
Kyyvesi kuntoon -hankkeen  työnyrkin kokous 
 
 
Aika : 15.03.2011 alkaen klo 13.00 
Paikka: Ympäristötalo, Kokoushuone Puula, Mikkeli 
 
Muistio kokouksesta 
 
1.Avaus 

Puheenjohtaja Veli Manninen toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi 
kokouksen 
 

2.  Läsnäolijoiden toteaminen 
 Todettiin läsnäolijat. Liite 1 
 
3. Edellisen kokouksen muistio 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio muutoksitta. 
 
4. Katsaus ajankohtaisiin asioihin 
- Hoitokalastuksen järjestelytilanne (rysäkurssi + hanke-esitys) 
Saalis saataneen kompostoinnin kautta peltolannoitteeksi. Lisää humuksen 
määrää pellolla. Saaliin käsittelee Vihannesyhtymä 3T. Työnjako hankkeessa 
on sovittava tarkemmin kalastuksen alkaessa.  
Rysien tarvikkeista on osakaskunta maksanut puolet ja kalastusalue toisen 
puolen. ELY – keskuksen rahoitusta hoitokalastus ym. Hankkeille vuodelle 
2011 varataan 3 000 euroa. Keskusteltiin kalan käsittelylaitteista ja 
kuljetuksen järjestämisestä.  
Hanke-esitystä on valmisteltu ja se tulisi saada valmiiksi alkukesän aikana, 
jotta rahoitusesitys saataisiin elokuussa alkavaan vuoden 2012 
toiminnansuunnitteluun.  
- Koekalastusten järjestely 
Osakaskuntien kokoukset ovat lähiaikoina. Niissä käsitellään 
koekalastukseen liittyvät lupa-asiat. Kalastusaika tulee olemaan 15.8 – 
4.9.2011. Tavoitteena on kalastaa Kyyveden pohjoisosan läntinen haara, 
Härkäjärvi sekä mahdollisesti Luusniemen suunnan alue. 
- Näkösyvyys.  Seurannan järjestämistilanne 
Havaitsijoiden yhteystiedot ovat oheisella listalla. Näkösyvyyslevyt 
hankitaan/tehdään. Koulutus  havainnointiin tullaan järjestämään kesän 
kynnyksellä. Levähavaitsijat tekisivät myös  näkösyvyyden tarkkailua. 
Kysytään Yrjö Takkista yhdyshenkilöksi tietojen keräämiseen. 
- Aliveden noston selvitys 
Suunnittelukonsultti on tehnyt esityksen noston edellytyksistä. 
- Ideariihen anti 



Käytiin lävitse 8.3.2011 pidetyn Ideariihen antia. Ideariihessä oli keskitytty 
hahmottelemaan asioita, joita tulisi edistää. Todettiin, että keskustelua  
jatketaan eri tilaisuuksissa. 
 
- Muut ajankohtaiset asiat 
Virtavesien kunnostushanke. Lasse Hyytinen ja Teemu Hentinen 
valmistelevat laajempaa virtavesien kunnostusohjelmaa. Mm. Läsäkoski 
kuuluu ohjelman piiriin.  
 
5. Valmistellaan ohjausryhmän kokoukselle menevät asiat 
Hankkeet,  

- Pohjapatohanke. Varpu Rajala pyydetään esittelemään. 
- Läsäkosken kunnostuksen tilanne. Teemu Hentinen tai Lasse Hyytinen 

pyydetään esittelemään hankkeen vaiheet. 
- Toimintakertomus. Toimintakertomus on laadittu loppuvuodesta ja se 

on ollut nähtävissä nettisivuilla. Sihteeri esittelee kertomuksen 
kokouksessa. 

- Hoitokalastushankkeen tilanne. Sihteeri valmistelee ja esittelee 
- Koekalastushanke. Sihteeri valmistelee ja esittelee 
- Näkösyvyyskartoitus.  Sihteeri valmistelee ja esittelee 
- Kosteikkohankkeet. Esitellään vireillä olevat hankeaihiot. Sihteeri 

valmistelee ja esittelee. 
- Vesinäytteet  talvelta 2011.  Näytteet on otettu ja niistä kerrotaan 

kokouksessa .  
 
- Yhteinen visio Kyyvedestä 
Kysytään ohjausryhmältä tavoitteet. Laaditaan kirjalliset  kysymykset,  jotka 
ohjausryhmän jäsenet täyttävät kokouksen lomassa. 
 
6. Muut asiat 
- Seuraavan kokouksen ajankohta keskiviikko 18.5.2011 iltapäivällä. 
Kokoontumispaikka: Ravintola Alic, Haukivuori  klo 13.00 

 
7. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja Veli Manninen kiitti osallistujia hyvin läpi viedystä kokouksesta 
ja päätti kokouksen klo15.49 
 
 
Asiat muistiin merkitsi Reijo Lähteenmäki 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


