
 

 

PÖYTÄKIRJA 

  
HALLITUKSEN KOKOUS 2009-1 
 
Aika Perjantaina, 16.01.2009 klo 17:30 – 19:35 

Paikka Lammin Säästöpankki, alakerran kerhohuone 

                        Kasarmikatu 7 B, Hämeenlinna                       

Osallistujat Matti Peltola pj, Markku Kuivalahti siht., Aulikki Nummenpää, Leena Louhiala-Salminen, 

 Matti Lindqvist, Kari Pakarinen 

Päätökset: 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:40 

2. Osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen asialistan hyväksyminen 

Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ja todettiin sovittujen tehtäviensuoritukset. 

5. Jäsenasiat 

Kaikki vuoden 2008 loppuun mennessä jäsenmaksun maksaneet hyväksyttiin yhdistyksen 

jäseniksi. Henkilöjäseniä on 143 kappaletta ja yritysjäseniä 1.  

6. Vuosikokoukseen tuotavat asiat (ks liitteet) 

Hyväksyttiin tuloslaskelma ja tase. 

Hyväksyttiin vuosikertomus 1. toimintavuodelta 2008. 

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2009. 

Hyväksyttiin vuoden 2009 tulo- ja menoarvio. 

Liittymis- ja jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan. 

Sovittiin, että Matti Lindqvist toimittaa tilintarkastajille tarkastuksessa tarvittavat aineistot. 

      Markku Kuivalahti lupasi selvittää verotoimistosta veroilmoituksen teon tarpeen. 

7. Vuosikokouksen käytännön järjestelyt 

Markku Kuivalahti toimittaa Hämeen Sanomien seuratoiminta-palstalle ilmoituksen 

vuosikokouksesta sekä lähettää kutsun niille jäsenille, joilla on sähköpostiosoite. Webbisivuille 

tuotetaan vuosikokouksen aineisto etukäteen. Renkajärven ilmoitustauluille laitetaan ilmoitus 

vuosikokouksesta. Timo Laaksonen laittaa rukoushuoneelle lämmöt päälle edellisenä päivänä. 

Matti Peltola hankkii kahvit ja pullat sekä Markku Kuivalahti veden ja keittokattilan.  

8. Keskusteltiin järven suojeluun liittyvistä asioista: Kynnösjärven ja Sitturinojan kävelyn 

tuloksista, järven kala-inventaariosta ja kevään aktiviteeteista. Todettiin, että vuosi 2009 

jatketaan lähinnä vesianalyyseja tekemällä ja kunnostustoimia suunnittelemalla yhdessä eri 

viranomaisten kanssa. Tärkein kunnostuskohde on Sitturinoja, koska se on runsasvetisin 

Renkajärven laskuoja. 

9. Kesäjuhlat päätettiin järjestää Rimmilän kylätalolla lauantaina 25.7. Juhlapaikkaa kunnostetaan 

yhteistyössä Rimmilän kylätoimikunnan kanssa. Matti Peltola tekee kirjallisen ehdotuksen 

Rimmilän kylätoimikunnalle yhteisten juhlien järjestämisestä Rimmin kylätalolla. 

10. Muut asiat 

Päätettiin pitää hallituksen kokoukset vuosikokouksen jälkeen 31.1. sekä 8.5. klo 18 Rimmilän 

kylätalolla. Ideoimme uusia rahoituslähteitä, kuten Renkajärven luontokuvilla varustetun 

seinäkalenterin tuottamista kesäjuhlille. Päätettiin pyytää Pentti Mansukoskea luontoaiheisen 

valokuvakilpailun organisoijaksi. Myös Renkajärven t-paitojen painamista suunnitellaan. 

Kesäjuhlien yhteydessä suunniteltiin palkittavaksi vuoden ympäristöteko. 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35. 

 

 

              Matti Peltola, puheenjohtaja  Markku Kuivalahti, sihteeri 


