PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 2022-2
Aika
11.3.2022 klo 17:05
Paikka
Live + verkkokokous
Osallistujat Tuija Engbom (pj), Markku Kuivalahti (siht.), Erkki-Sakari Harju, Perttu Laaksonen,
Jari Kauppi, Pentti Mansukoski, Matti Peltola, Aulikki Nummenpää, Matti Honkajuuri
Poissa
Hannu Myllymäki, Juha-Pekka Honkasaari ja Raija Lindqvist
Päätökset:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tuija Engbom avasi kokouksen klo 17.05.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin muutoksitta
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Pöytäkirja 2022-1 on julkaistu netissä. Se hyväksyttiin muutoksitta.
5. Toimintasuunnitelma 2022
Puheenjohtaja informoi Kadonneensuon altaiden sekä Onkilammiin laskevan ojan
altaiden tilanteesta. Kadonneensuonojan laskeutusaltaan kaivamista jatketaan ensi
viikolla. Isonsuon altaiden ympäristöstä kaadetaan puusto myös ensi viikon aikana.
Väärälammin ja Veittijärven vesinäytteet otetaan, kun lumiolosuhteet sen sallivat.
Näytepisteet on merkitty maastoon syksyllä. Jari Kauppi ilmoittaa mittaajilla.
Onkilammin keskialueiden niitto tehdään elokuussa. Hattulan kunnalta on saatu
avustusta hankkeeseen 1500 €. Juha-Pekka Honkasaari hoitaa käytännön seikat.
Onkilammin maanomistajat osallistuvat ¼ osuudella ja suojeluyhdistys samoin ¼:lla.
Kynnösjärvestä otetaan 2 vesinäytettä samalla kerralla kun Renkajärven pohjoispäästä
Mäntyniemen kohdalta. Sopivat näytteenottopisteet valitaan Hietaloiden avustuksella.
Tarjouspyyntö pyydetään KVVY:ltä. Ajankohta on elokuun aikana. Haetaan avustusta
Vanajavesikeskuksesta 19.4. mennessä.
Biohiilisuodattimen toimintaa tullaan seuraamaan ja mittamaan säännöllisesti. Tähän
työhön etsitään tieteellistä toimijaa. Rahoituskanavana voisi olla Itämerihanke tai
Rengon säästöpankkisäätiö. Puheenjohtaja ottaa jälkimainittuun tahoon yhteyttä.
Laskeutusaltaiden kunnostussuunnitelman tekoon on saatu Vanajavesikeskukselta
1000 €. Hanke toteutetaan keväällä tai kesällä vesitilanteesta riippuen.
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6. Tiedotus ja tapahtumat
Tiedotuslehti menee painoon 15.4. ja jakelu tehdään 22.4. alkaen. Pentti Mansukoski
päivittää suojeluyhdistyksen esitteen. Siihen lisätään tiedot biohiilisuodattamesta.
Biohiilisuodattimen esite tehdään myös erikseen jaettavaan muotoon.
Kesälle 2022 pyritään saamaan yksi rukoushuoneen konsertti. Markku Kuivalahti
selvittää 2 vuotta sitten peruuntuneiden konserttien (Petri Laaksosen tai paikkakunnan
taiteilijoiden) uudelleen organisoinnin. Perinteinen kesäjuhla pidetään Rimmissä
heinäkuun viimeisenä lauantaina 30.7.2022.
7. Vuosikokous 14.5.2022
Tilinpäätösaineisto ja toiminnantarkastajan lausunto on luettavissa yhdistyksen
nettisivuilta. Sääntömuutosten muotoilusta ja vuosikokoukselle esittelystä vastaavat Jari
Kauppi ja Pentti Mansukoski. Vuosikokouksen esitelmävierasta etsitään edelleen.
Toiminnantarkastaja Eija-Riitta Gröndahl jatkaa seuraavalle kaudelle ja hänen varallaan
on Sari Mantila.
Puheenjohtaja teki hallituksen jäsenille soittokierroksen, jonka tuloksia analysoimme
yhdessä. Keskustelimme seuraavan hallituksen kokoonpanosta ja hallituksen jäsenten
tasapuolisesta edustavuudesta.
Yhdistyksen taloustilanne on hyvä. Suojeluyhdistyksen tilillä on 1829 € ja
rukoushuoneen tilillä on 3183 €. Hattulan kunnalta on mahdollista saada maksutonta
monistamista maksimissaan 600 kopiota/järjestö/vuosi.
Päätimme, että jäsenmaksulomakkeet lähetetään vasta sitten, kun vuosikokous on
hyväksynyt jäsenmaksut.
8. Muut asiat
Kuhaveljet järjestää Renkajärvellä pilkkikilpailut 12.3.2022. Kysymyksessä on 50vuotisjuhlapilkki.
9. Kokouksen päättäminen
Seuraava kokous pidetään 14.5.2022 vuosikokouksen jälkeen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.

_______________________________
Tuija Engbom, pj

_______________________________
Markku Kuivalahti, siht.

