Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry
Toimintakertomus vuodelta 2018
Yleistä
Kulunut vuosi 2018 oli yhdistyksemme seitsemäs toimintavuosi. Yhdistys perustettiin
15.6.2012. Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt yhdistyksen 18.9.2012.Yhdistyksen
tavoitteena on Kankaistenjärven suojelu, sen veden laadun seuranta ja rehevöitymisen
estäminen. Yhdistyksen toiminta on ollut vilkasta ja yhteistyö eri osapuolien kesken on
ollut mutkatonta.

1. Jäsenistö
Kankaistenjärven suojeluyhdistyksen jäsenmäärä on
henkilö. Henkilöjäsenten lisäksi on yksi yhteisöjäsen.

? . Jäsenmaksu on 20 euroa/

2. Yhdistyksen johto
Hallituksen ja samalla yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Jarmo Holma.
Varapuheenjohtajana Matti Nykänen, taloudenhoitajana Rauha Kallasmaa ja
kotisivuvastaavana, jäsensihteerinä ja leikekirjanhoitajana Inka Honkala, sihteerinä Kirsti
Parikka sekä muina hallituksen jäseninä ovat toimineet Jarkko Lehtinen ja Kari Muje.

3. Kokoukset
Vuosikokous oli 3.7.2017 Ruununmyllyn koululla ja siihen osallistui 12 henkeä. Kokouksen
aluksi ympäristöasiantuntija Lauri Sillantie kertoi jätevesien käsittelystä. Aiheesta
keskusteltiin.
Hallitus on kokoontunut neljä kertaa jäsenten kodeissa tai mökeillä tutustuen samalla
järven eri puoliin. Osallistuminen kokouksiin on ollut runsasta ja yhteistyö hallituksen
jäsenten kesken on sujunut rakentavassa hengessä.

4. Tiedotus
Jäsenistöstä on saatu kerättyä kattava sähköpostiosoiterekisteri ja sen kautta on lähetetty
talvella, keväällä ja syksyllä tiedotteet.
Yhdistyksen kotisivujen osoite on www.kankaistenjarvi.fi. Sähköpostiosoite on
info(at)kankaistenjarvi.fi.

5. Talous
Kankaistenjärven suojeluyhdistyksen tulot olivat yhteensä 7984,82 euroa ja menot
1635,59 euroa, joten tulos oli voitollinen 6349,23 euroa.
Leader-hanke " Kestävän kehityksen Kankaistenjärvi"- projektin lopputilityksenä saatiin
tilivuonna yhteensä 6364,82 euroa.
Jäsenmaksutuloja kertyi tilivuonna 1620 euroa ja kaikki kulut hankintoineen olivat
yhteensä 1635,59 euroa.
Pankkitilin saldo oli vuoden alussa 1462,37 euroa ja vuoden lopussa 7811,60 euroa.
Yhdistyksen kirjanpidosta on vastannut taloudenhoitaja Rauha Kallasmaa.

6. Hankkeet

PAKKA II 2017-2019 -hanke
Yhdistyksemme liittyi vuonna 2017 laajaan PAKKA II -hankkeeseen, jossa ovat
Vanajavesikeskuksen hallinnoimina meidän yhdistyksemme lisäksi Katumajärven,
Pannujärven, Viralan seudun, Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistykset sekä Pro
Hauhonselkä. Hankkeen rahoittajat ovat ELY-keskus ja Linnaseudun Leader.
Vuonna 2018 tämän hankkeen rahoituksella tehtiin jäsenistölle asukaskysely, jonka
tuloksia hyödynnetään suojelutoiminnassa. Vastauksia saatiin 33 kpl.
PAKKA-hankkeesta varattiin 2000 e Komulahdenojan valuma-alueen suunnitteluun.
Komulahdenojan laskeutusaltaita kunnostettiin poistamalla sinne kertynyt liete.
Vuoden 2018 ojavesinäytteet otettiin hankkeen avulla. Näytteet otettiin
Komulahdenojasta, Heinämäenojasta ja Rantalanojasta.

Muuta toimintaa


Järven veden näkösyvyyttä ja korkeutta on seurattu sulan veden aikaan
talkootyönä. Mittaustulokset kotisivuilla.



Limoittumistutkimusta jatkettiin kesällä 2018 kolmessa kohteessa.



Hallituksen jäseniä on osallistunut eri tapahtumiin, kuten Linnaseudun
kokoukseen ja Vanajaveden järvitärskyihin sekä PAKKA- hankkeen kokouksiin.



Kankaistenjärven hoito- ja käyttösuunnitelma on laadittu vuosille 2016-2020.
Työryhmän muodostivat Jarmo Holma, Kari Muje ja Pekka Honkala.



Kotisivuille perustettiin kuvagalleria, johon jäsenet voivat lähettää otoksiaan
järveltä ja rannoilta. Se on otettukin mukavasti vastaan ja sinne on lähetetty
kauniita kuvia.



Elotulia polteltiin illan pimentyessä la 25.8. eri puolilla järvemme rantoja.
Elotuliperinteen aloittamisen isä on suojeluyhdistys, jonka tavoitteena on
yhteisöllisyyden lisääminen Kankaistenjärven alueella. Myönteisen kokemuksen
siivittämänä perinne jatkuu vuosittain elokuun viimeisenä lauantai-iltana.

Suojeluyhdistyksen hallitus

