet hyväksyvänsä Ikaalisten reitin vesienhoidon 
neuvottelukunnan yhteistyösopimuksen. Ko. taho on ilmoittanut 
Lauri Yli-Perttulan varsinaiseksi jäseneksi ja Seppo Tukiaisen 
varajäseneksi. 

 
- 3.9.2019 Linnankylän kalastuskunta on jättänyt virallisen 

liittymisanomuksen ja samalla ilmoittaneet hyväksyvänsä Ikaalisten 
reitin vesienhoidon neuvottelukunnan yhteistyösopimuksen. Ko. 
taho on ilmoittanut varsinaiseksi jäseneksi Antti Mäkelän ja Ossi 
Mäkelän varajäseneksi. 

 
 

- Pro Agria ry:ssä/ Maa- ja kotitalousnaisissa aiemmin työskennellyt 
Jutta Ahro on vaihtanut työpaikkaa, eikä hänen tilalleen tule suoraan 
uutta seuraajaa. Sen sijaan Pro Agria ry:tä edustaa tästä 
kokouksesta alkaen toimitusjohtaja Janne Pulkka sekä työryhmässä 
että neuvottelukunnassa. Näin ollen Pro Agria ry/Maa- ja 
kotitalousnaiset poistetaan jäsenistöstä ja tarkennetaan Janne 
Pulkan edustavan vain yhtä organisaatiota eli Pro Agria ry:tä. 
 
 

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi asiat ja todetaan tästä kokouksesta lähtien uusiksi Ikaalisten 

reitin vesienhoidon neuvottelukunnan jäseniksi Kartun kyläseura ja Linnankylän kalastuskunta. 

Todetaan, että tästä kokouksesta alkaen Pro Agria ry:tä edustaa vain Janne pulkka. 

Päätös:  

 

6) Toiminnanjohtaja Petri Rinne Leader Joutsen reitti ry:stä esittelee Leader-rahoituksen 
mahdollisuuksia.  
 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi Petri Rinteen esitys.  

 

Päätös:  

 
7) Toimitusjohtaja Mika Salo Kyröskosken Voima Oy:stä esittelee Kyrösjärven säännöstelyä. 

 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi Petri Rinteen esitys.  

 

Päätös:  
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8) Projektiasiantuntija Virve Rinnola esittelee toimintaohjelman toteutusmallia: Ikaalisten reitin 
tarinakarttaa.  
 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi ELY:n Virve Rinnolan esitys. 
 
Päätös: 
 
 

9) Keskustellaan pareina/ryhminä tarinakartasta (toimintaohjelmasta) ja luovutetaan palaute 
Pirkanmaan ELY:n vesiyksikön edustajille. 
 
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi asia. 
 
Päätös:  

 

10) Muut asiat 
Työryhmältä vastine neuvottelukunnan jäsenen kysymykseen:  
 
- työryhmän jäseneen on oltu yhteydessä ja haluttu vastine 

työryhmältä seuraavaan asiaan: 
 
Röyhiön kyläseura neuvottelukunnan jäsenenä, on ottanut yhteyttä 
työryhmään ja pyytänyt vastinetta siitä, miksi Iso Karppajärvi, Vähä 
Karppajärvi, Saukkolampi, Röyhiönjärvi, Nikkilänlahti ja Tihmanlahti 
eivät ole mukana toimintaohjelman työstämisversiossa, vaikka 
kohteet on ilmoitettu kevään 2019 neuvottelukunnan työpajassa. 
 
Vesitalousasiantuntija Anne Mäkynen antoi 10.9.2019 Ikaalisten 
reitin vesienhoidon neuvottelukunnan työryhmässä vastineen 
asiasta, jossa todettiin, että ko. asia on otettu huomioon jo aiemmin 
ja esitteli asiakirjan, josta näkyi, että ko. kohteet ovat olleet mukana 
toimintaohjelmatyössä, kuten muutkin esitetyt kohteet.  Työryhmä 
päätti, ettei asian käsittelyä jatketa.  

 
 

 
      11) Seuraavasta kokouksesta sopiminen 

 
Päätösesitys: Ehdotetaan seuraavaksi kokousajankohdaksi 31.10.2019 klo 17:00-19:45 
Ylöjärvellä.  
 

 
Päätös:  
 
 

12) Kokouksen päätös 
 


