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HALLITUKSEN KOKOUS 2019-5
Aika
11.10.2019 klo 18.00
Paikka
Vuohiniemen rukoushuone
Osallistujat Erkki-Sakari Harju (pj), Markku Kuivalahti (siht.), Tuija Engbom, Jari Kauppi, Perttu
Laaksonen, Aulikki Nummenpää, Matti Peltola, Raija Lindqvist, Juha-Pekka
Honkasaari ja Matti Honkajuuri
Poissa
Pentti Mansukoski ja Hannu Myllymäki
Päätökset:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Erkki-Sakari Harju avasi kokouksen klo 18.05.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Netissä julkaistu pöytäkirja 2019-4 hyväksyttiin
4. Laskeutusallasprojektit
Olli Lukanniemi Metsäkeskuksesta esitteli uusimpia tutkimuksia laskeutusaltaiden
menetelmistä. Kuulimme kokemuksia biohiilisuodattimista, rankasuodattimista ja
pyörrealtaista. Tarkempia tuloksia löytyy netistä hakusanalla Puumavesi.
Rankasuodattimella voidaan poistaa jopa 60 % fosforista ja 40 % typestä. Lisäksi
suodattimet eivät vaadi huoltoa, koska puhdistus perustuu luonnollisiin
bioprosesseihin. Paras tulos saadaan mäntyrangoilla, jotka voidaan asentaa ojaan
tarpeen mukaan pitkittäin, poikittain tai jopa pystyyn. Olli Lukanniemi on valmis
tulemaan ensi kevään infotilaisuuteen kertomaan lisää.
Sovimme, että Isonsuon ja Haapasuon laskeutusaltaat toteutetaan 100 % Kemeraluonnonhoitovaroilla ja Metsäkeskuksen toimesta vuoden 2021 hankehaussa.
Kadonneenssuon laskuojan allas ja biohiilisuodatin toteutetaan MHY:n suunnitelman
mukaisesti mahdollisesti jo tämän syksyn aikana.
5. Vuohiniemen rukoushuoneen katon korjaus Leader-rahoituksella
Sihteeri Markku Kuivalahti esitteli hankkeen sisältöä ja rahoitusta. Olemme saaneet
kolme tarjousta avaimet käteen -periaatteella rukoushuoneen ja piharakennuksen
kattamiseksi konesaumatulla 6 mm pellillä. Tarjoukset olivat seuraavat: Kattomestarit
18.900 €, Ruukki 22.200 € (21.510 € 5 mm pellillä) ja Vesivek 26.475 €. Päätimme
valita halvimman eli Kattomestarit Oy:n tarjouksen ja hakea ns. Leader-rahoitusta
Linnaseudun kautta. Omarahoitus on 50 % eli 9.450 €. Ideointi tämän keräämiseksi on
jo aloitettu. Jos rahoitus saadaan kuntoon, niin kattaminen voitaisiin tehdä keväällä
2020 maalis-toukokuussa.
6. Vieraslajien kartoitus
Vesiruttohavaintoja on tehty eri puolilla järveä. Puheenjohtaja Erkki-Sakari selvittää
Vanajavesikeskuksen kanssa mahdollisuudesta tehdä tutkimus levinneisyydestä.
Keväällä voitaisiin pitää infotilaisuus, jossa vieraslajien torjunta olisi yksi teema.
7. Renkajoen suun ruoppaus ja niitto Onkilammilla
Renkajoen suu on saatu ruopatuksi lokakuun alussa. Läjitys tehtiin joen umpeen
kasvaneeseen suistoon niin, että siihen muodostui pesimäsaareke vesilinnuille. Nyt
joen vesi pääsee virtaamaan saarekkeen molemmilta puolilta. Tämä auttaa sekä
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virkistyskäyttöä että kalojen vaellusta Renkajärveen. Kesällä toteutettiin myös
Onkilammin vesikasvillisuuden niitto. ELY-keskuksen myöntämä avustus anotaan
maksettavaksi.
8. Jari Kaupin raportti Väärälammin turvesuolta
Jari esitteli laajaa ja seikaperäistä raporttiaan kevään 2019 vierailustamme
Väärälammin turvesuolla. Suurimmat ongelmat on saatu korjattua vuosikymmenten
aikana erilaisilla puhdistustoimenpiteillä. Ravinnepitoisuudet ovat nykyään seuraavat
(fosfori/typpi mg/l): Renkajärvi 7/410, Veittijärvi (17/460) ja Väärälampi (25/700).
Turpeen nosto on loppumassa lähivuosina. Ongelmana ovat turveaumojen peitteinä
käytetyt muovikatteet, joita on levinnyt tuulen mukana myös lähiympäristöön.
Jatkamme yhteydenpitoa VAPO:n kanssa hyvässä hengessä.
9. Rimminlammen hankkeen tilanne
Kari Rannisto on laatinut suunnitelman Rimminlammen kannaksen syventämiseksi.
Kustannusarvio on 9.920 €. Suunnitelma löytyy Renkajärven nettisivuilta.
Kaivinkoneurakoitsijoille lähetettiin ehdollinen tarjouspyyntö samalla kuin Onkilammin
ruoppaukseenkin. Halvin tarjous tuli Suomen Rantahuolto Oy:ltä. Haemme avustusta
ELY-keskukselta, mutta myös asukkaiden rahoitusosuutta tarvitaan.
10. Yhteenveto seuraavan vuoden hankkeista ja taloudesta
Rahastonhoitaja Tuija Enqbom esitteli hankkeiden toteutusaikataulua ja
rahoitustilannetta. Tärkeimmät hankkeet vuodelle 2020 ovat Kadonneensuon ojan allas
ja biohiilisuodatin, Vuohiniemen rukoushuoneen kattoremontti ja Rimminlammin
ruoppaus. Talouden tunnusluvut ovat lähes identtisiä kahteen edelliseen vuoteen
verrattuna. Samoin jäsenmäärä näyttää vakiintuneen yli 250 henkilön kun perhe- tai
mökkikunnan jäsenet otetaan mukaan laskuihin.
11. Pankkien ja vakuutusyhtiön henkilöiden tilinkäyttöoikeudet ja henkilöiden
tunnistaminen
Sihteeri toimittaa pankeille ja vakuutusyhtiölle niiden vaatimat tunnistetiedot. Samalla
päivitetään yhdistyksen toimihenkilötiedot PRH:n järjestelmään.
12. Muut asiat
Hallitukselle kerrottiin rukoushuoneen käytöstä Renkajärven asukkaiden tuolijumppaan
torstaisin klo 13.30. Sen vetäjänä on Pia Vekka Hattulan kunnasta. Puolivälintien
alkuun rukoushuoneen mäkeen on rakennettu vinoparkki autoille. Rahoitus hoidetaan
rukoushuoneen tililtä.
13. Seuraavat kokoukset
Vuosikokouksen valmisteleva kokous pidetään Vuohiniemen rukoushuoneessa pe
17.1. 2020 klo 18. Vuosikokous järjestetään rukoushuoneella lauantaina 1.2.2020 klo
13.
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.55.

__________________________________
Erkki-Sakari Harju, puheenjohtaja

________________________________
Markku Kuivalahti, sihteeri

