
Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry                      Pöytäkirja 2/2015

Hallituksen kokous
Aika                12.3.2015 klo 17
Paikka            Rauhankatu 18 A 11, Kallasmaa
Läsnä              Jarmo Holma, Pekka Honkala, Matti Nykänen, Kirsti Parikka, Risto Saari 
                        Juha Kallasmaa ja Kalervo Salo  

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

3 .                    Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4 .                    Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 . Edellisen kokouksen pöytäkirja 1 /2015 hyväksyttiin.

6 . Suojeluyhdistyksen talousasiat
 - yhdistyksen tilillä on 6341,26 €  ( 5000 € limiitti)

Jäsenasiat
-  jäsenmaksun maksaneita jäseniä on 112 ja yksi kannatusjäsen      

7. Kevättalven  2015 jäsentiedote
- tiedotteessa jäsenmaksun perintä, eräpäivä 31.3.
- tiedote postitetaan jäsenistölle viikolla 12 sähköpostilla ja kirjepostina
- Tehoprintissä monistetaan 20 kpl tiedotteita 

8.                    Myllyojan patolupa
- lupahakemusta täydentämään on pyydetty kiinteistöluettelo sähköisenä ja se 
toimitetaan lähiaikoina
 
 

                   



9. Metsäkeskus Kemera- hankkeen toteutuminen Komulahdenojalla
- Pekka Honkala kertoi, että hanke on lähes kokonaan toteutettu

10. PAKKA- hanke
- hankesuunnitelma valmistuu 13.3. kokouksessa
- ojavesinäytteet otetaan ensi viikolla ( vk 12) Heli Jutilan toimesta

11. Kankaistenjärven hoito- ja kunnostussuunnitelma vuosille 2015-2020
- suunnitelmatyöryhmän muodostavat Kari Muje, Pekka Honkala ja Jarmo Holma
- työryhmä jatkaa työtään niin, että suunnitelma on valmis vuosikokoukseen

                           mennessä
- Pekka Honkala laatii toimintasuunnitelman vuodelle 2015 seuraavaan kokoukseen 

                          mennessä

12. Vanajavesikeskuksen avustuksen hakeminen maaliskuun loppuun mennessä
- haetaan 1000 € ojavesitutkimuksiin Kemera-altaiden seurantaan ja 500 € 

                          tiedottamiseen. Pekka Honkala on laatinut yhteensä 1500 €:n avustushakemuksen.

13.  Vanajavesikeskuksen ja Luonnonsuojeluyhdistyksen avustusten raportointi vuodelta
 2014
- 1000 €: n avustuksen raportti on pyydetty kuvaraporttina ja Pekka Honkala laatii 
raportin 12 kuvasta kuvatekstein
- Luonnonsuojeluyhdistyksen 1000 €: n avustus Martta-Helmi Toivosen rahastosta on 
saatu ja Pekka Honkala on laatinut raportin, jonka hallitus hyväksyi lähetettäväksi. 
- kummastakin avustuksesta kiitetään lahjoittajia

14. Heinämäenojan katselmus 
- Mikko Pirilä UPM:stä saapuu ke 18.3. klo 8.30 Sepänkalliontie 164 , Parikan pihaan. 
Kalervo Salo, Matti Nykänen ja Kirsti Parikka osallistuvat patojen katselmukseen.

15. Talkootyölomakkeiden jakaminen 
- talkootyökaavakkeet lähetetään sähköisesti ohjeineen hallituksen jäsenille
- talkootöiden merkintä aloitetaan välittömästi

16. Toimintakertomus vuodelta 2014 valmistetaan seuraavaan kokoukseen.

17.  Vuosikokous
- Jarmo Holma tiedustelee Kumppanuustalon auditoriota to 2.7. tai to 9.7. klo 18
- Pekka Honkala kysyy Vanajavesikeskuksen edustajaa luennoimaan vesien suojelusta 



18.  Muut asiat
- tiedotteeseen lisätään info kalamerkkien myyntipaikoista
- yleisötiedustelu valmistellaan seuraavaan kokoukseen
- PAKKA-hankkeen rahoilla hankitaan virtausmittari, jolla virtauksen mittausta 
kehitetään luettavammaksi

19. Hallituksen seuraava kokous on 7.5.2015 klo 18 Hangastöllintie 36, Honkala

20. Kokous päätettiin n. klo 19  ja puheenjohtaja Holma kiitti asiallisesta ja 
keskustelevasta  kokoustyöskentelystä.

  
                        puheenjohtaja Jarmo Holma  sihteeri Kirsti Parikka


