
 

Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry                      Pöytäkirja 5 /2017 

 

 

Hallituksen kokous 

 

Aika                21.9.2017 klo 18 

Paikka            Sepänkalliontie 164, Parikka 

Läsnä              Jarmo Holma,  Seppo Alkula, Matti Nykänen, Kirsti Parikka, Rauha Kallasmaa,  Jarkko 

                        Lehtinen ja Inka Honkala  

                         

   

1 . Puheenjohtaja Jarmo Holma  avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi.  
              
2 .                    Läsnäolijat todettiin, Kari Muje oli poissa. 
 
                        Puheenjohtajana toimi Jarmo Holma ja sihteerinä Kirsti Parikka. 
 
3 .                    Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
4 .                    Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 
5 . Edellisen kokouksen pöytäkirja 4 /2017 hyväksyttiin. 
 
6 . Suojeluyhdistyksen talousasiat 
 - yhdistyksen tilillä on 5518,02 euroa  ja limiitti 5000 euroa 
 
7. Jäsenasiat 
 -  132 jäsentä, joista  40 jäsentä on vielä maksamatta jäsenmaksunsa 
 -  jäsenmaksunsa maksamatta jättäneille jäsensihteeri lähettää maksumuistutuksen 
 -  hallitus hyväksyy jäseniksi Lauri Stålbergin ja Satu Siikanderin 
 -  vuoden alussa jäsenrekisteristä poistetaan jäsenmaksunsa maksamattomat 
 
8. Syksyn ojavesinäytteet 
 - näytteet ottaa KVVY:n näytteenottaja yhdistyksen edustajan avustamana 
 - näytteen oton kulut 325,54 euroa / näyte  
 - puheenjohtaja ottaa yhteyttä KVVY:n ja sopii näytteidenoton lokakuulle 
 - Komulahden ojasta otetaan 8 näytettä. Pakka-hankkeen pisteistä sekä ojan suulta ja 
  Perkiönojasta ennen Heikkilän peltoja . Näytteenottajan avustajana Juha Kallasmaa. 
 - Heinämäenojasta otetaan 3 näytettä, Pakka-hankkeen pisteestä 5 ja 6 sekä ojan 
  suulta, avustajana Kirsti Parikka 
 - Rantalanojasta otetaan 2 näytettä yläojasta ja ojan suulta. Avustajana Jarmo Holma. 
 
  



9. Limoittumistutkimus 
 - limoittumistutkimusta jatketaan lokakuulle, vedet viilenee, limat lisääntyy? 
 - limoittumisnäytteet tutkitaan vielä analyysissä lokakuun puolivälissä 
 
10. PAKKA- hankkeen talkootyöt 
 - tehdyt talkootyöt toimitetaan sähköpostitse puheenjohtaja Holmalle lokakuun  
 puolivälissä 
 - maininta työntekijästä, työstä ja ajankohdasta 
 
11. Hangasmäen kesäjuhlille osallistuminen 
 - mukana oli neljä hallituksen jäsentä kertomassa yhdistyksen toiminnasta ja  
 jäsenhankintatyössä 
 - Seppo Alkula oli laatinut linnustoaiheiset tietokilpailukysymykset, osanotto oli  
 runsasta 
 - kaksi oikeata vastausta saatiin ja arpa ratkaisi linnunpöntön saajan  
 - tietokilpailun palautteessa yleisö sai asiantuntevaa lintutietoutta Kankaistenjärveltä  
 Seppo Alkulalta 
 
12.  Syystiedote marraskuun lopulla 
 - tiedotteen sisältö sihteerille 20.11. mennessä, lähetys jäsenille marraskuun lopulla 
 - tietoa limoittumistutkimuksesta ja kuvia , Kirsti Parikka 
 - linnustoselvitys, Seppo Alkula 
 - tietoa veden pinnan korkeudesta ja mittauslaitteesta, Matti Nykänen 
 - uusi hallitus 2017-18 yhteystietoineen 
 
13. Linnustoselvitys 
 - Seppo Alkula selvittää linnustoselvityksen analyysin tilanteen 
 - mahdollisesti selvitystä esitellään ensi vuoden vuosikokouksessa 
 
14.  Rullaposterin hankinta 
 - posteri maksaa 172 euroa + alv+ toimituskulut, Grano Oy 
 - posteriin painetaan  teksti Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry sekä yhdistyksen 
  kotisivujen osoite, taustalla järvellä uiskentelevat kuikat 
 - jäsensihteeri Inka Honkala tekee taiton ja lähettää ehdotuksen hallitukselle 
 
15.  Muut asiat 
 - todettiin minkkien runsastuneen ja toivottiin niiden pyydystämistä aktiivisesti 
 - Kankaistenrannan ja Talasrannan pohjoispuolelle  UPM tekee harvennushakkuun 
  lähiaikoina 
 
16.  Seuraava hallituksen kokous on pe 12.1.2018  klo 18 , Joutsiniementie 46, Alkula 
 
17.  Kokous päätettiin klo 20.10 ja puheenjohtaja kiitti aktiivisesta työskentelystä. 
  
 
 
                        puheenjohtaja Jarmo Holma    sihteeri Kirsti Parikka 



 
 

 

 

 

      

 

 

  


