
Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry                      Pöytäkirja 1 /2017

Hallituksen kokous

Aika                2.2.2017 klo 18
Paikka            Rauhankatu 18 A 11, Kallasmaa
Läsnä              Jarmo Holma,  Seppo Alkula, Matti Nykänen, Kirsti Parikka, Juha Kallasmaa,  Pekka 
                        Honkala, Kari Muje ja Pirkko-Liisa Liira 
                        
  
1 . Puheenjohtaja Jarmo Holma  avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi. 
             
2 .                    Läsnäolijat todettiin, kaikki hallituksen jäsenet olivat paikalla.

                        Puheenjohtajana toimi Jarmo Holma ja sihteerinä Kirsti Parikka.

3 .                    Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4 .                    Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 . Edellisen kokouksen pöytäkirja 6 /2016 hyväksyttiin.

6 . Suojeluyhdistyksen talousasiat
 - yhdistyksen tilin saldo  on - 2668,13 euroa ja limiitti huomioiden on 

                           käytettävissä 2331,87 euroa.
-  patoprojektin loppumaksatuksesta on  tulossa 4300 euroa

                         - patoprojekti on kokonaan loppu suojeluyhdistyksen osalta ja se onnistui hyvin
-  kaikki laskut on maksettu

7. Jäsenasiat
-  123 jäsentä on maksanut jäsenmaksunsa,  20 jäsentä on vielä maksamatta
-  jäsenmaksunsa maksamatta jättäneelle annetaan vuosi armonaikaa ennen kuin 
   hänet poistetaan jäsenrekisteristä
-  jäsenmaksun on maksanut  Aki Leppänen, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi

8. 2017-2019  PAKKA- hankkeen sisältö Kankaistenjärven osalta
- Pekka Honkala esitteli PAKKA- hanketta
- Linnaseudun kokous 4.2. käsittelee hanketta
- asukastiedustelu suunnitellaan hankkeeseen vuonna 2017 yhdessä muiden järvien 
  suojeluyhdistysten kanssa 
- kosteikkosuunnittelu ja analyysikuluja vuosille 2018-19
-  linnustoselvitys 2017
-  koekalastus vuonna 2019



-  vesinäytteiden yhteenveto 2012-2016
-  liite : Suunnitelmaluonnos vuosille 2017-2019
-  hallitus hyväksyi PAKKA- hankkeeseen osallistumisen vuosina 2017-19

9. Kestävän Kehityksen Kankaistenjärvi- hankkeen toteutuminen vuonna 2017
- järvivesinäytteet elokuussa 2016 on maksettu ( 915,62 e)
- pohjaeläintutkimus marraskuussa maksettu ( 3221,52 e )
- syksyn 2016 vesinäytteet maksettu ( 1264,35 e )
- hankkeen varoja on vielä noin puolet käyttämättä esim. vesinäytteisiin
- verkkojen limoittumistutkimus tehdään keväällä ja kesällä

10. Pohjaeläintutkimuksen tulokset tiedoksi
- tulokset ovat normaaleja
- kunto tyydyttävä
- happitilannetta täytyy seurata

11. Talkootöiden kirjaaminen Kestävän Kehityksen Kankaistenjärvi-hankkeessa
-  talkootöitä 80 tuntia:
-  järven näkösyvyyden mittaaminen ( Kari Muje, Aila Holma ja  Sakari 
   Nikander) 

                        -  järven veden korkeuden seuraaminen ( Matti Nykänen ja Seppo Alkula) 
-  havainnot sinilevästä
-  linnustoselvitys ( Seppo Alkula)

12. Taloudenhoitajan ja nettisivujen pitäjän nimeäminen
- uutta taloudenhoitajaa ei ole lukuisista yrityksistä huolimatta saatu, mutta etsintää 
   jatketaan
- nettisivujen pitäjäksi etsitään mahdollisesti nuorempaa henkilöä
- hallituksen jäsenet aktivoituvat

13. Keskustelu Kankaistenjärven järjestäytymättömän vesialueen järjestäytymisestä
-  pj Holma ja Kari Muje järjestävät kokouksen, johon kutsutaan järjestäytymättömän 
   vesialueen edustajat
-  kokouksessa suoritetaan tehtävien siirto järjestäytymättömiltä Kankaisten 
   osakaskunnalle

14. Hangasmäen siirtoviemärin rakennustilanne
- siirtoviemärin rakennustyö jatkuu keväällä HS - veden toimesta

15.  Tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen sekä toimintasuunnitelman aikataulut
- tilinpäätös on tehty
- sihteeri laatii vuosikertomuksen seuraavaan hallituksen kokoukseen
- Pekka Honkala laatii toimintasuunnitelman 1.5. mennessä

16. Kevään 1 / 2017 jäsentiedotteen sisältö ja julkaisuajankohta
-  patohanke , Jarmo Holma



-  Kestävän Kehityksen Kankaistenjärvi- ja Pakka-hanke , Pekka Honkala
-  aineistot sihteerille 20.2. mennessä
-  taloudenhoitajan ja nettisivujen pitäjän haku ilmoitus tiedotteeseen, 
   tiedustelut pj Holma
-  pari kuvaa, joista toinen on  kuva padosta , Nykänen
-  jäsenmaksuinfo, maksun eräpäivä 31.3. 
-  tiedotteen postitus viikolla 9

17. Muut esille tulevat asiat

18. Seuraava hallituksen kokous on 20.4. klo 18 Nykäsellä, Tiheenlahdentie 6

19.  Kokous päätettiin klo 19.50 ja puheenjohtaja kiitti aktiivisesta työskentelystä.

                        puheenjohtaja Jarmo Holma  sihteeri Kirsti Parikka


