
Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry                      Pöytäkirja 5 /2016

Hallituksen kokous
Aika                22.9.2016 klo 18
Paikka            Hangastöllintie 36, Honkala
Läsnä              Jarmo Holma,  Matti Nykänen, Kirsti Parikka, Juha Kallasmaa,  Pekka Honkala ja 
                        Seppo Alkula
  
1 . Puheenjohtaja Jarmo Holma  avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi. 
             
2 .                    Läsnäolijat todettiin, poissa olivat Pirkko-Liisa Liira ja 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 /2016 hyväksyttiin.

6 . Suojeluyhdistyksen talousasiat
 - yhdistyksen tilin saldo 21.9.2016 on - 1932,86 euroa ja limiitti huomioiden on 

                           käytettävissä 3067,14 euroa.
- patoon myönnettyjen varojen  maksatusta odotellaan edelleen, arvioitu käsittely

                          20.10. mennessä

7. Jäsenasiat
-  yhdistyksen 23 jäsentä eivät ole vielä maksaneet jäsenmaksuaan
-  jäsensihteeri laittaa heille maksumuistutuksen lähiaikoina

8.  Vesinäytekierros 2016
- elokuun vesinäytteiden tulokset kertovat järven olevan erinomaisessa kunnossa
- marras- joulukuussa runsaan virtauksen aikana otetaan syksyn vesinäytteet
- vesinäytteiden kustannukset katetaan Kestävän kehityksen Kankaistenjärvi- 
  hankkeen varoista

9. Pohjaeläintutkimus
- Kestävän kehityksen Kankaistenjärvi- hankkeen pohjaeläintutkimus tehdään 
  syyskuun aikana
- tutkimuksen hinta on noin 3000 euroa
- tutkimuksen tulokset saadaan joulukuussa
 



10. Pekka Honkalan esitys: 
- vuodesta 2012 lähtien otettujen vesinäytteiden ja järvitutkimusten tuloksien 
tallentaminen kotisivuille
- Pekka Honkala ottaa Kokemäen vesienhoitoyhdistyksen laboratoriosta selville 
järvivesitutkimusten tuloksia ja pyytää lähettämään niitä suoraan kotisivujen 
hoitajalle

11. Sähköpostikyselyn tekeminen suojeluyhdistyksen jäsenille
-  keskustellaan ja ideoidaan muiden suojeluyhdistysten kanssa 
-  mahdollisesti tutkimus toteutetaan yhdessä useamman järven suojeluyhdistyksien 
   jäsenten kanssa

12. Syystiedotteen laatiminen ja julkaiseminen
- tiedote lähetetään marraskuun lopulla
- materiaalit tiedotteeseen tulee lähettää 10.11. mennessä sihteerille
- sisältö:  
- pohjaeläintutkimus ( Pekka Honkala)
- kesävesinäytteet ( Pekka Honkala)
- HS-Veden siirtoviemärityö ( Pekka Honkala)
- Myllyojan padon korjaus ( Jarmo Holma)
- Hangasmäen kyläjuhlat  ja elotulet ( Kirsti Parikka)
- Vuosikokousasiat ( Kirsti Parikka)
- valokuvagalleria ( Kirsti Parikka 
 ym.

13. Patokorjauksen toteuttaminen
- 19.9. Pertti Heikkilä teki Thomsonin padon eli vettä pääsee padosta enemmän läpi
- korjaus maksoi 100 euroa, joka sisällytetään patokustannuksiin
- puheenjohtaja Holma pyytää ELY: n Martti Lautalalta ehdotuksen siitä, miten järven
  vettä saataisiin runsaan veden aikana jäämään enemmän järveen varastoon

14.  PAKKA- hankkeen jatkovalmistelu Vanajavesikeskuksessa 
- selvitystyö käynnissä, Pekka Honkala neuvottelee Kankaistenjärven osuutta 
vuodelle 2018

15. Muut asiat
1.
- näkösyvyyden ja sinilevän raportointi kotisivujen käyttöön
- havainnoijilla yhtäläinen valmis pohja esim.  taulukko
- päivitetty taulukko lähetään kotisivujen ylläpitäjälle
- menettely on jo käytössä vedenkorkeuden mittauksissa
- sinilevä- ja näkösyvyyshavainnot merkitään omiin taulukoihinsa
- sinilevien havainnointipisteet pitäisi päättää ja varmistaa yhtenevä käsitys 
  asteikosta 0-5 eli minkä näköinen määrä on esim. 3
- havainnoijia ovat Aila Holma, Kari Muje, Matti Nykänen, Rauno Tuomala ja Sakari 
Nikander



- puheenjohtaja Holma tiedustelee ELY: stä , olisiko siellä halukkuutta tulla 
opastamaan havainnoijia tehtävässään

2. 
- Siirtoviemäri on rakenteilla 10-tie varteen
- HS- Vesi rakentaa uuden paineennostopumppaamon, joka on  iso investointi.
-  toivottavasti  jätevesivuodot loppuvat

16.  Hallituksen seuraava kokous on 17.11. klo 18 Holmalla, Raatihuoneenkatu 29 A 13

17.  Kokous päätettiin n. 20.10  

                        puheenjohtaja Jarmo Holma  sihteeri Kirsti Parikka


