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      PÖYTÄKIRJA   3/2018 

      22.10.2018 

      

HALLITUKSEN KOKOUS  

Aika ja paikka  20.10.2018 klo 12-13.45 

Osallistujat Ossi Ikävalko, puh.joht. 

Anneli Kailokari 

Sirpa Leino 

Erkki Palonen 

Leila Rajakangas 

Juha Strandman 

Poissa Anssi Haapanen 

Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen 

Järjestäytyminen  Hallituksen jäsenistä valittiin uudelle kaudelle: 

- Varapuheenjohtaja Sirpa Leino 

- Sihteerinä jatkaa Leila Rajakangas ja 

- Rahastonhoitajana Juha Strandman 

 

Edellisen kokouksen muistio 

- Ei mainittavaa 

Kuluneen kauden tapahtumia 

- Anneli osallistui kesäkuussa kunnan ja vapaa-ajan asukkaiden kokoukseen. 

Kokouksesta oli luvattu lähettää pöytäkirja, mutta ei ole tullut ainakaan 

sihteerille.  

- Elokuussa järjestettiin retki Rautakoskelle/GTK:n kiviarkistoon ja matkalla 

kahvitus Pilpalan Lättiksellä. Tapahtuma sai postiviivista palautetta ja 

mukana oli 17 henkilöä. 

- Jätevesineuvonta-ilta järjestettiin syyskuussa ja paikalla oli noin 30 henkeä. 

Kyläyhdistys tarjosi tapahtumassa kahvituksen.   

Tulevia tapahtumia 

- Suunniteltiin kevään vuosikokouksen yhteyteen jätelavan hankkimista 

jäsenistön käyttöön. Lavaa käytettäisiin myös metsissä olevan romun 

loppusijoituspaikkana. Aktivoidaan jäseniä tuomaan tietämiään jätteitä ja 

pyydetään toimittaja paikalle. Anneli selvittää jätelavan vuokrausta.  

- Selvitetään myös piirinuohoojamuutosta ja sen vaikutusta. Leila selvittää.  
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Talous 

- Yhdistyksen tilillä on noin 2 200 € ennen vuoden 2018 jäsenmaksujen 

laskutusta. 

- Vakiokulut ovat vuositasolla noin 500 € ja näistä päätettiin edelleen jatkaa 

100 € avustusta ladun ylläpitoon mikäli lumitilanne sallii. Vuoden vaihteessa 

irtisanotaan kuitenkin Tietosuunnan maksullinen, laajempi versio ja otetaan 

käyttöön ilmaisversio, joka riittää hyvin yhdistyksen tarpeisiin. Jatkossa 

laskut lähetetään käyttäen yhtä viitenumeroa (9441) 

- Sihteerille annettiin lupa hankkia mustekasetti ja paperia yhdistyksen 

tarpeisiin “ilmaisen” tulostusmahdollisuuden päätyttyä. 

Järviasiat  Järviltä ei erityisiä kuulumisia.  

Järviprojektit: 

Kaita 

- kaikki 6 Kaidan mökkikuntaa ovat aktiivisesti järviprojektin takana. Yhteinen 

kickoff-kokous O Ikävalkon ja mökkiläisten kanssa järjestettiin 6.10.2018 

- Rautakipsin saatavuus on vielä avoinna Porin tehtaan palon ja tehtaan 

päättymisen vuoksi 

- Mahdollisen rautakipsin ja kalkin levityksen tekninen kuvio on selvitettävänä 

Kaidan Jari Kokolla. 

- Pikatoimenpiteenä on Kaidan ja Särkijärven ojan siivous mm. risuista, jotta 

keväällä vesi pääsee paremmin virtaamaan Kaidasta Särkijärveen ja siten 

omalta osaltaan edes hieman parantaa Kaidan veden laatua. Ojan 

perkaamisesta on hankittava erikseen lupa ja siitä tulisi keskustella myös 

Riitalan kanssa. 

- Ossi lainaa PH-mittaria, jotta Kaidan pitoisuus voidaan taas mitata ennen 

mahdollisia talven toimenpiteitä 

- Mikäli suunnitelmat etenevät, haetaan EMO:lta jälleen avustusta 

toimenpiteisiin.  

Salmijärvi 

- Salmijärven osalta päätettiin odottaa ja katsoa miten Kaidalla kalkin levitys 

sujuu ja minkälainen vaikutus sillä on. 

Yli-Mylly 

- Purinsuon vaikutus jatkuu, pintavalutuskentän vaikutus on ollut vain 

tilapäinen. Kunnon saostusaltaan rakentaminen olisi paras vaihtoehto.  
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Järvien tila 

- Ossi on yhteydessä kunnan uuteen ympäristöpäällikkö Suniin ja pyrkii 

järjestämään järvikatselmuksen järvillämme. Sirpa ja Leila pyrkivät 

pääsemään mukaan. 

- Kannustetaan seuraamaan järvien näkösyvyyttä. Yhdistyksen nettisivulla 

voisi olla seurantaa, myös Kaidan ph-tilannetta voisi visualisoida sivulla. 

Muuta  

   Leila tarkistaa nettisivujen sisällön ja päivittää tarvittaessa. 

Seuraava kokous maaliskuussa Sirpalla.  

 

Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.45 

 

 

Hyvinkäällä 22.10.2018 

Leila Rajakangas, sihteeri 


