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HALLITUKSEN KOKOUS 2021-4 
   
Aika  2.7.2021 klo 18:00 

Paikka          Vuohiniemen rukoushuone   

Osallistujat Tuija Engbom (pj), Markku Kuivalahti (siht.), Erkki-Sakari Harju, Jari Kauppi, Perttu 

Laaksonen, Aulikki Nummenpää, Hannu Myllymäki, Matti Honkajuuri ja Raija 

Lindqvist. 

Poissa Matti Peltola, Juha-Pekka Honkasaari, Pentti Mansukoski  

 

Päätökset:   

      
1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Tuija Engbom avasi kokouksen klo 18.00. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Kokouksen asialistan hyväksyminen 

Asialista hyväksyttiin muutoksitta 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Pöytäkirja 2021-3 on julkaistu netissä. Se hyväksyttiin muutoksitta.  

 

5. Toimintasuunnitelma 2021 

Kadonneensuon laskeutusaltaan rakentamisesta vastaa Metsänhoitoyhdistys. 

Sovimme, että biohiilialtaan ohi kaivetaan oja, jotta laskeutusaltaan liete ja kiintoaines 

ei tuki biohiiliallasta. MHY:llä on tiedossa urakoitsija, jolla on leveät telat. Kaivaminen 

tehdään elo- syyskuussa. Biohiilet on jo tilattu. Seuraava työmaakokous on verkossa 

viikolla 29. Hanke kuvataan ja siitä laaditaan esitys webbisivuillemme. 

 

Altaiden hoito- ja kunnostussuunnitelman tekoon ei ole löytynyt henkilöä. Selvitys 

tilataan MHY:ltä. Vanajavesikeskus on myöntänyt hankkeelle 1000 €. 

 

Erkki-Sakari Harju laatii VAPO:lle kirjelmän Väärälammin turvesuon vanhan osan 

laskuojien varustamisesta rankasuodattimilla. Hankkeeseen on pyydetty mukaan myös 

Vanajavesikeskuksen Suvi Mäkelä.. 

 

6. Tiedotus ja tapahtumat 

Renkajärvi-kalenterit ovat valmiina myyntiä varten. Ne tulevat myyntiin kesäjuhlilla 

31.7.. Juhlat pyritään järjestämään turvallisesti. Käsidesiä on saatavilla, kahvi tarjotaan 

kupissa käteen ja rahastus tapahtuu suoraan lippaaseen. Esiintymislava katetaan 

pressulla. Musiikista vastaa Jari Mustajärvi. Kahvin ja pullan lisäksi tarjotaan makkaraa. 

Tikka ja renkaanheitto järjestetään, mutta tietokilpailu jätetään pois. Tilaisuuden 

juontajaksi pyydetään Matti Peltola. Sihteeri hankkii mainokset ilmoitustauluille ja tiedot 

Hämeen Sanomien menovinkkeihin. Kesäjuhlasta ilmoitetaan myös kotisivuilla, 

blogissa, Facebookissa ja sähköpostilla.  

 

Rukoushuoneen konserteista ei vielä tehdä päätöksiä, vaan seuraamme pandemian 
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kehitystä kesän kuluessa. 

  

7. Taloustilanne 

Suojelutoiminnan tilillä oli 1.7. 9535 € ja rukoushuoneen tilillä 3040 €. Jäsenmaksuja on 

tullut 1790 €, kun viime vuonna vastaavan ajankohdan summa oli 2040 €. 

Keskustelimme yritysten saamista toimintamme tukemiseen. Esitämme, että 

kalenterimainos ja logolinkki kotisivuilla maksaa 100 €. Pelkkä logolinkki maksaa 50 €. 

 

Yhdistyksen sääntöjen päivitystä jatketaan. Jari Kauppi lähettää kaikille hallituksen 

jäsenille uudet säännöt kommentoitavaksi. 

 

Hannu Myllymäki kertoi kalastusyhdistyksen kuulumiset. Kalastusmaksun on maksanut 

179 jäsentä. Trafin sivuille on korjattu tieto Renkajärven moottorivenerajoituksesta. 

Kuhaa on saatu ja 0,5-1 kg siikaa.  

 

8. Muut asiat 

Hattula yhdessä -hankkeen kokoontuminen ja järjestöpäivä pidetään 9.10.2021. 

Tavoitteena on, että Hannu Myllymäki osallistuu ja edustaa kalastusyhdistyksen lisäksi 

suojeluyhdistystä. 

 

9. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään Rimmissä 23.7. klo 18. Aiheena ovat kesäjuhlajärjestelyt. 

  

10.  Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________      _______________________________ 

Tuija Engbom, pj  Markku Kuivalahti, siht. 


