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RENKAJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012
Vuoden 2012 alussa määriteltiin yhdistykselle seuraavat vuoden tavoitteet: järven tilan analysointi
(vesinäytteiden analysointi järvestä, Rimminlammesta ja laskuojista, järven vedenkorkeuden, sademäärien ja
veden syvyysnäkyvyyden seuranta, sedimenttitutkimus), hoito- ja kunnostustoimenpiteet (pitkän tähtäimen
tavoitteena näkösyvyyden parantaminen, laskeutusaltaiden rakentaminen, jätevesijärjestelmien uusimisen
tukeminen ja Rimminlammen kunnostus yhdessä kyläyhdistyksen kanssa) sekä aktiivinen tiedotus ja
jäsenmäärän pitäminen 200:ssa.
Järven tila
Suojeluyhdistyksen toimesta otettiin vesinäytteitä Vuohiniemen mittauspisteestä ja Rimminlammesta.
Suojeluyhdistys otti näytteitä keväällä myös suurimmista Renkajärveen laskevista ojista
(Saastamoisenoja, Sitturinoja, Ruokosuonoja, Sälinoja ja Pajustonoja). Kaikki analyysitulokset ovat
nähtävissä yhdistyksen web-sivuilla.
Järven tila on analyysitulosten mukaan pysynyt hyvänä, kokonaisfosforin (jonka määrä on kriittisin)
pitoisuus näyttää edelleen laskevaa trendiä, typpiarvo on hiukan noussut, mutta edelleen hyvällä
tasolla. Järven pohjan happitilanne on hiukan parantunut mitattuna Vuohiniemen mittauspisteessä.
Elokuussa otettiin järven pohjasta sedimenttinäytteet, joiden tulokset saadaan analysoitua kevään 2013
aikana. Analyysin avulla pyritään ymmärtämään, missä kunnossa järvi oli 1900-luvun alkupuolella –
saman tilan saavuttaminen olisi meille hyvä tavoite.
Vedenkorkeuden, sademäärien ja syvyysnäkyvyyden mittaaminen
Kari Pakarisen toimesta vedenkorkeuden, sademäärien ja syvyysnäkyvyyden seurantaa jatkettiin ja
tiedot toimitettiin ympäristöhallinnolle. Sekä vedenkorkeuden, sademäärien että syvyysnäkyvyyden
mittaustulokset ovat nähtävillä suojeluyhdistyksen web-sivuilta.
Hoito- ja kunnostustoimenpiteet
Pitkän aikavälin tavoite
Konkreettisena pitkän aikavälin tavoitteena on järven näkösyvyyden parantaminen. Tavoitteeksi
asetettiin viime vuonna näkösyvyys elokuussa mitattuna (3.5m elokuussa 2020, ja 4.0m elokuussa
2030)
Laskeutusaltaat
Järven ravinnekuormituksessa laskuojien kautta tulevat ravinteet ovat keskeisessä asemassa. Myös
järven veden kirkkauteen laskuojien vesi vaikuttaa keskeisesti. Em. syystä suojeluyhdistys on
määritellyt yhdeksi keskeiseksi tavoitteekseen laskeutusaltaiden rakentamisen Saastamoisenojaan,
Sitturinojaan, Ruokosuonojaan, Sälinojaan ja Pajustonojaan. Saastamoisenojan allas toteutettiin
vuonna 2011. Ruokosuonojan allas on suunnitteilla yhdessä maanomistajan kanssa. Sälinojan ja
Pajustonojan alustava suunnittelu on aloitettu yhdessä UPM:n kanssa, suojeluyhdistys on
tarjoutunut maksamaan puolet UPM:n maille toteutettavien altaiden rakentamiskustannuksista.
Jätevesijärjestelmien uusimisen tukeminen ja Rimminlammen kunnostus
Suojeluyhdistys on tukenut kymmenen ranta-asukkaan jätevesijärjestelmien alustavaa
kuntokatselmusta. Rimminlammen kunnostuksesta - sekä vedenlaadun että ranta-alueen – on
keskusteltu kyläyhdistyksen kanssa. Konkreettisiin toimenpiteisiin ei päästy vuoden 2012 aikana.
Aktiivinen tiedottaminen
Suojeluyhdistyksen pääasiallisena tiedotuskanavana toimii yhdistyksen oma web-sivusto
www.renkajarvi.fi. Markku Kuivalahden toimesta sivustolle saatiin vuoden aikana jälleen runsaasti
mielenkiintoista ja uutta, järveen, sen lähialueeseen sekä seudun ihmisiin liittyvää aineistoa.
Suojeluyhdistys järjesti toukokuussa jäsenilleen infotilaisuuden, johon osallistui noin 40 renkajärveläistä.
Tilaisuudessa ensimmäisenä aiheina oli professori Pertti Uotilan esitys "Renkajärven vesikasviston
erityispiirteitä. Toisena aiheena kuultiin rakennusinsinööri Rami Laulajainen alustus aiheesta
”Jätevesijärjestelmien uusiminen”.
Kuluneella kaudella suojeluyhdistykselle suunniteltiin Pentti Mansukosken toimesta uusi logo, jonka
yhteydessä otettiin käyttöön yleisökilpailun tuloksena syntynyt Renkajärvi slogan ”Renkajärvi –
kirkkaasti puhtaampi, näkyvästi kirkkaampi”.
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Jäsenhankinta
Suojeluyhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2012 lopussa 204 henkilöjäsentä ja 1 yritysjäsen.
Yhdistyksen tavoitteena oli vuoden aikana saada jäsenmäärä pysymään noin 200:ssa, joka tavoite
saavutettiinkin.
Varainhankinta
Suojeluyhdistyksen tulonlähteitä vuoden 2012 aikana olivat yhdistyksen jäsenmaksut, Renkajärven
kesäjuhlien tuotto ja Renkajärvi-kalenteri -projektista saadut mainos- ja kalenterimyyntitulot.
Hattulan kunta tuki järven sedimenttitutkimusta 1000 euron suuruisella avustuksella.
Vuosikokous
Yhdistyksen neljäs säännönmukainen vuosikokous pidettiin 28.01.2012 Vuohiniemen rukoushuoneella,
paikalla oli 16 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen aluksi Matti Peltola kertoi ”Uuden vesilain” sisällöstä.
Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntömääräiset asiat. Yhdistyksen jäsen- ja liittymismaksut
päätettiin pitää entisinä (ei liittymismaksuja, henkilöjäsenen vuosimaksu 10€, yhteisöjäsenen
vuosimaksu 50€). Kokous valitsi uuden hallituksen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
Renkajärven kesäjuhlat
Heinäkuun 28. päivänä suojeluyhdistys järjesti Rimmilän kyläyhdistyksen kylätalolla Renkajärven
kesäjuhlat viidennen kerran – juhliin oli jälleen saatu hyvä esiintyjäkaarti. Juhliin osallistui lähes 150
henkilöä - kiitos järjestelyistä talkooväelle ja kiitokset buffet tuotteiden ja palkintojen lahjoittajille.
Kesäjuhlassa julkistettiin jälleen Renkajärvi-aiheisen valokuvauskilpailun tulokset – parhaat valokuvat
palkittiin. Osanottajien kuvia käytettiin kesäjuhlassa julkistetussa Renkajärvi-kalenterissa. Suositusta
kalenterista tehtiin 250 kpl painos. Kesäjuhlassa luovutettiin neljännen kerran ”Vuoden ympäristöteko
Renkajärven hyväksi” –palkinto. Palkinnon sai professori Pertti Uotila, joka on omalla ajallaan
kartoittanut Renkajärven vesikasvillisuutta ja verrannut sitä Kaarlo Linkolan 1930-luvulla tekemään
kasvillisuustutkimukseen.
Yhdistyksen talous
Yhdistyksen talous on edelleen hyvin tasapainossa. Tuloja kertyi – jäsenmaksuista, kesäjuhlien
tuotosta, kalenteriprojektista ja Hattulan kunnan tuesta – yhteensä noin 4000 euroa. Lahjoituksia
yhdistys sai kesäjuhlien buffet myyntiin sekä lukuisia palkintoja kesäjuhlien kilpailuihin ja arpajaisiin.
Tilinpäätös osoittaa vuoden 2012 lopussa noin 700 euron alijäämää, joka katetaan edellisten vuosien
ylijäämällä. Yhdistyksen varat vuoden lopussa ovat noin 2500 euroa.
Pääasialliset menot tilikauden aikana olivat järven, Rimminlammen ja laskuojien vesianalyysien sekä
sedimenttitutkimuksen kustannukset.
Yhdistyksen hallitus ja tilintarkastajat
Yhdistyksen hallituksessa ovat toimineet: Matti Peltola pj., Aulikki Nummenpää varapj., Markku
Kuivalahti siht., Matti Honkajuuri taloudenhoit., Leena Louhiala-Salminen, Erkki-Sakari Harju, JuhaPekka Honkasaari, Perttu Laaksonen, Raija Lindqvist, Olavi Luurila, Pentti Mansukoski, Kari Pakarinen.
Tilintarkastajina vuonna 2012 ovat toimineet Esko Prittinen ja Timo Laaksonen sekä varatilintarkastajina
Maritta Mansukoski ja Eija-Riitta Gröndahl.
Hallitus on kokoontunut vuoden 2012 aikana 5 kertaa: 13.1., 28.1., 26.5., 20.7. ja 5.10.

Hämeenlinnassa 13.01.2013
Renkajärven suojeluyhdistys ry:n hallitus

puolesta
Matti Peltola, yhdistyksen puheenjohtaja

puolesta
Markku Kuivalahti, yhdistyksen sihteeri

