PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 2021-2
Aika
26.3.2021 klo 18.00
Paikka
Verkkokokous
Osallistujat Tuija Engbom (pj), Markku Kuivalahti (siht.), Perttu Laaksonen, Pentti Mansukoski,
Erkki-Sakari Harju, Juha-Pekka Honkasaari, Matti Honkajuuri, Jari Kauppi ja Matti
Peltola
Poissa
Raija Lindqvist, Hannu Myllymäki ja Aulikki Nummenpää
Päätökset:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tuija Engbom avasi kokouksen klo 18.05.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin muutoksitta
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Pöytäkirja 2021-1 on julkaistu netissä. Se hyväksyttiin muutoksitta.
5. Vuosikokous 22.5.2021
Korona-pandemian takia siirtynyt vuosikokous päätettiin pitää Vuohiniemen
rukoushuoneella 22.5. klo 13. Luennoitsijaksi on kutsuttu Olli Lukanniemi. Päätettiin,
että jäsenmaksujen keräys voi alkaa jo ennen vuosikokousta. Maksulomake lähetetään
s-postin liitteenä. Puheenjohtaja tekee lyhyen saatekirjeen, jossa on myös kutsu
vuosikokoukseen.
6. Toimintasuunnitelma 2021
Kadonneensuon ojan laskeutusaltaan rakentaminen etenee MHY:n Lauri Laaksosen
johdolla. Kostean maaston takia kaivinkoneeksi vaihdetaan pitkäpuominen laite.
Biohiilisuodattimen monttu kaivetaan samalla valmiiksi. Sepeli ajetaan valmiiksi pellon
reunaan nyt, mutta suodatin rakennetaan vasta maaston kuivettua kesällä. Tällöin
biohiili, hake ja muut tarvikkeet tuodaan työmaalle. ELY:n maksatuskertoja lisätään
likviditeetin varmistamiseksi.
Vanhojen laskeutusaltaiden kunnostussuunnitelmaa varten ollaan etsimässä
opinnäytetyön tekijää HAMK:sta. Suunnitelmaan otetaan mukaan Lindqvistin maalla
olevan rautapitoisen ruosteojan kunnostaminen. Vanajavesikeskukselta on anottu näitä
varten vesiensuojeluavustusta.
Erkki-Sakari Harju alusti turvesuon vesien puhdistamisesta. Turvetuotannosta
poistuneen alueen vedet menevät sellaisenaan Veittijärveen ja Renkajokeen.
Päätimme olla yhteydessä VAPO:on ja tiedustella, mitkä ovat heidän suunnitelmansa
em. vesien käsittelystä, esimerkiksi rankasuodattimien käyttöä.
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Juha-Pekka Honkasaari esitteli Onkilammin niittoa. Tarjous kahdesta niitosta kesällä
2021 on 2000 €. Koska tänä vuonna ei näytä olevan käytettävissä avustuksia
hankkeeseen, niin niitto siirretään kesälle 2022.
Pentti Mansukoski hoitaa vanhan mallin mukaisesti valokuvauskilpailun yhdessä
Hämeenlinnan kameraseuran kanssa. Kuvat pitää lähettää 9.5.2021 mennessä, ja
ohjeet löytyvät verkosta. Myös seinäkalenterin toimittaminen tapahtuu vanhaan tapaan.
Pentti Mansukosken johdolla toimitetaan Renkajärven sy:n tiedotuslehti. Sovimme
lehteen tulevista artikkeleista ja niiden kirjoittajista. Lehti menee painoon 23.4. ja ehtii
siten jakeluun vuosikokoukseen 22.5. mennessä.
Päätimme, että Pentti Mansukoski hankkii vesikiikarin rantakasvillisuuden seurantaa
varten. Kiikarin säilyttämisestä ja lainaamisesta sy:n jäsenille vastaa Perttu Laaksonen.
Kesän tapahtumista emme vielä tiedä korona-pandemian takia. Konsertit odottavat
turvallisia aikoja, mutta vuosikokouksen lisäksi myös kesäjuhla pyritään järjestämään
31.7.2021. Hattulan seurakunta striimaa jumalanpalveluksen rukoushuoneelta 2.
pääsiäispäivänä.
Takajärven sy:n Jussi Heinämies on pyytänyt lupaa käyttää Vuohiniemen
rukoushuonetta omaan yhdistyksensä kokoukseen 12.6. klo 14. Tuija Engbom esittelee
tilaisuudessa Renkajärven sy:n toimintaa ja yhteistyön mahdollisuuksia.
7. Taloustilanne
Pankkitileillä on 6.700 ja 3.300 euroa. Likviditeetin varmistamiseksi rukoushuoneen
tililtä voidaan lainata suojelutoiminnan käyttöön rahaa vastaavalla tavalla kuin viime
vuonna toimimme peltikattoprojektissa.
8. Yhdistyksen sääntöjen uusiminen
Jari Kauppi tekee ehdotuksen sääntöjen päivittämiseksi ja jakaa ehdotuksen hallituksen
jäsenille kommentoitavaksi.
9. Muut asiat
Keskustelimme Suomi-radan linjauksista ja kaivostoiminnasta lähiseudulla sekä niiden
vaikutuksista Renkajärveen.
10. Seuraava kokous
Hallituksen kokous pidetään vuosikokouksen jälkeen 22.5.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.
Hattulassa 30.3.2021

________________________________
Tuija Enqbom, pj

______________________________
Markku Kuivalahti, sihteeri

