
 
 
 
 
 
 
 

Muistio Kyyvesi kuntoon -hankkeen  työnyrkin kokouksesta 
 
 
Aika : 07.03.2012 alkaen klo 13.00 
Paikka: Ympäristötalo, kokoushuone Luonteri, Mikkeli 
 
Asialista 
 

1. Avaus 
- Puheenjohtaja Veli Manninen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi 

kokouksen 
 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 
- Todettiin läsnäolijat ja kirjattiin osallistumislistaan. Liite 1 Keskusteltiin 

työnyrkin varajäsenyyksistä. Päätettiin tehdä esitys toimintaryhmälle ko. 
asiasta. Sihteeri valmistelee esityksen. 

 
3. Edellisen kokouksen muistio 

- Todettiin, että muistio on julkaistu blogisivuilla. Muistio oli lähetty 
kommenteille työnyrkin jäsenille. Yhtään muutoskommenttia ei muistiosta 
tullut. 

 

4. Katsaus ajankohtaisiin asioihin  
Toiminta- ja viestintäsuunnitelma vuodelle 2012.   
- Käytiin yksityiskohtaisesti läpi luonnos toimintasuunnitelmaksi. 

Keskusteltiin suunnitelmassa esitetyistä hankeaihioista ja todettiin ne 
Kyyveden hoitoa edistäviksi. Yleisölle on syytä järjestää tiedotusta 
hoitotoimenpiteiden edistämisestä. Tämä tapahtuisi parhaiten 
suunnitelmassa olevien tilaisuuksien kautta. Sihteeri viimeistelee 
toiminta- ja viestintäsuunnitelman ja se julkaistaan blogisivuilla. 

 
Kyyvesi – luennot, palaute 
- Luennoista on tullut hyvää palautetta. Joitain pieniä asioita jäi luennoista 

puuttumaan, kuten esim. kaukolaskeuman merkitys kuormituksessa. 
Osallistujia oli paljon ja jos kelit olisivat olleet suotuisammat, olisi 
osanotto todennäköisesti ollut runsaampaa. Esitettiin, että luennoista 
tehdään tietoiskutyyppinen kooste, jota voi näyttää esim. 
yleisötilaisuuksissa. 

 



 

Rauhajärven liittäminen suunnitteluun 
- Rauhajärveltä on tullut ELY – keskukseen yhteydenottoja mm. 

vedenkorkeuden nostoasiassa sekä ilmoituksia veden laadun 
ajoittaisesta heikkoudesta.  

- Tehdään esitysyhteyshenkilöstä ja varajäsenestä ohjausryhmälle esitys 
päätettäväksi 

- Rauhajärvellä tulisi tehdä koekalastus ja aloitta näkösyvyyden tarkkailu. 
 
Kyyveden poistokalastushankkeen suunnitteluvaihe 
- Käsiteltiin toimintasuunnitelman yhteydessä. Kalastuksen suunnitteluun 

haetaan rahoitusta vuodelle 2013. Kuluvana vuonna suunnittelua 
edistetään nuottaus- ja rysäpyynnin kokeilun avulla. Tavoitteena on 
saada poistokalastushanke alkuun vuonna 2014. 

- Nordic – verkoilla koekalastettaviksi kohteiksi esitetään vuodelle 2012 
seuraavat alueet: Asemanselkä, Niittylevä ja Soukkio sekä Rauhajärvi. 

 
Vesikasvien niittohanke Härkäjärvi – Siikalahti  
- Käsiteltiin toimintasuunnitelman yhteydessä. Alueen suunnittelua 

tarkennetaan ja yhteistyötahot sitoutetaan toimintaan. Niitto vuodelle 
2012 kilpailutetaan ja jatkorahoitusta niitoille esitetään myös vuodelle 
2013. Toimijana alueella ovat osakaskunnat ja Härkäjärven laskuyhtiö. 

 
5. Valmistellaan toimintaryhmän kokoukselle menevät asiat 

Kyyveden kehityssuunta  
- Kehityssuuntaa on selvitelty mm. vesinäytteiden otolla ja 

koekalastuksilla. Lisäksi luentosarjaa varten on laadittu skenaariot 
ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Toimintaryhmälle esitetään katsaus 
olemassa olevan tiedon pohjalta.  

Toiminta 2012, edistettävät hankkeet 
- Esitetään toimintaryhmälle toiminta- ja viestintäsuunnitelma sekä 

suunnitellut hankkeet ja niiden tilanne.  
- Esitetään myös periaate, kuinka vesienhoitoa tulisi toteuttaa Kyyveden 

valuma-alueilla. 
Vesienhoidon toimintaryhmien retki 13.9.2012 
- Tarkoituksena on tutustuttaa vesienhoidon parissa toimivien ryhmien 

henkilöitä Kyyveden alueella tehtyihin suunnitelmiin ja toteutettuihin 
kohteisiin. Tutustumiskohteina olisivat mm. Kuusikummun kosteikko ja 
Purukorvenojan suunniteltu kosteikkoalue. Etelä-Savon ELY – keskus 
järjestää retken. 

Rauhajärven hoidon suunnittelu 
- Tarkoituksenmukaista on Rauhajärvi ottaa mukaan suunnitteluun. 

Esitetään toiminnan periaatteet toimintaryhmälle. 
Keskustelu vesimuodostumien rajauksista 



 

- Vesienhoidon toinen suunnittelukausi on alkamassa. Kyyveden osalta 
tulee keskustella, olisiko mahdollista yhdistää joitain erillisiksi 
vesimuodostumiksi rajattuja alueita. 

 
 

6. Muut asiat 
- Seuraava kokous pidetään 23.5.2012 Haukivuoren Paukun erämajalla , 

osoitteessa: Pohjalahdentie 390, Haukivuori. Työnyrkki käy maastossa 
tutustumassa kosteikkorakentamiseen. Kokoontuminen tapahtuu klo 
13.00 Purukorvenojan tienhaarassa. Olli Kauppinen varaa kokoustilan. 

 

 
7. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja Veli Manninen kiitti kokouksen osanottajia ja päätti 
kokouksen klo 15.04 
 

 
Asiat muistiin merkitsi 
 
Reijo Lähteenmäki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


