
  

 
Kalatalousneuvoja Petri Mäkinen verkkojen nostossa.  

   
Tiedote syksyllä 2013 
 

Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry  
 

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 3.7.2013 ja samalla oli esittely- ja 

opastustilaisuus jätevesien käsittelystä. 
 
Hallitus 2013 

Puh.joht. Rauno Kattelus, rauno.kattelus(at)pp.armas.fi puh. 044-3225811 
Varapuh.joht. ja tiedottaja Pekka Honkala, pekka.honkala(at)gmail.com                
puh. 044-9161556 

Sihteeri Kirsti Parikka, kirstiparikka@suomi24.fi puh. 0400-776112 
Taloudenhoitaja Jarmo Holma 

Kotisivut Juha Kallasmaa 
Leikekirja Risto Saari 
Hallituksen muut jäsenet: Kalervo Salo, Pekka Saares ja Kari Muje 

Toiminnantarkastaja Sven Lindsten ja varatoiminnantarkastaja Kimmo Temonen. 
 
Henkilöjäseniä yhdistyksessämme on nyt 101 ja yksi kannattajajäsen.  

 
Yhdistyksen toiminta viime ja kuluvana vuonna on ollut vilkasta mm. siksi, että 

meillä oli onni saada EU:lta huomattava määräraha järven perustutkimuksen 
suorittamiseksi. Tämä mahdollistaa perustan järven tilan pitkäkestoiseen 
seuraamiseen ja parantamiseen. Tämä edellyttää suojeluyhdistyksen jäsenten 

määrän kasvua ja aktiivisuutta, koska välttämättömät ojavesinäytteiden 
laboratoriotutkimukset ovat kalliita ja pääosa yhdistyksen  tulevasta rahoituksesta 

tulee jäsenmaksuista.  Jo nyt voidaan todeta, että järveämme kuormittavat sekä 



ravinteiden että humuksen osalta eniten kaksi suurinta järveen laskevaa ojaa. Yksi 

päätavoite on, että niiden kuormittava vaikutus saataisiin oleellisesti pienemmäksi. 
Ks. laboratoriotuloksia selvityksineen kotisivuilta. 
Myös järven kasvillisuutta ja pohjaeliöstöä on kartoitettu, seurataan ja raportoidaan. 

 
Heinäkuun 22.-25. päivinä suoritettiin järvellä koekalastus Pro Agrian 

kalatalousneuvoja Petri Mäkisen johdolla ja talkoolaisten avustuksella. Kaikkiaan 
noiden päivien aikana laskettiin järveen 39 tutkimusverkkoa. Saalis kirjattiin tarkasti 
muistiin ja siitä valmistuvat koekalastuksen viralliset tulokset julkaistaan syksyllä. 

Tulokset ovat mielenkiintoisia kalastajille ja ympäristöasiantuntijoille. Kalojen 
määrästä, suhteista ja koosta pystytään arvioimaan järven tilaa. 
 

Kankaistenjärven tila on heikentynyt ja heikkenee ilman toimenpiteitä. Nykytilasta ja 
suojeluyhdistyksen toiminnasta on paljon tietoa kotisivuilla 

www.kankaistenjarvi.fi. Sitä kautta voivat myös suojeluyhdistyksen uudet jäsenet 
ilmoittautua jäsenmaksun maksamalla. 

 

Selvitystyö  käynnissä järven tilan seuraamiseksi... 
Talkootyönä tehdään näkösyvyyden seurantaa neljässä havaintopisteessä, mitataan 
veden lämpötilaa sekä seurataan veden korkeutta Komulahdenojan 

korkeusmittarilla viikottain. Tunnetusti loppukesäisin huolestuttavan alhaalla oleva 
vedenpinta tilastoidaan ja dokumentoidaan. Tulokset tuovat pohjaa sille, jos 

päätetään veden korkeuden ennallistamisesta. 
 
Vuosikokous päätti, että kuluvan vuoden ja vuoden 2014 jäsenmaksu on 

henkilöjäseneltä 20 € ja kannattajajäseneltä 200 € vuodessa.  
Vuoden 2013 jäsenmaksu pyydetään maksamaan 20.8. mennessä 
Kankaistenjärven suojeluyhdistyksen tilille FI27 5680 0020 2954 87. 

Viestiosassa pyydetään mainitsemaan jäsenen sähköposti/ katuosoite ja 
puhelinnumero jäsenrekisterimme tarkistamiseksi. 

Vuoden 2014 jäsenmaksu erääntyy alkuvuodesta 2014, näin pääsemme sitten 
kalenterivuosirytmiin jäsenmaksujen maksamisessa ja yhdistyksellä on varaa kevään 
tulvaveden aikaisten näytteiden ottoon. 

 
Hangasmäen kyläyhdistys järjestää kirppistapahtuman la 24.8. klo 10-15 
Hangasrinne 10:ssä. 

 

  Koekalastetut kalat punnittiin ja mitattiin ja  

                                                                                                tulokset kirjattiin tarkasti muistiin. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


