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HALLITUKSEN KOKOUS 2017-5
Aika
Paikka
Osallistujat

24.11.2017 klo 18
Rukoushuone, Vuohiniemi
Erkki-Sakari Harju (pj), Markku Kuivalahti (siht.), Perttu Laaksonen, Raija Lindqvist,
Pentti Mansukoski, Tuija Engbom ja Matti Honkajuuri. Poissa olivat Matti Peltola,
Juhani Salminen, Kari Pakarinen, Juha-Pekka Honkasaari ja Aulikki Nummenpää.

Päätökset:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Erkki-Sakari Harju avasi kokouksen kahvituksen jälkeen klo 18.10.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen asialistan hyväksyminen
Puheenjohtajan sähköpostilla lähettämä asialista hyväksyttiin.
4. Yhteenveto kesän 2017 tapahtumista
Kaikki tapahtumat onnistuivat sekä sisällöllisesti että osallistujamäärältään hyvin.
Soutelutapahtumassa oli Vuohiniemessä 11 ja Rimmilässä 8 venekuntaa. Kesäjuhlaan
osallistui ennätysmäärä eli runsaat 200 kävijää. Rukoushuoneen 80-vuotiskonsertissa
5.8. Papas no Mamas -mieskuoroa oli kuuntelemassa 80 ohjelman ostanutta henkilöä
ja 27.8. Hämeenlinnan kaupunginorkesterin konsertissa täysi sali eli 110 henkilöä.
Rukoushuoneelle toivottiin myyntiin postikorttia, josta selviäisi talon historia. Päätettiin
laittaa asia vireille.
5. Renkajoki, Onkilammi, Tunturilammi ja Vahteriston pato
Suojeluyhdistys laajensi toiminta-aluettaan Renkajoelle aina Kuittilan padolle asti.
Tärkeimmät kehitystoimet ovatkin kohdistuneet jokialueelle. Onkilammea on jyrsitty ja
niitetty kolmena peräkkäisenä kesänä. Kasvillisuus ei enää lisäänny, mutta aika
näyttää kuinka pitkään tilanne säilyy tällaisena.
Tunturilammesta tehdään ELY-keskuksen ohjeiden mukaan ruoppaussuunnitelma
sekä linnusto-, kasvillisuus- ja kalastoselvitys. Lopullista ruoppaussuunnitelmaa ei ole
vieläkään saatu, mutta tavoitteena on tehdä alle 500 m3 imuruoppaus, jolloin
lupamenettely on kevyempi.
Vanajavesikeskuksen tiloissa järjestettiin 31.10. kokous Vahteriston padon
kunnostamisesta pohjapadoksi. Suunnitelmaa on muutettu muutaman vuoden
takaisesta, ja maanomistaja suhtautuu nyt toteutukseen myönteisesti. Suojeluyhdistys
lupautui maksamaan 3000 euroa suunnittelukustannuksista. Toteutus jää
maanomistajan ja vesialueen osakaskuntien vastuulle. Hinta-arvio työlle on 60000
euron tuntumassa.
6. Renkajärven tilan seuranta
Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistykseltä oli tilattu vesianalyysi Vuohiniemen
mittauspisteelle elokuuksi. Mittaajan erehdyksen takia mittaus jäi tekemättä. KVVY
toteutti veloituksetta mittauksen vasta marraskuussa. Mittaustulokset olivat
mielenkiintoisia, mutta eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien lukujen kanssa,
koska eri vuosina tehtyjen mittausten ajankohdan tulee olla sama. Asiaan palataan
uudelleen ensi kesänä.
7. Yhdistyksen jäsentilanne ja rahatilanne
Suojeluyhdistyksellä on 155 maksanutta henkilöjäsentä ja 2 yritysjäsentä.
Renkajärveläiset Facebook-ryhmässä on 279 jäsentä. Keskustelimme
jäsenhankinnasta ja toimenpiteistä, kuinka Facebook-ryhmän henkilöistä saisi
liittymään jäseniksi. Koska yhdistyksen raha tilanne on hyvä, päätimme ehdottaa
vuosikokoukselle seuraavia jäsenmaksuja: henkilöjäsen 10 €, koko perhekunta 25 € ja
yritysjäsen 50 €. Toivomme, että tämä auttaisi jäsenmäärän lisäämisessä.
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Rahaa yhdistyksen pankkitilillä on 15300 euroa. Rukoushuoneen pankkitilin tilanne ei
ollut tiedossamme.
8. Ajatuksia kesän 2018 tapahtumiksi
Perinteinen kesäjuhla järjestetään heinäkuun viimeisenä lauantaina 28.7..
Kaupunginorkesterin kanssa on sovittu, että kesän konsertti järjestetään Vuohiniemen
rukoushuoneessa su 26.8.. Orkesteriyhdistys laskuttaa siitä 600 euroa eli saman
summan kuin viime kesänä. Seurakunnan tilaisuuksien lisäksi rukoushuoneelle saattaa
tulla vielä muutakin ohjelmaa. Keskustelimme myös Touri-tyyppisen tapahtuman
järjestämisestä uudelleen.
9. Muut asiat
Vuosikokous pidetään Vuohiniemen rukoushuoneessa la 3.2.2018. Erkki-Sakari Harju
lupasi pitää kokousesitelmän alueemme vanhoista kartoista. Hallituksen valmisteleva
kokous järjestetään la 20.1.2018 klo 14 rukoushuoneella.
10. Päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

__________________________________
Erkki-Sakari Harju, puheenjohtaja

________________________________
Markku Kuivalahti, sihteeri

