
Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry                      Pöytäkirja 3/2015

Hallituksen kokous
Aika                7.5.2015 klo 18
Paikka            Hangastöllintie 36, Honkala
Läsnä              Jarmo Holma, Pekka Honkala, Matti Nykänen, Kirsti Parikka, Kari Muje, 
                        Juha Kallasmaa, Pekka Saares ja Kalervo Salo  

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

3 .                    Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4 .                    Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 . Edellisen kokouksen pöytäkirja 2 /2015 hyväksyttiin.

6 . Suojeluyhdistyksen talousasiat
 - yhdistyksen tilillä on 8079,87 euroa  ( 5000 euron limiitti)

Jäsenasiat
-  jäsenmaksun maksaneita jäseniä on nyt 84 ja yksi kannatusjäsen ( 200 euroa)
-  jäsenmaksutuloja tullut 1880 euroa
-  uusia jäseniä: Samuli Saares, Susanna Holopainen ja Petteri Saares   

7. Heinämäenojan katselmus maaliskuussa
-  Sihteeri luki muistion ja todettiin patojen toimivan nyt toivotulla tavalla.
-  UPM:ltä saadaan 2000 euroa vesinäytteisiin tänä vuonna ojavesien

                           seurantaan 

8.                    Myllyojan patolupa
-  Etelä-Suomen aluehallintovirastolle on annettu neljä lausuntoa. Lausunnon antajia
   ovat Janakkalan kunta, Hämeenlinnan kaupunki, ELY:n ympäristö- ja 
   luonnonvarojen vastuualue sekä ELY:n kalatalouspalvelut.



- Lausunnot olivat muuten myönteisiä padon rakentamiselle paitsi, että 
  purotaimenen menestymisestä Myllyojassa kannetaan huolta.
- Patoluvan hakijalta pyydetään selitys aluehallintovirastoon 2.6. mennessä
- Toukokuun aikana saadaan asiantuntija Hannu Majurilta lausunto 

                          kalatalouspiirin mielipiteen johdosta. Padon rakentamisessa tärkein asia on järven
  vedenkorkeuden palauttaminen lailliseen tilaan.
- Patorakentamisen katselmuksessa olivat paikalla Mäki-Uuro, Honkala ja Nykänen. 

                          Puut merkittiin ja niiden kaato voidaan aloittaa kelien salliessa.  
                
9. PAKKA- hanke

- Ojavesinäytteet otettiin 17.- 19.3. Heli Jutilan toimesta.
- Vanajavesikeskus hallinnoi hanketta.
- Kankaistenjärven osuus hankkeesta : 1100 euroa + 1750 euroa talkootyötä+ UPM: n 
  2000 euroa. Jos hanke onnistuu saadaan 8000 euroa. Se käytettäisiin oja- ja 
  järvivesinäytteisiin, Komulahdenojan altaiden seurantaan ja aiemmin otettujen 
  näytteiden analysointiin.
- Kankaistenjärven suojeluyhdistys on hankkeessa mukana ja hallitus valtuuttaa 

                          puheenjohtaja Jarmo Holman ja taloudenhoitaja Juha Kallasmaan 
                          allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen ja sitoumuksen.

- Hankkeen talkootyösuunnitelma: näkösyvyyden seurantaa tehdään joka toinen 
                          viikko. Toteuttajia ovat Aila Holma, Matti Nykänen, Rauno Tuomala, Sakari Nikander 
                          ja Kari Muje. Jarmo Holma ja Pekka Honkala tarkastelevat vielä

  talkootyösuunnitelmaa, jotta saataisiin mahdollisimman paljon talkootyötunteja
  kirjattua muistiin. 

10. Kankaistenjärven hoito- ja kunnostussuunnitelma vuosille 2015-2020
- Suunnitelmatyöryhmän muodostavat Kari Muje, Pekka Honkala ja Jarmo Holma.
- Työryhmä jatkaa työtään niin, että vuosikokoukseen mennessä on tiivis runko
  valmiina.
- Suunnitelma on hyvä olla valmiina syksyllä, jolloin on Leader- rahojen hakuaika.

11. Alkukesän jäsentiedotteen sisältö ja aikataulu
- materiaalit tiedotteeseen toimitettava sihteerille viimeistään 5.6.
- jäsentiedotteen postitus viikolla 24
- patoasiasta kirjoittaa Jarmo Holma ja Pakka- hankkeesta Pekka Honkala
- sihteeri laatii kokouskutsun ja yleisinfoa kesän tapahtumista sekä somistaa
  tiedotteen
- uusien hallituksen jäsenten saamiseksi, jäsentiedotteeseen laitetaan teksti: Jos olet 
  kiinnostunut osallistumaan suojeluyhdistyksen hallituksen toimintaan, ota yhteyttä 
  puheenjohtaja Jarmo Holmaan.



12. Vuosikokous 2.7. klo 18 Kumppanuustalossa, Kirjastokatu 1 Hämeenlinna
- Kokoustila on varattu ja varmistettu sekä kahvit tilattu 50 hengelle. Suojeluyhdistys 
  tarjoaa kahvit.
- Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 kahvilan tiloissa ja kokous klo 18 auditoriossa.
- Esityksen pitäjän Pekka Honkala ilmoittaa sihteerille lähiaikoina. 
- Toimintasuunnitelman Pekka Honkala laatii toukokuun loppuun mennessä.
- Hallitus hyväksyi toimintakertomuksen vuodelta 2014.
- Sihteeri tekee esityslistan, jossa todetaan hallituksen erovuorossa olevan jäsenet 
  Kirsti Parikka, Kari Muje ja Risto Saari.
- Kokouksen asiapaperit ovat nähtävissä kotisivuilla eikä niitä monisteta kokousväelle 
  vaan heijastetaan auditoriossa seinälle.

13. Ojavesinäytteet
- tulokset osoittavat, että Komulahdenoja on edelleen suurin järven kuormittaja
- kesällä otetaan näytteet 3-4 pisteestä

14. Muut asiat
-  Hangasmäen kyläjuhlat ovat 25.7. Kyyrölän savipajan pihassa. Suojeluyhdistys on 

                           mukana juhlilla. Työryhmä suunnittelee esilläoloa. Puheenjohtaja Holma kutsuu
                           koolle Pekka Saareksen, Kalervo Salon, Pekka Honkalan ja Kirsti Parikan

   muodostaman työryhmän.

15. Hallituksen seuraava kokous on 23.7.2015 klo 17 Kankaistenkylätie 157, Saares

16. Kokous päätettiin n. klo 19.40  ja puheenjohtaja Holma kiitti asiallisesta ja 
keskustelevasta  kokoustyöskentelystä.

  
                        puheenjohtaja Jarmo Holma  sihteeri Kirsti Parikka




