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Kiskon kirkkojärven hoitoyhdistys ry. 

Jäsenkirje 2/2018 

Hyvää kevään jatkoa. Hallitus kokoontui pääsiäisen aikaan Juha Puntan johdolla Arja Setälän luona 
kirkonkylällä. Tästä toimintakaudesta on tulossa aktiivinen, eli toimintaa on edellisiä kausia enemmän. 

Kiskon kaivosasiat tutuiksi. Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistys ry. on järjestämässä jäsenilleen yhdessä 
kaivosyhtiö Omyan edustajien kanssa vierailua Hyypiänmäen kaivokselle ja Förbyn jalostuslaitokselle. Bussi 
lähtee Toijan Nesteen huoltoasemalta lauantaina 19.5. klo 9.00. Paluu samaan paikkaan klo 15.00 
mennessä. Isäntinämme toimivat Omyan Ari Romppanen ja Janne Lempiäinen. Mukaan mahtuu enintään 
30 yhdistyksen jäsentä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Tehtaalla Förbyssä on vierailijoiden käyttöön suojajalkineita, mutta omatkin voi ottaa mukaan, mikäli 
sellaiset omistaa. Muut tarvittavat turvavarusteet annetaan käyttöön Omyan puolesta. Alaikäraja vierailulle 
on 16 vuotta.    

Ilmoittautumiset johtokunnan jäsenelle, Ilpo Ervastille joko sähköpostilla ilervasti(at)gmail.com tai 
puhelimitse 0500184684 (soitto tai tekstiviesti käy), mieluiten 14.5. mennessä. Tarkempi ohjelma pistetään 
myöhemmin kotisivuille ja Salen ilmoitustaululle Toijaan. Reissu on osallistujille ilmainen. Saamme myös 
jotakin purtavaa puolilta päivin. Ruoka on laktoositonta, mutta muista ruokarajoitteista kannattaa kertoa 
ilmoittautumisen yhteydessä. Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistys ry:n kuluvan vuoden jäsenmaksu pitää 
kuitenkin olla maksettu. Vierailun aikana saamme paljon tietoa Kiskon kaivosasioista, joten retkelle 
kannattaa osallistua.    

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous on sunnuntaina 3.6. klo 14.00 VPK:n talolla Toijassa. 
Huomatkaa muuttunut ajankohta. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Aluksi kuullaan 
kalastukseen ja kalastuksenvalvontaan liittyvä asiantuntija-alustus. Kahvia.    

Yhdistys osallistuu Kisko-päiville 7.7. Tule testaamaan tietosi Kirkkojärvestä. 

Yhdistyksen kesäjuhla ”Kirkkojärvipäivä” järjestetään 21.7. klo 14.00-18.00. Paikka on Kiskon Kihakan 
Järvelän talolla kirkonkylällä. Tarjolla on tietoa yhdistyksen toiminnasta, sauna, makkaranpaistoa, pientä 
purtavaa ja leikkimielisiä kilpailuja sekä nuorille, että vanhemmille. Myös muut kuin jäsenet ovat 
tervetulleita kesäjuhlaan. 

Yhdistyksen johtokunnan kokoonpanossa on tapahtunut pieniä muutoksia. Johtokunnan sihteeri 
Kyösti Rantakoskella ei ole enää mahdollisuutta osallistua johtokunnan toimintaan. Hänen työnsä on jaettu 
siten, että Leena Kanerva vastaa kotisivujen päivittämisestä ja Sanna Salmenoja huolehtii muista sihteerin 
töistä kuten pöytäkirjoista ja jäsenrekisteristä. 

Yhdistys on toiminut aktiivisesti, jotta Kirkkojärvelle saataisiin toimiva kalastuksenvalvonta. Se on jo 
kuitenkin varmaa, että tulevana kesänä Kiskonjoessa, Kirkkojärvessä ja Kurkelanjoella suoritetaan 
tehostettua kalastuksenvalvontaa. On kaikkien etu, että järvialueen kalakantaa hoidetaan ja käytetään 
ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä pohjalla. Kunhan asiasta tiedetään enemmän, tiedot 
pistetään tietysti kotisivuille. Yhdistyksen kalastaville jäsenille tiedoksi, että 45 euron kalastonhoitomaksu 
kannattaa käydä maksamassa.    
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Seesteinen kesäilta Kirkkojärvellä 1950-luvun lopulla. Taustalla Kaukurin-Liiponpyölin ranta 

Jäsenrekisteritiedot pidetään Membook-systeemissä. Olisi hienoa, mikäli kaikki jäsenet liittyisivät tähän 
järjestelmään. Omien tunnuksien kautta on helppo tarkastaa ja muuttaa omat tiedot yhteystiedot 
tarvittaessa.  Meillä on Membookissa oma yhteisötili: Kiskon Kirkkojärven Hoitoyhdistys ry. Apuja löytyy 
puh. 010 324 2621 tai netistä: info@membook.fi     

Huolehdithan, että olet maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksusi. Lomakkeet on lähetetty jäsenille 
jäsenkirjeen (1/2018) yhteydessä maaliskuun alussa. Mikäli et ole saanut kyseistä jäsenkirjettä, hukannut 
maksulomakkeen tai olet unohtanut maksaa jäsenmaksusi, se on vielä mahdollista. Yksityisen henkilön 
jäsenmaksu on 15 euroa vuodessa. Tili: Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistys Fi0751520920002248. 
Viestikenttään oma nimi. 

Mikäli olet kiinnostunut esimerkiksi toimimaan yhdistyksen hallituksessa, ota yhteyttä vaikkapa johonkin 
johtokunnan jäseneen. Kaikki yhteystiedot löytyvät yhdistyksen kotisivuilta (www.kiskonkirkkojarvi.fi). 

Kuten olemme huomanneet, yhdistys on pystynyt aktiivisella toiminnalla vaikuttamaan Kirkkojärven ja sen 
ympäristön asioihin mm jätehuoltoasioissa. Tämän vuoksi on tärkeää, että jäsenet ovat aktiivisia. Kerro 
ystävillesi ja tutuillesi yhdistyksemme toiminnasta. Kotisivuilta löytyy linkki, jonka kautta voi helposti liittyä 
yhdistyksen jäseneksi.  

Hyvää kevättä kaikille toivottaa 

Johtokunta 

  

 

      


