
                                                                                                                                                           

 

Etelä-Savo 

    
 

Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnan kokous 5/2019 

Aika:                           31.10.2019 kahvitus klo 16:45 ja kokous klo 17:00 - 19:45  

  

Paikka: Koulutuskeskus Valo, Pallotie 5, 33470 Ylöjärvi  

Ilmoittautuminen: Ilmoittauduthan viimeistään 24.10.2019 klo 23:59 alla olevalla linkillä: 

https://link.webropolsurveys.com/S/027CA152A3500FB2 

 

 

Käsiteltävät asiat: 

 
1) Kokouksen avaus  

 
Päätösesitys: Todetaan kokous koolle kutsutuksi ja avatuksi. 
 
Päätös: 
 

2) Puheenjohtajan valinta ja sihteerin toteaminen 
 
Päätösesitys: Kokouksen isäntäkaupungin eli Ylöjärven kaupungin edustaja esittää 
tervehdyksen kokouksen osanottajille. Neuvottelukunta valitsee kokouksen puheenjohtajan. 
 
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. Esityslistan lähettämisen jälkeen huomattiin puute esityslistassa, 
joten lisätään käsiteltäväksi Luhalahden kyläseuran ry:n jäsenhakemus kohtaan 5). 
 
Päätös:  
 

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

https://link.webropolsurveys.com/S/027CA152A3500FB2
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Päätös: 
 
 
 
 

5) Jäsenasiat 
 
Ei uusia jäsenasioita. 16.9.2019 Luhalahden kyläseura ry on jättänyt virallisen 
liittymisanomuksen ja samalla ilmoittaneet hyväksyvänsä Ikaalisten reitin vesienhoidon 
neuvottelukunnan yhteistyösopimuksen. Ko. taho on ilmoittanut Kari Huikurin varsinaiseksi 
jäseneksi ja Juhani Haveri varajäseneksi. 

 
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi, ettei ole ilmennyt uusia jäsenasioita. Merkitään tiedoksi 
asia ja todetaan tästä kokouksesta lähtien Luhalahden kyläseura ry Ikaalisten reitin 
vesienhoidon neuvottelukunnan jäseneksi.  
 

Päätös:  

6) Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnan käytännön organisointi tulevaisuudessa 
 
Ehdotetaan, että kokouksien järjestelykunta vaihtuu puolivuosittain aakkosjärjestyksessä 
alkaen siitä kunnasta/kaupungista, joka ei ole vielä toiminut isäntäkuntana. Siten vuonna 
2020 järjestelyvastuussa olisivat keväällä Kankaanpää ja syksyllä Karvia. Kokouksen 
isännöinti tarkoittaa kokousyhteistyötä ELY:n kanssa, koska yhteistyösopimuksen mukaan 
Pirkanmaan ELY-keskus on kokouksen kokoonkutsuja ja sihteeri kokouksessa (usein myös 
puheenjohtaja). Järjestelykunnan tehtävänä on huolehtia kokoustilan varaus sekä vuokra- 
ja tarjoilukustannukset ELY:n ilmoittaman osallistujamäärän perusteella. Kokoustilassa 
tulee olla audiovarusteet ja tilat noin 60 hengelle. 
 
Järjestelyvastuuasiaa käsitellään ELY-keskuksen ja kuntien kokouksessa 21.10.2019. 
Järjestelyvastuut jakautuisivat ELY-keskuksen esityksen mukaisesti seuraavasti 
tulevaisuudessa: 
 
Kihniö (kevät 2021) 
Nokia (syksy 2021) 
Virrat (kevät 2022) 
Hämeenkyrö (syksy 2022) 
Ikaalinen (kevät 2023) 
Jämijärvi (syksy 2023) 
Parkano (kevät 2024) 
Ylöjärvi (syksy 2024) 
Hämeenkyrö (kevät 2025) 
Ikaalinen (syksy 2025) 
Jämijärvi (kevät 2026) 
Kankaanpää (syksy 2026) 
Karvia (kevät 2027) 
Kihniö (syksy 2027) 

 
 
Päätösesitys: Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti.  

 

Päätös:  
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7) Valitaan vaihtuvat jäsenet Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnan 
työryhmään. 
 
Neuvottelukunnan tulee valita kaksi kuntasektorin varsinaista jäsentä + mahdolliset 
kaksi varajäsentä sekä kaksi muuta Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnan 
edustajaa varsinaiseksi jäseneksi sekä kaksi mahdollista varajäsentä Ikaalisten reitin 
vesienhoidon neuvottelukunnan työryhmään. Väistymisvuorossa on tällä kertaa 
kuntapuolelta Ikaalisten kaupunki sekä Hämeenkyrön kunta sekä muiden organisaatioiden 
osalta: Pro Kuivasjärvi ry, Tero Mustonen ja varajäsen: Aurejärven kalastuskunta, Seppo 
Äijälä sekä SLL Pirkanmaa ry, Arja Pihlaja ja varajäsen Yhteinen Aurejärvemme ry, Marja-
Liisa Herrala. 
 

Yhteistyösopimuksessa todetaan seuraavaa: ”Neuvottelukunnassa toimii työryhmä, joka 
ottaa vastaan jäsenistön ehdotuksia esityslistalle nostettavista asioista sekä 
kokoustarpeesta. Työryhmä valmistelee kokoukset.” Yleensä työryhmä on kokoontunut 
yhden kerran ennen jokaista neuvottelukunnan kokousta, näin ollen vuonna 2020 olisi 
mitä luultavammin kaksi neuvottelukunnan työryhmän kokousta. Työryhmän jäsenille ei 
makseta neuvottelukunnan tai Pirkanmaan ELY:n toimesta mitään kokouspalkkioita tai 
vastaavia.  

 

Työryhmän jäsenet vuonna 2019:  
 

Varsinainen jäsen Varajäsen 

Hämeenkyrön kunta, Kaisa 
Pieniluoma 

  

Ikaalisten kunta, Teijo Jokinen   

KVVY ry, Jukka Mattila KVVY ry, Heikki Holsti 

MHY Kihniö-Parkano, Aki 
Haapaniemi 

MTK Metsälinja, Markus Nissinen 

MTK, Ikaalinen ry, Jarmo Ylä-
Viteli 

MTK Pirkanmaa, Visa Merikoski 

Pirkan kylät ry, Jarkko Luokkala   

Pirkanmaan liitto, Satu 
Appelqvist 

 Pirkanmaan liitto, Iris Havola 

Pro Kuivasjärvi ry, Tero 
Mustonen 

Aurejärven kalastuskunta, Seppo Äijälä  

ProAgria ry, Janne Pulkka   

Satakuntaliitto, Anne Savola   

SLL Pirkanmaa ry, Arja Pihlaja Yhteinen Aurejärvemme ry, Marja-Liisa 
Herrala 

Suomen Metsäkeskus, Ari 
Lähteenmäki 

  

Pirkanmaan ELY-keskus, Anne 
Mäkynen   

  

Pirkanmaan ELY-keskus,  Ämer 
Bilaletdin 

  

Pirkanmaan ELY-keskus,  Virve 
Rinnola 
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Päätösesitys: Neuvottelukunta valitsee vaihtuvat jäsenet neuvottelukunnan työryhmään. 

 

Päätös:  

 

8) Toimintaohjelman seuranta ja päivitys 
 
Pirkanmaan ELY-keskus hallinnoi teknisesti Ikaalisten reitin vesienhoidon toimintaohjelmaa 
(tarinakarttaa). Se on käytännönläheinen ohjelma, joka ulottuu aina vuoden 2027 loppuun 
saakka. Toimintaohjelman seuranta ja päivitys sopivat ELY-keskuksen toimintaan. ELY-
keskus ehdottaa, että vuosittain Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnan vuoden 
viimeisen kokouksen aikoihin kerätään tiedot toimintaohjelman päivitystä varten esim. 
verkkokyselyllä sekä itse kokouksessa ja Pirkanmaan ELY-keskus tekee päivitykset 
toimintaohjelmaan.  
 
Päätösesitys: Päätetään asia edellä mainitun esityksen mukaisesti.   
 

9) Keskustellaan ryhminä Ikaalisten reitin neuvottelukunnan toimeenpanoryhmien tai 
alueryhmien tarpeesta. Voidaanko niillä tehostaa toimintaohjelman konkretisointia?  
Pohditaan niiden mahdollista organisointia ja luovutetaan palaute Pirkanmaan ELY:n 
vesiyksikön edustajille. 
 
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi asia. 
 
Päätös:  

 

10) Muut asiat 
 
- Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä kärkihankkeen loppuseminaari on 

Ikaalisten kylpylässä 7.11.2019 klo 17:00-19:30. Tällöin esitellään myös valmis 
Ikaalisten reitin vesienhoidon toimintaohjelma – tule siis paikalle! Ilmoittautua voit 
vielä 22.10.2019 klo 23:59 asti. Luvassa mukava ilta: yhdessäoloa, musiikkia ja 
tietenkin hanketuloksien esittelyä. 
 

- Suo-metsäpäivä järjestetään neuvottelukuntalaisille ja kaikille muillekin kiinnostuneille 
sidosryhmille alkukeväästä 2020 (helmi-maaliskuu?) 

 
 

      11) Seuraavasta kokouksesta sopiminen 
 
Päätösesitys: Ehdotetaan vuoden 2020 kokousajankohdiksi huhtikuuta ja syyskuuta. 
Huhtikuun kokouksessa keskiössä on mm. toimintaohjelman saattaminen käytäntöön ja 
syyskuun kokouksessa käsitellään mm. silloin ajankohtaisia avustusasioita. Päätetään 
kokousten tarkempi ajankohta ja paikka jäsenistön ehdotuksesta. 

 
Päätös:  

 
12) Kokouksen päätös 


