
Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry                      Pöytäkirja 3 /2016

Hallituksen kokous
Aika                19.5.2016 klo 18
Paikka            Hangastöllintie 16, Kallasmaa
Läsnä              Jarmo Holma,  Matti Nykänen, Kirsti Parikka, Pirkko-Liisa Liira, Juha
                        Kallasmaa, Kari Muje  ja Kalervo Salo
  
1 . Puheenjohtaja Jarmo Holma  avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi. 
             
2 .                    Läsnäolijat todettiin, poissa oli Pekka Honkala.   
                        Puheenjohtajana toimi Jarmo Holma ja sihteerinä Kirsti Parikka.

3 .                    Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4 .                    Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 . Edellisen kokouksen pöytäkirja 2 /2016 hyväksyttiin.

6 . Suojeluyhdistyksen talousasiat
 - yhdistyksen tilin saldo 18.5. oli - 2132,73 euroa ja nostovara  2867,37 euroa
-  padon rakennuskustannukset:  4.5.2016 ELY: n päätöksellä  myönnettiin 12342,40

                           euroa, joka on 70  %  kustannuksista. Omaa rahaa 5900 euroa, joka sisältää 
                           Vanajavesikeskuksen 2500 euron avustuksen ja osakaskunnan 1000 euroa. Omaa
                           kassarahaa n. 2400 euroa. Talkootyötä piti tehdä 700 euron edestä eli 47 tuntia.  
                           Nyt toteutuneet kustannukset ovat n. 2000 euroa alle arvioidun , joten lopullinen
                           ELY: n avustus jää pienemmäksi.

-  Kestävän kehityksen Kankaistenjärvi- hankkeen rahoitus saatiin 11.4.2016 ELY-
                           keskukselta hakemuksen mukaisesti 13230 euroa.

7. Jäsenasiat
-  yhdistyksellä on 89 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä ja yksi kannatusjäsen 
-  uusia jäseniä: Seija Nylander ja Tiina Pesonen

8. Vuosikokous 2016
- vuosikokous on 5.7.2016 klo 18 Ruununmyllyn koululla ( puukoulu) 

                          Ruununmyllyntie 32     
- kalatalousneuvoja Petri Mäkistä pyydetään puhujaksi
- kahvitarjoilun järjestävät Pirkko-Liisa Liira ja Kirsti Parikka
- hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Jarmo Holma, Juha Kallasmaa, Kalervo Salo, 

                          Pekka Saares ja Matti Nykänen. Saares ja Salo ilmoittivat halukkuutensa eroon. 
                          Sovittiin, että yritetään kysellä uusia hallituksen jäseniä tai pienennetään hallituksen 
                          jäsenten lukumäärää. Säännöt määräävät 5-8- hallituksen jäsentä.



- hallitus hyväksyi toimintakertomuksen 2015
- toimintasuunnitelmaa 2016 vielä tarkennetaan
- kahta viikkoa ennen kokousta ovat kokouspaperit luettavissa kotisivuilla, niitä ei 

                          monisteta kokousväelle

9. Kesätiedote 2016
- tiedote lähetään jäsenistölle 15.6.2016
- tiedotteessa on vuosikokousilmoitus ja muistutus jäsenmaksujen maksamisesta
- Jarmo Holma kirjoittaa hankkeista
- Kari Muje kirjoittaa padosta
- tiedotteessa muistutetaan kalamerkkien myyntipaikoista
- aineiston on oltava sihteerillä toukokuun lopulla 

10. Kankaistenjärven hoito- ja kunnostussuunnitelma 2016-2020
- suunnitelma hyväksyttiin 
- hallituksen jäsenet voivat kommentoida suunnitelmaa työryhmän jäsenille
- suunnitelma laitetaan ennen juhannusta kotisivuille

11. Padon " harjakaiset"
- vuosikokouksessa pyörivät Matti Nykäsen ottamat patokuvat yleisön nähtävinä
- Kari Muje kertoo padosta ja sen vaikutuksesta
- jos joku kokousväestä on kiinnostunut näkemään padon, on Matti Nykänen 
  varautunut kertomaan ajankohdat, jolloin  voi mennä patoa katsomaan

12. Komulahdenojan laskeutusaltaiden reunamien nurmettamistalkoot
- hallitus päätti, että talkoita ei järjestetä, sillä reunamat nurmettuvat luonnostaankin

13. Vuosi 2016 on luonto ja vesi- teemavuosi
-  hallitus katsoi, että 5.2 valmistunut pato oli oiva osallistuminen teemavuoteen
   

14. Hangasmäen kyläjuhlille osallistuminen 30.7.2016
- osallistumme kyläjuhlille esittelemällä suojeluyhdistyksen toimintaa
- tietokilpailun järjestämistä suunnitellaan seuraavassa kokouksessa

15. Muut asiat
- yhdistyksen veroilmoituksen tekee Tilistar Oy
- Pekka Saares kutsui hallituksen jäsenet lounaalle Niemelään 15.6. klo 14

16. Hallituksen seuraava kokous on to 21.7.2016 klo 18 Tiheenranta 9, Liira

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

                        puheenjohtaja Jarmo Holma  sihteeri Kirsti Parikka




