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HALLITUKSEN KOKOUS 2020-5 
   
Aika  26.6.2020 klo 18.00  

Paikka          Tuija Engbomin kesäpaikka   

Osallistujat Tuija Engbom (pj), Markku Kuivalahti (siht.), Perttu Laaksonen, Pentti Mansukoski, 

Hannu Myllymäki, Aulikki Nummenpää ja Matti Peltola 

Poissa Erkki-Sakari Harju, Juha-Pekka Honkasaari, Matti Honkajuuri, Jari Kauppi, Raija 

Lindqvist 

 

Päätökset:   

      
1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Tuija Engbom avasi kokouksen klo 18.25. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Kokouksen asialistan hyväksyminen 

Asialista hyväksyttiin muutoksitta 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Pöytäkirja 2020-4 on julkaistu netissä. Se hyväksyttiin muutoksitta.  

 

5. Suojelutoiminta  

Rimminlammin ruoppaushankkeen kokous pidettiin Rimmin grillikatoksessa 5.6. klo 16. 

Paikalla oli urakoitsijaksi valittu Suomen rantahuolto Oy:n Mikko Ranttila ja 

maanomistajat. Kokouksen pöytäkirja löytyy suojeluyhdistyksen nettisivuilta. 

Maanomistajien osuudeksi hankkeesta jäi 280 euroa. Suojeluyhdistys tekee yhteisen 

ruoppausilmoituksen ja hoitaa hankkeen rahaliikenteen. 

 

Kadonneensuon laskeutusaltaan rakentamiseksi tehdään yhteistyötä MHY:n Lauri 

Laaksosen kanssa. Ehdotamme, että altaan rakentaminen tarjotaan tuntityönä Arto 

Raitalalle. Biohiilisuodatin rakennetaan myöhemmin ELY-keskuksen kanssa sovittavalla 

tavalla ja rahoituksella. 

 

Saastamoisenojan allas vaatii tyhjennyksen. Jouni Niininen valittiin urakoitsijaksi. 

Hänen tarjouksensa 10 tunnin kaivinkonetyöstä on 680 € (sis. alv). Kaivutyö tehdään 

talvella, kun maa on jäätynyt tai jäädytetty. 

 

Isonsuon laskeutusaltaiden suunnittelu on edennyt maastokatselmuksiin. 

Suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Metsäkeskus. 

 

Renkajärven vesinäyte otetaan Mäntyniemen kohdalta elokuussa. 

 

6. Rukoushuone 

Leader-rahoituksen maksatushakemus on hyväksytty ja rahat tulevat yhdistyksen tilille 

2 viikon sisällä. Sihteeri pyytää Hattulan kunnan rahoituslainasta laskun, jonka eräpäivä 

on 30.8.2020. Hattulan seurakunta on myöntänyt 3000 euroa rukoushuoneen 
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pysäköintialueen rakentamiseen, kolmen puun poistamiseen tontilta sekä 

piharakennuksen korjaamiseen. Kattoremontin pienkeräyksen tuotto oli 2.635,15. 

Sihteeri tekee vaadittavan raportin poliisilaitokselle. 

 

7. Kesän tapahtumat 

Jo aikaisemmin oli päätetty, että 14.6. Petri Laaksosen ja Inna Vintturin kattokonsertti 

peruutettiin korona-epidemian takia. Nyt sovimme, että myös 11.7. kattokonsertti 

peruutetaan. Samoin 25.7. kesäjuhla peruutetaan, mutta sen sijaan järjestämme 

Renkajärvi-kalenterin myyntipisteet Vuohiniemen rukoushuoneelle, Rimmin kylätalolle 

ja Salmen pysäköintipaikalle lauantaina 25.7. klo 17-18. Rimmissä ja Vuohiniemessä 

on tarjolla myös pullakahvit, joiden vapaaehtoinen tuotto käytetään yhdistyksen 

toiminnan tukemiseen. Kalenterin hinta on 10 euroa kappale.  

 

Hämeenlinnan kaupunginorkesterin 6. Renkajärvi-konsertti järjestetään sunnuntaina 

30.8. klo 17 Rengon kirkossa. Koronarajoitusten takia kirkkoon pääsee 100 kuulijaa. 20 

euron pääsymaksusta palautuu 10 euroa suojeluyhdistykselle, kun ovella kertoo 

olevansa Renkajärven suojeluyhdistyksen jäsen. 

 

Sihteeri tiedottaa tapahtumista netissä, jäsenkirjeessä ja ilmoitustauluilla. 

 

8. Muut asiat 

Panda-palkintoa emme saaneet, mutta nyt meillä on verkossa hieno esite 

toiminnastamme. Kiitos Pentti Mansukoskelle!  

 

Nettiin on laitettu linkki Vanajavesikeskuksen vieraslajikartoituksesta.  

 

Vanajavesikeskuksen vesijaos tulee vierailemaan Vuohiniemen rukoushuoneelle 

18.9.2020.  

 

Yhteistyötä VAPO:n kanssa turvesuon asioissa jatketaan. Yhteyshenkilönä toimii Jari 

Kauppi. 

 

Hannu Myllymäki kertoi kalastusyhdistyksen asioista. Renkajärveen istutetaan kuhaa 

nyt jo 3. vuotena peräkkäin. 

 

Moottorisahataiteilija Mikko Virkkula noutaa rukoushuoneen tukit verstaalleen. 

Tavoitteena on veistää myyntiin männystä tehtyjä kuikkia, joiden tuotto tilitetään 

rukoushuoneelle. 

 

9. Seuraava kokous 

Kokous kutsutaan koolle syksyn mittaan, kun tarvetta ilmenee.  

 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00. 

 

 


