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HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 2014-3 
 
Aika 16.5.2014 klo 18.00 
Paikka Mäntyniemi, Peltolan kesäasunto 
Osallistujat Pentti Mansukoski (pj), Markku Kuivalahti (siht.), Tuija Engbom, Perttu Laaksonen, 

Timo Laaksonen, Raija Lindqvist, Aulikki Nummenpää, Kari Pakarinen, Matti Peltola 
ja Juhani Salminen. 
Poissa olivat Matti Honkajuuri, Erkki-Sakari Harju ja Juha-Pekka Honkasaari. 

 
Päätökset: 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Pentti Mansukoski avasi kokouksen kahvin jälkeen klo 18.15.  

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Netissä oleva pöytäkirja 2014-2 hyväksyttiin. Sääntömuutokseen kiinteistön 
omistuksen osalta palataan yhdistyksen vuosikokouksessa 2015. 

4. Rukoushuoneen tilannekatsaus 
Kiinteistöpäällikkö Timo Laaksonen kertoi tilitilanteesta. Kesän konserteilla pyritään 
saamaan rahaa rukoushuoneen kunnostusrahastoon. Korjattavaa olisi ulko-ovien 
lukoissa. Puuceehen pitäisi hankkia bioastia ja ikkunapuitteet olisi maalattava 
sisäpuolelta. Harmoni on huollettu kesän konsertteja varten. Kyläkirkon ylläpito 
hoidetaan ylläpitorahaston tuotoilla (seurakunnan avustus, kolehdit, konsertit) ei 
suojeluyhdistyksen rahoilla. 

5. Vanajavesikeskukselle tehty avustushakemus 
Teimme anomuksen Vanajavesisäätiölle 2000 euron avustuksesta laskuojien 
selkeytysaltaiden rakentamiseen yhdessä UPM:n ja suojeluyhdistyksen kanssa. 
Päätös tulee 3.6. Jos Vanajavesisäätiön osuus pienenee, niin harkitsemme 
kustannusten jakoa uudelleen. Tärkeää on saada allassuunnitelmat toteutukseen 
mahdollisimman pian. 

6. Tiedotuslehden jakaminen 
Pentti Mansukoski on työstänyt ja painattanut edustavan tiedotuslehden postilaatikoihin 
jaettavaksi. Sovimme siitä, miten 300 kappaleen painos jaetaan ympäri järveä. Yli 
jääneet kappaleet jaetaan infotilaisuudessa ja kesäjuhlassa. 

7. Infotilaisuus 
Infotilaisuus järjestetään Vuohiniemen rukoushuoneella 24.5. Alustajaksi saapuu 
vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä, jonka aiheena on Renkajoen koskien kunnostaminen 
vaelluskaloja varten. Markku Kuivalahti huolehtii kahvituksesta ym järjestelyistä. 

8. Renkajärven kesäjuhlat 
Sovimme työnjaosta 26.7. pidettävän kesäjuhlan järjestelyissä. Esiintyjäksi ja 
spiikkeriksi on tilattu harmonikkataiteilija Jani Mäkelä. Suska Nummenpää suunnittelee 
jälleen mainokset ilmoitustauluille. Työnjako on samanlainen kuin kesällä 2013. 
Valmistautumiskokous pidetään Rimminkaaressa pe 18.7. klo 18. 

9. Jäsenasiat 
Tähän mennessä jäsenmaksun on maksanut 166 henkilöjäsentä ja 1 yritysjäsen. 
Uudet jäsenet hyväksyttiin. Keskustelimme mahdollisuudesta ottaa ainaisjäseniä, 
mutta päätöstä ei vielä tehty. 

10. Tavoitteiden tilan läpikäynti 

 Kari Pakarinen jatkaa sade- ja vesimittauksia.  

 Matti Peltola tilaa elokuuksi vesinäytteiden oton Mäntyniemestä sekä 
Saastamoisen-, Ruokosuon- ja Sitturinojasta.  

 Matti Peltola vastaa edelleen uusien altaiden rakentamisesta yhdessä UPM:n ja 
Metsäkeskuksen kanssa.  
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 Markku Kuivalahti kysyy Metsänhoitoyhdistyksen keinoja vedenlaadun 
parantamiseksi.  

 Pentti Mansukoski on yhteyshenkilönä Renkajoen patoasioissa.  

 Markku Kuivalahti vastaa tiedottamisesta netin kautta; Pentti Mansukoski on 
tuottanut juuri ilmestyneen tiedotuslehden; Infotilaisuus järjestetään suunnitellulla 
tavalla 24.5..  

 Valokuvauskilpailuun on tullut tähän mennessä 53 kuvaa. Lisää kuvia toivotaan 
erityisesti kesäkauden ulkopuolelta.  

 Päätettiin Vuoden Ympäristöteko -palkinnosta.  

 Kalenteriin myydään mainokset tarkistamalla vanhat ja uudet mainostajat.  

 Erkki-Sakari Harju selvittää edelleen vesialueiden rahastojen käyttöä Renkajärven 
ja Renkajoen hankkeisiin. Osakaskuntia on 14 kpl, joista 10 on järjestäytynyt.  

 Raija Lindqvist informoi jäsenmaksuista ja raportoi taloudesta. Lammin 
Säästöpankissa oli rahaa 495,34 € ja Lähitapiolassa 4482,00 € eli yhteensä 
4977,34 €. 

 
11. Muut asiat 

Pentti Mansukoski ja Tia Yliskylä ovat tekijöinä 250-sivuisessa, Vanajaveden vesistöä 
läsittelevässä kirjassa, joka on tekeillä Vanajavesikeskuksen tilauksesta.  

12. Seuraava kokous 
Kokous järjestetään pe 26.9. klo 18 Ravintola Piparissa Hämeenlinnassa. Sitä ennen 
on kesäjuhlan suunnittelukokous pe 18.7. klo 18 Rimminkaaressa. 

13. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20. 
 
 
 
 
 
 
 

 
__________________________________    ________________________________ 

      Pentti Mansukoski, puheenjohtaja                  Markku Kuivalahti, sihteeri 


