
 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2022 

Aika ja paikka 23.3.2021 klo 19.00 -20.20 etänä 

Läsnä: Ossi Ikävalko, Sirpa Leino, Juha Strandman ja Leila Rajakangas 

Poissa: Erkki Palonen ja Kaija Huhdankoski, joka eronnut hallituksesta mökin myynnin johdosta 

 

Kokous järjestettiin Teams-palaverina. 

Aluksi käytiin läpi järvien kuulumiset 

o Kaidan vieressä on hakattu helmikuussa metsää Perslammilta Kaitaan laskevan ojan 

molemmin puolin. Nähtäväksi jää miten se vaikuttaa veden tilaan. Toivotaan, että 

metsänomistaja informoisi mökkiläisiä hakkuista, jotta osataan varautua mm. siihen, 

että mökkitie on tukossa metsäkoneiden ja tukkirekkojen vuoksi. Lisäksi on esitetty 

toive, että yhteismetsä suhtautuisi ”myönteisesti” ajankohtaan osuvan puomin 

rikkoutumisen korjauskuluun. Yhteismetsä ei kuitenkaan hyväksynyt vahinkoa 

metsätöiden aiheuttamaksi.  

o Salmijärvellä ollut ongelmia jätehuollon kanssa. Jätehuolto ei ole tyhjännyt astiaa eri 

syistä (puomi ei auennut, lunta/jäätä tiellä…). Kerätään jossain vaiheessa 

kokemuksia laajemminkin jäsenistöltä ja lähestytään Kiertokapulaa.  

Edellisen kokouksen pöytäkirja 

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

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

heikkenemisen. / ei tietoa tämän hetken tilanteesta.  

o 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. / Helmi-hanke osoittautunut haastavaksi  

o Keskusteltiin myös aktiivisen keskusteluyhteyden muodostamisesta kentän suuntaan 

mm. lentoalueiden kunnioittamisesta. Myös meluseurantaa toivottiin tehtävän. / 

Kutsutaan uusi toiminnanjohtaja vuosikokoukseen kertomaan 

lentomelumääräyksistä, lentoalueista ja seurannasta.  

Järviprojektit 

o Ossi hankkii 3 kpl pH-mittareita, jotka jaetaan tulevassa vuosikokouksessa sovituille 

järville. Mittareille nimetään vastuuhenkilöt. Leila esittelee vuosikokouksessa Kaidan 

pH-mittausten standardin ja tuloksia. Mittaukset samoista paikoista ja samaan 



aikaan vuodesta, jolloin tieto on vertailukelpoista. Järvien tulokset viedään 

yhdistyksen nettisivulle. Leila tutkii, miten tämä helpoiten hoidetaan ja infoaa siitä 

vastuuhenkilöitä ajallaan.  

o Ossi selvittää mikä taho on aiemmin tutkinut järvien tilaa, jonka jälkeen 

tiedustellaan uusintatutkimuksia. Lopen ympäristöpäällikön virka on jälleen auki, 

joten sieltä ei tällä hetkellä löydy apua.  

Lentomelu 

o Lentomelun suhteen pidetään keskustelu yllä lentokentän kanssa (mm. kutsumalla 

toiminnanjohtaja vuosikokoukseen) 

o Syksyllä tehdään jäsenkysely lentomelusta jäsenistölle 

Suviseurat 

o Edellisen kerran perusteella ei ole odotettavissa ongelmia/häiriötä Suviseuroista. 

Tapahtumassa käynti on mielenkiintoinen kokemus. 

Tapahtumat  

o Jäsenkyselyssä toivottu iltatapahtuma Huhkajalammella on harkinnassa. 

Vuosikokous 2022 

o Vuosikokouksen ajankohdaksi päätettiin lauantai 21.5 klo 13.00. Kokousta ennen 

hallituksen kokous klo 12.00. 

o Kyläkaupan tilanteen vuoksi päätettiin, että kahvitus hoidetaan itse (P Ikävalko) 

o Toivotaan, että saataisiin mukaan uusia hallituksen jäseniä.  

o Käytiin läpi kokoukselle esiteltävät tiliasiat, toimintakertomus ja -suunnitelma 

hoidetaan sähköpostikirjeenvaihdolla.  

o Mikäli saadaan Anu Vahteristo (kentän uusi toiminnanjohtaja) avaamaan kokous, 

”myydään” vuosikokousta sillä jäsenistölle.  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20. 

 

 

Hyvinkäällä 26.3.2022 

 

Leila Rajakangas 

sihteeri 

 


