•

Pe 14.5.2021 Näytteenotto:Vahanen Environment otti vesinäytteitä tulo- ja lasku-uomista.
Kunnostus- ja hoitosuunnitelman laadinta käynnistyy tällä toimenpiteellä.

•

Ma 24.5.2021 ELY-keskuksen avustus: ELYstä saatiin suullinen tieto siitä, että hoito- ja
kunnostussuunnitelman teettämisen avustushakemus hyväksytty.

•

To 3.6.2021 Jäsenkirje lähetettiin sähköpostitse jäsenille.

•

Ti-ke 23.-24.6. Liski niitossa. Niiton saattoi tilata sihteeriltä (silloin sihteeri oli Tarja
Peromaa, nyt sihteeri on Kristiina Pulkki, 044 3301 301, kristiina.pulkki@outlook.com).
Hinta 80€/tunti + alv.

•

Pe 25.6.2021 Juhannuskokko Haapaniemessä - peruttiin. Liian kuumaa ja kuivaa kokon
polttamiseen. Kokko suunniteltiin poltettaa elokuun yössä venetsialaisten merkeissä.

•

La 7.8.2021 Vuosikokous pidettiin Sampaalassa (Lohilammentie 2) klo 10.30, ennen
järvipäiviä. Paikalla 9 hlöä. Hoito- ja kunnostussuunnitelma päätettiin käsitellä erikseen
koolle kutsuttavassa kokouksessa.

•

La 7.8.2021 Sammatin Järvipäivät piti pitää lauantaina 7.8.2021 klo 12—15 Sammatin
Sampaalassa (Lohilammentie 2). PERUUTETTIIN koronatilanteen takia. Hoito- ja
kunnostussuunnitelmasta olisi ollut valmisteltu esitys (Kristiina Pulkki).

•

La 4.9.2021 Venetsialaiset: Kokon poltto venetsialaisten hengessä.

•

11/2021 Vahasen hoito- ja kunnostussuunnitelma: Vahasen raportti saatiin ja jaettiin
jäsenistölle sähköpostitse. Raportin pohjalta hallitus laati esityksen hoito- ja
kunnostustoimista. Esitys jaettiin jäsenistölle tammikuun alkupuolella. Suunnitelmaa
käsiteltiin yhdistyksen kokouksessa tammikuun lopulla (la 29.1.2022 klo 14, paikka ZOOM).
Kokous kutsuttiin koolle sähköpostitse.

•

6.2.2022 Ylimääräinen vuosikokous. Zoom-kokous pidettiin klo 13.00. Kokouksen
pöytäkirja. Kokouksessa hyväksyttiin toimenpidesuunnitelma.

•

16.3.2022 Jäsenkysely kasvillisuuden poistosta Iso-Ruokjärvellä Jäsenille lähetettiin
sähköpostitse kysely kasvillisuuden poistosuunnitelmista omassa rannassa kesällä 2022.
Vastaukset pyydettiin su 27.3.2022 mennessä. Saatujen vastausten perusteella hallitus
suunnitteli, missä vaiheessa ja millaista laitteistoa järvelle tilataan sekä miten ely-ilmoitukset
kannattaa hoitaa.

•

18.4.2022 Jäsenkirje 1/2022: Jäsenille lähetettiin jäsenkirje, jossa on tilannetietoa
toimenpidesuunnitelman etenemisestä sekä alustava aikataulu tuleville vuosille.

•

Tilikauden p ttyess 30.4.2022 yhdistyksen tilill 1402,42 € (ei velkasaldoa).

ä

J seni 37 maksanutta (edellisen vuonna 24);
Hallitus kokoontui 7 kertaa, useimmiten zoom:lla.
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