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Vuosi 2016 oli Renko-Seuran 62. toimintavuosi. Renko-Seura perustettiin 12.12.1954
Nevilän kansakoululla. Kertomusvuoden toiminta keskittyi Härkätien museoon sekä Renkoviikkoon osallistumiseen ja Jaakon päivän aikaan vietettäviin kotiseutujuhliin sekä
näytelmätoimintaan. Loppuvuonna seura järjesti joulumyyjäiset entisellä kunnantalolla.
MUSEOTOIMINTA
Härkätien museo oli avoinna kesäsunnuntaisin touko-elokuulla sekä Renkoviikolla. Museota
esiteltiin talkoovoimin. Muina aikoina museota esiteltiin ryhmille. Museon aukioloaikoina
maksu on ollut vapaaehtoinen kotiseututyön hyväksi. Pääsymaksu ryhmiltä 2 €/ henkilö.
Kertomusvuoden aikana museoon tutustui noin 220 henkeä. Siivoustalkoot pidettiin
keväällä. Museotoiminnasta vastasi Leenamaija Vattinen.
Museorakennusta kunnostettiin Museoviraston avustuksen turvin. Avustusta myönnettiin
4500 €. Kunnostuskohteita oli tuotu esille jo vuonna 2008 arkkitehti Outi Palttalan
laatimassa kunto- ja huoltokatselmuksessa ja näiden perusteella museoviraston avustus
myös haettiin ja myönnettiin. Tärkein ja rakennuksen säilyvyyden kannalta kiireellisin
kunnostustoimi oli museon koillisseinän maanpinnan muotoilu, koska alimmat hirret ovat
olleet kosketuksissa maahan jo vuosien ajan rasittaen seinää. Työ toteutettiin kaivuutyönä,
jossa savista maa-ainesta vaihdettiin paremmin vettä läpäisevään kivi- ja sora-ainekseen.
Lisäksi maamassa oli työntänyt osan kivijalasta museon lattian alle jättäen alimmat hirret
vaille tukea, joten samalla nämä siirrettiin takaisin paikalleen. Maan pintaa muotoiltiin
myös niin, ettei seinä ole koko ajan kosteuden rasittamana kosketuksessa maahan.
Tulevaisuudessa museon koillispuoleiseen seinään kohdistuvaa sadevesikuormitusta
vähentämään räystäälle asennettiin Palttalan ohjeiden mukaan räystäskouru.
Lisäksi museon yläkerran ikkunoiden pokat kunnostettiin ja maalattiin sekä samlla tuettiin
ikkunoiden kiinnitystä karmeihin.
Toinen suuri avustuksen turvin toteutettu kokonaisuus oli museon palo- ja
murtosuojauksen päivittäminen loppuvuodesta 2016; museorakennukseen asennettiin
päivitetty, sähköinen palo- ja murtohälytysviestintäjärjestelmä. Tehdyt työt on toteutettu
ammattilaisvoimin sekä talkootyötä apuna käyttäen. Palo- ja murtosuojaukseen
tarjouspyyntö kysyttiin neljältä eri palveluntarjoajalta, joista kaksi pystyi vastaamaan
kyseisen rakennuksen erityistarpeisiin, joista vain toinen laittoi tarjouksen määräaikaan
mennessä.
Lisäksi kunnostustoimiin oli suunniteltu rakennuksen huoltomaalausta talkoovoimin.
Koillispuolen räystäslauta maalattiin elokuussa ennen räystäskourun asentamista, muuten
maalauksia jatketaan vielä kesällä 2017.
Museota elävöitettiin loppuvuodesta jouluvaloillla.
RETKET
Yhteinen retki Sotainvalidien Veljesliiton Rengon yhdistyksen kanssa järjestettiin
syyskuussa Turun seudulle.

RENKOVIIKKO JA JAAKONJUHLA
Seura osallistui Renkoviikon toimintaan. Rengon markkinoilla seura esitteli toimintaansa ja
myi tuotteitaan. Osuuspankilla oli Jaakko Rautasen valokuvista koottu luontoaiheinen
näyttely.
Sunnuntaina vietettiin perinteistä Jaakon juhlaa. Juhlat alkoivat jumalanpalveluksella
Rengon Pyhän Jaakon kirkossa. Sen jälkeen oli kunnianosoitus sankarihaudalla ja Karjalaan
jääneiden vainajien muistomerkillä sekä vietiin kukat Niemisen veljesten muistokivelle.
Juhla jatkui Sotkalinnassa, jossa Renko-Seuran näyttämö esitti näytelmän ”Kotirintama
liekeissä- elämää Rengossa sotien ja välirauhan aikana” Kyseessä oli näyttämön 13.
toimintavuosi. Näytelmä esitettiin toisen kerran seuraavana iltana. Ohjaajana toimi Pekka
Anttila ja apulaisohjaajana Erja Lukkari. Lavastuksen vastuuhenkilö oli Antti Jokela.
Näytelmästä esitettiin lyhyt versio Keskikaupungin asukasyhdistyksen iltamilla syyskuussa.
Jaakon juhlan järjestelyistä vastasi Maija Pänkäälä.
RENGON JAAKKO 2016
Vuoden 2016 Rengon Jaakoksi valittiin Terttu Novio
ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA
Seuralla on vetovastuu Itsenäisyyspäivän juhlan järjestelyissä yhteistyökumppaneina mm.
seurakunta, veteraanit, reserviläiset ja Nummen kyläyhdistys. Juhla järjestettiin perinteisin
muodoin. Juhlapuheen piti Juha Inovaara.
JOULUMYYJÄISET
Seura organisoi marraskuun lopulla joulumyyjäiset. Renkolaisia yrittäjiä oli myymässä
tuotteitaan noin 20. Järjestelyistä vastasi Heli Valaja.
MYYNTITUOTTEET
Kotiseututyön tukemiseksi Renko-Seura on myynyt seuraavia kirjoja: Rengon pitäjän
historia, Rengon Suojeluskunta- ja Lottakirja ”Isänmaan asialla Härkätien varrella sekä
tarinakirja ”Hämeen Härkätiellä”.
Myynnissä on ollut myös Anneli Kenttämiehen haastattelunauhoista poltettuja cd-levyjä
sekä Renko-pöytäviiri. Näiltäkään osin ei ole kysymys mistään liiketoiminnan aloittamisesta
vaan seuran toimialaan kuuluvan renkolaisperinteen ja historiatiedon siirtämisestä
jälkipolville.
RUOKOJÄRVEN LEIRISAUNA

Ruokojärven saunasta on tehty pitkäaikainen vuokrasopimus paikallisen yrittäjän kanssa.
Sauna on entiseen tapaan halukkaitten vuokrattavissa.
Saunaa kunnostettiin muun muassa laittamalla koneellinen ilmanvaihto pukuhuoneeseen ja
korjaamalla pääovi.
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MUU TOIMINTA
Osallistuttiin Pysäkki/Kimppakammarin vapaaehtoistyöhön. Teemat olivat lähinnä Rengon
historiaan ja perinteeseen liittyviä keskustelu- ja muistelutilaisuuksia. Seuralla oli yksi
esitysvuoro joka kuukausi kesätaukoa lukuun ottamatta. Seura on ollut mukana alueen
kotiseutuyhdistysten yhteistyön kehittelyssä.
KOKOUKSET
Vuosikokous pidettiin 18.4.2016. Hallituksen kokouksia oli 4.
HALLINTO
Hallitus
Puheenjohtaja
Antti Leinikka
Varapuheenjohtaja Liisa Koskelainen
Sihteeri
Leenamaija Vattinen
Muut jäsenet Pekka Anttila
Mikko Heinonen
Antti Jokela
Hannu Latvala
Maija Pänkäälä
Heli Valaja
Toiminnan tarkastaja
Outi Pänkäälä
Varalla
Päivi Mustaniemi
Renko-Seuran jäsenmaksu oli 15 €/ henkilö. Jäsenille lähetettiin yksi jäsenkirje
toimintavuonna.
Lämpimät kiitokset kaikille Renko-Seuran toiminnassa mukana olleille, talkoolaisille,
museon oppaille, näyttelijöille ja muullla tavoin toimintaa tukeneille.
Hallitus

