Panumajärvi ry
93140 KIPINÄ

JÄSENTIEDOTE 2019
Panumajärvi ry toimihenkilöt
Puheenjohtaja Jenni Koistinen, varapuheenjohtaja Martta Oinas-Panuma, hallituksen jäseninä Aili Jussila (sihteeri), Taimi Oinas-Panuma (rahastonhoitaja), Johanna Jussila, Kari Simonaho ja Tuula Pitkänen.
Yhdistyksen medianäkyvyydestä vastaavat Martta Oinas-Panuma ja Toivo Miettinen, ilmoitustauluilmoittelusta Olga Oinas-Panuma.
Jäsenmaksu 20 €, jonka jokainen jäsen voi lunastaa työllään.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Tapahtumista ilmoitetaan tarkemmin Panumajärvi ry:n facebooksivuilla ja Panuman ilmoitustaululla.
Porokisojen suunnittelupalaveri tiistaina 12.2. klo 18.00 Rytölässä (Laasenraitti 59). Päätetään kisojen järjestelystä ja tulevista kisatalkoista. Vastuuhenkilö Niina Oinas-Panuma.
Kuutamohiihdot tiistaina 19.2. klo 18.00 lähtö Hiekkarannalta. Nautitaan kuutamosta hiihdellen ja
paistetaan makkaraa saaren rannassa. Yhteistyössä Kipinän kyläseura ry:n kanssa. Säävaraus. Vastuuhenkilöt Aili Jussila ja Tuomi-Tuulia Ervasti.
Panumanojan raivaustalkoot. Seuraa ilmoittelua. Raivataan Panumaojaan kaatuneita puita jotka haittaavat veneellä kulkemista. Järjestetään joko jään päältä talvella, jos oja jäätyy kunnolla, tai kesällä. Vastuuhenkilö Eero Oinas-Panuma ja Aili Jussila.
Porokisat, sprinttikisoina sunnuntaina 24.3. alkaen klo 12.00. Kisojen vastuuhenkilöinä koko hallitus,
päällikkönä toimii Lauri Oinas-Panuma, ratamestarina Ville Jussila, työnjohtajana Kari Simonaho. Kisatalkoita 16.3. ja 23.3. Hiekkarannalla klo 9.00.
Lystilauantai järvellä lauantaina 6.4.2019 klo 13.00. Mukava pilkki- ja touhupäivä jäsenille, talkoolaisille ja kyläläisille. Kerätään myös palautetta porokisoista. Vastuuhenkilöinä Maarit Virkkunen ja Martta
Oinas-Panuma.
Remonttipäivä ja kylänraitin siivoustalkoot lauantaina 25.5.2019 klo 10.00. Kunnostetaan Panumajärvi ry:n kalustoa ja rakennuksia sekä siivotaan kylänraitti ja Hiekkaranta. Vastuuhenkilöinä Eila Miettinen ja Kari Simonaho.
Panumaojan helluntailasku lauantaina 8.6.2019. Seuraa ilmoittelua. Koko päivän tapahtuma. Yhteinen veneretki Panumajärvestä Iijokeen. Voi lähteä ja poistua myös välipisteiltä. Vastuuhenkilöt Aili ja
Johanna Jussila.
Juhannusjuhlat perjantaina 21.6. klo 21.00. Yhteistä makkaranpaistoa, tanssia, porinoita ja juhannuskisoja. Vastuuhenkilöt Ossi Oinas-Panuma ja Kari Simonaho. Tapahtuma pidetään yhdistyksen toiminnan ulkopuolella.
Hellepäivä hiekkarannalla heinäkuussa säätilan mukaan. Seuraa ilmoittelua. Koko perheelle sopivaa
mukavaa rentoa yhdessäoloa ja herkuttelua. Vastuuhenkilöt Jenni Koistinen ja Niina Oinas-Panuma.
Panuman kalakunkkukisa koko perheelle lauantaina 3.8.2018 kisa alkaa klo 14, tarjoilu ja muu ohjelma klo 16.00. Yhteistyökumppanina Ala-Kollajan osakaskunta. Vastuuhenkilöt Eero ja Taimi OinasPanuma ja Jenni Koistinen.

Panuman 40v juhlakisojen suunnittelupalaveri 11.9.2019 klo 18.00, Piilolassa. Vastuuhenkilö Johanna Jussila.
Vesikasvillisuuden poistotalkoot syystalvella, jos jää kestää. Seuraa ilmoittelua. Vastuuhenkilöt Aili
Jussia ja Kari Simonaho.
Pikkujoulu lauantaina 7.12. 16.00 Rantalassa (Panumantie 289). Mukava koko perheen tapahtuma,
hyvän jouluruuan ja ohjelman merkeissä. Vastuuhenkilöt Aili Jussila, Maarit Virkkunen ja Tuula Pitkänen.
Vuosikokous 12.1.2019 klo 16.00 Koistisella. Vastuuhenkilöt Jenni ja Aappo Koistinen.
Pudasjärven kaupungilta toiminta-avustusta haetaan vuoden 2019 toimintasuunnitelman mukaisiin
tapahtumiin, laiturin kunnostamiseen ja Kahveri-kioskivaunun rattaiden kunnostamiseen sekä muuhun
kaluston ja rakennusten huoltoon sekä Leaderin pieninvestoinnit -hankkeen omarahoituskuluihin. Oulun
seudun Leaderin pieninvestointi -hankkeesta haetaan rahoitusta Hiekkarannalle kahteen ulkovessaan ja vesikasvillisuuden niittoveneen perämoottorin.

Panumajärven ja -ojan kunnostushankkeet
Kaikki hankkeessa tehdyt raportit löytyvät Panumajärvi ry sivuilta:
http://www.panuma.fi/pages/panumanjaervi/kunnostamishanke.php
Panumajärven ja -ojan kunnostuksen esiselvityshanke on viety loppuun. Oulun seudun Leaderin
rahoittama Panumaojan kunnostuksen investointihanke etenee suunnitelmien mukaisesti. Panumaojan ennallistamistyöt tehtiin elokuussa 2018. Ennallistamistöistä on luettavissa raportti nettisivuilla. Talkoita pitää tehdä vielä 2019, kun koko Panumaoja on tarkoitus raivata veneilykelpoiseksi. Oulun metsäkeskuksen tekemät kosteikot Särkiojaan, Levo-ojaan ja Aro-ojaan estävät ravinteita ja kiintoainesta valumasta järveen. Petäjäojan kosteikko valmistuu myöhemmin. Käykää katsomassa uusia kosteikoita.
Toimenpiteiden myötä vesi on kirkastunut sekä Panumajärvessä että -ojassa.
Kaikkien järven ympäristön asukkaiden ja mökkiläisten kannattaa jatkaa roskakalan pyyntiä omatoimisesti katiskoilla ja verkoilla. Varsinkin lahnojen poisto on tärkeää. Vesikasvillisuutta kannattaa poistaa
kesällä sieltä, missä se on virkistyskäytön haittana. Talvella jäänpäältä kannattaa poistaa kaikki mahdollinen kasvimassa, tämä parantaa järven happitilannetta. Vesikasvillisuuden niittokone ja vene ovat
koko Ala-Kollajan kalastusalueen alueella käytettävissä. Varaa koneelle käyttöaika Aili Jussilalta p. 0400
138224.

Panuman jätekimpan toiminnan kehittäminen.
Kiertokaari Oy haluaa Panuman jätekimpasta esimerkin, jossa mietitään yhdessä, miten jätemäärää voidaan vähentää. Kimppalaisten yhteinen suunnitteluilta jätehuollosta Rantalassa (Panumantie 289)
5.3. klo 18.00.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Jenni Koistinen p. 040 5673762, s-posti koje02@gmail.com
sihteeri Aili Jussila p. 0400 138224, s-posti jussila.aili@gmail.com
Jos olet kiinnostunut yhdistyksen jäsenyydestä, ota yhteyttä. Kaikkiin talkoisiin ja tapahtumiin olet tervetullut myös ilman jäsenyyttä.

Käy tutustumassa sivuillamme www.panuma.fi

Säilytä tiedote!

