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HALLITUKSEN KOKOUS 2010-6
Aika
Paikka
Osallistujat

17.9.2010 klo 18
Piparkakkutalo
Matti Peltola pj, Markku Kuivalahti siht., Erkki-Sakari Harju, Perttu
Laaksonen, Leena Louhiala-Salminen, Pentti Mansukoski, Aulikki
Nummenpää ja Kari Pakarinen. Poissa Juha-Pekka Honkasaari,
Vessu Kunnaala, Raija Lindqvist ja Olavi Luurila. Hallituksen
ulkopuolelta paikalla oli asiantuntijana Juhani Lintula.
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kahvin jälkeen klo 18.10.
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksen asialistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan
Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja hyväksyttiin kun osallistujalistaan lisätään 2 puuttuvaa nimeä.
Järven tilan seuranta
Vuohiniemen vesinäytteestä ei ole vielä saatu tuloksia. Ennakkotietona oli, että
happea oli 30 % 20 metrin syvyydessä. Kari Pakarinen kertoi, että 14.9. oli veden
korkeus -10cm ja näkösyvyys 2,78 metriä.
Laskuojien selkeytysaltaiden rakentaminen
Juhani Lintula Metsäkeskuksesta oli alustamassa laskeutusaltaista. Tavoitteena on
saada Renkajärven vesi kirkkaammaksi. Etsimme tavoitteelle hyvän sloganin.
Päätimme keskustella altaan rakentamisesta Rimminlammeen laskevaan ojaan ko.
alueen maanomistajan kanssa. Juhani Lintula suunnittelisi altaan ja merkitsisi sen
maastoon yhdessä maanomistajan kanssa (Saastamoisenoja). Kustannukset ovat
noin 2 €/m3. Luonnonhoitohankkeena ei ole mahdollista saada rahoitusta. Myös
Mauri Luurila on suunnitellut kaivaa altaan Ruokosuonojaan, omalle maalleen. Juhani
Lintula antaa tarvittaessa asiantuntija-apua. Paras kaivamisaika on matalan veden
aika talvella tai alkukesästä.
Renkajärven yleiskaavan tilanne
Erkki-Sakari Harju esitteli Hattulan kunnan vahvistaman kaavan vuodelta 2010.
Tutustuimme myös Kalvolan kunnan vastaavaan, mutta ylimalkaisempaan kaavaan
vuodelta 1986.
Kesäkauden kuulumiset
Hyväksyimme kaikki uudet jäsenet. Jäsenmäärä oli yhteensä 196, joista uusia 31.
Kesäjuhlien palautteesta totesimme, että ohjelmaa saa olla seuraavalla kerralla
vähemmän. Silloin on helpompi pysyä myös aikataulussa. Muuten kesäjuhliin oltiin
tyytyväisiä.
Taloustilanne
Leena Louhiala-Salminen esitteli taloustilanteen. Pankkitilillä on rahaa 3762,22 €.
Kalentereista on vain 1 jäljellä myymäläautossa.
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10. Muut hankkeet
Päätimme hankkia suojeluyhdistykselle niittolaitteen, jota voisi antaa lainaksi tai
vuokrata kaislikoiden niittämiseen. Mukaan tulee liittää käyttöohjeet sekä ohjeet
roskien käsittelystä. Päätimme jatkaa valokuvauskilpailu- ja kalenteriperinnettä. 200
kappaleen painos kalenterista tuntuu sopivalta. Pentti Mansukoski valmistelee asiaa
ja siitä tiedotetaan blogissa.
11. Muut asiat
Matti Peltola kertoi Vanajavesi -hankkeesta, jonka vesijaostoon hänet on valittu.
Seuraava kokous päätettiin pitää Piparkakkutalossa pe 14.01. klo 18.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Matti Peltola, puheenjohtaja

Markku Kuivalahti, sihteeri
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