PANUMAJÄRVI RY
Meidän yhteinen Panumajärvi kuntoon
Pidimme onnistuneen järvenkunnostusillan Panumalla 20.7.20011.
ELY-keskuksessa laaditaan vuoden 2011 loppuun mennessä lyhyt tiivistelmä ehdotuksena
Panumajärven hoito- ja kunnostussuunnitelmaksi olemassa olevan tiedon pohjalta. Ehdotus
kootaan vuorovaikutuksessa Panumajärvi ry:n kanssa. Tavoitteena on siis hankkia ranta-asukkaita
ja muita tahoja sitouttavaan ja usean vuoden aikana vaiheittain toteutettavaan hoito- ja
kunnostushanketoimintaan julkista rahoitusta ELY-keskuksen avulla sekä Pudasjärven kaupungilta
ensi vuonna 2012. Tämän edellytyksenä on kuitenkin Panumajärveen ulottuvien asuin- ja vapaaajan kiinteistöjen omistajien sekä mahdollisten muiden tahojen osallistuminen hyödynsaajina
omarahoitusosuuteen. Tämän suunnitellun asukaslähtöisen hankkeen rahoituksen hakijana ja
toteuttajana toimisi Panumajärvi ry.
Yhdistyksen hallitus (Kari Mäki pj., Jenni oistinen varapj., Aili Jussila sihteeri, Taimi Oinas-Panuma
rahastonhoitaja, Sari Kumavaara, Aappo Koistinen ja Siiri Oinas-Panuma) on lupautunut olemaan
hanketta vetämässä. Jo järvenkunnostusillassa suunnittelimme työryhmää, johon kuuluisi
Panumajärvi ry:n hallituksen lisäksi vakituisia- ja vapaa-ajan asukkaita eri puolilta Panumanjärveä.
Työtyhmään lupautuivat mukaan Pistemaa Marita, Kimmo Härkönen, Tikka Ari ja Helena,
Pulkkinen Paula, Akkanen Anja, Pasanen Pauli, Kuukkanen Heikki, Ikonen Kauko ja Paavola
Jouni. Myös muita rannan asukkaita voi vielä tulla mukaan.
Jatkosta suunnittelimme, että Panumajärvi ry:n puolesta lähetämme kyläläisille ja mökkiläisille
tietoa miten tässä hankkeessa edetään. Ensimmäinen tavoite on saada selville kuinka moni olisi
valmis sitoutumaan kunnostukseen. Sovimme järvenkunnostusillassa panoksen suuruudeksi
150€ / kiinteistö. Lähes kaikki, jotka olivat paikalla, olivat valmiita sitoutumaan myös tällä
summalla.
Panumajärvi ry:n toimintaan ovat kaikki tervetulleita mukaan, mutta järvenkunnostuksessa mukana
olo ei edellytä yhdistykseen kuulumista. Kaikki kunnostushankkeeseen tuleva rahoitus pidetään
erillään yhdistyksen muusta toiminnasta. Rahoitusta kerätään vain jos saadaan myös julkista
rahoitusta. Toivomme teiltä kaikilta järven käyttäjiltä yhteistyötä meidän kaikkien yhteiseksi eduksi
Panumajärven kunnostuksen aikaansaamiseksi.
Järvenrannan asukas tai mökkiläinen oletko valmis sitoutumaan Panumajärven kunnostukseen
150 € / kiinteistö omarahoitusosuudella. Täytä ja palauta liitteenä oleva lomake. Samalla
lomakkeella voit myös halutessasi liittyä yhdistyksen jäseneksi (jäsenmaksu 10€, jonka voi
lunastaa talkootyöllä).

Panumajärvi ry halllitus
Lisätietoja:
Aili Jussila, Panumajärvi ry sihteeri,
Panumantie 289,
93140 KIPINÄ,
jussila.aili@gmail.com,
puh. 0400-138224

PANUMAJÄRVI RY
Panumajärven kunnostushankkeen sitoumus

Olen valmis sitoutumaan Panumajärven kunnostus hankkeeseen 150 € / kiinteistö
omarahoitusosuudella.

Kiinteistön nimi: __________________________________Rek.nro_______________
Kiinteistön omistaja: _____________________________________________________
Osoite: ________________________________________________________________
Puhelin nro:______________________ Sähköposti:__________________________

Vakituinen asuinkiinteistö

Vapaa-ajan asunto

Allekirjoitus: ____________________________________________________________

PANUMAJÄRVI RY
Liityn Panumajärvi ry:n jäseneksi

Nimi:

___________________________

Osoite: ___________________________
Puhelin: ___________________________
S-posti: ___________________________

Palauta lomake mahdollisimman pian!
Palautusosoite:
Panumajärvi ry
Aili Jussila
Panumantie 289
93140 KIPINÄ

