
Myllyojan uusi pato
                                                                                                                                                        kuva Reijo Parikka

 Tiedote kesällä 2016

Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry

Tule mukaan Suojeluyhdistyksen toimintaan !
KANKAISTENJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 29 A 13, 13100 HML
Kotisivu: http://www.kankaistenjarvi.fi
Pankkiyhteys: FI27 5680 0020 2954 87
Jäsenmaksu v. 2016 : 20 €/henkilöjäsen ja 200 €/kannattajajäsen

 Vuosikokous

Vuosikokous on tiistaina 5.7.2016 klo 18 Ruununmyllyn koululla ( puukoulu ), 
Ruunnunmyllyntie  32. 

Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kokousmateriaalit luettavissa kotisivuilla.
Kokouksessa  kuvia  Myllyojan padon rakennusvaiheista ja tietoja padon toiminnasta.
                      

 Tiedotuksia

-    Vuoden 2016 jäsenmaksu ( 20 € ) pyydetään maksamaan  Kankaistenjärven suojeluyhdistyksen tilille
     FI27 5680 0020 2954 87.
 -   Uusi kalastuslaki ja -asetus tuli voimaan 1.1.2016. Siihen kannattaa tutustua. Liite.
     Kalastusmerkkejä myyvät Kankaisten marjatila ( Kankaisten kylätie 58 puh. 03-6536666)  ja 
     Kyyrölän savipaja ( Hangasmäentie 6 puh. 050-5257396)
-    Hangasmäen kesäjuhlat la 30.7. klo 17 Kyyrölän savipajalla. Suojeluyhdistys esittäytyy. Tervetuloa!
-    Elotulet loimuamaan rannoille elokuun viimeisenä lauantaina 27.8. illan pimetessä!



HANKERAHOITUKSEN TOTEUTUMINEN

       

Yhdistyksemme on hakenut Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta Leader-  kahteen 
hankkeeseen: ”Kankaistenjärven patorakentaminen 2016” ja ”Kestävän kehityksen Kankaistenjärvi - 
laatuseuranta 2016 - 2017”. Hankehakemukset tehtiin nettipohjaisessa ”Hyrrä”-järjestelmässä, jonka 
kehittäminen on ollut kesken. Tämän takia päätöksenteko Hämeen ELY: ssä on viivästynyt, mutta nyt 
päätökset on tehty.

Kankaistenjärven patorakentaminen 2016- hanke
Hämeen ELY- keskus on tehnyt 4.5.2016 päätöksen, jonka mukaan me saamme 70 %:n rahoituksen 
padon rakentamiskustannuksiin sekä patoluvan (8040 euroa) maksuun. Tukea on myönnetty 
hakemuksemme mukaisesti 15.428 euroa. Talkootöitä on tehtävä noin 700 euron edestä. Talkootyön 
hinta on 15 euroa tunnilta.  Padon rakentaminen maksoi kaikkiaan vähän alle 25.000 euroa. Omaa 
yhdistyksen rahaa siihen kuluu noin 2000 euroa. 

Kestävän kehityksen Kankaistenjärvi - laatuseuranta 2016 - 2017 -hanke
Hämeen ELY-keskus on tehnyt tässä hankkeessa päätöksen 11.4.2016. Sen mukaan saamme 90 %:n 
rahoituksen mm. vesinäytteiden ja pohjaeläintutkimuksen kustannuksista. Tukea on myönnetty 
kaikkiaan 13.230 euroa.  Talkootyötä on tehtävä 1200 euron arvosta. Talkootyöksi hyväksytään mm. 
näkösyvyyden ja järven pinnan korkeuden seurantatyö. Tämä hanke päättyy vuoden 2017 lopussa.

Kuluvan vuoden 2016 järven seurantatoimet
- näkösyvyyden seuranta
- sinileväseuranta
- veden pinnan korkeuden seuranta
- järvivesitutkimus elokuussa
- yksi laajempi vesinäytekierros loka-marraskuussa
- pohjaeläintutkimuksen näytteenotto lokakuussa

  Suojeluyhdistyksen kuvagalleria
-  galleriaan kootaan kaikenlaisia järven maisemaa ja ympäristöä ym. käsitteleviä kuvia
-  kiitoksia jo lähetetyistä  kauniista kuvista
-  valokuvia voi  edelleen lähettää  Juha Kallasmaalle osoitteella juhakallasmaa@gmail.com


