
Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry                      Pöytäkirja 4/2015

Hallituksen kokous
Aika                23.7.2015 klo 17
Paikka            Niemelässä Kankaistenkylätie 157, Saares
Läsnä              Jarmo Holma, Pekka Honkala, Matti Nykänen, Kirsti Parikka, Pirkko-Liisa Liira, 
                        Juha Kallasmaa, Pekka Saares 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 3 /2015 hyväksyttiin.

6.                     Uuden hallituksen esittäytyminen ja järjestäytyminen
- hallituksen jäsenet esittäytyivät ja toivotettiin uusi jäsen Pirkko-Liisa Liira 
  tervetulleeksi
- hallituksen toimihenkilöt jatkavat tehtävissään ja 
  Pirkko-Liisa Liira valittiin  jäsensihteeriksi  ja leikekirjanhoitajaksi

7 . Suojeluyhdistyksen talousasiat
 - yhdistyksen tilillä on 6965,24 euroa  ( 5000 euron limiitti)
Jäsenasiat
-  uusia jäseniä ei ole ilmoittautunut   

8. PAKKA- hankkeeseen liittyvät talkootyöt 
Komulahdenojan laskeutusaltailla järjestetään talkoot elo-syyskuussa.
Pekka Honkala ilmoittaa ajankohdan ja ohjeistaa tehtävät työt. 
PAKKA- hankkeeseen tehdään 120 tuntia talkootöitä vuodessa. Talkootyön 
laskennallinen hinta on 15 euroa/tunti.
Talkootyöt ilmoitetaan puheenjohtaja Holmalle sähköpostilla 15.8. mennessä.



 Ilmoitettaessa mainitaan  työntekijä, ajankohta, työnkuvaus ja työtunnit puolen
 tunnin tarkkuudella.

9.                    Elokuun vesinäytteiden ottaminen
- järvivesinäytteet rahoitetaan PAKKA- hankkeen varoilla
- näytteet otetaan kolmesta pisteestä, tutkitaan ravinne- ja happipitoisuuksia
- Heli Jutila toteuttaa näytteiden oton harjoittelijoidensa kanssa
- vesinäytteiden oton yhteydessä on tiedotustilaisuus

                
10. Ympäristöpalkinnon vastaanottaminen 8.8.15

- Pekka Honkala vastaanottaa palkinnon elomessuilla 8.8.
- varahenkilö on Juha Kallasmaa
- palkintona on taulu, jonka suojeluyhdistys saa pitää hallussaan yhden vuoden

11. Suojeluyhdistyksen osallistuminen Hangasmäen kyläjuhlaan 25.7. klo 17-
- yhdistyksen edustajina kyläjuhlilla ovat Pekka Honkala, Kalervo Salo, Jarmo Holma, 
  Juha Kallasmaa ja Pirkko-Liisa Liira
- Jarmo Holma päivittää muistion patohankkeesta.
- Pekka Honkala järjestää tietokilpailun.
- Pirkko-Liisa Liira hoitaa mehutarjoilun.

12. Suojeluyhdistyksen toiminnan kehittäminen
- päätettiin perustaa kotisivuille kuvagalleria,  siitä tiedotetaan jäsenille syksyn 
 jäsentiedotteessa
- keskusteltiin vuosikokouksen ajankohdasta ja kokouspaikasta
- keskusteltiin muusta yhdistyksen järjestämästä toiminnasta
- elotulien poltosta elokuun viimeisenä lauantaina jäsensihteeri laittaa
  muistutusviestin jäsenille

13. Muut asiat
-  Runski- messuille osallistutaan 31.8. Pekka Honkala edustaa yhdistystä.

14. Hallituksen seuraava kokous on 24.9.2015 klo 17 Sepänkalliontie 164 , Parikka

15. Kokous päätettiin n. klo 18.45  ja puheenjohtaja Holma kiitti asiallisesta ja 
keskustelevasta  kokoustyöskentelystä.

  
                        puheenjohtaja Jarmo Holma  sihteeri Kirsti Parikka




