
 

Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry                      Pöytäkirja 2 /2017 

 

 

Hallituksen kokous 

 

Aika                6.4.2017 klo 18 

Paikka            Tiheenlahdentie 6, Nykänen 

Läsnä              Jarmo Holma,  Seppo Alkula, Matti Nykänen, Kirsti Parikka, Juha Kallasmaa ja  Pekka  

                        Honkala  

                         

   

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 1 /2017 hyväksyttiin. 
 
6 . Suojeluyhdistyksen talousasiat 
  - yhdistyksen tilin saldo  on 3033,68 euroa ja limiitti huomioiden on  
                           käytettävissä 8033,68 euroa. 
  
7. Jäsenasiat 
 - ei ole tullut uusia jäseniä 
 - noin puolet on maksanut jo jäsenmaksunsa 
 
8.  Taloudenhoitajan ja kotisivuvastaavan nimeäminen 
 - Pekka Honkala esitti kotisivuvastaavaksi Inka Honkalaa ja hallitus hyväksyi esityksen 
 - Inka kutsutaan seuraavaan hallituksen kokoukseen tutustumaan  
 - taloudenhoitajaa ei ole saatu, etsintää jatketaan 
 
9.  Padon vesitilanne ja virtaus Myllyojalla 
 - vettä on nyt runsaasti ( kork. 52 ) 
 - vesi virtaa  padon koko leveydeltä ja Myllyojassakin vettä virtaa runsaasti 
 
10. 2017-2019  PAKKA- hankkeen tilannekatsaus 
 - Linnaseutu ry:n Leader- hallitus on päättänyt hyväksyä hakemuksen. Päätös odottaa  
   ELY:n vahvistamista. 



  
 - omarahoitusosuus on 1000 euroa vuodessa ja talkootyötä n. 70 tuntia vuodessa 
 
 -  asukaskysely suunnitellaan hankkeeseen vuonna 2017 yhdessä muiden järvien  
    suojeluyhdistysten kanssa, hinta-arvio 500 euroa/ järvi  
 -  Komulahdenojan kosteikon ja altaiden suunnittelu vuonna 2018, 2000 euroa 
 -  linnustoselvitys 2017, 2500 euroa 
 -  Kankaistenjärven koekalastus vuonna 2019, 4500 euroa 
 -  vesinäytteiden 5- vuoden yhteenveto 2012-2016 järvivesistä ja valuma-alueesta 
                            tehdään 2017, 2000 euroa 
 -  Kemera -altaiden ruoppaus 2019, 3000 euroa 
 -  vedenkorkeusmittari paikalleen asennettuna 2017 toukokuussa, 1900 euroa 
 -  ojavesinäytteet 2018-2019, 3900 euroa/ vuosi miinus Myllyojan näytteet 
 -  järvivesinäytteet 2018-2019 ( elo- ja maaliskuu) 2018-2019 , 1200 euroa/vuosi 
 
11.  Laminoitu infotaulu 
 - Pekka Honkala selvittää Elfing Oy:n tarjousta seuraavaan kokoukseen 
 
12.  Toimintakertomus 2016 hyväksyttiin. 
 
13.  Toimintasuunnitelma laaditaan 15.5. mennessä vuodelle 2017 Pekka Honkalan 
                         toimesta. 
 
14.  Kankaistenjärven yhteisen vesialueen tehtävien siirtäminen Kankaisten  
                          osakaskunnalle 
 -  Kankaistenjärvessä on järjestäytymätön 26 osakastilaa käsittävä yhteinen vesialue 
                         pinta-alaltaan  140,67 ha eli järven itäpuoli lähes kokonaan, kiinteistötunnus 
                         165-449-876-1. Suuri osa osakastilojen omistajista ovat yhdistyksemme jäseniä. 
  Hämeenlinnan kalastusalueen isännöitsijä Petri Mäkinen kertoi, että lakimuutoksen 
                         takia heidän on tarkistettava pinta-alat, joiden perusteella osakaskunnille maksetaan  
                         kalastonhoitomaksujen palautuksia. Järjestäytymättömille osakaskunnille  
                         palautuksia ei makseta. 
 Jos tilanne säilyy nykyisellään, on vaarana, että Kankaisten osakaskunnalle tuleva 
 palautusmaksu pienenee. Kankaistenjärven kalaston hoidon kannalta on siis  
 perusteltua, että järjestäytymättömän osakaskunnan tehtävät siirretään Kankaisten  
 osakaskunnalle. Järvemme kalojen hyvinvointi on myös yhdistyksemme intressissä. 
 Yhteisaluelain mukaan kokouskutsu on julkaistava alueen lehdessä ja se maksaa.  
 Kankaisten osakaskunta on suostuvainen maksamaan lehti-ilmoituksen. 
 - Puheenjohtaja Holma ehdottaa, että hoidamme yhdistyksenä tämän kokouksen 
  koollekutsumisen ja järjestämisen. 
 Lehti-ilmoituksen lisäksi lähetämme yhdistyksemme jäsenille sähköpostilla  
 kokouskutsun. 
 - Hallitus hyväksyi tämän menettelytavan. 
 
15. Kestävän kehityksen Kankaistenjärvi- hankkeeseen kuuluva järvitutkimus 
 -  pohjaveden happitutkimuksia otettiin jään alta 29.3. Todettiin, että pohjassa on  
 niukasti happea, n. 21 metrin syvyydessä 



 - kevään osavesinäytteet ottavat Pekka Honkala ja Seppo Alkula Komulahdenojasta, 
  Heinämäenojasta ja Myllyojasta 
 
 -  välimaksatus ja talkootyöt 
    11.4. on toimitettava hakemus ja 80 tuntia on tehty talkootöitä 
 -  osa Matti Nykäsen talkootöistä  ja Seppo Alkulan talkootyöt veden korkeuden  
    seurannasta menevät  PAKKA- hankkeeseen  
 -  koesuunnitelma verkkojen limoittumisen tutkimuksesta, näytteet ja havainnot  
    keväällä 2017 
    Pekka Honkala on pyytänyt tarjouksen Kokemäen vesistönsuojeluyhdistykseltä ja  
    hankitaan laite, jolla voidaan kerätä järvestä limanäytteitä. 
 
16.  Muut asiat 
 -  tilinpäätös vuodelta 2016 hyväksyttiin ja hallitus allekirjoitti sen 
 
17. Hallituksen seuraava kokous on to 1.6. klo 16 Vanajavesikeskuksen uusissa tiloissa 
  Perttulassa, Perttulantie 84 Miemala. 
 
18.  Kokous päätettiin klo 20.30 ja puheenjohtaja kiitti aktiivisesta työskentelystä. 
  
 
 
                        puheenjohtaja Jarmo Holma    sihteeri Kirsti Parikka 
 
 

 

 

 

      

 

 

  


