PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 6/2022
Aika 27.10.2022 klo 18, verkkokokous
Osallistujat: Tuija Engbom, Mikko Tiainen, Matti Peltola, Perttu Laaksonen, Erkki-Sakari Harju, Jari
Kauppi, Juha-Pekka Honkasaari ja Matti Honkajuuri
Poissa: Monja Kataja, Jouni Syrjälä, Pentti Mansukoski ja Hannu Myllymäki
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tuija Engbom avasi kokouksen klo 18.03.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja 2022–5 on julkaistu netissä. Se hyväksyttiin muutoksitta.
4. Yhdistyksen hallintoon liittyvät asiat
Yhdistyksen uudistetut säännöt hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterissä.
Suojeluyhdistyksen vuosikokouksessa hyväksytyt uudet säännöt menivät ilman muutoksia
lävitse.
Toimintasuunnitelma 2022
5. Laskeutusaltaat
o Laskeutusallas Isosuolta Onkilammiin
Rakentaminen käynnissä, liitteenä kartta alueesta. Osa Metsäkeskuksen kokonaisuutta.
Mukana myös Metsänhoitoyhdistys.
o Vanha laskeutusallas Seppälä/Eronen
Erkki-Sakari on keskustellut laskeutusaltaasta Erosen kanssa ja hänelle sopii, että
Renkajärven suojeluyhdistys ottaa altaan hoitaakseen.
o Kuntokartoitus, ojan ruostevesi
Tuija keskustellut asiasta Vanajavesikeskuksen Suvi Mäkelän kanssa. Suvi ehdottanut
vesinäytteenottoa ojasta, jossa tutkittaisiin veden pH-, rauta- ja mangaaniarvot. Selkeätä
ratkaisua ongelmaan ei ole, mutta ojan kaivamisen on todettu mahdollisesti pahentavan
ongelmaa.
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6. Väärälammi – Veittijärvi vesinäytteet
Alueelta otettiin kolmannet vesinäytteet 16.8.2022. Mukana kierroksella oli myös
Vanajavesikeskuksen harjoittelija Johanna Hamari. Seuraavat näytteet otetaan marrasjoulukuussa. Näytteet otetaan talkootyönä ja Vanajavesikeskus maksaa analysoinnin.
7. Onkilammin keskialueiden niitto
Niitot tehty kahdesti, elo- ja syyskuu. Keskialueiden lisäksi avattu veneväyliä alueen
kiinteistöille. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 2901,60 €. Hattulan kunta maksoi
kustannuksista 1500 €, kiinteistöt 9 x 100 € ja Renkajärven suojeluyhdistys 501,60 €.
Samassa yhteydessä keskusteltiin mahdollisista niittojen tarpeista Renkajärvellä. Mietitään
niittojen ottamista vuoden 2023 toimintasuunnitelmaan.
8. KVVY vesinäytteenotto 5.9.2022 (Kynnösjärvi ja Renkajärvi / Mäntyniemi)
Tulokset saatu, raportti ja lasku tulevat myöhemmin. Kynnösjärven tulokset ovat paremmat
kuin edellisellä näytteenottokerralla vuonna 2009. Vesinäytteiden kustannukset ovat 1700 €,
joista Kynnösjärven osuuteen on saatu 700 € Vanajavesikeskuksen vuoden 2022 avustusta.
9. Biohiilisuodattimen toiminnan seuranta/rahoitushakemus työryhmä (MPe, ESH, TEn ja MTi)
Avustushakemusta Rengon Säästöpankkisäätiölle on valmisteltu, mutta ei vielä lähetetty.
Tuuloksen Teuronjärvellä on meneillään kolmivuotinen hanke, jossa hyödynnetään biohiiltä
ulkoisen kuormituksen vähentämisessä. Selvitetään mahdollisuutta tehdä yhteistyötä
Teuronjärven suojeluyhdistyksen kanssa asian tiimoilta.
Tiedotus ja tapahtumat
10. Uudistetut verkkosivut
https://www.renkajarvi.fi/
o Päätetty, että omat mittaukset (pinnan korkeus, näkösyvyys ja sademäärä) tehdään
jatkossa kerran vuodessa (elokuussa). Perttu ottaa mittaukset hoitaakseen, jos Kari
Pakarinen ei enää jatka mittausten tekemistä. Pentti luvannut tehdä mittaustuloksista
grafiikat.
o Pentti toivonut apuja valokuvakisaan ja tiedottamiseen. Voitaisiin esimerkiksi hakea
vapaaehtoista Facebook -ryhmän kautta. Vastuut valokuvakisan järjestämisestä ja
muusta yhdistyksen tiedottamisesta voisi mahdollisesti eriyttää.
11. Suomi-rata-hanke
Keskusteltiin hankkeesta. Hanke on kohdannut laajaa vastusta ympäri maakuntaa, joten emme
ole asian kanssa yksin. Renkajärven suojeluyhdistys ollut mukana useissa lehtiartikkeleissa
asian tiimoilta. Uusilta nettisivuilta on luettavissa suojeluyhdistyksen kannanotto Suomi-ratahankkeeseen. Hanke on tällä hetkellä aikalisällä, joten meillä on hyvää aikaa valmistella
seuraavaa siirtoa.
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12. Tulevat konsertit
Ei käsitelty tässä kokouksessa.
13. Taloustilanne
Suojeluyhdistyksen tilillä oli 27.10.2022 rahaa 2595 € ja rukoushuoneen tilillä 3619 €.
Vuodelle 2022 vuodelta 2021 siirtyneet (suojeluyhdistys 2500 € ja rukoushuone 800 €)
avustukset on raportoitu Vanajavesikeskukselle, Hattulan kunnalle ja Opetus- ja
kulttuuriministeriölle. Vuoden 2022 Vanajavesikeskuksen avustus (suojeluyhdistys 700 €) on
raportoimatta.
14. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023
Toimintasuunnitelmaa työstetään seuraavassa kokouksessa. Vuoden 2023
toimintasuunnitelmaan tulleita ehdotuksia käytiin lyhyesti lävitse.
15. Kalastusyhdistyksen kuulumiset
Hannu pois kokouksesta, joten kalastusyhdistyksen kuulumisia ei kuultu.
16. Muuta tiedoksi
o Mika Seppälä ottanut yhteyttä suojeluyhdistykseen aiheena 1980-luvulla Renkajärvestä
Luurilan edustalta nostetut saviruukut. Seppälä epäilee ruukkujen olevan ajalta ennen
ajanlaskun alkua. Seppälä toivonut apuja keskusteluyhteyden luomiseen oikeaan
ihmiseen Luurilassa. Matti H. luvannut kysellä Luurilasta olisiko heillä tietoa
saviruukuista.
o Vanajavesisäätiön 10-vuotisjuhlat pidetty 6.10.2022.
o Hattulan järjestöpäivä oli 8.10.2022.
17. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään verkkokokouksena 24.11.22 klo 18. Vuoden 2023 ensimmäinen
kokous pidetään 10.1.2023 klo 18.
18. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.01.

