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HALLITUKSEN KOKOUS 2019-3
Aika
10.05.2019 klo 18.00
Paikka
Vuohiniemen rukoushuone
Osallistujat Erkki-Sakari Harju (pj), Markku Kuivalahti (siht.), Tuija Engbom, Matti Honkajuuri, Jari
Kauppi, Perttu Laaksonen, Raija Lindqvist, Hannu Myllymäki, Aulikki Nummenpää ja
Matti Peltola.
Poissa
Juha-Pekka Honkasaari, Pentti Mansukoski
Päätökset:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Erkki-Sakari Harju avasi kokouksen klo 18.15.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin muutoksitta
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Pöytäkirja 2019-2 on julkaistu netissä.
5. Jäsentilanne
Tuija Engbom esitteli talous- ja jäsentilanteen. Jäsenmaksukertymä on noin 300 euroa
pienempi kuin vuonna 2018 tähän aikaan (1760 € / 1455 €). Totesimme, että
tiedotelehtisen jakelu talouksiin kasvattaa maksaneiden määrää. Pankkitilin
kokonaissaldo on 9738,03 €.
6. Onkilammin ruoppaus ja niitto
ELY-keskukselta on saatu 3600 euroa Renkajoen suun ruoppaukseen ja Onkilammin
niittoon tälle vuodelle. Ruoppauksen kustannusarvio on 5000 € ja niitto 1000 €.
Ruoppauksen läjitys tehdään siten, että joen suuhun muodostuu linnuille
pesintäsaareke.
7. Rimminlammen kunnostushanke
Erkki-Sakari Harju kertoi kokouksesta Rimmin kyläläisten kanssa. Paikalla oli 13
henkilöä ja kaikkien mielestä kannattaa lähteä selvittämään ns. Heposalmen
imuruoppausta, jolloin lammen virtaama Renkajärveen paranisi. Pyydämme
vesistöasiantuntija Kari Rannistoa tekemään suunnitelman hankkeesta. Ehdotettiin, että
siihen lisättäisiin tutkimus pohjassa olevista sahausjätteistä. Kyläkokouksesta on tehty
oma pöytäkirjansa.
8. Laskeutusaltaiden tilanne
Matti Peltola kertoi uusien laskeutusaltaiden suunnittelusta ja rakentamisesta. ELYkeskukselta on haettu avustusta biohiilisuodattimen suunnitteluun, mikä rakennettaisiin
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johonkin laskeutusaltaaseen. Hanketta ei voida aloittaa ennen rahoituksen
varmistumista.
9. VAPO:n vierailu Väärälamminsuolla
Vierailu on sovittu 17.5.2019 klo 17. VAPO:n asiantuntija tulee kertomaan turvesuon
asioista ja toimenpiteistä turpeentuotannon loppuessa.
10. Renkajoen vapautuksen juhla 15.6.2019
Juhla alkaa Vuohiniemen rukoushuoneella klo 13 lohikeitolla ja täytekakkukahvilla.
Vanajavesikeskus on laatinut ohjelman käsikirjoituksen. Vuohiniemen osuuden jälkeen
juhla jatkuu Kuittilankoskella klo 16, jossa esitellään padon korjausta, tarjotaan
makkaraa ja nokipannukahvit. Toukokuun 15. ja 16. päivänä Mika Soramäki ja
radiotoimittaja Timo Leponiemi melovat Renkajoen päästä päähän ja tekevät matkan
varrelta ohjelmia YLE-Hämeen kanaville.
11. Kesäkauden muut tapahtumat.
Kesäkuun 6. päivänä Hattulan kunnan edustajat ovat tulossa Vuohiniemeen. Aiheena
on Hattulan yhdistystoiminta ja yhdistysten välinen yhteistyö. Heinäkuun helinää
harpuin ja huiluin Vuohiniemen rukoushuoneella 10.7. klo 18. Esiintyjinä ovat Inna
Vintturi huilu, Juha Vintturi laulu ja Katri Tikka harppu. Kesäjuhla pidetään 27.7. klo 17
Rimmin kentällä. Musiikista vastaa Evi Kant. Sovimme työnjaosta juhlilla ja niiden
valmistelussa.
Kaupunginorkesterin 5. kesäkonsertti pidetään Rimmin rukoushuoneessa su 25.8. klo
15 alkaen. Kalvolan seurakunnalta on saatu lupa käyttää rukoushuonetta ilman
korvausta.
12. Tiedostuslehti ja sen jakelu
Kevään 2019 Renkajärven tiedostuslehti on valmistunut. Sovimme lehden jakelusta.
Samassa jakelussa ovat mukana myös Hyrvälän lehti ja kalastusyhdistyksen tiedote.
13. Seuraava kokous
Kokous pidetään 19.7. klo 18 eli viikkoa ennen kesäjuhlaa Rimmin kentällä.
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30

__________________________________
Erkki-Sakari Harju, puheenjohtaja

________________________________
Markku Kuivalahti, sihteeri

