PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 2009-5
Aika
Paikka
Osallistujat

pe 9.10.2009 klo 17.30
Hämeenlinna, Lammin SP:n kokoushuone
Matti Peltola (pj), Kari Pakarinen, Juha-Pekka Honkasaari, Leena
Louhiala-Salminen, Olavi Luurila ja Markku Kuivalahti (siht.)
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Kokouksen avaus
Kokouksen alussa Lammin SP:n edustaja Ritva-Leena Kopra tarjosi kahvit ja kertoi
pankin toiminnasta. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.55.
Osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Osallistujaluettelo edellä.
Kokouksen asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin muutoksitta
Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Kerrattiin edellisen kokouksen tehtävänannot ja hyväksyttiin pöytäkirja
Kesäkauden kuulumiset
Jäsenkehitys on ollut odotettua parempi. Jäseniä on yhteensä 198, joista vuoden
2009 jäsenmaksun maksaneita 187. Uusia jäseniä on saatu vuoden aikana 54
kappaletta. Sihteeri lupasi lähettää hallituksen jäsenille luettelon niistä, joilta puuttuu
vuoden 2009 suoritus.
Kesäjuhlat onnistuivat mainiosti. Myyntituotot olivat samaa luokkaa kuin kesällä 2009.
Tosin nyt oli enemmän osallistujia. Lisäkustannuksena oli kylätalon vuokra 50 € ja
esiintymislava 50 €. Kalentereita oli painettu 100 kpl, mutta niitä olisi mennyt
kaupaksi huomattavasti enemmän.
Järven syvyysluotaus tehtiin elokuussa. Syvyysmerkinnät tulevat seuraaviin karttoihin
2-3 vuoden kuluessa. Luotauksessa ei löytynyt yli 30 metrin syvänteitä, joita
Renkajärvessä tiettävästi on.
Koekalastus tehtiin myös elokuussa. Järvestä löytyi 11 eri kalalajia. Särkikalojen
määrä ei ollut merkittävä, joten roskakalojen poistoon ei ole tarvetta. Tutkijoiden
mukaan Renkajärven vesi sopii hyvin muikulle, siialle ja taimenelle. Seuraava
koekalastus tehtäneen 6 vuoden kuluttua. Syvyysluotauksesta ja koekalastuksesta
löytyy haastattelut Renkajärvi-blogista.
Ensi kauden kalenteriprojekti, valokuvauskilpailu
Päätettiin järjestää uusi kilpailu 1.5.-11.6.2010 aiheena ”Renkajärven maisemat”.
Raadin puheenjohtajaksi pyydetään Pentti Mansukoskea. Kalenterin ajanjakso on
1.8.2010 - 31.7.2011. Kalenteria painetaan 200 kappaletta.
Taloustilanne
Pankkitilillä on rahaa 2.965,65 €, joten yhdistyksen taloustilanne on hyvä.
Järven tilan seuranta
Elokuun mittaustulokset on julkaistu yhdistyksen nettisivuilla. Ympäristökeskus ottaa
seuraavat näytteet vasta 6 vuoden kuluttua. Selvitetään kaupungin
ympäristöviranomaisten kanssa, miten näytteet saadaan otettua 2010.
Suosittelemme, että näytteet otettaisiin vuoron perään Mäntyniemestä ja
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Vuohiniemestä. Laskuojien näytteet otetaan vasta keväällä, kun virtaamat ovat
voimakkaammat. Syksyn aikana lasketaan vielä laskuojien ja Renkajoen virtausten
vesimäärät. Matti Peltola ja Kari Pakarinen tutkivat virtaukset viikolla 43. Tutustuttiin
netissä julkaistuihin Kari Pakarisen tekemiin mittauksiin näkösyvyydestä, pinnan
korkeudesta ja sademääristä.
Toimintasuunnitelman tavoitteiden tilanne
Laskuojien allashankkeiden tekemistä on selvitetty ja selvitetään edelleen
Metsäkeskuksen kanssa. Suunnittelua jatketaan teetettävän Renkajärven
hoitosuunnitelman mukaisesti.
Pyritään saamaan jätevesikartoitus liikkeelle koko Renkajärven alueella. Kiinteistöjen
jätevedet ovat laskuojien lisäksi yhdistyksen tärkeimmät kiinnostuksen kohteet.
Jätevesilaki edellyttää viemäröintien uusimista haja-asutusalueilla vuoteen 2014
mennessä.
Matti Peltola on selvittänyt jakokunnilta vesijättömaiden lunastuksista kertyneiden
varojen käyttöä suojeluyhdistyksen tarpeisiin. Järjestäytyneissä jakokunnissa
Hattulan puolella tilanne näyttäisi hyvältä, mutta Kalvolan puolella jakokunta on vasta
järjestäytymässä. Selvittelyä jatketaan.
Renkajärven hoitosuunnitelma
Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys on antanut tarjouksen hoitosuunnitelman
teosta. Sen hinta on 1500 € + alv, yht. 1830 €. Hattulan kunta on luvannut avustaa
hoitosuunnitelman laatimista 1000 € laskua vastaan. Lasku pitää toimittaa kunnalle
1.12.2009 mennessä.
Päätettiin tilata hoitosuunnitelma tarjouksen mukaisesti.
Tammikuun kokous ja sen asialista
Seuraava kokous pidetään ma 18.1.2010 klo 18. Paikka ilmoitetaan myöhemmin
kokouskutsussa. Asialistalle tulevat myös vuosikokouksen valmisteluun liittyvät asiat.
Vuosikokous pidetään Vuohiniemen rukoushuoneella la 30.1.2010 klo 13 alkaen.
Muut asiat
Ei ollut
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Matti Peltola, puheenjohtaja

Markku Kuivalahti, sihteeri

