
 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2019 

Aika ja paikka 27.4. klo 12-14, S Leinon mökki 

Paikalla: Ossi Ikävalko, Erkki Palonen, Juha Strandman (Skype) ja Sirpa Leino 

 

Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio.  

o Kaidalla on raivattu oja Kaidalta Särkijärveen, jotta vesi pääsee virtaamaan ja 

paremmin vaihtumaan. pH-mittauksia on tehty kahdesti (keskitalvella ja huhtikuun 

puolessa välissä). Itäpäädyssä ja järven keskellä on hivenen parempi pH, mutta kaikki 

reilusti alle 6.  

o Salmijärven osalta on tarkoitus otattaa mittaukset nyt kevään aikana ja Sirpa yrittää 

muistaa mittailla näkösyvyyttä kevään, kesän ja syksyn aikana.  

o Salmijärvestä löytynyt alkualvella ainakin kolme isoa ”selittämätöntä” reikää jäästä; 

läpimitaltaan noin puoli metriä. Saattaisivat olla meteoriittien aiheuttamia. Näistä 

on olemassa muutama kuva, jotka Sirpa toimittaa Leilalle. Voidaan  laittaa vaikka 

nettisivuille. Ossi lupasi vähän kysellä töissä aiheesta. 

o Järvikatselmus tehty marraskuussa, tästä erillinen Leilan laatima muistio 

o Yksi käytännön toimi olisi mökkiläisten aktivointi omien järvien seurannassa 

(näkösyvyydet, ph jne). Tästä olisi hyvä kirjata jotain toimintasuunnitelmaan. 

o keskusteltiin jätelavan vuokraamisesta. Sovittiin, että Sirpa tiedustelee vielä hintaa 

ainakin Rantasen ajosta ja ehkä joltain muultakin paikalliselta toimijalta. Kysellään 

vielä tarvetta vuosikokouksessa, jonka perusteella päätetään otetaanko lava jossain 

vaihetta kesää/alkusyksyllä. Lava tulisi sijoittaa näkyvää paikkaan, toimisi samalla 

yhdistyksen toiminnan markkinointina. Vahtivuorot lavalle, ettei tule asiatonta 

jätettä. 

Tilinpäätös ja budjetti 

o Juha kävi läpi toimittamansa tilinpäätöstiedot. Jäsenmaksun maksaneita 41 (näistä 4 

mökkikuntaa vuoden 2019 puolella).  Vuonna 2018 jäseniä oli vähemmän kuin 

edellisenä vuonna. Toiminnantarkastuskertomus toimitetaan Markku Karhulalle. 

o ehdotettiin, että jäsenmaksu pidetään entisellään eli 20 €/vuosi.  

Vuosikokous 

o Vuosikokous pidetään 18.5. klo 13 jota ennen hallituksen kokous klo 12. 

Varsinaiseen kokoukseen tulossa myös Metsäkeskuksen edustaja Olli Lukanniemi.  

o kokouskutsut nopeasti liikkeelle ja myös kaupan ilmoitustaululle + Räyskälä ryhmään 

facebookiin  

o Ossi valmistelee vuosikertomuksen ja toimintasuunnitelman (jätelavan hankinta, 

järviasioiden jatkot (Kaidan toimenpiteet, mökkiläisten aktivointi, kysellään myös 

edelleen kiinnostusta koekalastuksiin). Muistutellaan kokouksessa myös 



jätevesilainsäädännön aikataulusta ja ohjataan mm. Lopen kunnan sivuille, josta 

tarkemmat tiedot ja kuntakohtaiset tiedot löytyvät. Vuosikokoukseen voisi myös 

tulostaa kiinteistökohtaisen jätevesisuunnitelman lomakkeita. Kaikkien kiinteistöjen 

tulee tällainen kuvaus omasta järjestelmästään laatia. 

 

Hallituksen jäsenet 

o Ossi jatkaa puheenjohtajana 2-vuotiskauden toisella kaudella 

o Ehdotus muiksi: Leila (sihteeri), Juha (rahastonhoitaja) Erkki, Sirpa ja Anneli? (pitää 

varmistaa). Anssin tilalle uusi, jos löytyy (jäsenluettelosta?, kysellään 

vuosikokouksessa).  

 

Hyvinkäällä 8.5.2019 

 

Sirpa Leinon muistiinpanoista kirjannut muistioksi  

Leila Rajakangas 


