PÖYTÄKIRJA
14.10.2016
HALLITUKSEN KOKOUS 2016-5
Aika
Perjantaina, 14.10.2016 klo 18:00
Paikka
Ravintola Piparkakkutalo, Kirkkorinne 2, Hämeenlinna
Osallistujat
Erkki-Sakari Harju (pj), Markku Kuivalahti (sihteeri), Tuija Engbom, JuhaPekka Honkasaari, Perttu Laaksonen, Raija Lindqvist, Aulikki Nummenpää,
Kari Pakarinen + kutsuttuna Lauri Laaksonen (MHY) ja Hannu Myllymäki
(kalastusyhdistys). Poissa olivat Pentti Mansukoski, Matti Peltola ja Juhani
Salminen.
Asialista:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Erkki-Sakari Harju avasi kokouksen kahvinjuonnin jälkeen.
Katselimme tuoreita valokuvia UPM:n laskeutusaltailta.
2. Osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Kokouksen asialistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Netissä julkaistu pöytäkirja 2016-4 hyväksyttiin.
5. Jäsenasiat
Uudet jäsenet hyväksyttiin. Maksaneita henkilöjäseniä oli 146 ja lisäksi 2
yritysjäsentä. Sihteeri lähettää karhukirjeen niille, joilta on tiedossa
sähköpostiosoite.
6. Yhteistyö Metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Lauri Laaksosen vierailu
kokouksessa.
Metsänhoitoyhdistyksen asiantuntija Lauri Laaksonen alusti metsäojituksista.
Tällä hetkellä ei ole tiedossa ojitushankkeita Renkajärven valuma-alueella.
Ojitusta tärkeämmäksi ovat tulleet päätehakkuiden jälkeiset maanmuokkaukset.
Jos muokkauksia tai metsäojituksia suoritetaan, altaat pitäisi tyhjentää kuivana
aikana, ensimmäinen tyhjennys 2-3 vuoden kuluttua muokkauksen tai ojituksen
jälkeen. Tapio on julkaissut uuden laskentamallin vesiensuojeluhankkeiden
tehostamiseen. MHY toteuttaa loput Sitturinojan laskeutusaltaat lokakuun
lopussa.
7. Laskeutusaltaiden tilanne
UPM on nyt toteuttanut sovitut laskeutusaltaat Sitturinojaan, Sälinojaan ja
Pajustonojaan. Osa niistä on melko pieniä pinta-alaltaan. MHY jatkaa syksyn
aikana Sitturinojan allastöitä.
8. Vuoden 2017 vesinäytteet
ELY-keskus otti kesällä 2015 vesinäytteet Mäntyniemestä. Seuraava
viranomaisnäyte otetaan vasta 6 vuoden päästä 2021. Suojeluyhdistys otattaa
näytteet kesällä 2017 Vuohiniemestä. Laskuojista otetaan näytteet keväällä
2018 kun laskeutusaltaat ovat kiinteytyneet ja ruohottuneet.
9. Onkilammen ja Tunturilammen perkaus ja sen vaikutukset
Juha-Pekka Honkasaari esitteli perkaushankkeen tuloksia. Niiton ja jyrsinnän
tuloksena saatiin 15-20 m3 juurakoita ja vesikasveja. Päätimme tehdä ensi
kesänä hallituksen tutustumiskäynnin Onkilammelle. ELY:ltä ja Hattulan
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kunnalta päätettiin hakea ensi vuodeksi vielä kolmatta perkausta, johon
sisältyisi mahdollisesti Tunturilammen vesiuoman ruoppaus.
10. Renkajoen koskien tilannekatsaus
Kuittilankosken valitus on hylätty, joten kunnostustyö käynnistyy syksyn aikana.
Suojeluyhdistys on luvannut maksaa Kuittilan lupamaksun. Hiittankoski on
kunnostettu, mutta Vahteristo odottaa vielä maanomistajan lupaa.
11. Renkaharjun mahdollinen laituri ja nuotiopaikka talkootyönä
Metsähallituksen lupaa ja ohjeita hankkeeseen odotetaan.
12. Kesäkauden 2017 tapahtumat ja esiintyjät
Kesäjuhlille on kutsuttu esiintyjäksi Tapio Liinoja. Hän antaa vastauksensa
keväällä kun kesäteatterin ohjelmat ovat tiedossa. Muita mahdollisia esiintyjiä
ovat Reijo ja Riitta Anttila sekä Miika Vintturin bändi.
Renkajärvi Tourin uusina kohteina vuonna 2017 voisivat olla kirpputorit,
taiteilijoiden myyntipöydät, Hakalan torpan piha, Rimmin työväentalo,
Vuohiniemen kansakoulu. Aihetta kehitellään ja lupia kysytään seuraavaan
kokoukseen mennessä.
13. Rukoushuoneen 80-vuotisjuhlakonsertti la 5.8.2017 klo 15
Rukoushuoneen juhlaan tulee esiintymään Juha Vintturin johtama mieskuoro
Papas No Mamas. Tilaisuuden kulut katetaan ohjelma- ja kahvimyynnillä. Uusi
kirkkoherra Virpi Järvinen tuo Hattulan seurakunnan tervehdyksen.
14. Muut asiat
Kalenterin valokuvia ryhdytään keräämään teemalla Renkajärven vuodenajat.
Vuoden 2016 loput kalenterit lahjoitetaan jälleen vanhuksille. Jakelusta huolehtii
Aulikki Nummenpää.
Suojeluyhdistyksen jäsenet toivotetaan tervetulleeksi myös kalastusyhdistyksen
kokouksiin. Tiedottamista yhteisten nettisivujen kautta jatketaan.
Vuosikokous järjestetään rukoushuoneella la 28.1.2017 klo 13. Hallituksen
valmisteleva kokous pidetään pe 13.1.2017 klo 18 Piparkakkutalossa.
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45

____________________________
Erkki-Sakari Harju, puheenjohtaja

_____________________________
Markku Kuivalahti, sihteeri

