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Yhteinen Aurejärvemme ry 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 

 

Yleistä 

Yhteinen Aurejärvemme ry on luotu Parkanon Aureen kyläseuran ja PohjoisKurun kylien Taistelijan 
talopalveluyhdistys nimisen kyläyhdistyksen yhteistyönä. Molempien yhdistysten hallitukset 
kokoontuivat 13.9.2015 Parkanon Auramolla saman pöydän ääreen. Aiheena oli kylien välisen 
yhteistyön suunnittelu. Keskusteluissa nousi kaikkia yhdistäväksi asiaksi Aurejärven suojeleminen. 

Alun perin Taistelijan talo-palveluyhdistys ry jätti Pirkanmaan ELY-keskukselle 30.11.2015 
vesistötoimenpiteen avustushakemuksen (diaarinumero PIRELY/7424/2015), koska tällöin ei vielä järven 
suojeluyhdistystä ollut perustettu. Myös ELY-keskuksessa on tunnistettu tarve vesiensuojelu- ja 
kunnostustoimenpiteisiin, joilla estettäisiin Aurejärven tilan heikkeneminen ja voitaisiin korjata jo 
olemassa olevia ongelmia. 

Aurejärvi-hankkeen tarkoituksena on edistää järven hyvän tilan ylläpitämistä. Tämän vuoksi tavoitteeksi 
asetettiin teettää käytössä olevan rahoituksen puitteissa mahdollisimman perusteellinen selvitys järveen 
laskevien osavaluma-alueiden kuormituksesta ja kunnostussuunnitelmasta sekä ekologisesta tilasta. 

Hankkeen laajuuden vuoksi nähtiin kuitenkin selkeämpänä menettelynä perustaa järven oma 
suojeluyhdistys ”Yhteinen Aurejärvemme” (217.326), joka rekisteröitiin toukokuussa. Ensimmäinen 
tilaisuus pidettiin Seitsemisessä 28.5.2016, jolloin pidettiin myös rekisteröidyn yhdistyksemme 
ensimmäinen kokous. 

Tilaisuudessa todettiin yksimielisesti järven suojeluyhdistyksen perustamisen välttämättömyys. Paikalla 
oli noin sata asiasta kiinnostunutta henkilöä. Jaakko Koppinen ja Olavi Niemi Pelastetaan reittivedet 
ry:stä olivat vieraina kertomassa toiminnastaan vesiensuojelun hyväksi. 

Taistelijan talo-palveluyhdistys ry ja Yhteinen Aurejärvemme ry sopivat 15.8.2016, että avustus 
siirretään Yhteinen Aurejärvemme ry:lle, joka ottaa vastuun hankkeen toteuttamisesta. Tämä 
sopimusasiakirja on myös lähetetty Pirkanmaan ELY-keskukseen. 

Yhdistyksen hallitus päätti teetättää opiskelijatyönä esiselvityksen Aurejärven tilasta ja kehityksestä 
Tampereen ammattikorkeakoululla. Tarkoituksena oli koota yhteen Aurejärveä koskevat tiedot kaikista 
avoimista lähteistä saatavilla olevien materiaalien pohjalta. TAMK:n raportin oli määrä valmistua 2016 
loppuun mennessä. Tavoitteena oli saada hallituksen käytettäväksi sellaista tietoa, joka mahdollistaa 
kunnollisen ja kustannustehokkaan varsinaisen selvitystyön kilpailuttamisen ja tutkimuksen teettämisen 
vuoden 2017 loppuun mennessä. 

Syyskuussa ELY-keskukselta haettiin jatkoaikaa hankkeen loppuunsaattamiseksi. Muutoshakemus 
hyväksyttiin ELY:ssä. Hankesuunnitelman tulee olla valmiina 15.11.2017. 

 

Hallitus 

Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 15.6.2016. 
Hallituksen varsinaiset jäsenet: 
  Jouko Halmela 
  Marja-Liisa Herrala, puheenjohtaja 
  Riitta Koivunen, sihteeri 
  Markku Saarinen 
  Seppo Seilo 
  Seppo Äijälä 
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Varajäsenet numerojärjestyksessä: 
  Olavi Kiviniemi 
  Timo Seilo 
  Jukka Äijälä 
  Jussi Autio 
  Eija-Inkeri Lahti 

 

Kokoukset ja muu toiminta 

- Kokouksia pidettiin kaikkiaan neljä kertaa: 28.5., 15.6., 20.7. ja 25.8. 

- Lisäksi pidettiin 22.8. TAMK:n edustajien, Eveliina Asikaisen ja Mika Niemisen kanssa neuvottelu 
esiselvitystyön teettämisestä. Hallituksesta paikalla olivat Marja-Liisa Herrala, Markku Saarinen ja Seppo 
Äijälä. 

- Hankkeelle haluttiin näkyvyyttä myös lehdissä. Hallitus kutsui toimittajia Kurun Sanomista, Ylä-
Satakunnasta, Ylöjärven Uutisista ja Aamulehdestä (13.12). Koko hallitus oli paikalla. 

- Joulukuusta lähtien on voinut seurata hankkeen etenemistä myös Yhteinen Aurejärvemme ry:n 
facebook-sivulla. 

- Vuoden aikana on oltu yhteydessä sähköpostitse sekä käyty useita puhelinkeskusteluja ELY:n 
edustajien kanssa. Heiltä on saatu kiitettävästi asiantuntija-apua. 

- Yhdistys jätti lausunnon Pirkanmaan uudesta maakuntakaavaluonnoksesta 11.11.2016. 

 

Yhdistyksen jäsenet 

Toimintakauden lopussa oli 179 liittymismaksun maksanutta jäsentä. 

 

Talous 

Tutkimushankkeen kustannusarvio on 20 000 euroa. ELY-keskuksen myöntämä avustus on 40 %, 
kuitenkin enintään 8 000 euroa. ELY:n avustuksen saamisen edellytyksenä on, että yhdistys pystyy 
saamaan kokoon omarahoitusosuuden. Yhdistys on saanut hankkeeseen avustusta Parkanon ja 
Ylöjärven kaupungeilta sekä Parkanon kalastusalueelta. 

Lisäksi on kerätty 60 euron suuruista liittymismaksua lähinnä rantakiinteistöjen omistajilta. Vuoden 2016 
loppuun mennessä vasta noin puolet rantakiinteistöistä on mukana hankkeen rahoituksessa. 
Tavoitteena oli, että jokaisesta kiinteistöstä liittyisi ainakin yksi henkilö jäseneksi tai kannatusjäseneksi 
uuteen yhdistykseen. Tavoitteeseen päästiin, sillä monesta kiinteistöistä useampi henkilö maksoi 
liittymismaksun. 

 

 

Parkanossa 16.2.2017 

Yhteinen Aurejärvemme ry 


