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RENKAJÄRVEN SUOJELUYHDISTYKSESSÄ TAPAHTUU
Renkajärven suojeluyhdistys on jo 12 vuotta aktiivisesti ja monipuolisesti toiminut yhteisö, jossa on
yli 250 maksanutta jäsentä. Tavoitteemme on säilyttää Renkajärvi ja Renkajoki puhtaana ja
kauniina.
Suojeluyhdistys omistaa Vuohiniemen rukoushuoneen, mutta rahaliikenne pidetään kirjanpidossa
erillään suojelutoiminnasta. Rukoushuonetta käytetään mm. Hattulan seurakunnan tilaisuuksissa,
suojeluyhdistyksen kokouksissa, konserteissa ja tuolijumpissa. Sitä vuokrataan myös yksityisiin
tilaisuuksiin, kuten syntymäpäivien, ristiäisten ja häiden järjestämiseen. Rukoushuone on pienen
Vuohiniemen kylän sydän.
Kyläläiset rakensivat rukoushuoneen pääosin talkootyönä vuonna 1937. Alun perin vesikatto
rakennettiin päreistä, joiden päälle on vuosikymmenten aikana lisätty kaksi kerrosta kattohuopaa.
Huopakatto on viime vuosina haurastunut ja sammaloitunut. Se vaati korjausta, jotta arvokas
kiinteistömme ei kastuisi ja vaurioituisi. Kilpailutimme hankkeen ja korjausurakka alkoi
maaliskuussa 2020.
Rukoushuoneen vesikaton rahoittaminen pienkeräyksenä
Haimme ja saimme vesikaton uusimiseen EU:n Leader-rahoitusta lähes 10.000 €. Puolet 20.000 €
rahoituksesta pitää kerätä omista lähteistä. Tätä varten olemme hakeneet Poliisilaitokselta
pienkeräysluvan, jonka lupanumero on RA/2020/252. Tavoitteena on saada 4.000 € kokoon
Renkajärven seudun vakituisilta ja kesäasukkailta. Talleta haluamasi summa 10 eurosta ylöspäin
rukoushuoneen keräystilille FI86 4108 0011 5781 12. Keräys on voimassa 14.6.2020 asti.

Kattokonsertit
Omarahoitusta varten järjestämme kesän aikana konsertteja, joiden tuotto menee kattoprojektiin.
Konsertteihin myydään 20 euron ohjelmalehtistä.
•

•

•

Sunnuntaina 14.6. klo 15 Vuohiniemen rukoushuoneella esiintyy tunnettu laulaja ja lauluntekijä
Petri Laaksonen sekä huilisti Inna Vintturi. Konsertin nimi on ”Täällä Pohjantähden alla”. Petri
Laaksosen sävellyksiä ovat mm. euroviisuedustajat Eläköön elämä ja Sata salamaa. Petrin levy
”Täällä Pohjantähden alla” myi kultaa ja platinaa. Hän esiintyi jokin aika sitten Puoli seitsemän ohjelman vieraana.
Lauantaina 11.7. klo 15 Vuohiniemen rukoushuoneen kattokonsertissa esiintyy renkajärveläisiä
muusikoita. Tapio Liinoja, AP Sarjanto, Monja ja Antti Kataja, Miika Vintturi, Aku Keinonen
sekä Laura, Lotta ja Liisa Kuivalahti tarjoavat meille monipuolisen kattauksen musiikkia ja
runoutta.
Sunnuntaina 30.8. klo 16 Rengon kirkossa esiintyy Hämeenlinnan kaupunginorkesteri. Solistiksi

tulee alun perin rimmiläläinen Hannu Lehtonen komealla äänellään laulamaan ja
soittamaan välinumeroina saksofonia. Kun ilmoitat olevasi Renkajärven
suojeluyhdistyksen jäsen, niin saamme 20 € lipun hinnasta 10 € kattoprojektiimme.

PS.
Muistathan maksaa myös suojeluyhdistyksen jäsenmaksun.
Ohjeet löytyvät nettisivuiltamme renkajarvi.fi/jasenyys

Kiitos yhteistyöstä!
Hallitus

