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HALLITUKSEN KOKOUS 2015-3 
 
Aika 2.10.2015 klo 18.00 
Paikka Vuohiniemen rukoushuone, Hattula 
Osallistujat Pentti Mansukoski (pj), Markku Kuivalahti (siht.), Tuija Engbom, Erkki-Sakari Harju, 

Matti Honkajuuri, Aulikki Nummenpää, Perttu Laaksonen,  Raija Lindqvist, Matti 
Peltola ja Timo Laaksonen 
Poissa olivat: Juha-Pekka Honkasaari, Kari Pakarinen, Juhani Salminen  

 
Päätökset: 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Pentti Mansukoski avasi kokouksen kahvin jälkeen klo 18.15.  

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen asialistan hyväksyminen 
Asialista hyväksyttiin sellaisenaan. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Netissä oleva pöytäkirja 2015-2 hyväksyttiin muutoksitta. 

5. Avustushakemukset  
Päätettiin hakea jatkoaikaa Vanajavesikeskuksen ja Vanajavesisäätiön avustuksille, 
koska laskeutusaltaiden rakentaminen on viivästynyt. Pentti Mansukoski informoi 
avustajatahoja. Hiitan patosuunnitelma on hyväksytty ja suojeluyhdistys on maksanut 
lupaamansa avustuksen 2743 €. Kuittilan maksu 3526 € odottaa päätöstä, koska 
Kuittilan patohankkeesta on valitettu. Vahteriston padon maanomistajan kanssa 
neuvottelut ovat vielä kesken. Nevilän pato on kunnostettu pari viikkoa sitten.  

6. Rukoushuoneen tilannekatsaus 
Timo Laaksonen kertoi rukoushuoneen toiminnasta. Kevään ja kesän aikana oli 4 
tilaisuutta, joissa kävi yhteensä 220 henkeä. Kolehdeista kertyi rahaa yhteensä 687 € 
sekä yksityistilaisuudesta 100 €. Ikkunapuitteet on maalattu sisäpuolelta ja biovessa 
rakennettu. Kustannukset olivat yhteensä 1945 €. Tilillä on rahaa 2329,53 €. 
Tarkoitus on uusia vielä pääoven lukko. 

7. Kesäjuhlien yhteenveto 
Kesäjuhlien tuotto oli yhteensä 971 €, ja yleisötavoite saavutettiin. Kehitysideana oli 
penkkien teettäminen 50 henkilölle yhteistyössä Rimmilän kyläyhdistyksen kanssa. 
Aulikki Nummenpää ja Raija Lindqvist tiedustelevat asiaa. Suojeluyhdistys voisi 
maksaa tarveaineet. Yleisön pyynnöstä voisimme kokeilla ensi kesänä yhteislauluja. 
Sitä varten monistetaan tarpeellinen määrä tuttujen yhteislaulujen sanoja. Lasten 
ohjelmaan kehitetään lisää toimintaa onginnan lisäksi. Keskitytään tikkakilpailuihin ja 
valitaan vuoden tikkamestari. Jari Mustajärvi pyydetään myös ensi kesänä 
esiintyjäksi. 

8. Kalenterin yhteenveto 
Pentti Mansukoski esitteli kalenteriprojektin tuotokset. Painos oli 250 kappaletta, 
josta jäi myymättä vajaat 30 kappaletta. Ne päätettiin lahjoittaa palvelutaloon 
Katinalaan. Aulikki Nummenpää hoitaa asian. Hankkeen bruttotulot olivat 2400 € ja 
netto 650 €. 

9. Sähköperämoottorin salliminen 
Asiasta oli kesällä kuulutus lehdessä. Hämeenlinnan osalta ei tullut valituksia, mutta 
Hattulan tilanne ei ole tiedossamme. 

10. Uudet hankkeet 
Kehittelimme mahdollisuutta tilata ensi kesänä niittokone, jonka halukkaat voisivat 
tilata rantaansa. Kustannusarvio on Onkilammen kokemusten mukaan alveineen 100 
€ / tunti + kaluston siirto 150 €. Keskustelimme Luurilan ja Koulunsaaren välissä 
olevan kaislikon niitosta. Uusia selkeytysaltaita tutkitaan. Harkintaan jäi myös 



                               PÖYTÄKIRJA 
  
  

fosforisiepparin kokeilu jossakin laskuojassa. Renkaharjun vesakkojen kaatamista 
suunnitellaan yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Suojeluyhdistys voisi järjestää 
talkoot ja/tai hankkia metsurin perkaamaan harjun rinteet. 

11. Renkajärven ympäriajo –tapahtuma 
Sovimme, että Renkajärvi -kierros järjestetään lauantaina 11.6. klo 12-15. Tien 
varsille toivotaan erilaisia tapahtumia (pop-up –ravintolat, museoesittelyt, luontoinfoa, 
kirpputorit,…). Näistä ilmoitetaan etukäteen yhdistykselle, jotta voimme markkinoida 
niitä. Hallitus pitää asiasta suunnittelukokouksen tammi- helmikuussa.  

12. Talous- ja jäsenasiat 
Yhdistyksen tileillä on rahaa seuraavasti: LähiTapiola 9136,24 ja Lammin 
Säästöpankki 683,41. LähiTapiolan kautta jäsenmaksunsa on maksanut 204 
henkilöjäsentä ja 1 yritysjäsen. Uudet jäsenet hyväksyttiin. 

13. Muut asiat 
Erkki-Sakari Harju tiedustelee, miten voisimme hyödyntää mahdollista Suomen 
kotiseutuyhdistyksen jäsenyyttä.  

14. Seuraava kokous 
Hallitus kokoontuu seuraavaksi Hämeenlinnassa Piparkakkutalossa pe 15.1.2016 klo 
18. 

15. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00. 

 
 
 

 
__________________________________    ________________________________ 

      Pentti Mansukoski, puheenjohtaja                  Markku Kuivalahti, sihteeri 


