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HALLITUKSEN KOKOUS 2018-5 

  
Aika              26.10.2018 klo 18.30  

Paikka          Ravintola Piparkakkutalo 

Osallistujat  Erkki-Sakari Harju (pj), Markku Kuivalahti (siht.), Tuija Engbom, Juha-Pekka 

Honkasaari, Jari Kauppi, Perttu Laaksonen, Pentti Mansukoski ja Matti Peltola. 

Poissa  Matti Honkajuuri, Raija Lindqvist, Hannu Myllymäki ja Aulikki Nummenpää. 

  

Päätökset:  

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Erkki-Sakari Harju avasi kokouksen klo 18.45. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Kokouksen asialistan hyväksyminen 

Asialista hyväksyttiin muutoksitta 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Netissä julkaistu pöytäkirja 2018-4 hyväksyttiin 

5. Arviointeja kuluneen kesän tapahtumista 

Soutelutapahtumassa oli alle 10 osallistujaa johtuen kovasta tuulesta. Keskustelut 

nuotiolla olivat rakentavia. Kesäjuhla meni hyvin kovasta sadekuurosta huolimatta. 

Paikalla oli noin 150 juhlijaa. Nukketeatteri sai hyvää palautetta. Hämeenlinnan 

kaupunginorkesterin konsertti keräsi noin 100 kuulijaa. Tilaisuudet kaipaavat joka vuosi 

jotakin uutta ja yllättävää. Palaamme asiaan seuraavissa kokouksissa. 

6. Yhdistyksen jäsenmäärä ja taloudellinen tilanne 

Maksaneita jäseniä on 275. Suuri osa perhekunnan jäsenmaksun maksaneista ei ole 

ilmoittanut perheenjäsenten nimiä. Taloudellinen tilanne on edelleen hyvä, vaikka 

Tunturilammin ruoppauslasku on maksettu. Tunturilammin ruoppaukseen on saatu 

ELY-keskukselta runsaan 8000 euron avustus. Sihteeri lähettää ELY-keskukseen 

maksatuspyynnön. 

7. Katsaus järven tilaan 

Kesällä 2018 otettiin vesinäytteet sekä järvestä että suurimmista laskuojista. 

Analyysien mukaan vesien tilassa ei ole tapahtunut oleellista muutosta puoleen eikä 

toiseen. Renkajärvi on edelleen veden puolesta erinomaisessa tilassa. Tulokset 

löytyvät nettisivuiltamme. 

8. Tunturilammin ruoppus 

Suomen Rantahuolto toteutti suunnitelman mukaisesti Tunturilammin imuruoppauksen. 

Erkki-Sakari Harju esitteli hankkeen etenemistä valokuvin ja Pentti Mansukoski 

helikopterivideon avulla. Keskustelimme syksyn aikana tehtävästä juurakoiden 

loppuharavoinnista sekä ruoppauksen vaikuttavuudesta. Tavoitteena oleva 2 metriä 

leveä ja metrin syvä väylä toteutui ja ylittyikin leveyden suhteen. 

9. Renkajärven ja Renkajoen kunnostushankkeet 

Tavoitteena on kaivaa Renkajärven pohjoispuolella olevaan Kadonneensuonojaan 

laskeutusallas. Seppälän kohdalla oleva laskuoja on niin pieni, että laskeutusallasta ei 

tarvita. Sama koskee Haapasuosta laskevaa ojaa. Sen sijaan tutkimme Isosuolta 

Onkilammiin laskevan ojan varustamista laskeutusaltaalla.  

 

Laadimme myös kartan, josta selviää Onkilammin valuma-alue. Näistä hankkeista 
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vastaa Matti Peltola. Keskustelimme hakkuiden vaikutuksesta vesistöön. Uusi lupaava 

vaihtoehto on rankapuista koottu nippu, joka upotetaan laskuojaan. Se suodattaa 

tutkimuksen mukaan humuspitoisen veden. Asiaa selvitellään edelleen. 

 

Päätimme jatkaa Onkilammin niittotoimenpiteitä ja tutkia Renkajoen suun 

imuruoppausta. Juha-Pekka Honkasaari laatii ELY-keskukselle rahoitusanomuksen. 

Päätettiin ehdottaa ELY:lle, että niitto tehtäisiin kahteen kertaan, joista ensimmäinen jo 

kasvukauden aikana. 

 

Rimmiläisiltä on tullut ehdotuksia Rimminlammin ruoppauksesta. Asiaa tutkitaan 

maanomistajien kanssa. Ratkaistava on ainakin rahoitus ja läjitysalue. Hankkeen 

vetäjäksi pitää saada joku paikallinen asukas. 

 

Vahteriston kosken kunnostussuunnitelma on hyväksytty. Rahoituksen järjestelyt ovat 

vielä kesken, mutta hanke etenee. Ainakin ELY-keskus ja maanomistaja Julia Jouhki 

ovat lupautuneet rahoittamaan hanketta. Suojeluyhdistys osallistui hankkeen 

suunnittelukustannuksiin 1500 eurolla. 

10. Kesäkauden 2019 tapahtumat 

Keskustelimme tapahtumien uusista ideoista. Ainakin kesäjuhla järjestetään heinäkuun 

lopussa. Kesäkonserttia kaupunginorkesterin kanssa suunnitellaan Rimmilään. Asiaan 

palataan myöhemmissä kokouksissa. 

11. Vuosikokouksen järjestelyt 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään lauantaina 2.2.2019 klo 13 Vuohiniemen 

rukoushuoneessa. Sihteeri kysyy esitelmän pitäjäksi Hakalassa asuvaa Petri Heinosta. 

Hän on ollut 13 kertaa mukana Suomen retkikunnassa Etelä-manterereella. 

Valmisteleva kokous pidetään Piparkakkutalossa pe 18.1.2019 klo 18. 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30. 

 

 

 

 

  

   
__________________________________    ________________________________  

      Erkki-Sakari Harju, puheenjohtaja                  Markku Kuivalahti, sihteeri  


