JÄSENTIEDOTE 1/2019
Tammela 25.4.2019
Jan Löfstedt

Hyvä Jänijärven Seudun Suojeluyhdistys ry jäsen

Jänijärven tilan seuranta, hanketietoa sekä yhteistoimintaa.
Jänijärven tilaa on seurattu hankkeemme puitteissa viimeisin vesinäyttein nyt keväällä 2019.
Tammikuussa lähialueemme yhdistykset ja muut toimijat pitivät yhteiskokouksen, yhdessä
Loimijoki-ryhmän ja Kokemäenjoen KVVY-yhdistyksen kanssa, jossa hahmoteltiin jatkoa
alueemme yhteiselle vesiensuojelutoiminnalle. Tämän puitteissa suunniteltiin Wahren-opistolla
pidettävä luentosarja, joka alkaa 27.4 loppuen 8.6 Avoimet kunnostuskohteet –päivään. (kts
lisätietoa alla, tai kotisivulla).
Sekä Saloistenjärven uimarannan kunnostushanke, että Vesistötutkimus ja
ympäristökasvatushanke ovat saatettu päätökseen yhteistoimin Heinijärven suojelun kanssa.
Kevättalvella pidimme yhdessä Kaukjärven koululaisten kanssa suositun ulkoilupäivän
Saloistenjärvellä.
Metsäkeskuksen johdolla pidimme alueen maanomistajien kanssa yhteiskokouksen
maaliskuussa. Tarkoituksena on käynnistää Metsäkeskuksen johtama ja rahoittama
yhteishanke, jossa alueella olevat selkeytysaltaat kunnostetaan ja myös muita mahdollisia
toimenpiteitä voidaan toteuttaa.
Asiasta kiinnostuneet maanomistajat voivat ottaa yhteyttä: olli.lukanniemi@metsakeskus.fi
Lisää tietoa ja valokuvia yhdistyksen toiminnasta, hankkeista ja yhteistoiminnasta saat
yhdistyksen kotisivuilta www.janijarvi.fi
Ilmoitusasioissa ota yhteyttä kotisivuista vastaavaan erkki.salmio(at)gmail.com
tai puh. 044 200 5002.
KUTSU:
Yhdistyksemme vuosikokous pidetään lauantaina 13.7.2019 klo 13.00 Jänijärven
Yhteisrannalla
Asialistalla ovat sääntömääräiset vuosikokousasiat sekä infoa yhdistyksen toiminnasta ja
hankkeista, sekä uudesta logosta.
Hallitus
TERVETULOA!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------Jänijärven seudun suojeluyhdistys ry, c/o Jan Löfstedt, Sammalkorventie 35, 30100 Forssa
Y-tunnus: 2763657-8, www.janijarvi.fi

Mitä kuuluu Loimijoelle? –luentosarja lauantaisin alkaen 27.4.
Paikka: Forssa HAMK:n auditorio (Wahreninkatu 11, C ovi, 4.krs):
27.4. Koukuttaako Loimijoki kalastajan? - tietoa kalakannoista ja virtavesistä
4.5. Loppuuko Loimijoesta vesi? - tietoa säännöstelystä ja sen vaikutuksista
11.5. Miten kotijärvi kunnostetaan? - tietoa eri kunnostustoimista
18.5. Voiko Loimijoessa uida? - tutkittua tietoa vesien tilasta
8.6. Avoimet kunnostuskohteet –päivä
Jänijärven suojeluyhdistys ry osallistuu esittämällä yhteisrannan, jolla samalla pidetään
Yhteisrannan siivous-ja kunnostustalkoot 8.6. klo 10-14!!

Jänijärven seudun suojeluyhdistyksen hallitus 2018 - 2019:
puheenjohtaja

Jan Löfstedt

050 428 5698, jan.lofstedt@kela.fi
Sammalkorventie 35, 30100 Forssa

varapuheenjohtaja

Petri Tamminen

050 313 2358,
petri.tamminen@gmail.com

sihteeri

Pirjo Vesinen

0400 75 25 45, pirjo@vesinen.com

taloudenhoitaja,
hankevastaava

Esko Lepänkoski

040 837 5829,
esko.lepankoski@luukku.com

jäsen

Ari Jaska

050 306 1765, ari.jaska@gmail.com

jäsen

Susanna Lieto

040 551 1449,
susanna.lieto2@kolumbus.fi

jäsen

Marja-Helena Salmio

044 200 5001, mhsalmio@gmail.com

jäsen

Merja Heikkilä

050 572 7114

Hallitustyöskentelystä kiinnostuneita yhdistyksen jäseniä pyydetään ilmoittautumaan esim.
puheenjohtajalle, viimeistään vuosikokouksessa!
HUOM. Ilmoitathan sähköpostiosoitteesi ellet ole jo ilmoittanut!
Ottakaa yhteyttä hallituksen jäseniin kaikissa Jänijärveä koskevissa asioissa!
Toiminnasta kiinnostuneet, ottakaa yhteyttä! Kaikki ehdotukset ja toimijat ovat tervetulleita.
Yhteystiedot ovat yllä olevassa luettelossa.
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Kauden 2019 - 2020 maksut
Jäsen- ja jätemaksujen seuraava laskutus tehdään syyskauden alussa vuosikokouksen 2019
jälkeen. Epäselvissä tilanteissa ota yhteys yhdistyksen taloudenhoitajaan Esko Lepänkoskeen.
Kesäjäteastioiden TYHJENNYS alk. vko 18. (3.5) jatkuen vko 40. (4.10)
Muistutamme jätteiden lajittelusta. Jäteastiat ovat taloussekajätettä varten. Metallit, suuret
pahvit, paperit, lasit, ongelmajätteet jne. tulee viedä niille tarkoitettuun keräyspisteeseen.

VUOSIKOKOUS 2019
AIKA:
PAIKKA:

lauantaina 13.7. 2019, klo 13.00
Jänijärven yhteisranta (Kivimäentie)

Esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokousvirkailijat:
- kokouksen puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
7. Päätetään hallituksen ja muiden toimihenkilöiden kokouspalkkioista ja muista
kulukorvauksista
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä vuoden 2018 jäsen- ja
jätemaksun suuruus.
9. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
10. Valitaan seuraavaa toimintavuotta varten hallituksen jäsenet (7)
11. Valitaan toimintasuunnitelman tehtäviin toimikunnat
12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.
13. Käsitellään jäsenten hallitukselle esittämät asiat
14. Esitetään yhdistyksen uusi logo tekijätietoineen ja käyttöohjeineen
15. Kokouksen päättäminen
Tervetuloa
Puheenjohtaja Jan Löfstedt
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