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HALLITUKSEN KOKOUS 2008-3
Aika
Paikka
Osallistujat

29.5.2008
Rimmilä, kylätalo
Matti Peltola (pj), Markku Kuivalahti (siht.), Leena LouhialaSalminen, Matti Lindqvist, Kari Pakarinen, Erkki Lindqvist, Tapani
Hellstén, Aulikki Nummenpää, Olavi Luurila, Tuulikki Luurila
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.40. Pidimme esittelykierroksen ja joimme
samalla kahvit.
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksen asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin.
Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja luettiin ja tarkistettiin edellisessä kokouksessa sovitut tehtävät.
Jäsenasiat
Jäsenmaksunsa on maksanut 28.5. mennessä 73 henkilöjäsentä ja yksi yritysjäsen.
Uudet jäsenet päätettiin hyväksyä yhdistykseen. Jäsenhankintaa varten tehdään uusi
jakelu postilaatikoihin ja kylien ilmoitustauluille.
Taloustilanne
Pankkitilille on kertynyt jäsenmaksuina 810 euroa, josta on maksettu vesianalyysien
lasku 574 euroa. Saldo on 29.5. 235,62 euroa. Kunnat eivät avusta enää yhdistyksiä,
vaan isompia projekteja. Siksi varainhankinnan tulee perustua jäsenmaksuihin ja
kesäjuhlien tuottoihin. Rahaa tarvitaan vielä syksyn ojavesien analyysiin sekä
vedenpinnan mittarin asentamiseen.
Ensi kesän yhteistilaisuus
Kesäjuhla päätettiin järjestää Rimmilän kentällä lauantaina 26.7. Juhlatoimikunta
suunnittelee Erkki Lindqvistin johdolla ohjelman.
Järven tilan seuranta
Tarkasteltiin talven ja kevään vesinäytteiden tuloksia. Niissä ei ollut mitään
huolestuttavaa, vaan Renkajärvi on edelleen hyvässä kunnossa. Elokuussa otetaan
näytteet Mäntyniemestä ja Vuohiniemestä. Seuraavaan hallituksen kokoukseen
10.10.2008 kutsutaan asiantuntija kouluttamaan hallitusta vesianalyysien tulkintaan.
Syksyllä 2008 ja keväällä 2009 otetaan näytteet Ruokosuonojasta, Sitturinojasta,
Sälinojasta ja Saastamoistenojasta. Näytteiden otosta vastaa sama ryhmä kuin
keväällä 2008 kokoonkutsujana Matti Peltola. Rimminlammen ja Kynnösjärven
typpipitoisuudet ovat muuta järveä suuremmat. Syyksi epäiltiin Rimminlammessa
vanhoja sahan aikaisia seikkoja sekä veden pientä vaihtuvuutta. Päätettiin, että
laskuojista Pajustonojan sijasta tutkitaan jatkossa Saastamoisenojaa, joka laskee
Rimminlahteen. Kari Pakarinen on mitannut näkösyvyyttä rakentamallaan laitteella.
Vapun tienoilla näkösyvyys oli 2,20 metriä ja toukokuun puolivälissä 2,40 metriä. Kari
jatkaa näkösyvyyden tarkkailua ja tulokset viedään nettisivuille. Kari Pakarinen
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ehdotti, että vedenkorkeuden seurantamittari asennetaan Vuohiniemeen Laaksosen
rantaan. Ehdotus hyväksyttiin.
Ranta-asukkaiden valistaminen
Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen ajatuksena on käyttää kesäharjoittelijaa,
joka kiertäisi rantakiinteistöjä auttaen vaaditun jätevesiselvityslomakkeen
täyttämisessä. Muilta osin asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
Varainhankinta
Keskitytään tehokkaaseen jäsenhankintaan (katso kohta 5) sekä kesäjuhlien
tuottoon. Erkki Lindqvist kysyy Kutilan jakokunnalta mahdollisuutta ohjata
vesijättömaan lunastuksesta saatuja tuloja yhdistyksen toimintaan.
Tiedotusasiat
Sihteeri laatii nettisivuille lyhennetyn version pöytäkirjasta. Muutenkin tiedotus
hoidetaan pääasiassa netin kautta. Jäsenhankinnan esite kertoo lyhyesti yhdistyksen
toiminnasta.
Seuraava kokous
Hallituksen kokous ja koulutustilaisuus järjestetään Hämeenlinnassa Lammin
Säästöpankin tiloissa kävelykatu Reskalla perjantaina 10.10.2008 klo 17.30.
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Matti Peltola, puheenjohtaja

Markku Kuivalahti, sihteeri

