
Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry                      Pöytäkirja 5/2015

Hallituksen kokous
Aika                24.9.2015 klo 17
Paikka            Sepänkalliontie 164, Parikka
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 4 /2015 hyväksyttiin.

6. Palautteet kesältä:
- 25.7. Hangasmäen kyläjuhlilla pidettiin menestyksekäs tietokilpailu järven asioista. 

                           Yleisö oli kiinnostunut muutenkin järven tilanteesta. Yksi uusi jäsen ilmoittautui.
- 8.8. elomessuilla luovutettiin Hämeenlinnan kaupungin ympäristöpalkinto 2015.
  Pekka Honkala oli vastaanottamassa palkinnon, joka on vuoden hallussamme oleva
  taulu ja kunniakirja. Sovimme, että taulu on puheenjohtajan seinällä ja kunniakirja
  jäi tässä vaiheessa sihteerille.
- 29.8. loimusivat elotulet melkoisen runsaina ja lisäksi jotkut paukuttelivat 
  ilotulitteita

7 . Suojeluyhdistyksen talousasiat
 - yhdistyksen tilillä on - 1063,08 ja limiittiä jäljellä 3936,92 euroa. Syy tällaiseen 
   taloustilanteeseen on juuri maksettu patolupa 8040 euroa. 

8. Jäsenasiat
- maksaneita jäseniä on 87 ja yksi kannatusjäsen
-  uusia jäseniä ei ole ilmoittautunut  



- jäsensihteeri lähettää postia sellaisille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on
  muuttunut, jotta saadaan ajantasaistettua sähköpostiosoitteet
- maksamattomista jäsenmaksuista muistutetaan lokakuussa
- jäsenrekisteristä poistetaan sellaisten  osoitteet, jotka eivät ole koskaan maksaneet 
  jäsenmaksua

9. Myllyojan patohankkeen tilanne
- 28.9. on viimeinen valituspäivä luvasta
- padon seurantasuunnitelma on tehtävä  28.12.2015 mennessä
- veden korkeutta seurataan kolme vuoden ajan kesällä kerran viikossa ja talvella

                          kerran kuussa. Pirkko-Liisa Liira ja Matti Nykänen hoitavat seurantaa.
- ELY- keskuksen avustus 2500 euroa saadaan lokakuussa
- rahoitushakemus tehdään Leader- rahastolle , mahdollisuus  saada 70 %
  luvan ja rakentamisen kustannuksista. Hakemus jätettävä 10.10. mennessä
- Kankaisten osakaskunnan kanssa tehdään yhteistyösopimus. Puheenjohtaja Jarmo 

       Holma oli laatinut sopimuksen. Hallitus hyväksyi sen. Sopimus käsitellään 
  osakaskunnan kokouksessa. ( liite)
- Hallitus valtuuttaa puheenjohtaja Jarmo Holman, varapuheenjohtaja Pekka
  Honkalan ja taloudenhoitaja Juha Kallasmaan tekemään Leader- hakemuksen ja 
  hakemaan siihen liittyviä tunnuksia. Leader- hankerahaa haetaan patoluvan 

                          kustannuksiin, padon rakentamiskustannuksiin ja mm. vesinäytteisiin.

10.  Myllyojan kunnostustoimien tilanne 
- Myllyoja on osana Pakka-hanketta ja siitä otetaan vesinäytteitä 2-3 kertaa vuodessa

11. Pakka- hankkeen toiminta
- piilevänäytteiden analyysit kesken, yhteenveto vuoden lopussa
- syksyn näytteet otetaan lokakuussa
- laskeutusaltaiden testaaminen
    - laskeutusaltaat saatiin valmiiksi 24.8., kun 26.8. tapahtui HS-veden jätevesipäästö 
      maastoon
    - syksyllä otetaan näytteitä Komulahdenojasta Pakka-hankkeen varoin

12. Kankaistenjärven hoito- ja käyttösuunnitelman laadinta vuosille 2016-2020
- suunnitelma valmistuu lokakuun aikana

13. HS-veden siirtoviemärin ympäristövahinko 26.8.
- Kankaistenjärven suojeluyhdistys lähettää HS-vedelle vetoomuksen suoja-altaan 
rakentamiseksi ja vaaditaan myös, että he kiinnittävät enemmän huomiota
 ympäristöriskien hallintaan. 
- vesinäytteet kaupungin uimarannasta osoittavat bakteeripitoisuuden kohonneen



14.  Hämeenlinnan kaupungin  ympäristön ja veden teemavuosi 2016
- hallitus suhtautuu myönteisesti hankkeeseen
- ympäristöjulkaisu on ilmestymässä 

15.  Janakkalan kunnan järjestäytymättömän vesialueen tilanne ja sen liittäminen 
Harvialan osakaskuntaan
- järjestäytyminen on vireillä ja liittyminen Harvialan osakaskuntaan. Pekka Honkala
  tiedottaa asiasta hallitukselle.

16. Valokuvagalleria kotisivuille
- galleria on perustettu ja sinne voi lähettää kuvia Juha Kallasmaalle
- syksyn jäsentiedotteeseen laitetaan maininta galleriasta ja innostetaan järven 
  asukkaita osallistumaan kuvaamaan järveämme ja sen ympäristöä ja lähettämään 
  otoksiaan toistenkin ihailtaviksi

17.  Syystiedote
- tiedote lähetään marraskuun alussa, aineiston on oltava sihteerillä 5.11. mennessä
- patolupa-asiasta kirjoittaa Jarmo Holma
- Pekka Honkala selvittää jätevesivuotoasiaa
- Kirsti Parikka laatii tekstin kuvagalleriasta
- hallituksen jäsenet voivat ideoida muutakin  sisältöä tiedotteeseen

18. Muut asiat
-  ei ollut mitään

19. Hallituksen seuraava kokous on 29.10.2015 klo 18 Kankaistenranta 29, Holma

20. Kokous päätettiin n. klo 20.10  ja puheenjohtaja Holma kiitti asiallisesta ja 
keskustelevasta  kokoustyöskentelystä.

  
                        puheenjohtaja Jarmo Holma  sihteeri Kirsti Parikka



SOPIMUS

Kankaisten osakaskunta myöntää Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry:lle luvan rakentaa pato 
Kankaistenjärvestä laskevan Myllyojan luusuaan Aluehallintoviraston päätöksen n:o 158/2015/2 mukaisesti.

Osakaskunta sitoutuu siihen, että pato säilytetään vähintään 10 vuotta.

Suojeluyhdistys vastaa padon rakentamiskustannuksista. Patoa ylläpitävät ja hoitavat Kankaisten 
osakaskunta ja Kankaistenjärven suojeluyhdistys yhdessä.

Hämeenlinnassa     . syyskuuta 2015

Kankaisten osakaskunta Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry.

Pertti Heikkilä Jarmo Holma

esimies puheenjohtaja




