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HALLITUKSEN KOKOUS 2008-4 
 
Aika  10.10.2008 
Paikka  Lammin Säästöpankin kerhohuone 
Osallistujat  Matti Peltola (pj), Markku Kuivalahti (siht.), Timo Laaksonen,  
  Erkki Lindqvist, Leena Louhiala-Salminen, Kari Pakarinen ja  
  esitelmän pitäjä Matti Torkkomäki  
  
Päätökset 

 
1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.45 ja toivotti Matti Torkkomäen tervetulleeksi. 
Pidimme esittelykierroksen ja joimme samalla kahvit. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen asialistan hyväksyminen 
Asialista hyväksyttiin, mutta kohdat 8 ja 9 päätettiin käsitellä Torkkomäen esityksen 
jälkeen.  

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Pöytäkirja hyväksyttiin ja todettiin edellisessä kokouksessa sovitut tehtävät. 

5. Asiantuntijaesitelmä 
Matti Torkkomäki piti mielenkiintoisen esityksen aiheesta ”Järvien vesiensuojelu”. 
Renkajärven suojelussa kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat: 1) 
ekosysteemi on herkkä ja sen tasapaino on tärkeää säilyttää, 2) vesikirput ja 
simpukat ”siivilöivät” vettä syömällä leviä - särkikalat taas syövät vesikirppuja, 3) 
nuotioiden (ml. juhannuskokkojen) tuhkat pois rannasta, jotta ravinteet eivät valu 
järveen, 4) jos petokaloja pyydystetään, niin roskakalojen kanta kasvaa, 5) 
nurmikoiden lannoittamista lähellä rantaa tulee välttää, 6) hallituksen jäsenille 
suositeltiin luettavaksi kirja: Teemu Ulvi ja Esko Laakso (toim.), Järvien kunnostus. 
Edita 2005. 

6. Järven tilan seuranta 
Todettiin elokuussa tehtyjen vesianalyysien tulokset. Kari Pakarinen seuraa 
säännöllisesti Salmella olevaa järven pinnan korkeutta, sademääriä sekä 
näkösyvyyttä. Tulokset julkaistaan kuukausikeskiarvoina nettisivuilla graafisessa 
muodossa.  

7. Keskustelu järven suojeluun liittyvistä toimenpiteistä 
Tehdään maastokatselmus kahdessa eri ryhmässä. Kari Pakarinen, Timo Laaksonen 
ja Markku Kuivalahti tutkivat Kynnösjärven ruskeuteen vaikuttavia seikkoja.  
Erkki Lindqvist ja Matti Peltola tutkivat Sitturinojan varret ja mahdollisuudet 
selkeytyspatojen rakentamiseen – otetaan myös yhteys Metsäkeskukseen.  
Todettiin, että ranta-asukkaille olisi syytä laatia tiivis ja selkeä ohje toimenpiteistä, 
joilla pystymme säilyttämään järven tilan erinomaisena.  
Kalakannan koostumuksen arviointi toivottiin tehtävän Renkajärven 
kalastusyhdistyksen toimesta – vaihtoehtoina joko haastatteluun perustuva arvio tai 
koekalastuksen tekeminen.  
Laajempi Renkajärven hoitosuunnitelman tekeminen päätetään loppukesästä, kun 
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meillä on käytössä tutkimustuloksia pidemmältä ajalta ja on tiedossa suunnitelman 
rahoitusmahdollisuudet. 

8. Jäsenasiat  
Jäsenmaksunsa on maksanut 10.10.2008 mennessä 142 henkilöjäsentä ja yksi 
yritysjäsen. Kaikki uudet jäsenet hyväksyttiin mukaan yhdistykseen. Ongelmaksi 
todettiin se, että osalta jäsenistä puuttuvat yhteystiedot.  

9. Taloustilanne 
Pankkitilin saldo oli 818,59 euroa (Jäsenmaksut + kesäjuhlan tuotto – 
vesianalyysikulut). Syksyn vesianalyysit on jo maksettu, joten yhdistyksen talous on 
kunnossa. Hattulan kunnalle on lähetetty anomus yhdistyksen hankkeiden 
tukemiseksi. 

10. Seuraava kokous 
Seuraava hallituksen kokous järjestetään Hämeenlinnassa Lammin Säästöpankin 
kerhohuoneessa perjantaina 16.1.2009 klo 17.30. Vuosikokous päätettiin järjestää 
Vuohiniemen rukoushuoneessa lauantaina 31.1. klo 13. 

11. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45, jonka jälkeen jatkoimme keskustelua 
iltapalan lomassa ravintola Huviretkessä. 

 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
Matti Peltola, puheenjohtaja  Markku Kuivalahti, sihteeri 
 
 
 


