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Yhdistyksen perustaminen 

 
Renkajärven suojeluyhdistys ry:n perustava kokous pidettiin Vuohiniemen rukoushuoneella tammikuun 19. 
päivänä 2008. Kokouksessa oli läsnä noin 60 järven suojelusta kiinnostunutta. Kokous hyväksyi 
yhdistykselle säännöt, sekä vuoden 2008 budjetin ja toimintasuunnitelman. Yhdistyksen vuosimaksuksi 
vahvistettiin 10 euroa henkilöjäseniltä ja 50 euroa yhteisöjäseniltä, liittymismaksua ei peritä. Patentti- ja 
rekisterihallitus rekisteröi yhdistyksen 15.2.2008. 
 
Yhdistykselle valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi puheenjohtaja ja hallitus. Puheenjohtajaksi valittiin 
Matti Peltola. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Matti Lindqvist, Kari Pakarinen, Erkki Lindqvist, Timo 
Laaksonen, Markku Kuivalahti, Olavi Luurila, Kari Eskola, Tapani Hellstén, Aulikki Nummenpää, Juha-Pekka 
Honkasaari ja Leena Louhiala-Salminen. Tilintarkastajiksi valittiin Esko Prittinen ja Raija Lindqvist sekä 
varatilintarkastajiksi Erkki-Sakari Harju ja Pekka Karhunen. Hallitus valitsi varapuheenjohtajakseen Aulikki 
Nummenpään. Yhdistyksen sihteerinä on toiminut Markku Kuivalahti ja taloudenhoitajana Leena Louhiala-
Salminen. 
 
 
Yhdistyksen toiminta  
 
Hallitus on kokoontunut vuoden 2008 aikana 4 kertaa: 19.1, 11.3, 29.5 ja 10.10. 
  
Heinäkuun 26. päivänä suojeluyhdistys järjesti yhdessä Rimmilän kyläyhdistyksen kanssa Renkajärven 
kesäjuhlat Rimmilän kylätalolla. Juhlien tarkoitus oli - paitsi pitää yhdessä hauskaa - informoida yhdistyksen 
toiminnasta vuoden 2008 aikana sekä kerätä varoja yhdistyksen aktiviteetteja varten. Juhliin osallistui noin 
100 henkilöä ja tilaisuuden tuotto – paljolti talkootyön ja saatujen arpajaispalkintojen ansiosta – oli hyvä, noin 
700 euroa. 
   
Yhdistyksen toiminta on vuoden 2008 aikana painottunut järven tilan analysointiin, tiedotukseen, 
jäsenhankintaan ja varainhankintaan: 
 

1. Järven tilan analysointi  
Hämeen ympäristökeskus otti vesinäytteitä Mäntyniemen mittauspisteestä kahdesti vuoden aikana ja 
Hämeen seudullinen ympäristötoimi otti näytteitä Rimminlammesta ja Kynnösjärvestä. 
Suojeluyhdistys otti näytteitä tärkeimmistä Renkajärveen laskevista ojista (Saastamoisenoja,  
Sitturinoja, Ruokosuonoja ja Pajustonoja). Järven veden tila on pysynyt hyvänä, sekä fosfori että 
typpiarvot ovat hyvällä tasolla. Kynnösjärven vesi on väriltään selvästi ruskehtavaa johtuen sitä 
ympäröivistä soista. Laskuojista Sitturinoja on runsasvetisin ja siksi veden pysyminen hyvälaatuisena 
on tärkeää. 

2. Vedenkorkeuden ja syvyysnäkyvyyden mittaaminen 
Renkajärven vedenkorkeuden mittari saatiin elokuun loppupuolella järven eteläpäässä olevan 
kannaksen reunalle. Suojeluyhdistyksen toimesta vedenkorkeutta seurataan systemaattisesti ja 
tiedot toimitetaan Hämeen ympäristökeskukseen. Veden syvyysnäkyvyyden seurantaa on suoritettu 
samoin suojeluyhdistyksen toimesta. Sekä vedenkorkeuden että syvyysnäkyvyyden mittaustulokset 
ovat nähtävillä suojeluyhdistyksen web-sivuilta. 

3. Aktiivinen tiedottaminen 
Suojeluyhdistyksen pääasiallisena tiedotuskanavana toimii yhdistyksen oma internet sivusto 
www.renkajarvi.fi, joka on saatu vuoden aikana hyvään kuntoon. Paitsi ajankohtaisia järven 
suojeluun liittyviä asioita sivustolla on mm. runsaasti tietoa Renkajärven alueen historiasta. 

4. Jäsenhankinta 
Suojeluyhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2008 lopussa 143 henkilöjäsentä ja 1 yritysjäsen. 
Yhdistyksen nopeasti kasvanut jäsenistö osoittaa alueen vaki- ja kesäasukkaiden kiinnostuksen 
Renkajärven suojelusta. Yhteiset kesäjuhlat toimivat hyvänä keinona edistää suojeluyhdistyksen 
toiminnan tuntemusta, ja sitä kautta lisätä yhdistyksen jäsenmäärää. 

http://www.renkajarvi.fi/
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5. Varainhankinta 
Suojeluyhdistyksen tulonlähteitä vuoden 2008 aikana olivat yhdistyksen jäsenmaksut, Renkajärven 
kesäjuhlien tuotto ja muutamat lahjoitukset. Yhdistyksen toiminnan keskeinen osa on runsas 
talkootyön käyttö yhdistyksen aktiviteettien toteuttamisessa.  
 
 

Yhdistyksen talous 
 
Yhdistyksen talous on ensimmäisen toimintakauden jälkeen tasapainossa. Tuloja kertyi – lähinnä 
jäsenmaksuista ja kesäjuhlien tuotosta – yhteensä noin 2400 euroa. Lahjoituksia yhdistys sai mm. 
yhdistyksen rekisteröintimaksuihin, web-sivuston avaamis- ja ylläpitomaksuihin, kesäjuhlien leivonnaisia 
varten sekä lukuisia arpajaispalkintoja kesäjuhlien arpajaisiin. Tilinpäätös osoittaa vuoden 2008 lopussa 
843,45 euron ylijäämää, joka varataan Renkajärven suojelusuunnitelman tekoa varten. 
 
Pääasialliset menot olivat laskuojien vesianalyysien kustannukset, vedenkorkeuden mittapaalun asennus ja 
yhdistyksen rekisteröinti. 
 
 
 
 
Hämeenlinnassa 16.01.2009 
 
 
Renkajärven suojeluyhdistys ry:n hallitus 
 
 
 
puolesta    puolesta 
Matti Peltola, yhdistyksen puheenjohtaja  Markku Kuivalahti, yhdistyksen sihteeri 


