
Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry                      Pöytäkirja 4 /2016

Hallituksen kokous
Aika                21.7.2016 klo 18
Paikka            Tiheenranta 9, Liira
Läsnä              Jarmo Holma,  Matti Nykänen, Kirsti Parikka, Pirkko-Liisa Liira, Juha
                        Kallasmaa, Kari Muje, Pekka Honkala ja Seppo Alkula
  
1 . Puheenjohtaja Jarmo Holma  avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi. 
             
2 .                    Läsnäolijat todettiin, kaikki olivat paikalla.

- uusi hallituksen jäsen Seppo Alkula esittäytyi hallitukselle
   
                        Puheenjohtajana toimi Jarmo Holma ja sihteerinä Kirsti Parikka.

3 .                    Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4 .                    Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 . Edellisen kokouksen pöytäkirja 3 /2016 hyväksyttiin.

6 . Suojeluyhdistyksen talousasiat
 - yhdistyksen tilin saldo 19.7.2016 on - 1938,48 euroa ja limiitti huomioiden on 

                           käytettävissä 3061,52 euroa.
- patoon myönnettyjen varojen  maksatusta odotellaan edelleen

7. Jäsenasiat
-  yhdistyksellä on 90  jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä ja yksi kannatusjäsen 
-  kuusi jäsentä ja kannatusjäsen ovat maksaneet jäsenmaksunsa kahdesti
-  Jäsensihteeri ottaa heihin yhteyttä ja sopii, miten toimitaan? Maksetaanko 
    jäsenmaksu jäsenelle takaisin vai huomioidaanko se seuraavan vuoden 2017 
    jäsenmaksuksi.

8. Patotilanteen päivitys
- lausunto Kankaistenjärvestä laskevaan Myllyojaan rakennetun padon
  muutossuunnitelmasta on tullut 4.7.2016 ELY-keskuksesta
- keskusteltiin vilkkaasti, mitä padolle nyt tehtäisiin vai jäädäänkö tarkkailemaan
  tilannetta 
- hallitus valtuuttaa puheenjohtaja Jarmo Holman ja varapuheenjohtaja Pekka
  Honkalan keskustelemaan asiasta Lautalan kanssa ELY- keskuksen  lausunnon 
  pohjalta
- Seppo Alkula aloittaa Myllyojan vedenkorkeuden seurannan  Joutsiniementien 
 "lautapadon" ylivirtauksesta kerran viikossa.



9. Loppukesän järvitutkimukset
-   Kestävän kehityksen Kankaistenjärvi- hankkeen rahoitus saatiin 11.4.2016 ELY-

                            keskukselta hakemuksen mukaisesti 13230 euroa.
-  näillä varoilla tehdään järvi - ja ojavesitutkimuksia sekä pohjaeläintutkimus 
    lokakuussa
-  Pekka Honkala toimii yhdyshenkilönä Heli Jutilaan, joka tulee ottamaan näytteitä
   elokuussa.

10. Hangasmäen kyläjuhlat la 30.7. klo 18 alkaen 
- suojeluyhdistys järjestää järviaiheisen tietokilpailun 
- Jarmo Holma ja Kirsti Parikka suunnittelevat ja toteuttavat tietokilpailun kyläjuhlilla

11. Muut asiat
- juhannuksen tienoilla oli varsinkin järven pohjoispäässä runsaasti sinilevää
- sinileväesiintymän yhteyttä elokuiseen jätevesipäästöön seurataan 
- HS - Vesi on luvannut korjata vuodon aiheuttaneen jätevesipumpun.
   

12. Hallituksen seuraava kokous on to 22.9.2016 klo 18 Hangastöllintie 36 , Honkala

13. Kokous päätettiin klo 19.50  ja puheenjohtaja Holma kiitti asiallisesta ja 
keskustelevasta  kokoustyöskentelystä.

                        puheenjohtaja Jarmo Holma  sihteeri Kirsti Parikka


