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HALLITUKSEN KOKOUS 2014-4
Aika
Paikka
Osallistujat

26.9.2014 klo 18.00
Piparkakkutalo, Hämeenlinna
Pentti Mansukoski (pj), Markku Kuivalahti (siht.), Tuija Engbom, Perttu Laaksonen,
Raija Lindqvist, Kari Pakarinen ja Matti Peltola.
Poissa olivat Erkki-Sakari Harju, Matti Honkajuuri, Juha-Pekka Honkasaari, Aulikki
Nummenpää ja Juhani Salminen.

Päätökset:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Pentti Mansukoski avasi kokouksen kahvin jälkeen klo 18.10.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Netissä oleva pöytäkirja 2014-3 hyväksyttiin.
4. Rukoushuoneen tilannekatsaus
Kiinteistöpäällikkö Timo Laaksonen lähetti kokoukselle tilannetiedot. Kesän
tilaisuuksista tuli kahvirahoineen yhteensä 2.237,10 euroa. Osallistujia oli yhteensä
noin 290 henkilöä. Lisäksi rukoushuone sai 800 euron lahjoituksen hankinta- ja
käyttökuluihin. Pankkitilillä on 4.369,44 euroa. Talven mittaan maalaamme ikkunat
sisäpuolelta, uusimme lukot, tarkistamme vaahtosammuttimen ja uusimme WC:n
biokäymäläksi. Kari Pakarinen pyrkii hankkimaan biokäymälän jo syksyllä ja varautuu
hoitamaan myös muita kunnostustöitä kevään aikana.
5. Kesäjuhlien yhteenveto
Kesäjuhla onnistui hyvin, ja puhdas voitto oli 228,39 euroa (pl. kalenterimyynti).
Ideoimme vuoden 2015 kesäjuhlia. Tuija Engbom kysyy esiintyjäksi Jari Mustajärven
orkesteria. Köydenvetoa ehdotettiin sijoitettavaksi tilaisuuden alkuun. Uutena lajina
voisi olla naulanlyönti. Satu Lindqvistin ehdottamaa soututapahtumaa kesäjuhlille
harkitaan.
6. Kalenteri
Kesäjuhlilla myytiin 135 kalenteria ja sen jälkeen on myyty 64 kappaletta. Nettovoitto
kalentereista oli 743 euroa. Loput kalenterit luovutetaan vanhuksille. Viisi kalenteria
annetaan Vanajavesikeskukselle annettavaksi edelleen valituille päättäjille. Pentti
Mansukoski ideoi seuraavaa kalenteria ja uutuutena Renkajärvi-aiheisia postikortteja.
Niitä yritetään saada myyntiin jo joulukortteina.
7. Sähkömoottoreiden salliminen Renkajärvellä
Suojeluyhdistys on kalastusyhdistyksen ja kyläyhdistysten kanssa hakemassa
muutosta perämoottorien käyttörajoitukseen. Sähkömoottorien käyttö olisi sallittua koko
kesän, ja polttomoottorien rajoitus laajenisi myös huhtikuuhun. Anomus on lähetetty
ALY-keskukselle.
8. Talous ja jäsenasiat
Pankkitileillä on rahaa seuraavasti: Tapiolassa 5.942,33 ja Lammin Säästöpankissa
508,78 euroa. Vanajavesikeskukselta on saatu 700 euron avustus laskeutusaltaiden
rakentamiseen. Päätettiin, että Hattulan kunnalta ei anota avustusta tänä vuonna.
Maksaneita jäseniä on 193 sekä yksi yritysjäsen. Suunnittelimme jäsentietojen
keräämistä nettikyselyllä, koska tilisiirroista puuttuu usein jäsentiedot.
9. Tiedotuslehti
Päätettiin julkaista tiedotuslehti jälleen ensi keväänä. Pentti Mansukoski hoitaa asiaa,
mutta muiden osallistumista juttujen kirjoittamiseen toivotaan.
10. Tavoitteiden tilan läpikäynti
 Kari Pakarinen jatkaa sade- ja vesimittauksia.
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Vesinäytteet on otettu Vuohiniemestä, vaikka tilaus oli Mäntyniemestä. Laskuojien
analyysit jätettiin tänä vuonna tekemättä.
 Matti Peltola vastaa edelleen uusien altaiden rakentamisesta yhdessä UPM:n ja
Metsäkeskuksen kanssa. Näyttää todennäköiseltä, että UPM:n tekemien altaiden
toteutus siirtyy ensi vuoden puolelle. Olli Lukanniemen antaman tiedon mukaan
Metsänhoitoyhdistys toteuttaa Sitturinojan altaat.
 Markku Kuivalahti on sopinut 8.10.2014 keskustelutilaisuuden MHY:n
toiminnanjohtaja Eija Valliuksen ja Renkajärven suojeluyhdistyyksen edustajien
kanssa. Etsimme keinoja vedenlaadun parantamiseksi.
 Pentti Mansukoski on yhteyshenkilönä Renkajoen patoasioissa. Kuittilan ja Hiittan
patojen osalta hanke etenee, mutta Vahteriston patohanke odottaa jatkotoimia.
Hämeenlinnan kalastusalueelle on lähtenyt 5.000 euron anomus patojen
lupamaksuihin ja Renkajärven vesiosakaskuntia lähestytään anomuksilla
lähiaikoina..
 Markku Kuivalahti vastaa tiedottamisesta netin kautta. Infotilaisuus järjestetään
rukoushuoneessa lauantaina 23.5. klo 13. Teemana voisivat olla ainakin
laskeutusaltaat.
 Valokuvauskilpailu toteutetaan jälleen. Ehdotuksena on tullut eläinaiheisten kuvien
kerääminen. Keskustelimme historiakuvien keräyksestä varsinkin Rimmilän
seuduilta.
11. Seuraava kokous
Kokous järjestetään pe 16.1. klo 18 Ravintola Piparkakkutalossa Hämeenlinnassa.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10

__________________________________
Pentti Mansukoski, puheenjohtaja

________________________________
Markku Kuivalahti, sihteeri

