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KIRJAUKSIA KESKUSTELUSTA
Avaus ja hankkeen kuulumiset
Miharin Rantavirkistysalue –hankkeen vetäjä Veera Ritola jakoi kokouksen aluksi kaikille
paikalla olleille sekä kaksi vuotta sitten laaditun hankesuunnitelman että Pirkanmaan ELYkeskuksen päätöksen myönnetystä hanketuesta (hyväksytty 25.11.2011). Hankesuunnitelman
lisäliitteenä oli 2.7.2012 päivitetty kustannusarvio hankkeen menoista.
Veera Ritola toivotti Maamiesseuran johtokunnan jäsenet, Rantakioski osuuskunnan osakkaat
sekä Purimon kapteenin Pertti Savolaisen ja Joutsentenreitin Petri Rinteen tervetulleeksi
kokoukseen jonka tavoitteina oli kartoittaa hankkeen kuulumiset, talous
sekä keskustella jäljellä olevista, elokuun loppuun mennessä, tehtävistä investoinneista.
Hankesuunnitelmassa määritellyt tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Miharinrantaa on
kunnostettu viihtyisäksi virkistysalueeksi jonne on hankittu ja rakennettu infokioskirakennus ja
grillikatos. Rantakioskiosuuskunta on kehittänyt alueen palvelu- ja ohjelmatoimintaa, muun
muassa Miharinrannassa järjestetyt Venetsialaiset on yleisöäänestyksellä valittu Pirkanmaalla
vuoden 2012 kiinnostavimmaksi ja parhaimmaksi kesäkylätapahtumaksi.
Hankkeen myötä yhteistyö alueen muiden toimioiden ja kunnan kanssa on lisääntynyt,
Mahnalan Kalastuskunta ja Maamiesseura ovat osakkaina Rantakioskiosuuskunnassa.
Hämeenkyrön kunnan sivistyslautakunta on myöntänyt kesällä 2011 osuuskunnalle 700 euron
kohdeavustuksen tienviittatolppan materiaaleihin ja valmistuskuluihin.
Rantakioski on työllistänyt ja tarjonnut kesätyötä viidelle alle 18 vuotiaalle nuorelle.
Joutsentenreitin toiminnanjohtaja Petri Rinne kertasi paikallaolleille hanketoimintaan kuuluvia
käsitteitä ja tukiehtoja tukikelpoisista kustannuksista (esim. käytetyt laitteet).
Kustannuksia ei voi kertyä enää 31.8.2012 jälkeen ja loppumaksuhakemus pitää tehdä neljän
kuukauden sisällä hankkeen loppumisesta. Huomionarvoista on myös, että hankkeeseen
voidaan seurantaryhmän päätöksellä tehdä tarkennuksia ja lisäyksiä.
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Ms Purimon omistaja ja kapteeni Seppo Savolainen oli kokouksessa paikalla kuulemassa
löytyisikö Miharin Rantavirkistysalue –hankkeesta taloudellisia resursseja veneväylän
parannustöihin. Hämeenkyrön vesivoimalaitoksen juoksutukset vaikuttavat veden korkeuteen
merkittävästi viimeksi juhannusaaton risteilyn lähtöpaikka jouduttiin siirtämään
Miharinrannan laiturista Hämeenkyrön keskustaan. Mahnalan Kalastuskunnan puheenjohtaja
Jouni Kumanto on saanut ruoppaukseen tarvittavan toimenpideluvan. Kysymys on
pienimuotoisesta toimenpiteestä (5 x 10 metriä)joka kannattaa tehdä huolellisesti. Alustavan
kustannusarvion mukaan ruoppauskaivurin kuljetus on yhteensä 400€ lisäksi työ ja
polttoainekustannukset. Kaivurin alle tarviotaan lisäksi murskettaja maa-ainesta jota voidaan
käyttää rannan parannustöihin. Toimenpidelupa tarvitaan liitteeksi ELY-keskukselle.
Päätökset , sopimukset ja toimenpiteet
Kokouksessa päätettiin, että MS Purimon Miharinrannan laituriin pääsyn turvaaminen on
sen verran merkittävää sekä alueen muille yrittäjille että asukkaille ja rannan käyttäjille jotta
kaikki ylimääräiset eurot katsottiin kannattavaksi sijoittaa siihen. Kokouksessa todettiin lisäksi,
että myös kj Antero Alenius voisi olla myötämielinen Hämeenkyrön taloudelliseen tukeen.
Miharin Rantavirkistysalue - hankkeen kustannusarvioon kirjatut investointitarpeet
käytiin läpi kohta kohdalta.
Hankintalistaan ensisijaisesti:
- äänentoistolaitteisiin tarvittava CD-soitin (max 50€)
- jatkojohtokela ja jatkojohtoja (100 €)
- grillikatoksen huuva ja varustus mm. ritilä (max 300€)
- valvontakamera (lahjoitus tai 100€)
Hankintalistaan toisijaisesti:
- kaksi raskasrakenteista pöytä+penkki yhdistelmää
Edellisten lisäksi keskusteltiin Rantakioskin toiminnalle tärkeistä
- ulkovessan hankinnasta ja kunnostuksesta
- tienvarsikylteistä (Miharinristille, 3-tien varteen)
Maamiesseuran taloudenhoitajan mukaan hankkeen osalta laskuja on maksettu noin 10 000
euron edestä. Kokouksessa sovittiin, että laskut ja niiden kohdistus käydään läpi erikseen
tiistaina 10.7.2012 klo 17 alkaen Jyväpirtillä. Paikalla muun muassa Leena Hyökki, Jari AlaPässäri ja Matti Lähteenmäki. Kohdistuksen jälkeen nähdään kuinka paljon hankkeen
puitteissa voidaan investoida veneväylän syventämiseen.
Sovittiin, että asiasta tiedottaa Matti Lähteenmäki.
Lisäksi tarkennettiin, että ennen kaikkia investointeja, Rantakioskiosuuskunnan täytyy olla
yhteydessä maamiesseuran johtokuntaan väärinkäsitysten välttämiseksi ja tiedonkulun
parantamiseksi. Maamiesseuran johtokuntaa edustava Lähteenmäki voi lähettää tilalleen
sijaisen jos on itse estynyt ottamaan osaa Rantakioskiosuuskunnan kokouksiin.
Lopuksi käytiin läpi talkootyön osuus. Talkoolaiset tarkistavat omalta osaltaan työtuntinsa
ja toimittavat ne tiedoksi Veera Ritolalle (työmatka 17.7.- 13.8.2012) loppuraportointia varten.

