PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 2020-3
Aika
6.3.2020 klo 18.00
Paikka
Vuohiniemen rukoushuone
Osallistujat Tuija Engbom (pj.), Erkki-Sakari Harju, Markku Kuivalahti (siht.), Jari Kauppi, Perttu
Laaksonen, Pentti Mansukoski, Matti Peltola, Raija Lindqvist
Poissa
Juha-Pekka Honkasaari, Matti Honkajuuri, Hannu Myllymäki, Aulikki Nummenpää
Päätökset:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin muutoksitta
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Netissä julkaistu pöytäkirja 2020-2 hyväksyttiin
5. Suojelutoiminta
Päätimme järjestää Saastamoisenojan ja Sitturinojan laskeutusaltaille kävelyn pe
22.5., jolloin mitataan humuksen määrä. Kokoontuminen Saastamoisenojalla klo 15.,
jonka jälkeen hallituksen kokous rukoushuoneella klo 18. Käynnin jälkeen olemme
yhteydessä UPM:ään toimenpiteitä varten. Yhteyshenkilönä toimii Matti Peltola.
Kadonneensuon laskeutusaltaan suunnittelee ja toteuttaa Metsänhoitoyhdistys.
Suunnittelutoimisto Vahanen on tehnyt altaan jatkoksi suunnitelman
biohiilisuodattimesta. Matti Peltola lähettää suunnitelmat hallituksen jäsenille.
Laskeutusaltaan 5000 € kustannuksen maksaa MHY, ja suojeluyhdistyksen osuudeksi
jää noin 700 €. Vahasen laskun on maksanut suojeluyhdistys. MHY:n Lauri Laaksonen
kilpailuttaa biohiilisuodattimen rakentamisen maaliskuun aikana. Tuija Engbom sopii
ELY-keskuksen Heini-Marja Hulkon kanssa palaverista, jossa muutettaisiin ELY:n
avustuksen kohdetta ja prosenttia muuttuneen tilanteen mukaiseksi. Matti Peltola tulee
mukaan palaveriin. Päätimme lähteä rahoittamaan biohiilisuodattimen rakentamista,
jos oma rahoituksemme on korkeintaan 5000 euroa.
Rimminlammin ruoppauksen avustuspäätöstä ei ole vielä tullut, koska ELY ei ole
saanut ministeriöltä rahoitusta. Päätimme järjestää toukokuun alussa Rimmissä
katselmuspalaverin maanomistajille ja valitulle urakoitsija Suomen Rantahuolto Oy:lle.
Puheenjohtaja laatii avustusanomuksen Vanajavesikeskukselle. Hakuaika on 24.2. –
6.4.2020.
6. Rukoushuone
Kattomestarit Oy aloitti peltikattotyöt 3.3.2020. Roskat ja sammaleet poistettiin
vanhasta huopakatosta, ja aluslaudoitus tehtiin huopakaton päälle. Päätimme pyytää
Kari Pakarisen tarkistamaan ja hyväksymään työn ennen laskun maksamista. Sihteeri
käy avaamassa keräystilin OmaSäästöpankkiin, ja laatii pienkeräysilmoituksen
poliisilaitokselle. Tavoitteena on saada keräyksellä 3000 € omarahoituksen
kattamiseen. Sihteeri luki asiaa koskevan kirjeen, joka lähetetään yhdistyksen jäsenille.
Keräyksen lisäksi pidetään kaksi kattokonserttia ensi kesänä, 14.6. ja 11.7. Sihteeri
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hoitaa myönnetyn rahoituslainan saamista Hattulan kunnalta siksi aikaa, kun Leaderrahoitus tulee tilillemme.
7. Pankkitilin perustaminen
Päätimme avata pienkeräystilin OmaSäästöpankkiin Vuohiniemen rukoushuoneen
kattoremontin rahoituksen hoitamiseksi. Sihteeri Markku Kuivalahti laatii tarkan
pöytäkirjaotteen pankkia varten. Samalla päivitetään nykyisen tilin käyttöoikeudet.
8. Pienkeräysilmoitus
Hallitus päätti aloittaa pienkeräyksen Vuohiniemen rukoushuoneen vesikaton uusimista
varten. Keräys alkaa 15.3.2020 ja päättyy 15.6.2020. Arvioitu keräysmäärä on 4000
euroa. Sihteeri Markku Kuivalahti hoitaa käytännön järjestelyt ja laatii poliisilaitokselle
vaadittavan pienkeräysilmoituksen.
9. Yhdistyksen rahoitustilanne
Keskustelimme rahavarojemme riittävyydestä. Peltikattolaskun maksamiseen tarvitaan
myös tilapäistä rahoitusta, joten yhdistyksen suojelutoiminnan tililtä lainataan rahaa
rukoushuoneelle. Aikaisemman päätöksemme mukaisesti laina maksetaan takaisin
heti, kun pienkeräys ja konserttituotot realisoituvat rukoushuoneen tilille. Kun
pienkeräys on päättynyt, niin vanha DanskeBankin rukoushuoneen tili lopetetaan ja
rahat siirretään OmaSäästöpankin rukoushuoneen uudelle tilille 31.7.2020.
Toimenpide on valtuutettu OmaSäästöpankin hoidettavaksi.
10. Tiedottaminen
Pentti Mansukoski toimittaa vanhaan tapaan tiedotuslehtisen. Aineistot toimitetaan
Pentille pääsiäiseen mennessä. Pentti laatii lyhyen videodokumentin vesiruttojahdista
ja vieraslajin poistamisesta. Alustava ajankohta maastokäynnille on 1.-2.9.2020.
Mukaan tulevat Suvi Mäkelä ja Heini-Marja Hulkko.
11. Muut asiat
WWF:n Panda-palkinto on haettavana 13.4.2020 mennessä. Pentti Mansukoski, Tuija
Engbom ja Erkki-Sakari Harju laativat visuaalisen hakemuksen 20.000 euron palkinnon
saamiseksi.
Matti Peltola on menossa biohiilen laatupäiville Tampereelle 17.3.2020.
Tuija Engbom kertoi terveiset 6.3. Vanajavesikeskuksen vesijaoston kokouksesta.
Vesijaosto tulee vierailemaan Renkajärvellä 28.5.2020 klo 9. Kokoontuminen tapahtuu
rukoushuoneella. Yhteyshenkilönä on Suvi Mäkelä ja vierailija Tommi Malinen kertoo
hoitokalastuksesta.
PRH:n yhteystiedot on päivitetty yhdistysrekisteriin.
Kalastusyhdistyksen juhlakokous on Vuohiniemen rukoushuoneella 11.4. klo 13.
Tuija Engbom, Jari Kauppi ja Timo Laaksonen käyvät tunnistautumassa
OmaSäästöpankissa tilinkäyttöoikeuksiin liittyen.
Matti Peltola ja Kari Pakarinen ottavat keväällä suppeat vesinäytteet Sitturinojasta.
Puheenjohtaja tilaa vesinäytteenoton Kokemäenjoen vesiensuojelu ry:stä. Mittauksen
ajankohta elokuu tulosten vertailukelpoisuuden varmistamiseksi.
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Jari Kauppi jatkaa yhteydenpitoa VAPO:n kanssa liittyen Väärälammen turvesuohon.
Suvi Mäkelä ja Heini-Marja Hulkko pyydetään syyskuussa kertomaan
vieraslajikartoituksesta.
12. Seuraava kokous
Kokous pidetään Vuohiniemen rukoushuoneella 22.5. klo 18 Saastamoisenojalta klo
15 alkavan allaskävelyn jälkeen.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.

______________________________
Tuija Engbom, puheenjohtaja

________________________________
Markku Kuivalahti, sihteeri

