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HALLITUKSEN KOKOUS 2020-4  
   
Aika  22.5.2020 klo 18.00  

Paikka          Vuohiniemen rukoushuone   

Osallistujat Tuija Engbom (pj), Markku Kuivalahti (siht.), Erkki-Sakari Harju, Perttu Laaksonen, 

Raija Lindqvist, Hannu Myllymäki, Jari Kauppi, Aulikki Nummenpää ja Matti Peltola 

Poissa Juha-Pekka Honkasaari, Matti Honkajuuri, Pentti Mansukoski  

 

Ennen kokousta  

Teimme katselmuksen neljälle laskeutusaltaalle Saastamoisenojalle ja Sitturinojalle. 

  

Päätökset:   

      
1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Tuija Engbom avasi kokouksen klo 18.05. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Kokouksen asialistan hyväksyminen 

Asialista hyväksyttiin muutoksitta 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Pöytäkirja 2020-3 on julkaistu netissä. Se hyväksyttiin muutoksitta.  

 

5. Suojelutoiminta  

Tarkastuskäynnillä selvisi, että Saastamoisenojan allas vaatii puhdistusta. Päätimme 

pyytää tarjouksen maanomistaja Joni Niiniseltä. Altaan tyhjennys tehtäisiin 

kaivinkoneella talvisaikaan. Matti Peltola hoitaa asiaa. Myös Sitturinojan kääntöpaikan 

lähistöllä oleva allas on täyttymässä. Lisäksi uusi allas tarvittaisiin tien viereen 

”rautalähteelle” rautapitoisen veden selkeyttämiseksi. Näyttää siltä, että altaiden 

puhdistus on tehtävä noin 10 vuoden välein. 

 

Matti Peltola on ottanut suppeat vesinäytteet Sitturinojasta. Kaikki arvot olivat yllättävän 

hyviä. Pohdimme, että syy saattaa olla pienistä sulamisvesistä. 

 

Mäntyniemen vesianalyysi on tilattu elokuuksi Kokemäenjoen vesiensuojelu ry:stä. 

 

Rimminlammin ELY-päätös on saatu. Avustus on 50 % eli 4960 € ja toteutusaikaa on 

30.11.2020 asti. Vanajavesikeskus avustaa hanketta 1000 eurolla. Näin kiinteistöjen 

osuudeksi jää 250 €. Ruoppaushankkeesta pidetään kokous Rimmin kentällä pe 

5.6.2020 klo 16. Paikalle tulee urakoitsijaksi valittu Suomen Rantahuollon Mikko 

Ranttila. Hänen kanssaan voi jokainen sopia oman rannan ruoppauksesta. 

Ruoppausilmoitus on tehtävä jokaisesta kaivupaikasta erikseen. 

 

Kadonneensuon laskeutusaltaan kaivamiseen ja biohiilisuodattimen rakentamiseen ei 

ole tullut yhtään tarjousta. Asiaa hoitaa MHY:n Lauri Laaksonen. Puheenjohtaja ja 

rahastonhoitaja tekevät laskun ELY:lle Vahasen laatimasta biohiilisuodattimen 
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suunnitelmasta. Kun tarjouksia saadaan, puheenjohtaja pyytää palaverin ELY:n Heini-

Marja Hulkon kanssa hankkeen muuttuneesta tilanteesta ja myönnetyn rahoituksen 

käytöstä.  

 

Isonsuon laskeutusaltaiden suunnittelu, toteutus ja rahoitus on delegoitu 

Metsäkeskukselle. Toteutusarvio on vuonna 2021, ja hankkeesta vastaa Olli 

Lukanniemi. 

 

6. Rukoushuone 

Kattoremontti on valmistunut maaliskuussa ja lasku on maksettu. EU:n 

maksatushakemusta tehtäessä selvisi, että Hattulan seurakunnan myöntämä 3000 € 

avustus ei voikaan kohdistua omarahoitusosuuteen, vaan se on osa julkista rahoitusta 

ja vähentää EU:n osuutta. Neuvottelemme Linnaseutu ry:n Jussi Pakarin ja 

seurakunnan kanssa ongelmaan ratkaisua. Pienkeräys jatkuu kesäkuun puoliväliin. 

Saldo on nyt 2.308,85 €. Kesäkuun konsertti ja messu on peruttu. Heinäkuun 

tilaisuuksista päätetään seuraavassa kokouksessa. 

 

7. Yhdistyksen taloustilanne 

Totesimme tilitilanteet ja tuloslaskelman 4/2020. Hattulan kunnan rahoituslaina on 

maksettava elokuun loppuun mennessä. EU:n Leader-raha voidaan anoa 

maksatukseen, kun seurakunnan avustuksen tilanne ratkeaa. 

 

8. Kesäjuhla 

Kesäjuhla 25.7. pyritään järjestämään, jos koronatilanne sen sallii. Jari Kauppi kysyy 

Evi Kanttia musisoimaan.  

 

9. Muut asiat 

WWF:n Panda-palkintoa on haettu. Vanajavesikeskuksen vesijaos tulee vierailulle 

Vuohiniemen rukoushuoneelle 18.9.2020.  

 

Jari Kauppi edistää edelleen yhteistyötä VAPO:n kanssa. He ovat kiinnostuneita mm. 

rankasuodattimista.  

 

Hannu Myllymäki kertoi kalastusyhdistyksen kuulumisia. 50-vuotisjuhla ja -pilkki 

jouduttiin peruuttamaan jäätilanteen takia. Renkajoella tehdään sähkökalastus, jotta 

saamme tietoa paikallisesta taimenkannasta. Taimenta istutetaan Renkajärveen. 

Maksaneita jäseniä on sama määrä kuin aikaisempina vuosina, noin 150 henkilöä. 

 

Nettisivuille ja Facebookiin on laitettu näkyviin linkki Vanajavesikeskuksen 

vieraslajitutkimukseen. 

 

10. Seuraava kokous 

Kokous pidetään rukoushuoneessa pe 26.6.2020 klo 18. 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10 

 

 


