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HALLITUKSEN KOKOUS 2011-4 
 
Aika  23.9.2011 klo 18 
Paikka  Piparkakkutalon kabinetti 
Osallistujat Matti Peltola pj, Markku Kuivalahti siht., Perttu Laaksonen, Raija 

Lindqvist, Kari Pakarinen, Erkki-Sakari Harju, Pentti Mansukoski, 
Aulikki Nummenpää    

 
Päätökset 

 
1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen kahvin jälkeen klo 18.10. 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
3. Kokouksen asialistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Pöytäkirja hyväksyttiin. 
5. Kesäkauden kuulumiset 

Maksaneita jäseniä on 174. 12 uutta jäsentä hyväksyttiin. Palaute kesäjuhlista oli 
positiivista: hyvä yhteishenki ja tunnelma, ei liikaa ohjelmaa eikä kiirettä. Kesäjuhlien 
tulos oli 694,14 euroa, kun otetaan kalenterimyynti myös huomioon. Sovittiin, että 
seuraavan vuoden esiintyjäbudjetti on 300 euroa. Pentti Mansukosken pystyttämä 
valokuvanäyttely Nordean konttorissa sai hyvää palautetta. Osa kuvista jää vielä 
Vanajavesikeskuksen kiertävään näyttelyyn. Kaislaleikkuria on lainattu yhden kerran 
kesän aikana. Riikosentien hyötyjätteiden keräyspistettä on käytetty väärin. Sovittiin, 
että sihteeri laittaa nettiin infoa aiheesta. 

6. Taloustilanne  
Yhdistyksen tilillä on rahaa 3003,49 euroa. Taloudellinen tilanne on lähes sama kuin 
viime vuonna.  

7. Järven tilan seuranta 
Rimminlammesta ja Mäntyniemestä on otettu näytteet elokuussa, mutta tulokset eivät 
ole vielä tiedossa. Alustavasti on kerrottu, että klorofylli on hiukan yli karun järven 
arvojen. Happitilanne oli elokuussa hyvä. Rimminlammi on humuspitoinen, mutta 
veden laatu on hyvä. Renkajärven näkösyvyys on kehittynyt hyvään suuntaan. 
Tavoitteenamme on saada elokuun näkösyvyydeksi 3,5 metriä vuoteen 2020 
mennessä. Kari Pakarinen seuraa jatkuvasti pinnan korkeutta, sademäärää ja 
näkösyvyttä. Tulokset julkaistaan kuukausittain Renkajärven nettisivuilla. 

8. Toimintasuunnitelman tavoitteiden tilanne 
Iskulausekilpailumme jatkuu edelleen. Sovimme, että hallituksen jäsenet lähettävät 
kukin yhden ehdotuksen syksyn aikana. Saastamoisenojan allas toimii hyvin. 
Ruokosuonojaan pyritään saamaan vastaavanlainen allas ja siihen hankitaan 
tarvittaessa kiviainesta patoa varten. Keskustelimme myös Sitturinojan mahdollisesta 
altaasta. Jätevesiasetuksen tiedotustilaisuus 28.5. onnistui hyvin. Paikalla oli yli 30 
kuulijaa. Tilaisuudessa oli kaislaleikkureiden esittely, ja sellainen hankittiin 
lainattavaksi myös yhdistykselle. Keväälle 2012 suunniteltiin vastaavaa tilaisuutta,  
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jossa olisi puhumassa jätevesisuunnittelija. Keskustelimme Rimminlammen 
kunnostamisen mahdollisuuksista. Erkki-Sakari Harju selvittää vesijättömaiden 
lunastusrahojen käyttöä yhdistyksen toimintaan. Erkki-Sakari kysyy myös professori 
Pertti Uotilan kasvillisuustutkimuksesta ja pyytää häntä kevään infotilaisuuteen 
kertomaan asiasta. Kalastusyhdistykseltä pyydetään raportti roskakalastuksesta, 
koska olemme avustaneet pyydysten hankinnassa. Yhdistyksen tiedottaminen 
hoidetaan entiseen tapaan lähinnä netin kautta.  

9. Seuraavan kokouksen asialista 
Seuraava kokous päätettiin pitää pe 13.1. klo 18 Piparkakkutalossa. Aiheena ovat 
vuosikokouksen valmisteluun liittyvät asiat. Valokuvauskilpailu ja kalenteriprojekti 
toteutetaan entiseen tapaan Pentti Mansukosken antaman ohjeistuksen mukaisesti. 

10. Muut asiat 
Markku Kuivalahti informoi Hämeen Kylät ry:n tilaisuuksista ja kyselystä.  

11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10. 
 
 
 

 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
Matti Peltola, puheenjohtaja  Markku Kuivalahti, sihteeri 


