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HALLITUKSEN KOKOUS 2010-3 
 
Aika  23.4.2010 klo 18 
Paikka  Kuivalahti, Kuninkaanlähteenkatu 6, Hämeenlinna 
Osallistujat Matti Peltola pj, Markku Kuivalahti siht., Erkki-Sakari Harju, 

Velimatti Kunnaala, Perttu Laaksonen, Raija Lindqvist, Leena 
Louhiala-Salminen,  Pentti Mansukoski, Aulikki Nummenpää, Kari 
Pakarinen. Poissa Juha-Pekka Honkasaari ja Olavi Luurila. 

 
Päätökset 

 
1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen kahvin jälkeen klo 18.25. 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
3. Kokouksen asialistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Pöytäkirja hyväksyttiin 
5. Taloustilanne 

Leena Louhiala-Salminen esitteli taloustilanteen. Pankkitilillä on rahaa 3538,84 €. 
Vuoden 2010 jäsenmaksun on maksanut  tähän mennessä 140 henkilöä. 

6. Vesinäytteet Renkajärvestä 
Kevään näytteet on otettu viranomaisten toimesta ja seuraavat otetaan elokuussa. 

7. Vesinäytteet Rimminlammesta ja Kynnösjärvestä 
Päätettiin, että näytteitä ei oteta tänä vuonna. 

8. Vesinäytteet laskuojista 
Näytteet on otettu jälleen viidestä laskuojasta. Sitturinojassa oli kiintoainetta tavallista 
enemmän. Valuma-alueella on kaivettu maata, mikä selittää asian. Laskuojien typpi- 
ja fosforipitoisuus on 5 kertaa suurempi kuin järvessä. Asiaa voitaisiin parantaa 
lähinnä rakentamalla kosteikkoja. 

9. Vedenkorkeuden, sademäärien ja syvyysnäkyvyyden mittaus 
Kari Pakarinen jatkaa näytteiden ottamista, ja tulokset julkaistaan webbisivuilla kerran 
kuukaudessa. 

10. Renkajärven syvin kohta 
Erkki-Sakari Harju on saanut alustavat tiedot kesän 2009 syvyysluotauksista. Kesällä 
etsitään kalibroidulla kaikuluotaimella järven syvin kohta. Aiheesta järjestetään 
kilpailu kesäjuhlille. 

11. Roskakalojen pyytäminen 
Renkajärvessä ei ole erityisen paljon roskakalaa, mutta särjen kudun aikana 
toivotaan niitä pyydettävän katiskoilla. Velimatti Kunnaala ilmoittaa parhaan 
ajankohdan. Velimatti toimittaa myös kalastusmaksujen uudet ohjeet, jotka 
julkaistaan Renkajärven webbisivuilla. 

12. Hoitosuunnitelman mukaisten saostusaltaiden suunnittelu laskuojiin 
Metsäkeskus tekee suunnitelman järven suurimmista laskuojista. Sitturinoja on 
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pohjavesialuetta, joten saostusallas pitää toteuttaa patoamalla eikä kaivamalla. 
Muihin ojiin voi rakentaa saostusaltaan.  

13. Jätevesikartoitus ja tiedottaminen 
Markku Kuivalahden ja Perttu Laaksosen laatimaa ehdotusta suojeluaiheiden 
huoneentaulusta käsiteltiin. Markku laatii kommenttien perusteella seuraavan version. 
Tavoitteena on saada opas jakeluun jokaiseen talouteen kesäkuun alussa. 

14. Aktiivinen tiedottaminen 
Jatkamme tiedottamista lähinnä webbisivujen http://www.renkajarvi.fi ja blogin 
http://renkajarvi.blogspot.com kautta. 
Kesäkuun alussa jaetaan postilaatikkojakeluna yo. huoneentaulu ja lehdykkä, jossa 
mainostetaan kesäjuhlaa sekä opastetaan jäsenmaksun maksamista. 

15. Suojeluyhdistyksen jäsenmäärä 
Tavoitteena on nostaa jäsenmäärä 200 henkilöön. 

16. Kesäjuhlan järjestäminen 
Kesäjuhla pidetään Rimmilässä lauantaina 31.7. klo 17 alkaen. Suska Nummenpää 
tekee mainoksen juhlista, ja Velimatti Kunnaala koordinoi juhlien järjestelyitä. Tarkka 
ohjelma ja työnjako sovitaan seuraavassa kokouksessa. 

17. Renkajärvi-aiheinen valokuvauskilpailu 
Pentti Mansukoski kertoi, että kilpailuun on tullut tähän mennessä 24 kuvaa viideltä 
eri henkilöltä. Viime vuoden saldo oli 42 kuvaa. Kilpailun ohjeet löytyvät netistä. 
Markku Kuivalahti lähettää vielä 2 viikon sisällä tiedotteen sähköpostilla. Samalla 
informoidaan jäsenmaksusta, kesäjuhlasta ja kalenterista. 

18. Renkajärvi-kalenterin julkaisu 
Pentti Mansukoski on sopinut kalenterin painamisesta. Painosmäärä on 200 
kappaletta ja hinta 1256 €. Kalenteri julkaistaan kesäjuhlassa. Sovimme työnjaosta 
mainospaikkojen myymisestä ensisijaisesti viimevuotisille mainostajille. Kalenteriin 
tulee maininta vuosikokouksesta 29.1.2011 klo 13 sekä kesäjuhlasta 30.7.2011. 

19. Vuoden ympäristöteko 
Päätettiin jakaa vuoden ympäristöteko (kunniakirja ja vihta) jälleen kesäjuhlassa. 

20. Avustusanomukset alueen kunnille 
Päätettiin, että anomuksia tehdään vasta kun saostusaltaiden suunnitelmat ovat 
valmiit. 

21. Vesijättömaiden maksujen hyödyntäminen 
Erkki-Sakari Harju selvittää järven vesialueiden järjestäytymisen ja niiden 
yhteyshenkilöt sekä mahdollisuutta saada vesijättömaiden lunastuksesta kertyneitä 
maksuja käytettäväksi järven suojeluhankkeiden rahoittamiseen. 

22. Muut asiat 
Seuraava hallituksen kokous pidetään 11.6. klo 19 Rimmilän kylätalolla. 

23. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25 ja kiitti isäntäväkeä kokoustilan ja 
kahvituksen järjestämisestä. 
 

 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
Matti Peltola, puheenjohtaja  Markku Kuivalahti, sihteeri 

http://www.renkajarvi.fi/
http://renkajarvi.blogspot.com/

