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TOIMINTAKERTOMUS 2017 
  
Vuonna 2017 yhdistys toteutti tavoitteittensa mukaista toimintaa. Yhdistys seurasi edelleen lento-
kentän kehittämissuunnitelmien ja ympäristölupa-asian etenemistä. Yhdistyksen käynnistämä järvi-
projektin II vaihe ei kuitenkaan edennyt suunnitellulla tavalla. 
 
Yhdistyksen hallitus 5/2017-5/2018 

Leino Sirpa (Salmijärvi), puh.johtaja 
Ikävalko Ossi (Yli-Mylly), varapuh.johtaja 
Rajakangas Leila (Kaitalammi), jäsen, sihteeri 
Laipio Matti (Myllyjärvi), jäsen 
Tervonen Ilkka (Yli-Mylly), jäsen 

  Tuomala Pertti (Ali-Mylly), jäsen (erosi yhdistyksestä 12/2017) 
  Strandman Juha (Yli-Mylly), jäsen, rahastonhoitaja  

Kailokari Anneli (Vääriä), jäsen 
   
Kokoukset Hallitus kokoontui vuoden 2017 aikana 2 kertaa. 

 
Toiminnantarkastajat Tarja Palonen ja Erkki Palonen 
 
Jäsenet, jäsenmaksu ja talous 
 
 Vuoden 2017 jäsenmaksulaskun maksaneita henkilöitä oli 49. Jäsen-

maksun maksaneiden määrä oli selkeästi edellistä vuotta suurempi 
(40). Jäsenmaksu oli 20 €/ henkilöjäsen. Tilikauden tulos oli 591,81 eu-
roa voitollinen.  

 
Tiedotus Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin jäsenistölle yhdistyksen nettisivuilla, 

kevätkokouksen yhteydessä sekä Räyskälä Facebook-sivuilla.   
  
  
Vuosikokous Vuosikokous pidettiin 13.5.2017 klo 13.00 Lentokeskuksessa. Puheen-

johtajana toimi Sirpa Leino ja sihteerinä Leila Rajakangas.  Läsnä oli 10 
mökkikuntaa, 13 henkilöä.  Ennen varsinaista kokousta kävi kalatalous-
neuvoja Marko Puranen Hämeen Kalatalouskeskuksesta kertomassa 
mm. uusista kalastusluvista ja kalastusalueista sekä koekalastuksista. 

 
Lausunnot - 
 
Jäsentilaisuudet Yhdistys osallistui 20.8. pidettyyn Ilmailuviikonloppuun lentokentällä. 

Yhdistys järjesti tuolloin luennon Lopen maiseman synnystä, josta pai-
kalla oli kertomassa Kaija Uusitalo. Paikalla oli 25 hlöä. 

 
Järviprojekti ELY:ltä haettiin ja saatiin lausunto Salmijärven ja Kaidan kemialliseen 

käsittelyyn. ELYn pyynnöstä laadittiin ja toimitettiin ELYlle lisäselvitys 
suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksista pohjaveteen. Toimenpitei-
den toteutusta käsiteltiin Räyskälän hoitokunnan kokouksessa ja Por-
taan osakaskunnalta saatiin puoltava lausunto asiaan. Kaidan ja Salmi-
järven toimien toteutuksessa ei ole kuitenkaan edetty. Kalkin ja rauta-
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kipsin levittämiseen ei ole toistaiseksi löytynyt kustannuksiltaan toteu-
tuskelpoisia työmenetelmiä. Ämmäojan osalta vuotoja on tukittu hiek-
kasäkein. Koekalastuksia ei ole toteutettu. 

 
Muut asiat 

Yhdistys osallistui Lopen kunnan ja vapaa-ajan asukkaiden väliseen ko-
koukseen kesäkuun alussa. Yhdistyksen edustajana tilaisuudessa oli 
Ossi Ikävalko.  
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