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HALLITUKSEN KOKOUS 2012-4 
 
Aika  5.10.2012 klo 18 
Paikka  Piparkakkutalo Hämeenlinna 
Osallistujat Matti Peltola pj, Markku Kuivalahti siht., Raija Lindqvist, Pentti 

Mansukoski, Juha-Pekka Honkasaari, Erkki-Sakari Harju ja Kari 
Pakarinen. 
Poissa: Matti Honkajuuri, Leena Louhiala-Salminen, Aulikki 
Nummenpää, Perttu Laaksonen ja Olavi Luurila. 

 
Päätökset 

 
1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen kahvien jälkeen klo 18.10. 
2. Osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Todettiin osallistujat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
3. Kokouksen asialistan hyväksyminen  

Asialista hyväksyttiin sellaisenaan. 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja  

Pöytäkirja 2012-3 hyväksyttiin.  
5. Toimenpiteiden raportointi  

5.1. Järven tilan analysointi  
Vesinäytteet otettu elokuussa Vuohiniemestä ja Rimminlammesta. Tuloksissa ei 
ole suuria eroja aikaisempaan verrattuna. Typen pieni nousu selittyy runsailla 
sateilla. Myöskään laskuojien arvoissa ei ollut suuria muutoksia. Kari Pakarinen on 
jatkanut näkösyvyyden, sademäärien ja pinnan korkeuden seurantaa. Tulokset 
julkaistaan kuukausittain nettisivuilla. Kari on mitannut näkösyvyyttä myös uudella 
tekniikalla koemielessä. Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys otti elokuussa 
Vuohiniemestä pohjasedimenttinäytteen. Sen tuloksiin palataan myöhemmin niiden 
valmistuttua. 

5.2. Hoito- ja kunnostustoimenpiteet  
Ruokosuonojan laskeutusallas toteutunee syksyn kuluessa. UPM:n omistamilla 
alueilla on tehty maastokäynti Pajustonojan, Sälinojan ja Sitturinojan varsilla 
yhdessä maanomistajan edustajien kanssa. Laskeutusaltaiden toteutuksen 
suunnittelu aloitetaan Sälinojasta. Suojeluyhdistys on lupautunut maksamaan 
puolet kustannuksista. Myös Sitturinojan pohjoisen haaran altaan rakentamista 
selvitellään edelleen. Ari Laulajainen on tehnyt suojeluyhdistyksen maksamana 10 
jätevesijärjestelmien tarkastuskäyntiä kiinteistöille. Kaislaleikkuria ei ole lainattu 
kesän aikana. Matti Peltola jakoi monisteen vesikasvien niitosta ja ruoppauksesta. 
Sen mukaan kellus- ja uposlehtisiä vesikasveja (ulpukka, lumme, ahvenvita ja 
vesirutto) ei kannata niittää. Rimminlammen kunnostussuunnitelmat eivät ole 
edenneet kiinteistöjen omistajien kanssa. Renkajoen valjastettujen koskien 
varustaminen kalateillä etenee viranomaisten ja maanomistajien yhteistyönä. ELY 
on varannut tähän suunnittelurahaa vuodelle 2013. 

5.3. Tiedotus ja jäsenistö  
Markku Kuivalahti on hoitanut webbisivuja ja toimittanut juttuja Renkajärvi-blogiin. 
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Webbisivut päätettiin siirtää uudelle palvelimelle, jossa on mahdollista käyttää 
myös jäsenrekisteriä, joukkopostitusta sekä hallituksen suojattuja sivuja. 
Yhdistysavain –nimisen palvelun kustannus on tällä hetkellä 29 €/kk. Kevään 
infotilaisuus päätettiin pitää Vuohiniemen rukoushuoneessa la 25.5.2013 klo 13. 
Teemoiksi suunniteltiin seuraavia: 1. Renkajärven pohjasedimentin tutkimus, 2. 
Erkki-Sakari Harjun esitys Renkajärven alueen vanhoista kartoista ja 3. Renkajoen 
koskien muutostyöt. Pentti Mansukoski vastaa valokuvauskilpailusta ja kalenterista 
entiseen tapaan. Teemaksi päätettiin ottaa tällä kertaa yli 50 vuotta vanhat kuvat 
Renkajärveltä. Pentti on suunnitellut suojeluyhdistykselle uuden logon, joka 
hyväksyttiin yksimielisesti. Myös banneri nettisivuille on tulossa. Ympäristöteko-
palkinto päätettiin jakaa jälleen kesäjuhlilla, jotka pidetään la 27.7.2013 klo 17 
alkaen.  

5.4. Talous ja varainhankinta 
Tilillä oli rahaa syyskuun lopussa 4707,62 €. Hattulan kunnan 1000 euron 
avustuksen sekä laskujen maksamisen jälkeen vuoden budjetti on noin 2000 euro 
miinuksella, joten pankkitilille jää vuoden lopussa n. 1200 euroa. Kalenteriin 
myydään jälleen 6 kpl mainoksia ja siihen lisätään yksi ylimääräinen kuukausi, 
elokuu 2014. Erkki-Sakari Harju jatkaa vesialueiden omistajien ja rahastojen 
käyttömahdollisuuksien selvitystä.     

6. Jäsenasiat 
Yhdistyksessä on 206 maksanutta jäsentä. Uudet jäsenet hyväksyttiin. 

7. Muut asiat  
HAMK:ssa järjestetään 29.10. Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus –seminaari. 
Halukkaat voivat osallistua. Seuraava kokous päätettiin pitää pe 11.1.2013 klo 18 
Piparkakkutalossa. Vuosikokous on la 2.2.2013 klo 13 Vuohiniemen rukoushuoneessa. 

8. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25. 

 
 
 

 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
Matti Peltola, puheenjohtaja  Markku Kuivalahti, sihteeri 


