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HALLITUKSEN KOKOUS 2013-3
Aika
Paikka
Osallistujat

24.10.2013 klo 18:00
Ravintola Piparkakkutalo, Hämeenlinna
Matti Peltola (pj), Leena Louhiala-Salminen, Matti Honkajuuri, Kari Pakarinen, Perttu
Laaksonen, Erkki-Sakari Harju, Pentti Mansukoski, Aulikki Nummenpää, Raija
Lindqvist, Juha-Pekka Honkasaari ja Markku Kuivalahti (siht.).
Poissa oli Olavi Luurila.
Kokouksen alussa Kari Aikio MTK Hämeestä piti alustuksen aiheesta ”Vesistöjä
säästävä maa- ja metsätalous”. Hän käsitteli erityisesti fosforin merkitystä
ravinneketjussa. Maatalouden osalta on päästy 0-taseeseen fosforin suhteen vuonna
2009.

Päätökset:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kahvin jälkeen klo 18.45.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Asialistan hyväksyminen
Kokouksen asialista hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen pöytäkirja 2013-2 hyväksyttiin.
5. Järven tilan analysointi
Käsittelimme järven tilaa koskevia analyyseja ja mittauksia.
Pohjasedimenttitutkimuksen mukaan karu Renkajärvi on herkkä muutoksille, joten
kaikki ennakoivat suojelutoimet ovat tärkeitä.
6. Hoito- ja kunnostustoimenpiteet
Kari Pakarinen kertoi mittaustuloksista. Ruokosuonojan allas on valmistunut. Se on
toteutettu 3 altaan porraspatona, jollaisesta on saatu muualla hyviä kokemuksia.
Maanomistaja hoiti kaivuutyöt ja suojeluyhdistys maksoi portaisiin sepelikuorman.
UPM:n maille suunniteltujen Sälinojan ja Pajustonojan altaiden toteutus siirtyy.
Metsäkeskuksen suunnittelemat altaat Sitturinojaan Peurasuon eteläpuolelle
toteutunevat kesällä 2014.
Renkajärvi-blogiin on upotettu uusi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen
video jätevesijärjestelmistä. Kaislaleikkuria ei ole lainattu vuoden aikana. Jokainen voi
niittää sillä edelleen omaa rantaansa, jos huolehtii jätteet pois vedestä. Laajempia
niittoja ei suunnitella, koska niiden vaikutuksesta ei olla varmoja.
7. Tiedotus ja jäsenistö
Vuoden 2013 ekologiateon kunniakirja myönnettiin Heli Jutilalle kahvitilaisuudessa
Wetterillä 5.9.2013. Webbisivut on uusittu viime vuonna. Nopea tiedottaminen
hoidetaan Renkajärvi-blogin kautta.
Vuosikokous pidetään Vuohiniemessä la 1.2.2014 klo 13.
Kevään infotilaisuus järjestetään Vuohiniemessä 24.5.2014 klo 13. Alustajaksi
pyydetään Renkajoen patojen kalateiden suunnittelija.
Vuosimaksun maksaneiden jäsenten määrä on 205 henkilöä sekä 1 yritysjäsen. Uudet
jäsenet hyväksyttiin.
8. Talous ja varainhankinta
Pankkitilillä on rahaa (24.10.2013) 3.636,91 euroa. Hyrvälän vesialueen
osakaskunnalta on saatu 200 euron avustus toimintaamme. Hallitus valtuutti Matti
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Honkajuuren vaihtamaan yhdistyksen tilin Lammin Säästöpankista LähiTapiolapankkiin edullisempien palvelumaksujen johdosta.
9. Valokuvakilpailu ja kalenteri
Valokuvakilpailu ja seinäkalenteri toteutetaan jälleen ensi vuonna Pentti Mansukosken
organisoimana.
10. Tavoitteet jatkossa
Keskustelimme uusista toimintamuodoista ja tiedottamisesta. Tiedotuslehtisen
jakaminen sai kannatusta. Todettiin, että metsien laajat aukkohakkuut ja erityisesti
maapohjan rikkominen kantoja nostamalla, auraamalla ja mätästämällä aiheuttaa
humuksen ja ravinteiden kulkeutumista järveen. Kari Aikion mukaan on mahdollista se,
että maaperän sienirihmastot kärsivät, mikä vaikuttaa edelleen puiden ja sienien
symbioosiin. Asiasta ollaan yhteydessä metsänhoitoyhdistykseen.
Kiinteistöjen jätevesiasiaa pidetään vireillä muistuttamalla asukkaita maaliskuun 2016
takarajasta. Laskeutusaltaiden rakentamista jatketaan suunnitelman mukaisesti.
Perinteeksi muodostuneita tilaisuuksia jatketaan vuonna 2014.
11. Seuraava kokous
Vuosikokoukseen valmistava hallituksen kokous päätettiin pitää Piparkakkutalossa pe
10.1.2014 klo 18 alkaen.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.

__________________________________ ________________________________
Matti Peltola, puheenjohtaja
Markku Kuivalahti, sihteeri

