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Elinkeino-, liikenne- ja \ !^^ympäristökeskus

Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnan kokous 5/2019
Aika: 17:00-19:45

Paikka: Koulutuskeskus Valo, Pallotie 5, 33470 Ylöjärvi

PÖYTÄKIRJA
1) Kokouksen avaus

Päätösesitys: Kokouksen isäntäkaupungin eli Ylöjärven kaupungin kehitysjohtaja Riku
Siren esittää tervehdyksen kokouksen osanottajille ja toteaa kokouksen koolle kutsutuksia
ja avatuksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.
2) Puheenjohtajan valinta ja sihteerin toteaminen
Päätösesitys: Siren esittää kokouksen puheenjohtajaksi 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: Päätösesityksen mukaisesti.

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:njäsenhakemus kohtaan 5).
Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.
4) Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösesitys: Neuvottelukunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Luhalahden kyläseura ry Kari Huikurija Juhani
Haveri.
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Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

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 Aurejärk/emme ry, MarjaLiisa 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.

Kuntien ja ELY:n palaverissa 21.10.2019 keskusteltiin, että ne kunnat, jotka
vastaavat kokousjärjestelyistä olisivat myös työryhmän jäseniä.

Työryhmän jäsenet vuonna 2019:
Varsinainen jäsen

Varajäsen

Hämeenkyrön kunta, Kaisa

Pieniluoma
Ikaalisten kunta, Teija Jokinen
KVVY ry, Jukka Mattila

KVVY ry, Heikki Holsti

MHY Kihniö-Parkano, Aki

MTK Metsälinja, Markus Nissinen

Haapaniemi
MTK, Ikaalinen ry, Jarmo Ylä-

MTK Pirkanmaa, Visa Merikoski

Viteli
Pirkan kylät ry, Jarkko Luokkala
Pirkanmaan liitto, Iris Havola
Pro Kuivasjärvi ry, Tero

Pirkanmaan liitto. Satu Appelqvist
Aurejärven kalastuskunta. Seppo Äijälä

Mustonen

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, Amer
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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 12.3.2020 Tampereella Ahlmannilla.
Leader-Kantrilla Ylöjärven ja Nokian alueelle olisi vielä hiukan rahaa jäljellä, jota voisi
kunnostusasioihin hakea. Kannattaa olla heihin yhteydessä.

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: Päätettiin, että ELY-keskus ehdottaa lähempänä ajankohtaa kokouspäivän yhdessä
isäntäkunnan kanssa ja ilmoittaa jäsenistölle.
12) Kokouksen päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:
Aika ja paikka Aika ja paikka
Ikaalinen 7.11.2019 Ikaalinen 7.11.2019
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...^-^-^—i-i^-L^^-^—————————— -!^^^..^.i^^Kari Huikuri Juhani Haveri
Luhalahden kyläseura ry Luhalahden kyläseura ry

