
 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2021 

Aika ja paikka 7.4.2021 klo 19.00 -20.30 etänä 

Läsnä: Ossi Ikävalko, Sirpa Leino, Kaija Huhdankoski, Juha Strandman, Anneli Kailokari, Erkki Palonen  

ja Leila Rajakangas 

 

Kokous järjestettiin Teams-palaverina Korona-epidemian vuoksi.  

Aluksi käytiin läpi järvien kuulumiset  

o Järvet yleisesti sulamassa ja mökeillä on tehty paljon etätöitä.  

o Kaidalla on upotettu kuusia avantojen kautta veden parantamismielessä. Myös 

suolta tuleviin virtaaviin ojiin on upotettu kuusia ja ripoteltu mökkituhkia 

happamuuden neutralisoimiseksi.  

Ympäristöasiat / järvet 

o Huolta herättää Riitalan aie Purinsuon ojituksesta. Asiasta oltu yhteydessä mm. 

Metsäkeskukseen. Mikäli suo ojitetaan, aiheuttaa se Yli-Myllyn veden laadun 

heikkenemisen.  

Toisaalta meneillään on vuoteen 2030 asti kestävä soiden ennallistamishanke 

(Helmi). Hämeen ELY-keskus ei ole kuitenkaan vielä aloittanut hanketta.  

Toiveita herättää myös sen, että Purinsuo on NATURA-aluetta, jolloin ojittaminen 

vaatii mm. pohjavesiselvityksen.  

Myös rahoitus on avainasiassa. Mikäli ojittamiselle haetaan rahoitusta, voi ELY-

keskus vaikuttaa asiaan. Mikäli maanomistaja rahoittaa ojituksen kokonaan itse, ei 

ELY:llä ole mahdollisuutta puuttua asiaan.  

O Ikävalko on yhteydessä kunnan ympäristöpäällikköön ja seuraa tilannetta 

aktiivisesti, mm. osallistumalla Metsäkeskuksen vierailuun Purinsuolla.  

o EMO:lla ei ole jaossa kuluvalle vuodelle juurikaan rahaa. Mikäli yhdistys hakee 

rahoitusta omille hankkeilleen, on se mahdollista saada vasta vuoden kuluttua.  

Ympäristölupa / lentokenttä 

o Vuonna 2015 yhdistys antoi oman lausuntonsa lentokentän ympäristöluvasta. 

Ympäristöluvan käsittely on viivästynyt ja nyt yhdistykselle on annettu mahdollisuus 

päivittää lausuntoaan.  

o Keskusteltiin myös aktiivisen keskusteluyhteyden muodostamisesta kentän suuntaan 

mm. lentoalueiden kunnioittamisesta. Myös meluseurantaa toivottiin tehtävän.  

o Malmin toiminta siirtyy pääosin Nummelaan ja Hyvinkäälle, joten Räyskälässä ei 

toiminta juurikaan lisäänny. Ilmailuopiston toiminta ei myöskään paljon lisäänny, 

vaikka opisto siirtyy virallisesti Räyskälään.  



o Sovittiin, että jäsenkirjeessä pyydetään kommentteja ympäristölupaan kaikilta 

mökkiläisiltä. Kommentit ohjataan Sirpa Leinolle 25.4. mennessä ja Sirpa laatii 

koosteen ja päivittää lausunnon.  

Jätelava  

o Kevätsiivouksen aikaan toukokuussa tilataan jäsenistön käyttöön jätelava. K 

Huhdankoski pyytää tarjoukset Rantasen Ajolta ja Timo Rannalta ja tilaa lavan Yli-

Myllynrantaan. Jätteiden tuonti lauantaina 10-16. Varsinainen viikonloppu 

täsmentyy 9.4 mennessä.  

Jäsenkirje 

o Leila laatii jäsenkirjeen 9.4 mennessä ja hyväksyttää sen ainakin Ossilla/Sirpalla. 

Lähetys jäsenille sähköpostilla 9.4 ja kirjeitse niille, joilla ei ole sähköpostia.  

o Jäsenkirjeessä asioina mm. 

▪ Jäsenkyselyn tulokset 

▪ Ympäristöasia-katsaus 

▪ Lentokentän ympäristölupa 

▪ Jätelava-asia 

▪ Vuosikokouksen ajankohta 

▪ Kylän tapahtumia 

Kyläyhdistys-yhteistyö 

o O Ikävalko on ollut yhteydessä kyläyhdistyksen puheenjohtajaan. 

o Pyritään osallistumaan kyläyhdistyksen tapahtumiin  

o S Leino ja A Kailokari ovat myös ko. yhdistyksen jäseniä 

Tapahtumat 

o Todennäköisesti kesätapahtumaa ei tänäkään vuonna järjestetä. Korona-tilanteen 

mahdollistaessa saatetaan järjestää syksyllä esim. ravintola Huhkajalammella 

”pippalot”, jossa jäsenet voivat paremmin tutustua toisiinsa. 

o Vuosikokous päätettiin siirtää jälleen syksyyn. 

  

 

Hyvinkäällä 8.4.2021 

Leila Rajakangas 


