
 
 

 
Muistio  Kyyvesi kuntoon – vesienhoidon Toimintaryhmän kokouksesta 
 
Aika: 27.11.2014 klo 14.00 – 16.00. Kahvitarjoilu klo 13.30 alkaen 
Paikka: Ravintola ALIC, Haukivuori 
 
Asialista 
 

1. Kokouksen avaus 
- Puheenjohtaja Veli Manninen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen 
 

2. Osanottajien toteaminen  
- Todettiin läsnäolijat ja kirjattiin nimet erilliseen osanottajalistaan. Lista on 

liitteenä 1 
 

3. Edellisen kokouksen muistio 
- Käytiin läpi blogisivuilla julkaistu muistio, joka hyväksyttiin muutoksitta.   

 
4. Toimintaa vuonna 2014.  

- Reijo Lähteenmäki esitteli alustavan toimintakertomuksen. Kertomus on laadittu 
aikaisempien toimintakertomusten tapaan. Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että 
toimintakertomus on hyvä laatia vuosittain. Kun asiat kirjataan muistiin ja ne 
esitetään vesienhoitosivuilla, on jokaisella mahdollisuus saada kuva toiminnan 
tasosta. 

- Päätettiin jättää suunnitelma tarkempaan valmisteluun Työnyrkille. 
 

5. Vesienhoidon toteuttaminen 2015 – ja eteenpäin (liittyy kohtaan 6) 
- Reijo Lähteenmäki esitteli vesienhoidon toteuttamisen suuntaviivoja.  Tavoitteena 

on jatkaa vesienhoitoa viidellä (5) painopistealueella. Kuitenkin Kyyveden osalta 
on tarkoituksenmukaista siirtää Naarajoen reitin (Kyyveden pohjoisen valuma-
alueen) toimenpiteiden edistäminen Pieksämäen seudun toimintaryhmän 
vastuulle. Yhteistyö ryhmien kesken varmistetaan sillä, että työryhmien sihteeri 
on kummallakin ryhmällä sama henkilö. 
Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että yhteistyö vesienhoitoasioissa on ryhmien ja 
kalastusalueiden kesken tärkeää. Toivottavaa olisi, että alueelle saataisiin  
Reijon esitys julkaistaan blogisivuilla. 
Päätettiin, että sihteeri valmistelee Työnyrkin käsittelyyn vuoden 2015 
toimintasuunnitelman. Suunnitelma voidaan julkaista sivuilla Työnyrkin käsittelyn 
jälkeen. 

 
6. Keskustelu Kyyvesi kuntoon toiminnan muutospaineista 

Työnyrkin ja Toimintaryhmän sihteeri Reijo Lähteenmäki jää 1.4.2015 lomalle ja sen 
jälkeen eläkkeelle. Reijon työtehtävät siirretään/jaetaan muille henkilöille. ELY – 
keskuksessa on meneillään organisaatiomuutos, johon liittyy yt – menettely. 
Tässä vaiheessa ei ole vielä tietoa kuka jatkaa Kyyveden vesienhoidon 
toimeenpanotehtävissä. Asiaan tullee lisävalaistusta YV – yksikön kokouksessa 
10.12.2015. Asia ratkennee viimeistään vuodenvaihteen jälkeen. 



 
Tarvetta on myös yhdistää Toimintaryhmän ja Työnyrkin tehtävät. Samalla pyritään 
vähentämään myös pidettävien kokousten määriä. 
 
Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että ellei toimintatapoja muuteta, voi jatko olla 
vaikeaa. Esille nousi myös ensiarvoisen tärkeänä tekijänä vesialueiden hallinnon 
yhdistäminen. Pienillä osakaskunnilla ei juuri ole toimintaedellytyksiä vesienhoidon 
rahoitus- ja muissa tehtävissä. Kyyvedelle vesienhoidon toteuttamiseksi tehty 
yleissuunnittelu todettiin olevan oikean suuntainen. Tärkeää on saada suunnitellut 
asiat toimeen. Kyyveden kalastusalueen rooli keskeisenä toimijatahona tulee 
korostumaan.  
 

7. Muut asiat 
- Tiedottaminen/viestintä. Blogisivujen muutostyö on meneillään. Neljällä 

vesienhoidon toimintaryhmällä on ollut omat blogisivut. Toiminnan 
tehostamiseksi sivustot yhdistetään. Sivustot ovat valmiit ja koekäytössä. 
Sivustot avataan joulukuun alussa. Sivujen osoite on 
http://esvesienhoito.wordpress.com 
Etelä-Savon ELY – keskus ylläpitää sivuja. Tulevaisuudessa suurin osa Etelä-
Savon vesienhoidon viestinnästä on ajateltu hoidettavan ko. sivustojen  kautta. 

- Päätettiin pitää seuraavan kokous 20.3.2015 Mikkelissä.  
 

8. Kokouksen päättäminen 
- Puheenjohtaja Veli Manninen kiitti Toimintaryhmän jäseniä vilkkaasta 

keskustelusta ja päätti kokouksen klo 15.55 
 

 
Asiat muistiin kirjasi 
 
 
Reijo Lähteenmäki 
Ympäristösuunnittelija 
 
Etelä-Savon ELY -keskus 
puhelin 0400 950 285 
reijo.lahteenmaki@ely-keskus.fi  
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mailto:reijo.lahteenmaki@ely-keskus.fi


KYYVESI KUNTOON - VHS 
toimintaryhmä 

Kokoukset 
2014   

  

Osallistujalista 
  

   
Kokous 1 Kokous 2 

   

 28.3.2014 
klo 13.00  

27.11.2014 
klo 13.00 

 
Edustaja 

 

Länsi-Savo, 
luokkatila 

Haukivuori, 
ravintola 

ALIC 

Haukivuoren 
aluejohtokunta Veli Manninen    

x 

  Hannu Kääriäinen varahenkilö 
  

   
  

Mikkelin kaupunki Heikki Tanskanen   x x 

  Hanna Pasonen varahenkilö   

  
Annamari 
Huttunen   

x x 

   
  

Pieksämäen kaupunki Hanna Kakriainen   x x 

  Pekka Häkkinen varahenkilö   

   
  

Kangasniemen kunta Jouko Romo   x 
 

  Mikko Korhonen varahenkilö   

   
  

Etelä-Savon 
maanmittaustoimisto Timo Viitakoski     
    varahenkilö 

  

   
  

Suomen 
metsäkeskus, Etelä-
Savo Tarja Hämäläinen   

x x 

  Riikka Salomaa varahenkilö 
  

   
  

Haukivuoren 
metsänhoitoyhdistys Mika Nykänen   

x x 

  Seppo Tiihonen varahenkilö   

   
  

Järvi - Savon 
metsänhoitoyhdistys Antti Tiihonen     

    varahenkilö   

   
  

MHY Kangasniemi-
Pieksämäki Aura Heikura     

  Urpo Väkeväinen varahenkilö x x 

   
  

MTK, Etelä-Savo Olli Kauppinen   x x 

  Vesa Kallio varahenkilö   

   
  

Kyyveden 
kalastusalue Pekka Partti toimikunnan vpj 

x x 



  Heikki Seppänen varahenkilö   

   
  

Rauhajärven 
osakaskunnat Markku Pajunen   

x x 

  Sami Liikanen varahenkilö   

   
  

Vapaa-ajan asukkaat Leo Laukkanen   x x 

  Nyyrö Koskela vedenkork.työryhmä   
  Matti Salonen 

 

x x 

  Raimo Romo varahenkilö x x 

   
  

Suovu siistiksi 
toimikunta Yrjö Takkinen   

x x 

  Pauli Sihvonen varahenkilö   

   
  

Etelä-Savon 
luonnonsuojelupiiri Jarmo Kivinen     
    varahenkilö 

  

   
  

Etelä-Savon ELY Reijo Lähteenmäki sihteeri x x 

  Pertti Manninen  
 

x x 

  Varpu Rajala vedenkork.työryhmä   
  Ari Luukkonen varahenkilö   
Etelä-Savon ELY Jani Pulkkinen 

 

x 
 

Etelä-Savon ELY 
/kalatalous Lasse Hyytinen 

 
  

Etelä-Savon ELY 
/kalatalous Jorma Tiitinen varahenkilö   

Etelä-Savon ELY Juho Kotanen    
x 

   
  

 


