
Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry                      Pöytäkirja 1/2015

Hallituksen kokous
Aika                15.1.2015 klo 18
Paikka            Raatihuoneenkatu 29 A 13, Holma
Läsnä              Jarmo Holma, Pekka Honkala, Matti Nykänen, Kirsti Parikka, Pekka Saares, Risto Saari 
                        Juha Kallasmaa ja Kalervo Salo  

1 . Puheenjohtaja Jarmo Holma  avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi. 
                        
2 .                    Läsnäolijat todettiin, poissa oli  Kari Muje.   
                        Puheenjohtajana toimi Jarmo Holma ja sihteerinä Kirsti Parikka.

3 .                    Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4 .                    Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 . Edellisen kokouksen pöytäkirja 8 /2014 hyväksyttiin.

6 . Suojeluyhdistyksen talousasiat
 - yhdistyksen tilillä on 6657,78 €  ( 11 657,78 € limiitin  kanssa)
- Kankaisten osakaskunta  on maksanut tilille 1000 € avustuksen patohankkeeseen. 
- HML:n kalastusalue on maksanut 1500 € patohankkeeseen.
- edelliset huomioiden on " omaa rahaa" 4157,78 €.
- 2014 saatiin avustus 1000 € Vanajavesisäätiöltä vesinäytteisiin ja HML:n 

                          Luonnonsuojeluyhdistykseltä 1000 € patohakemuksen valmistelukuluihin.
- vuonna 2014 saatiin jäsenmaksutuloja 2500 €

Jäsenasiat
-  jäsenmaksun maksaneita jäseniä on 112 ja yksi kannatusjäsen. Jäseneksi 

                            hyväksyttiin Jaana Lehtonen. 

7. Talven  2015 jäsentiedote
- tiedotteessa jäsenmaksun perintä, eräpäivä 31.3.
- sihteeri valmistelee tiedotetta, johon Pekka Honkala laatii selvityksen PAKKA- 

                           hankkeesta ja Jarmo Holma patoluvan hakuprosessista



- tiedotteessa selvitellään Kankaistenjärvi kuntoon 2013-2014 hankkeen 
                          loppuraporttia

- tiedotteessa vedotaan jäsenistöön uusien, innokkaiden talkootyöläisten
                           löytämiseksi

- tiedoteluonnos on valmis seuraavaan kokoukseen 12.3. mennessä
- tiedote postitetaan jäsenistölle maaliskuun aikana sähköpostilla ja kirjepostina

8.                    Myllyojan patolupa
- Luvan tämänhetkinen tilanne AVI: ssa
- Puheenjohtaja Holma oli tiedustellut tilannetta AVI:sta ympäristölakimies Anne 

                           Valjakalta ja saanut seuraavan vastauksen: 
                           Seuraavassa vaiheessa hakijalta pyydetään tarvittavat täydennykset, joiden 
                           saavuttua asia voidaan kuuluttaa.

-  Patoluvan rahoitussuunnitelma:
 - Patoluvan listahinta on  8020 € ja tällä hetkellä on rahoitusta olemassa n. 7500 €. 

                           Luvan saavuttua voidaan anoa HML:n kaupungin yhdyskuntalautakunnalta 
                           avustusta.

-  Padon rakennusbudjetti on n. 14 000 €. 

 9. Kankaistenjärvi kuntoon 2013-2014 hankkeen lopputilitys
- hankkeen kustannusarvio oli n. 13 000 €
- hankkeeseen ovat kuuluneet sedimenttitutkimus, ojavesinäytteet ja 

                          Kankaistenjärven vedenpinnan korkeuden ennallistamiseen liittyvä esiselvitys 
                          ( Hannu Majurin patosuunnitelma ja Myllyojan luusuan korkeusmääritys ) 

- hankkeeseen on myönnetty EU-rahaa Linnaseudun Leader - rahastosta
- hankkeen rahoitus 12 962 €
  Linnaseudun Leader rahaa 11 665 €
  yhdistyksen omaa rahaa 324 € 
  talkootyötä 972 €: n edestä
- loppuraportti jätetty  Linnaseudulle
- Vanajavesikeskus ja Luonnonsuojeluyhdistys ovat antaneet kumpikin 1000 €:n 

                           avustuksen patosuunnitteluun ja vesinäytteisiin. Pekka Honkala tekee raportit 
                           rahojen käytöstä tammikuun aikana.

10. Metsäkeskus Kemera- hankkeen toteutuminen Komulahdenojalla
- yksityiselle maalle Rantalanojaan on tehty neljä pohjapatoa ja yksi silta , vaikutuksia 

                           seurataan
- Komulahdenojalla on tehty kolme allasta , mutta yhden tekeminen  odottaa maan 

                          routaantumista,  myös pintavalutuskenttä on vielä kesken

11. Tarjous laiteinvestoinnista, jolla fosfori saostutettaisiin kemiallisesti. Kemikaalikulut 



                        olisivat n. 40 000 € vuodessa eli laite ei tule kysymykseen Kankaistenjärvelle.

12. PAKKA- hanke
- Pekka Honkala esitteli PAKKA- hanketta. Se on Kankaistenjärven, Myllyojan, 

                          Katumajärven ja Pannujärven yhteishanke. 15.12. hankkeen suunnittelukokouksessa 
                          olivat Jarmo Holma ja Pekka Honkala. Hankkeeseen on 57 000 € rahaa käytettävissä 
                          vuoden 2015 aikana. ELY- keskus antaa yhdistyksille avustuksia vesienhoitoon ja 
                          tutkimuksiin,  Kankaistenjärven osuus voisi olla n. 6000 €. 
                          Hallitus päätti, että hankkeeseen osallistutaan ja Pekka Honkala vie asiaa eteenpäin.

13. Kankaistenjärven hoito- ja kunnostussuunnitelma vuosille 2015-2020
- suunnitelmatyöryhmän muodostavat Kari Muje, Pekka Honkala ja Jarmo Holma
- työryhmä oli laatinut alustavan suunnitelman, jonka esitteli Jarmo Holma ja siitä 

                          keskusteltiin
- suunnitelmassa oli mukana myös melun torjunta, jonka todettiin kuuluvan järven 

                          ympäristön suojelun piiriin
- suunnitelmaa täydennetään edelleen ja siihen palataan seuraavassa kokouksessa

14. Muut asiat
- talkootyö:
- kunkin hankkeen alussa talkootyön tekeminen ohjeistetaan siten, että jokainen 

                          talkootyötä tekevä merkitsee aina heti työaikansa talkootyökaavakkeelle, jotta ne
                          eivät unohdu

- talkootyökaavakkeet lähetetään sähköisesti
- mietitään voisiko olla myös yleistalkoita?
- talkootyötä olisivat esim. näkösyvyyden ja veden lämpötilan mittaaminen,

                           leväkartoitus, veden korkeuden mittaaminen ym.
- puheenjohtaja on talkootyön yhdyshenkilö

  
15. Hallituksen seuraava kokous on 12.3. 2015 klo 17 Rauhankatu 18 A 11, Kallasmaa

16. Kokous päätettiin n. klo 20   ja puheenjohtaja Holma kiitti asiallisesta ja 
keskustelevasta  kokoustyöskentelystä.

  
                        puheenjohtaja Jarmo Holma  sihteeri Kirsti Parikka




