
Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry                      Pöytäkirja 1 /2016

Hallituksen kokous
Aika                21.1.2016 klo 18
Paikka            Pintiäläntie 26 B 11, Salo
Läsnä              Jarmo Holma, Pekka Honkala, Matti Nykänen, Kirsti Parikka, Pirkko-Liisa Liira 
                        ja Kalervo Salo
  
1 . Puheenjohtaja Jarmo Holma  avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi. 
             
2 .                    Läsnäolijat todettiin, poissa olivat Juha Kallasmaa, 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 6 /2015 hyväksyttiin.

6 . Suojeluyhdistyksen talousasiat
 - yhdistyksen tilillä on 106,85 euroa  ja limiitin kanssa 5106,85 euroa. 
- Kankaisten osakaskunta on maksanut 500 euroa patoavustusta

7. Jäsenasiat
- maksaneita jäseniä oli vuoden 2015 lopussa  126  ja yksi kannatusjäsen
-  yksi uusi jäsen Arja Nykänen  
-  jäsenrekisteri on ajantasaistettu ja seuraavaan kokoukseen jäsensihteeri kokoaa
   luettelon eronneista, uusista ja erotettavista jäsenistä

8. Myllyojan patohankkeen tilanne
- hallitus päätti, että padon rakentaminen aloitetaan 1.2.2016
- padon rakentaminen maksaa noin 13 300 euroa
- hankerahoituksen viivästymisen vuoksi käytetään tililuotto 5000 euroa ja
  Vanajavesikeskukselta saatava 2500 euroa. Yrittäjä Mäki-Uuro on suostunut 6000 
  euron maksun lykkääntymiseen.

9.  Kevään vesinäytteet
- otetaan noin 10 vesinäytettä lumen sulamisvaiheessa, ylivirtaaman aikana ja neljä
  näytettä UPM:n Heinämäenojasta

10. Yhteistyö UPM:n kanssa
Pekka Honkala neuvottelee ympäristöpäällikkö  Sami Oksan kanssa vesinäytteiden
 maksusta.



11. Kankaistenjärven hoito- ja käyttösuunnitelman laadinnan tilanne vuosille 2016-2020
- tavoite on, että suunnitelma on valmis helmikuun 2016 aikana

12. Talvitiedotteen 1/2016  sisältö ja lähettämisajankohta
- jäsenmaksu 2016 eräpäivä on 11.3.2016
- jäsentiedotteeseen laitetaan kopio tilisiirtolomakkeesta
- jäsentiedotteen  aineisto lähetään   15.2. mennessä  sihteerille
- sisältö:      - Myllyojan pato ( Jarmo Holma)
                     - HS -Veden jätevesipumppaamo  (Pekka Honkala)
                     - Kestävän kehityksen Kankaistenjärvi 2016-2017 hanke (Pekka Honkala)
                     - Hoito - ja käyttösuunnitelma 2016-2020 (Kari Muje)
                     - osakaskunnan uutisia ( Pertti Heikkilä)
                     - infoa jäsenhankinnasta (Kirsti Parikka)
                     - info valokuvagalleriasta ( Kirsti Parikka)
                     - valokuvia padon rakentamisesta 

13. Terveisiä Järvitärskyiltä 26.11.2015
- kuultiin Vanajavesikeskuksen uhanalaisten lajien selvityksestä, "Yhteisillä aalloilla "-
  viestintähankkeesta ja muista ajankohtaisista asioista

14. Muut asiat
- luottosopimus loppuu 25.3. ja hallitus valtuuttaa puheenjohtaja Jarmo Holman 
 neuvottelemaan uuden luottosopimuksen ( 5000 e) Etelä-Hämeen Osuuspankissa
- HS- Vesi rakentaa uuden jätevesipumppaamon  vuoden 2016 aikana
- ELY -keskus on hyväksynyt padon tarkkailusuunnitelman

15. Hallituksen seuraava kokous on to 3.3.2016 klo 17 Matti Nykäsen mökillä, 
Tiheenlahdentie 6

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

  
                        puheenjohtaja Jarmo Holma  sihteeri Kirsti Parikka




