
Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry                      Pöytäkirja 2 /2019

Hallituksen kokous

Aika                10.5.2019 klo 18
Paikka            Hangastöllintie 16, Kallasmaa
Läsnä              Jarmo Holma, Matti Nykänen, Kari Muje, Rauha Kallasmaa, Jarkko Lehtinen ja Kirsti
                        Parikka 

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

                        Puheenjohtajana toimi Jarmo Holma  ja sihteerinä Kirsti Parikka.

3 .                    Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4 .                    Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 . Edellisen kokouksen pöytäkirja  1 /2019 hyväksyttiin.

6 . Suojeluyhdistyksen talousasiat
- yhdistyksen tilillä on 8001,60 €
- kirjanpidon järjestäminen vuonna 2019
  taloudenhoitaja Rauha Kallasmaa selvitteli eri tilitoimistojen hintoja ja edullisin oli
 200 € vuositilinpäätöksineen Tili- Pähkylä, Arvi Karistonkatu 9 lh 2. 

                         Puheenjohtaja Holma allekirjoittaa sopimuksen.
 - OP siirtyy yrityshinnoitteluun 1.8. alkaen,  viitteellinen saapuva maksu 0,15 e ja 

                         ei -viitteellinen 0,55 e. Tämän vuoksi siirrytään esim. jäsenmaksuissa viitteiden
                         käyttöön, viite on 1300. Muissa maksuissa viite on 2600. 

7. Jäsenasiat
-   84   jäsentä on maksanut vuoden 2018 jäsenmaksun 
-  vuosikokouksen jälkeen lähetetään jäsentiedote vuosikokouksen päätöksistä ja

                           jäsenmaksulasku

8. Myllyojan pato
- Matti Nykänen selvitteli padon tilannetta.
- jatkuvatoiminen vedenkorkeuden tallennin jäätyi talvella ja lukema jouduttiin

                           lukemaan manuaalisesti



                        - kesällä selvitetään ELY-keskuksen edustajan kanssa , täytyykö mittari laittaa
                          syvemmälle

9.    Veden purkautumiskäyrä lasketaan uudelle Myllyojan patoprofiilille. 
                            Insinööritoimisto Jami Aho suorittaa sen , hintaan 300 €, sisältäen alv:n. Valmis
                           15.5.2019 . Vanajavesikeskukselta avustus 200 e.

10. Yhteistyö UPM:n kanssa
- 14.3. puheenjohtaja Holma neuvotteli UPM:n edustajaan Mikko Pirilän kanssa
 aiheesta Kankaistenjärven suojelu metsätalouden toimenpiteissä. Mikko Pirilä ottaa 
UPM:n työohjelmaan Heinämäenojan alemman tierummun kohdalla olevan 
saostusaltaan puhdistamisen. Se toteuteaan matalan veden aikana.

UPM toteuttaa lähiaikoina jatkuvapeitteisen hakkuun Heinämäenojan alajuoksun  
alueella olevassa vanhassa kuusikossa. Heinämäenojan reuna-alueet jäävät hakkuun 
ulkopuolelle. 

Mahdollisesta avohakkuiden välttämisestä Kankaistenjärven valuma-alueella Jarmo 
Holma keskustelee UPM:n ympäristöasioista tällä alueella vastaavan Matti Ylänteen 
kanssa.

11. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
- toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitettäväksi vuosikokoukselle

12. Asukaskyselyn käsittely
- yhdistyksen osalta asukaskysely ei tuottanut merkittäviä ideoita toiminnan 
kehittämiseen

13. Infotaulu Kankaistenjärven uimarantaan
- keskusteltiin infotaulun kustannuksista, hinta n. 500 e
- todettiin ilkivallan mahdollisuuus yleisellä uimarannalla
- tavoitetaanko todellinen kohdeyleisö?
- jaettaisiinko infolappusta kalamerkkien myynnin yhteydessä?
- hallitus päätti luopua infotaulun hankinnasta toistaiseksi

14.  Kesän jäsentiedote
- aineisto sihteerille 5.6. mennessä 
- postitus jäsenille 10.6.
- vuosikokouskutsu 
- info seuraavasta tiedotteesta,  joka sisältää jäsenmaksulaskutiedot
- PAKKA-hanke ( Holma)
- yhteistyö UPM:n kanssa ( Holma)
- Myllyojan pato ( Nykänen ) 
- Kankaistenjärven tila ( Muje)



- yleiset infot kesän tapahtumista ym. sisältö ( sihteeri)

15. Vuosikokousasiat 
- kokous pidetään 2.7. klo 18 Ruununmyllyn koululla
- Kari Muje selvittää Pertti Heikkilältä mahdollista esiintyjää kertomaan  minkkien
 aiheittamnista haitoista ja minkkien pyydystämisestä, Rauha Kallasmaa hankkii
 minkkiloukun malliksi.
- tarjoiluna mehua ja piirakkaa ( Rauha tuo piirakan ja mehun, Kirsti lautaset, mukit ja
 sevetit)

- keskusteltiin hallituksen jäsenistä. Erovuorossa ovat Jarmo Holma, Kirsti Parikka, 
Rauha Kallasmaa ja Inka Honkala. Tilanne näyttää huolestuttavalta, sillä pitää saada 
vähintään kaksi uutta hallituksen jäsentä, jotta yhdistyksen toiminta voi jatkua. 

- jäsentiedotteeseen laitetaan vetoomus uusien hallituksen jäsenten löytämiseksi 
seuraavasti
  
Suojeluyhdistyksen olemassaolo vaakalaudalla!!
Puheenjohtaja ja sihteeri ( olleet yhdistyksen hallituksessa vuodesta 2012) sekä 
taloudenhoitaja ovat erovuorossa ja he eivät jatka toimissaan. Suojeluyhdistykseen 
tarvitaan vähintään kaksi uutta hallituksen jäsentä. Jos olet kiinnostunut tulemaan 
suojeluyhdistyksen aktiiviksi, ota ystävällisesti yhteyttä puheenjohtaja Holmaan 
( puh. 0400-272178 tai jarmo.holma@pp.inet.fi) ja osallistu vuosikokoukseen. 
Tervetuloa !

16. Hangasmäen kyläjuhlille osallistuminen
- sihteeri selvittää kyläjuhlien tilanteen tänä kesänä

17. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15 ja kiitti aktiivisesta kokoustyöskentelystä!

                        puheenjohtaja Jarmo Holma   sihteeri Kirsti Parikka




