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HALLITUKSEN KOKOUS 2008-2 
 
Aika  11.3.2008 
Paikka  Hämeenlinna 
Osallistujat  Matti Peltola (pj), Markku Kuivalahti (siht.), Aulikki Nummenpää, 
  Erkki Lindqvist, Kari Pakarinen, Juha-Pekka Honkasaari, 
                                       Heli Jutila Hämeenlinnan seudun ympäristötoimi 
 
Päätökset 

 
1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.15. 
 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokouksessa oli läsnä 6 hallituksen jäsentä, mukaan lukien puheenjohtaja. Kokous 
todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Kokouksen asialistan hyväksyminen 
Päätettiin lisätä kohtaan 9 asiaksi uuden taloudenhoitajan valinta sekä kohtaan 12 
yhdistykselle toimitettuun tarjoukseen suhtautuminen. 
  

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Pöytäkirja vahvistettiin nimikirjoituksin. 
 

5. Yhdistyksen rekisteröimisen tilanne,  
Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi yhdistyksen 15.2.2008.  
Yhdistyksen web-tunnus www.renkajarvi.fi on rekisteröity.  
 

6. Pankkitili 
Päätettiin avata yhdistykselle tili parhaan tarjouksen tehneeseen Lammin 
säästöpankkiin. Päätettiin, että pankkitilin käyttöoikeus on sihteerillä ja 
taloudenhoitajalla. Puheenjohtaja saa oikeuden tilitapahtumien näkemiseen. 
 

7. Jäsenasiat 
Hyväksyttiin kaikki jäseneksi ilmoittautuneet. Sihteeri lähettää sähköpostilla laskut 
kaikille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa. Muut saavat laskun kirjeessä. Web-sivut 
päivitetään siten, että halukkaat saavat liittymis- ja maksutiedot helposti netistä sekä 
voivat maksaa jäsenmaksunsa jo ennen säännöissä määrättyä hallituksen jäseneksi 
hyväksyntää. Hallituksen jäsenet jalkautuvat kesällä markkinoimaan yhdistystä. 
Toukokuun puolivälissä laitetaan mainokset kylien ilmoitustauluille ja jaellaan 
postilaatikoihin. Markkinoinnissa pyritään tuomaan esille se, että yhdistys on kaikkien 
Renkajärven asukkaiden asialla. 
 

http://www.renkajarvi.fi/
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8. Taloustilanne 

Todettiin 2 yhdistykselle annettua lahjoitusta (yhteensä 151,50 €). Keskusteltiin 
yritysten saamisesta tukemaan toimintaamme joko suoraan tai www-sivujen 
mainoksella. Yksi tukimuoto voisi olla jäsenpostitus yrityksen toimesta. 

 
9. Rahastonhoitaja  

Rahastonhoitajaksi valittiin Leena Louhiala-Salminen.  
 
10. Kesän 2008 vesianalyysit 

Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi ottaa vesinäytteet Rimminlammesta ja 
Kynnösjärvestä, Hämeen ympäristökeskus keskeltä järveä Mäntyniemestä  ja 
Vuohiniemestä.  
Yhdistys kustantaa neljän laskuojan (Sitturinoja, Pajustonoja, Ruokosuonoja ja 
Sälinoja) veden laadun analysoinnin. Näytteet otetaan 1.4. klo 9.  
Renkajärven vedenpinnan korkeutta tullaan seuraamaan kerran kahdessa viikossa. 
Tätä varten hankitaan mittari ja etsitään sille sopiva paikka.    
Veden näkösyvyyttä tullaan seuraamaan useammasta paikasta, mutta ainakin 
Renkaharjun yleiseltä laiturilta.  

 
11. Erityistiimien perustaminen  

Päätettiin perustaa seuraavat tiimit yhdistyksen tavoitteiden saavuttamiseksi (vetäjän 
nimi alleviivattu): 

a. Varainhankinta:  
Matti Peltola, Pentti Mansukoski, Tapani Hellstén, Juha-Pekka 
Honkasaari 

 Järven tilan seuranta:  
Matti Peltola, Kari Pakarinen, Olavi Luurila 

 Kesän 2008 yhteistilaisuus: 
Erkki Lindqvist, Matti Lindqvist, Aulikki Nummenpää, Leena Louhiala-
Salminen, Kari Pakarinen 

 Ranta-asukkaiden valistaminen: 
Leena Louhiala-Salminen, Olavi Luurila, Markku Kuivalahti. 

 
12. Tiedotusasiat 

Hallituksen pöytäkirjasta laaditaan supistettu versio nettisivuille. Järven tilan 
seurantaa varten päätettiin laittaa nettisivuille konkreettinen käyrästö, joka kuvaa 
graafisesti fosforin ja typen määrää Renkajärvessä eri vuosina. Sovittiin, että yhdistys 
antaa jäsenilleen tiedoksi Ympäristöinsinööripalvelut Milla Siirin tekemän tarjouksen 
jätevesien käsittelysuunnitelmien tekemisestä. Tarjouksen voi ladata ja tulostaa 
ajankohtaista-sivulta. Heli Jutila kertoi, että mahdollisesti kesätyöntekijä voisi 
tiedottaa ja avustaa Renkajärven asukkaita jätevesiselvityksen tekemisessä. 

 
13. Seuraava kokous 

Puheenjohtaja kyselee sähköpostilla hallituksen jäsenille sopivaa päivää toukokuulta. 
Kokous pidetään klo 17 alkaen Rimmin kylätalolla urheilukentällä. Aiheena 
vesianalyysien tulokset, erityistiimien toimien edistyminen ja erityisesti kesäjuhlan 
järjestäminen elokuun alkupuolella. 
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14. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15. 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
Matti Peltola, puheenjohtaja  Markku Kuivalahti, sihteeri 
 


