Renkajärven suojeluyhdistyksen kesäjuhlan tietokilpailu 2014.
1. Kesämökkiläisten jätevesiasiat on oltava kunnossa viimeistään
a. Joulukuussa 2015
b. Maaliskuussa 2016 X
c. Kesäkuussa 2017
Haja-asutusalueiden kohdalla takaraja jätevesiasioiden kuntoon saamiseksi on maaliskuu
2016.
2. Renkajärven tilan säilyminen hyvänä edellyttää sitä, ettei järveen tule liikaa ravinteita. Jos
mökkirannassasi on järven vesirajaan ulottuva nurmikenttä tai puutarha
a. On suositeltavaa, että et lannoita aluetta millään lisälannoitteilla. X
b. Voit käyttää keinolannoitteita. Eivät ne mihinkään valu.
c. Voit kastella nurmikkoa tai,puutarhaa kunnolla ja heittää sekaan keino- tai muita
lannoitteita.
Järveen rajoittuvilla alueilla ei ole suositeltavaa käyttää minkäänlaisia lannoitteita. Sadeveden
mukana lannoitteet huuhtoutuvat suoraan järveen ja lisäävät sen ravinnekuormaa, runsas
kastelu vain lisää lannoitevalumaa järveen.
3. Ensimmäiset osat Hattulan vanhaa Pyhän Ristin kirkkoa rakennettiin jo 1300-luvulla. Kirkko
oli merkittävä pyhiinvaelluskohde, koska uskomusten mukaan kirkossa säilytettiin Kristuksen
oikeasta rististä peräisin olevaa pyhäinjäännöstä. Hämeen ensimmäisen kirkon rakenne
kuitenkin eroaa merkittävästi muista alueen vanhoista kivikirkoista. Onko kirkko ollut
a. Tiilistä muurattu X
b. Harmaakivikirkko
c. Kirkossa oli puurunko ja sen päälle rakennettu kivivuoraus
Hattulan Pyhän Ristin kirkko eroaa muista Hämeen vanhoista kivikirkoista siinä, että se on
tiilestä muurattu. Muut ovat ns. harmaakivikirkkoja.
4. Aulangon puisto on perustettu Karlbergin kartanon maille. Puiston rakennustyöt saivat
alkunsa jo 1883, kun eversti Hugo Standertskjöld hankki maat itselleen ja aloitti raivaustyöt
tulevan puiston alueella. Merkittävä nähtävyys ja matkailukohde puistosta tuli vasta, kun
Hämeenlinnan kaupunki osti puiston rakenteineen. Tämä tapahtui vuonna
a. 1901
b. 1926 X
c. 1935
Hämeenlinnan kaupunki osti Aulangon puiston maat 1926.
5. Vuonna 1927 ilmestyneessä Hämeenlinnan Matkailijayhdistyksen matkaoppaassa mainitaan
vanhan Hämeenlinnan erääksi merkittäväksi matkailukohteeksi juutalaiskortteli. Millä
kadulla kyseinen kortteli sijaitsi?
a. Kaivokadulla
b. Hallituskadulla
c. Palokunnankadulla X
Matkaoppaan mukaan juutalaiskortteli sijaitsi Palokunnankadun ja Rauhankadun
kulmauksesta kohti kaupungin ns. alatoria olevalla alueella.
6. Hakoisten linnavuori kuuluu Hämeen linnavuorten ketjuun, Hämeenlinnaan autolla etelästä
matkaavat ohittavat kohteen noin 15 km ennen Hattelmalan risteysaluetta. Linnavuoret olivat
osa puolustuksellista varoitusketjua, joka viestitti vihollisen saapumisesta. Hälytyssanoma
linnavuorelta toiselle annettiin
a. Huutamalla

b. Käsiä edestakaisin viuhtomalla
c. Tulia polttamalla X
7. Rengon harmaakivikirkko rakennettiin 1400-luvun loppuvuosikymmenillä. Sen erikoisuutena
Suomen keskiaikaisten kirkkojen joukossa on harvinainen 8-kulmainen pohjamuoto. Hattulan
Pyhän Ristin kirkon tapaan myös tämä kirkko oli merkittävä keskiaikainen
pyhiinvaelluskohde. Kirkkoa kutsutaan tämän vuoksi nimellä
a. Pyhän Pietarin kirkko
b. Pyhän Jaakon kirkko X
c. Pyhän Laurin kirkko
Apostoli Jakob vanhemman mukaan nimettynä kirkkoa kutsutaan Pyhän Jaakon kirkoksi.
8. Suojeluyhdistys on aktiivisesti rakennuttanut saostusaltaita Renkajärveen laskeviin
suurimpiin ojiin. Saostusaltaan tehtävänä on
a. Lisätä puron maisemallista arvoa luomalla kasvustollisia erityisalueita ja samalla
mahdollistaa vesilinnuista erityisesti kahlaajien turvallinen pesintä.
b. Vähentää ojaa pitkin tulevan veden virtausnopeutta, jolloin hienojakoinen kiinteä aines
laskeutuu altaan pohjalle ja järveen valuva vesi on puhtaampaa. X
c. Parantaa puron ympäristön metsätalousmaan arvoa lisäämällä puuston kasvua.
Saostusaltaiden tarkoituksena on hidastaa veden virtausta, jolloin kiinteä aines laskeutuu
altaan pohjalle ja järveen päätyvä vesi on puhtaampaa.
9. Suojeluyhdistyksen kevätkokous on perinteisesti pidetty Vuohiniemen rukoushuoneella.
Keväällä 2014 rukoushuoneen hallinnassa tapahtui merkittävä muutos, sillä
a. Renkajärven suojeluyhdistys osti kiinteistön rakennuksineen. X
b. Vuohiniemen kyläyhdistys antoi Suojeluyhdistykselle käyttöoikeuden rukoushuoneeseen.
c. Hattulan seurakunta korotti rukoushuoneen vuosikorvausta.
Renkajärven Suojeluyhdistys osti Vuohiniemen rukoushuoneen kiinteistön rakennuksineen
Suomen Luterilaiselta Evankeliumiyhdistykseltä 14.3.2014.
10. Nurmijärven rosvot soutivat 22.9.1822 Renkajärven yli Luurilan torpan rantaan. Talon
vahtikoira surmattiin kirveellä. Talon isäntä Niklas Eerikinpoika Luurila ei ollut paikalla,
hänen vaimonsa Liisi Juhantytär sidottiin ja talosta löytynyt arvotavara ryöstettiin. Saaliiksi
saatiin
a. Puukkoja, kirveitä ja muita lyömäaseita.
b. Merkittävä määrä rahaa ja metsästysaseita.
c. Kaksi hopeapikaria ja pieni määrä rahaa. X
Luurilan torpasta saatu ryöstösaalis oli 12 killingin seteli ja kaksi hopeapikaria.

