PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 2015-2
Aika
Paikka
Osallistujat

8.5.2015 klo 18.00
Vuohiniemen rukoushuone, Hattula
Pentti Mansukoski (pj), Markku Kuivalahti (siht.), Tuija Engbom, Juha-Pekka
Honkasaari, Perttu Laaksonen, Raija Lindqvist, Kari Pakarinen, Matti Peltola, Juhani
Salminen ja Timo Laaksonen
Poissa olivat Erkki-Sakari Harju, Matti Honkajuuri ja Aulikki Nummenpää

Päätökset:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Pentti Mansukoski avasi kokouksen klo 18.10.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin sellaisenaan.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Netissä oleva pöytäkirja 2015-1 hyväksyttiin muutoksitta.
5. Avustushakemukset
Vanajanavesikeskus ja Kutilan vesiosakaskunta ovat molemmat tehneet päätöksen
avustaa yhdistyksen hanketta rahoittaa Renkajoen patojen muutoksien lupamaksuja.
Molemmat avustukset ovat määrältään 1.500 euroa. Näiden myötä patohankkeeseen
saatujen avustusten kokonaismäärä nousee 9.500 euroon. Usean vesiosakaskunnan
osalta päätöksiä vielä odotetaan. Tammelan kalanjalostussäätiö on ilmoittanut, että se
ei tässä vaiheessa myönnä avustusta, mutta harkitsee asiaa uudelleen hankkeen
edetessä ja rahoitustarpeiden täsmentyessä.
Juha-Pekka Honkasaari esitteli Onkilammin ja Tunturilammin kunnostushanketta. Siinä
on tarkoitus hillitä lampien umpeenkasvamista niittämällä ja osin myös kasvien
juurakkoa poistamalla. Ely-keskus on tehnyt siitä toteutussuunnitelman, ja
maanomistajat tukevat hanketta. Juha-Pekka on saanut Vanajavesisäätiöltä 500 euron
avustuksen hanketta varten.
Hallitus päätti, että suojeluyhdistys hakee Onkilammin ja Tunturilammin kunnostukseen
avustusta Hattulan kunnalta. Myös Juha-Pekka Honkasaarelle jo myönnetty em.
avustus voidaan ohjata suojeluyhdistykselle, jolloin hankkeen avustukset saadaan
koottua yhteen paikkaan.
6. Tiedotuslehden jakaminen
Sovittiin laatikkojakelun työnjako. Tiedotuslehti postitetaan myös keskeisimmille
yhteistyökumppaneille.
7. Infotilaisuus lauantaina 16.5.20156 Vuohiniemen rukoushuoneella
Pääpuhujana Lauri Laaksonen Metsänhoitoyhdistyksestä. Lisäksi käydään läpi
yhdistyksen ajankohtaiset asiat. Markku hoitaa tarjoilut. Infotilaisuudessa on myynnissä
myös uudet postikortit ja ötökkäsiepparit.
8. Kesäjuhlat la 25.7.2015 Rimmilän urheilukentällä
Käytiin läpi järjestelyjen työnjako. Yleisöä viihdyttää Jari Mustajärvi. Hallitus pitää
valmistelukokouksen perjantaina 17.7. klo 18 Rimminkaaressa.
9. Jäsenasiat
Jäsenasioita ei ollut, niihin palataan seuraavalla kerralla. Myös keskustelu
mahdollisuudesta ikuisjäsenyyteen päätettiin siirtää myöhempään kokoukseen.
10. Tavoitteet 2015 - tilannekatsaus
 Mittauksia on jatkettu normaalisti
 UPM:n laskeutusaltaiden kaivaminen tehdään näillä näkymin kesän aikana
 Metsäkeskuksen altaiden kohdalta puustoa ei saatu talvella kaadettua joten
altaiden toteutus siirtynee ensi vuoteen
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Renkajoen patomuutoksista Kuittila ja Hiitta ovat saaneet Elyn lupapäätökset
(Kuittilan osalta siitä on valitettu). Vahteriston lupahakemus jätetään vasta, kun
sopiva toteutusmalli ja suunnitelma on saatu tehtyä. Suojeluyhdistys varautuu
maksamaan Kuittilan ja Hiitan lupamaksut kokonaisuudessaan. Samoin
myöhemmin ajankohtaiseksi tuleva Vahteriston lupamaksu voidaan aikanaan
maksaa kertyneillä avustuksilla ja yhdistyksen varoista.
 Infotilaisuus, valokuvauskilpailu ja kalenteri etenevät suunnitelman mukaan
 Todettiin, että yhteydenpitoa kylä- ja kalastusyhdistyksiin on lisätty entisestään
 Vuohiniemen rukoushuoneella on ikkunoiden puitteet maalattu sisäpuolelta ja
puuseeksi on asennettu uusi Biolan-käymälä.
 Kesän tapahtumista kalenteriin on merkitty Kaupunginokesterin soittajista
koostuvan trion tai kvartetin konsertti 23.8. klo 16. Lisäksi heinäkuussa
järjestetään yhteislauluilta.
11. Seuraava kokous
Hallitus kokoontuu seuraavaksi kesäjuhlien valmistelukokoukseen 17.7.2015
Rimminkaaressa.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

__________________________________
Pentti Mansukoski, puheenjohtaja

________________________________
Markku Kuivalahti, sihteeri

