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HALLITUKSEN KOKOUS 2018-2 

  
Aika  3.2.2018 klo 15.00  

Paikka          Vuohiniemen rukoushuone 

Osallistujat  Erkki-Sakari Harju (pj), Markku Kuivalahti (siht.), Tuija Engbom, Matti Honkajuuri, Jari 

Kauppi, Perttu Laaksonen, Pentti Mansukoski, Hannu Myllymäki ja Matti Peltola. 

Poissa  Juha-Pekka Honkasaari, Raija Lindqvist ja Aulikki Nummenpää. 

  

Päätökset:  

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Erkki-Sakari Harju avasi kokouksen vuosikokouksen jälkeen klo 15.00. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Kokouksen asialistan hyväksyminen 

Asialista hyväksyttiin muutoksitta 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Netissä julkaistu pöytäkirja 2018-1 hyväksyttiin 

5. Hallituksen uudet jäsenet 

Puheenjohtaja toivotti uudet hallituksen jäsenet Jari Kaupin ja Hannu Myllymäen 

tervetulleeksi. Sovimme, että Tuija Engbom ottaa vastuulleen rahastonhoidon ja 

yhdistyksen kirjanpidon. Ehdotettiin, että tutustumme Tilitin -nimiseen ilmaiseen 

kirjanpito-ohjelmistoon. Excel taulukon päivä- ja pääkirja on hankala käsitellä suuren 

koon vuoksi.  

6. Renkajoen hankkeet 

Tunturilammen ruoppaussuunnitelma on jätetty ELY-keskukseen ja ruoppaukseen on 

anottu avustusta. Puheenjohtaja kysyy Vanajavesikeskuksen Suvi Mäkelää hankkeen 

projektipäälliköksi. 

 

Onkilammen vesikasvillisuutta on niitetty ja jyrsitty nyt kolmena kesänä. Seuraamme 

tuloksia eikä uusia toimia toteuteta ensi kesänä. Vahteriston padon muuttaminen 

pohjapadoksi etenee. Suojeluyhdistys on luvannut maksaa suunnittelukuluista runsaat 

3000 euroa.  

7. Laskeutusaltaat  ja vesinäytteet 

Matti Peltola jatkaa selvitystä laskeutusaltaiden rakentamiseksi Valkeakivenojaan sekä 

pohjoispuolella Kadonneensuon ja Huhtisuon laskuojiin. Matti Peltola ottaa Kari 

Pakarisen kanssa keväällä vesinäytteet Sitturinojasta, Sälinojasta, Ruokosuonojasta ja 

Pajustonojasta. Päätimme ottaa vesinäytteen myös Myllykylän padon yläpuolelta. 

Markku Kuivalahti selvittää millaista vesistön seurantaa VAPO-pitää Väärälamminsuon 

turvealueelta. Päätimme laajentaa näkösyvyyden mittausta myös Kynnösjärven 

puolelle. Kari Pakarinen jatkaa mittauksia vaikka jäikin pois yhdistyksen hallituksesta. 

8. Kesän tapahtumat 

Tavataan Kapeella -soutelu järjestetään kesäkuun viimeisenä lauantaina 30.6. klo 13. 

Soutelun päättteeksi kokoonnumme Häntäsaareen paistamaan yhdistyksen tarjoamat 

makkarat.  

 

Perinteinen kesäjuhla järjestetään Rimmilässä 28.7. klo 17 alkaen. Esiintyjiksi 

pyydetään Raimo Mattila ja nukketeatteri teemalla ”Renkajärvi Talent” sekä 
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sahansoittaja Heikki Nuorteva. Järjestämme Hämeenlinnan kaupunginorkesterin 

kanssa neljännen kesäkonsertin Vuohiniemen rukoushuoneessa 26.8.. Konserttiin 

myydään ohjelmalehtistä 10 euron hintaan ja siihen sisältyy väliaikatarjoilu. 

9. Rukoushuoneen kunnossapito 

Markku Kuivalahti ja Timo Laaksonen huolehtivat kesällä rukoushuoneen vesikourujen 

puhdistuksesta neulasista ja mäntyjen karsimisesta rakennuksen päältä. Tätä varten 

vuokrataan lavanosturi. 

10. Tiedottaminen 

Pentti Mansukoski toimittaa jälleen Renkajärven tiedotuslehden. Aineistojen tulisi olla 

valmiina huhtikuun alkuun mennessä. Lehti jaetaan laatikoihin ja sähköpostin 

liitetiedostona jäsenille. Valokuvauskilpailu ja kalenteri toteutetaan edellisten vuosien 

tapaan.  

11. Uusi jäsenmaksuluokka 

Vuosikokous päätti laskea jäsenmaksun 10 euroon ja perustaa uuden perhekunta- tai 

mökkikunta -maksuluokan. Sen suuruus on 30 euroa ja kattaa kaikki samassa 

kiinteistössä asuvat henkilöt. Maksaja ilmoittaa kaikkien jäsenten nimet sekä 

yhteyshenkilön sähköpostin ja/tai postiosoitteen. Yhteisöjäsenen maksu säilyy 50 

eurossa. Tavoitteena on jäsenmäärän kasvattaminen. 

12. Muut asiat 

Perttu Laaksonen kertoi, että UPM on kaupannut alueen maanomistajille metsien 

lannoitusta. Keskustelimme aiheesta järven suojelun näkökulmasta. 

13. Seuraava kokous 

Seuraava kokous päätettiin pitää 11.5. klo 18. Paikaksi ehdotettiin Härkätien kynttilää 

Rengosta. Samalla voisimme vierailla Kuittilankosken kunnostetulla padolla. 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00. 

 

 

 

 

  

   
__________________________________    ________________________________  

      Erkki-Sakari Harju, puheenjohtaja                  Markku Kuivalahti, sihteeri  


