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HALLITUKSEN KOKOUS 2016-3 

 
Aika 16.5.2016 klo 18 
Paikka Vuohiniemen rukoushuone 
Osallistujat Erkki-Sakari Harju (pj), Markku Kuivalahti (siht.), Pentti Mansukoski, Tuija Engbom, 

Perttu Laaksonen,  Raija Lindqvist, Kari Pakarinen, Juha-Pekka Honkasaari, Matti 
Honkajuuri, Juhani Salminen ja Matti Peltola. Poissa oli Aulikki Nummenpää. 

 
Päätökset: 

1. Kokouksen avaus 
Uusi hallituksen puheenjohtaja Erkki-Sakari Harju avasi kokouksen kahvin jälkeen. Osa 
jäsenistä oli ennen kokousta tutustumassa uusiin laskeutusaltaisiin Sitturinojassa..  

2. Uusi tiedotuslehti ja sen jakelu 
Puheenjohtaja kiitti Pentti Mansukoskea hienosti toteutetusta tiedotuslehdestä. Lehti on 
jaeltu postilaatikoihin yhdessä Kouvalan tiedotuslehden kanssa.  

3. Renkajärvi Touri 
Todettiin, että valmistelu on edennyt suunnitelmien mukaan. Pisteiden esittelytaulut ovat 
menossa painoon. Sihteeri kysyy Annemari Henrikssonilta mahdollista lehtijuttua Hämeen 
Sanomiin. Sähköpostilla lähetetään vielä tiedote tapahtumasta jäsenille. 

4. Yhdistyksen kesäjuhla 
Kylätalon vuokraksi on sovittu 70 euroa. Sovimme työnjaosta vanhan käytännön 
mukaisesti. Köydenveto jätetään nyt pois ohjelmasta. Musiikista ja yhteislaulujen 
säestyksestä vastaa Jari Mustajärvi. Raija Lindqvist on hankkinut istuinpenkkien lankut ja 
ne menevät höylättäviksi. Kari Pakarinen tekee tarjouksen 20 A-pukin rakentamisesta 
penkkien jaloiksi. Pidämme valmistelevan kokouksen Rimminkaaressa viikkoa ennen 
tapahtumaa pe 22.7.2016 klo 18.  

5. Laskeutusaltaat ja ravinnesieppari 
Sitturinojan 2 allasta ovat valmistuneet ja kolmas on tulossa. Siihen suunnitellaan 
ravinnesiepparia. UPM:n altaiden puusto on kaadettu, mutta kaivuutöitä ei ole vieläkään 
aloitettu. 

6. Kesäkauden 2016 mittausten suoritus 
Suojeluyhdistys ei ota tänä vuonna vesinäytteitä. Kari Pakarinen jatkaa muita mittauksia 
vanhaan malliin. 

7. Kaislikoiden niittotiedustelu 
Asia otetaan esille kesäjuhlilla ja selvitellään ranta-asukkaiden mielipiteitä. 

8. Kalastusyhdistyksen tilanne 
Hyrvälän osuuskunta haluaa edelleen toimia erillään ja periä omat kalastusmaksunsa. 

9. Renkajoen patohankkeet 
Hiittan pato on valmistunut, mutta saa vielä kutusoraa. Kuittilan padon valitus on kumottu, 
joten rakennustyöt lähtevät käyntiin. Suojeluyhdistys maksaa Kuittilan luvat. Vahteriston 
pato jää vielä viimeisenä odottamaan toteutumistaan. 

10. Onkilammen ja Tunturilammen liittäminen Renkajärven hoitosuunnitelmaan 
Totesimme, että patohankkeiden jälkeen Renkajoki on tullut osaksi toiminta-aluettamme. 
Siksi myös Onki- ja Tunturilammi voivat olla mukana suunnitelmissamme, vaikka ne eivät 
olekaan Renkajärven valuma-alueella. Onkilammin niittoa jatketaan tulevana kesänä. 
Kustannusarvio on 1500 euroa. Siihen haetaan Hattulan kunnan avustusta. Juha-Pekka 
Honkasaari ja Markku Kuivalahti hoitavat hakemukset. 
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11. Valokuvien keruutilanne ja kalenteri 

Valokuvia 1970- ja 1980-luvuilta on tullut vähänlaisesti, mutta kalenteri saadaan kokoon. 
Pentti Mansukoski toimittaa kalenterin ja se tulee myyntiin kesäjuhlilla.  

12. Kesän 2016 tilaisuudet Vuohiniemen ja Rimmin rukoushuoneilla 
Hattulan seurakunnan juhannusmessu pidetään Vuohiniemessä su 26.6.2016 klo 10. 
Torstaina 14.7. klo 18 Kesäillan laulua ja sanaa: Mika ja Virpi Juppala. Kolehti 
rukoushuoneen hyväksi. Hämeenlinnan kaupunginorkesterin konsertti Rimmin 
rukoushuoneessa su 21.8.2016 klo 16. 

13. Jäsenistön määrä ja jäsenmaksutilanne 
Maksaneita jäseniä on 120 + 5 edellisen vuoden maksaneita + 1 yritysjäsen. 

14. Muut asiat 
Matti Honkajuuri tekee tarjouksen suojeluyhdistykselle mahdollisista 
vakuutusvaihtoehdoista. Matti Peltola kysyy Tapio Liinojan esiintymisestä vuoden 2017 
kesäjuhlilla.  

15. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50. 

 
 
 
 

 
 
 
 

__________________________________    ________________________________ 
      Erkki-Sakari Harju, puheenjohtaja                  Markku Kuivalahti, sihteeri 


