
Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry                      Pöytäkirja 4 /2018

Hallituksen kokous

Aika                31.8.2018 klo 18
Paikka            Sepänkalliontie 164, Parikka
Läsnä              Jarmo Holma, Matti Nykänen, Kari Muje, Rauha Kallasmaa ja Kirsti Parikka 

                          
1 . Puheenjohtaja Jarmo Holma  avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi. 
             
2 .                    Läsnäolijat todettiin, poissa olivat Inka Honkala ja Jarkko Lehtinen

                        Puheenjohtajana toimi Jarmo Holma  ja sihteerinä Kirsti Parikka.

3 .                    Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4 .                    Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 . Edellisen kokouksen pöytäkirja 3 /2018 hyväksyttiin.

6 . Suojeluyhdistyksen talousasiat
- yhdistyksen tilillä on 8631,61 €, josta 4.9. maksetaan 1000 € PAKKA-hankkeeseen

7. Jäsenasiat
-   71   jäsentä on maksanut jäsenmaksun
-   maksamattomien jäsenmaksujen perimiseksi  lähetetään muistutuskirje syyskuun
 aikana ja kahden viikon maksuaika.
-  Lista sellaisista jäsenistä, joiden sähköposti on palautunut, lähetetään hallituksen
 jäsenille. He voivat tarkastella ja mahdollisesti ottaa yhteyttä henkilöön uuden
 osoitteen saamiseksi.

8. Yhdistyksen kirjanpidon järjestäminen
- Tilistarin kirjanpito maksaa 380 e vuodessa. Hallitus totesi sen kalliiksi. 
- Taloudenhoitaja Rauha Kallasmaan ehdotuksesta hän tekee vuoden 2018
 kirjanpidon veloituksetta. 
- Sopimus Tilistarin kanssa puretaan, puh.johtaja Holma hoitaa asian.



9. Asukaskyselyn toteuttaminen
- Kari Muje laatii lähetekirjeen 8.9. mennessä ja toimittaa sen Inka Honkalalle, joka
lähettää sähköpostitse asukaskyselyn (linkki) kaikille yhdistyksen jäsenille 
syyskuun aikana. Vastausaikaa on lokakuu.
- puh.johtaja Holma tiedustelee saataisiinko Hangasmäen kyläyhdistyskin mukaan
 asukaskyselyyn.

10. Komulahdenojan valuma-alueen suunnittelu
- PAKKA-hankkeessa on varattu 2000 € suunnitteluun
- Suvi Mäkelä kilpailuttaa suunnittelun
- valuma-alueelle tulee joko kosteikkoalue tai saostusaltaat

11. Limoittumisanalyysi
- 24.9. otetaan Parikan rannassa olevista tutkimuslevyistä levänäytteet ja toimitetaan
  KVV:n laboratorioon tutkittavaksi
- analyysi on ilmainen
- limoittumistutkimus lopetetaan 24.9. tältä vuodelta

12. Padon toiminnan turvaaminen
- Tällä hetkellä pato ei laske vettä ollenkaan. Padon yli on laitettu viisi lappoa ja
 ajoittain uppopumpulla juoksutetaan vettä Myllyojaan.
- Matti Nykänen tuo seuraavaan kokoukseen laskun kuluistaan padon hoidossa.

13. Loppusyksyn jäsentiedotte:
- sisältöaineisto toimitetaan sihteerille 15.11. mennessä
- patoasiaa ( Matti Nykänen)
- PAKKA-hankkeen tilanne ( Jarmo Holma)
- limoittumistutkimuksesta ( Kirsti Parikka)
- asukaskyselystä ( Jarmo Holma)
- jäsenasioista, osoitteista ja jäsenmaksuista ( Kirsti Parikka)
- uusien toimihenkilöiden rekrytointi ( siht. Kirsti ja puh.joht. Jarmo)
- lähetysajankohta marraskuun lopulla

14. Rekisteriselosteen päivitys on toteutettu ja se on nähtävillä kotisivuilla.

15. Muut esille tulevat asiat
- asioita ei ollut

16. Seuraava hallituksen kokous on 17.1.2019 klo 18 Holmalla, 
Raatihuoneenkatu 29 A 13 

17.  Kokous päätettiin n. klo  20   ja puheenjohtaja kiitti aktiivisesta työskentelystä.

                        puheenjohtaja Jarmo Holma   sihteeri Kirsti Parikka




