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Seuraavaan kalenteriin tarvitaan taas  
vanhoja kuvia!

• Erityisesti haemme nyt 1970- ja 1980-lukujen kuvia Renkajärveltä. 
• Lähetä kuvasi postilla suojeluyhdistyksen nettisivuilla ja Renkajärven ilmoitus-

tauluilla olevaan osoitteeseen.
• Kuvien tulee olle perillä viimeistään 30.5.2016.
• Voit myös ottaa digikameralla kuvan vanhasta paperikuvasta ja lähettää sen 

sitten sähköpostilla osoitteeseen mansu@me.com.
• Tarkemmat ohjeet ja pelisäännöt nettisivuilta www.renkajarvi.fi.

Tämän tiedotuslehden valokuvat (pl. sivut 3, 4 ja 12) ovat Renkajärven valokuvakisan 2015 satoa!



Hyvää kesää kaikille renkajärveläisille!
Kevät tuli aikaisin tänä vuonna ja Renka-
järvi vapautui jäistä noin kaksi viikkoa 
normaalia aikaisemmin. Talven lumipeite 
oli ohut, jolloin järven kevätveden pinta jäi 
normaalia alemmaksi ja alavien ranta-aluei-
 den tulvilta vältyttiin. 
Useat suojeluyhdistyksen aloittamista 
hankkeista ovat edenneet. Sähkökäyt-
töisen perämoottorin käyttö sallitaan nyt 
myös lintujen pesintäaikana. Laskeutus-
allasprojektimme puitteissa on kuluneena 
talvikautena valmistunut kaksi uutta allasta 
Sitturinojan alueelle ja Renkajoen patojen 
muutostyöt etenevät. Tänä vuonna toteu-
tetaan Hiitan padon korjaukset. Yhdistys 
seuraa myös Onki- ja Tunturilammen 
vesikasvillisuuden niittohanketta.
Toukokuussa tavallisesti pidetty tiedotusti-
laisuus päätettiin nyt korvata Renkajärven 
kierroksella, Renkajärvi Tourilla. Tapah-
tuma järjestetään 11.6.2016 klo 12 – 16. 
Järven kiertävän tien varrella on kuusi 
kohdetta, joissa esitellään Renkajärven 
historiaa, suojeluyhdistyksen hankkeita 
ja paikallisten taiteilijoiden kädentöitä. 
Vanajavesikeskus on myös mukana esittele-
mässä omaa toimintaansa.  Yhdistys toivoo 
saavansa tapahtumasta runsaasti palautetta, 
jotta seuraavien vuosien toimintaa voidaan 
kehittää esitettyjen toiveiden pohjalta.
Suojeluyhdistyksen omistukseen siirtyneellä 
Vuohiniemen rukoushuoneella järjestetään 
jälleen musiikki- ja hartaustilaisuuksia. 
Sunnuntaina 26. kesäkuuta on juhannus-
messu ja torstaina 14. heinäkuuta Mika 
ja Virpi Juppalan musiikki-ilta. Hämeen-
linnan kaupunginorkesterin Luonto ja vesi 
-konsertti järjestetään sunnuntaina 21. 
elokuuta, nyt Rimmin rukoushuoneella.                
Suojeluyhdistyksen perinteinen kesä-
juhla on jälleen perinteiseen tapaan 

heinäkuun viimeisenä viikonvaihteena. Ja 
kahdeksan vuoden perinteen mukaisesti 
silloin aurinko paistaa ja ilma on leppoisen 
lämmin.
Renkajärven suojeluyhdistyksen puolesta 
toivotan kaikille renkajärveläisille oikein 
hyvää kesää,

Erkki-Sakari Harju
puheenjohtaja
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Laskeutusaltaat valmistuvat!

Laskeutusaltaiden 
valmistuttua noin puolet 
Renkajärveen laskevista 
vesistä kulkee altaiden 

kautta. Puhtaampina kuin 
aikaisemmin! 

Renkajärven suojeluyhdistyksen tähän 
mennessä mittavin hanke on ollut laskeu-
tusaltaiden rakentaminen laskuojiin. 
Laskuojien uomiin kaivetuissa altaissa 
veden virtaus hidastuu, ja kiintoaines 
laskeutuu altaan pohjalle - eikä kulkeudu 
ravinteineen järveen.
Renkajärven suurimmat laskuojat ovat 
pohjoisesta lukien: Saastamoisenoja,  
Sitturinoja, Ruokosuonoja, Sälinoja ja 
Pajustonoja. 
Nyt menossa olevilla hankkeilla kaik-
kiin mainittuihin ojiin on rakennettu tai 

rakennetaan laskeutusaltaat, joihinkin 
ojiin useitakin. 
Viime talven aikana Sitturinojan, 
Sälinojan ja Pajustonojan altaiden 
rakennustyöt edistyivät hyvin. 

Vanha Renkajoen pato  
Hiitassa koki talvella ison muutoksen.  
Aluksi rakennettiin vanhan luukkupadon 
yläpuolelle pohjapato. Sen jälkeen alapuolista pudotusta  
loivennettiin siten, että kalojen nousu on nyt mahdollista. Työ viimeistellään kesällä.

Edistystä patomuutoksissa!

Kuva: Pentti Mansukoski, Elfhill Oy
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Muutos moottorivenerajoitukseen!

Renkajärven yhdistykset eli suojeluyhdistys, kalastusyhdistys, Rimmilän kyläyh-
distys ja Vuohiniemen kylätoimikunta hakivat yhteisellä hakemuksella muutosta 
vuodesta 1990 voimassaolleeseen moottoriveneiden käyttörajoitukseen.
ELY-keskus teki asiasta päätöksen, joka on astunut voimaan 1.4.2016. Moottori-
venerajoitus on nyt seuraava:

1. Polttomoottorikäyttöisten perämoottoreiden käyttö on kielletty vesilintujen 
pesimäaikana 1.4.-30.6., joka vuosi.

2. Muuna aikana saa käyttää vain sellaisia veneitä, joiden moottorin teho on  
enintään 5 hv.

3. Renkajärvellä sallitaan sähkökäyttöisten perämoottoreiden käyttö aina siten,  
että maksiminopeus on 8 km/h.

4. Vesiskoottereiden käyttö on kokonaan kielletty.

Päätös sisältää useita muutoksia aiempaan määräykseen:
• Polttomoottorikäyttöisten moottoreiden täyskielto alkaa 

nyt jo huhtikuun alussa (aiemmin toukokuun alussa), 
koska keväät ovat aikaistuneet ja muuttolinnut saapuvat 
Renkajärvellekin entistä varhaisemmin.

• Sähkökäyttöiset moottorit ovat nyt sallittuja koko kesän. 
Pienellä nopeudella liikkuvien sähkömoottoriveneiden 
ääni on hyvin hiljainen. Asettamalla nopeusrajoituksen ELY-kes-
 kus varautuu tilanteeseen, jossa myös paljon suurempitehoisiakin 
sähköperämoottoreita tulee myyntiin ja olennaisesti suuremmat 
nopeudet tulisivat mahdollisiksi.

• Aiempi päätös ei erikseen maininnut vesiskoottereita, nyt 
niiden käyttökielto on tehty selväksi.   

Renkajärven
suojeluyhdistys ry
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 Uusi tapahtuma!

Renkajärvi Touri la 11.6.

1. Rimmin 
    rukoushuone

• Paikalliset kädentaitajat 
esittelevät töitään

• Kalastusyhdistys esittäytyy

2. Ruokosuonojan laskeutusallas

• Vuonna 2013 rakennettu laskeutusallas Renkajärven-
tien välittömässä läheisyydessä

Kaikki mukaan järvikierrokselle! 

Touri ei ole kilpailu, vaan rento ja iloinen tapahtuma. Järven voi kiertää kumpaan 
suuntaan tahansa, vaikka kumpaankin! Pyörällä, mopolla, autolla, jalan. Lähtö- ja 
maalipaikan voit itse valita. Liikkeelle voi lähteä omasta pihasta, yksin tai porukassa.
Houkuttele mukaan kaverit ja naapurit! Tourin kohteet ovat avoinna kello 12-16. 
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5. Vuohiniemen 
    rukoushuone

• Mahdollisuus hiljentyä
• Kahvitarjoilu

6. Kylä-Paavolan kotiseutumuseo

Tutustu Renkajärveen, sen histo-
riaan, nykypäivään ja vesistöjen 
suojelutoimintaan!
Touri on avoin ideoille: voit myös 
avata oman kohteesi - ilmoita se 
suojeluyhdistykselle! Ajantasainen 
info netissä www.renkajarvi.fi 
ja Facebookin Renkajärveläiset-
ryhmässä.

3. Salmi

• Vanajavesikeskus esittäytyy 
• Renkajärven vedenkorkeuden mitta-asteikko 

4. Myllykylä

• Vanhan myllyn 
ja kylän historian 
esittely



Muistathan kalastuksenhoitomaksun!
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Hoitomaksuun, joka on samalla 
yhdistyksen jäsenmaksu, 
sisältyy kalastus samanaikai-
sesti neljällä verkolla (max. 
pituus 30 m/verkko) ja kymme-
nellä katiskalla tai merralla 
tai koukulla ja yksi uistelu-
lupa yhdistyksen hallinnassa 
olevilla vesillä. Hoitomaksu 
on talouskohtainen. Kalastus 
edellyttää, että myös valtakun-
nallinen kalastuksenhoitomaksu 
on suoritettu. Solmuväliltään 
26-49 mm verkkojen käyttö on 
kielletty.
Maksun suorittaneiden tulee 
merkitä pyydysten jokainen 
pyydysmerkki / pola omalla 
nimellä ja yhteystiedoilla 
(esi merkiksi etu- ja sukunimi 
ja puhelinnumero).  Pyydys-
merkin/polan tulee ulottua 
vähintään 15 cm veden-
pinnan yläpuolelle. Jos käyttää 
lippusalkoa, sen on oltava 
vähintään 40 cm korkea, ja 
siinä on oltava 15 cm:n lippu. 
Merkitse verkkosi samanlai-

silla merkeillä, jotta verkon 
linja näkyy myös uistelijoille.  
Rapumerroissa riittää 5 cm:n 
korkuinen koho. 
Renkajärveen on istutettu järvi-
taimenta, kuhaa ja siikaa. Osa 
järvitaimenista on varustettu 
keltaisella, selkäevän tyvessä 
kiinni olevalla kalamerkillä. Jos 
merkitty kala jää pyydykseesi, 
mittaa sen pituus ja paino ja 
ilmoita tiedot merkissä olevan 
numeron kanssa Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitokselle 
(www.rktl.fi), joka on nykyisin 
Luonnonvarakeskuksen osasto.
Taimen viihtyy Renkajärvessä: 
saaliiksi on saatu viimeisen 2,5 
vuoden aikana 58 merkittyä 
taimenta 400 merkitystä.
Järvitaimenen alamitta on 
50 cm. Kuhan alamitta on 42 
cm. Alamittainen kala on aina 
laskettava pois.

Lähes kaikki eli yli kymmenen osakas-
kuntaa on vuokrannut nimellisellä 
vuokralla vesialueensa Renkajärven 
kalastusyhdistykselle. Yhdistyksellä on 
koulutetut kalas tusvalvojat ja se käyttää 
kaikki kalastuksenhoitomaksut kalas-
tuksen hoitoon ja poikasistutuksiin. 
Hoitomaksu on 15 e/talous  ja se makse-
taan Renkajärven kalastus yhdistyksen 
tilille FI24 4260 0010 0561 55.  

Kalastusyhdistyksen lupa ei kuitenkaan 
kata Hyrvälän osakaskunnan vesialuetta 
Renkajärven eteläosassa eikä Katinalan 
osakaskunnan aluetta Kynnösjärvellä. 
Kalastusyhdistyksen huhti-toukokuussa 
postilaatikkoihin ja ilmoitustauluille  
jakamassa tiedotteessa on kartta näistä 
vesialueista. Tavoitteena on saada myös 
nämä vesialueet kalastusyhdistyksen 
toiminnan piiriin.

Kuva: Henri Pasanen



Rimmilässä vietetään juhannusta: 
aattona lipunnosto ja kesäisiä lauluja  
klo 18.00 sekä juhannuspäivänä perin-
teinen lentisottelu klo 15.00. 
Lasten yleisurheilukisat ovat 2.7. 
Kisoissa on hupilaji myös aikuisille. 
Tarkempaa tietoa Rimmilän ilmoitus-
tauluilla. Järjestäjänä kyläyhdistys.
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----- RENKAJÄRVELÄISEN PARAKRAAHVIT -----
* Hoira järvees ku kaivoos
* Lotraa likavetes puhtaaks viimesten oortninkien mukaan
* Raapi mettääs varoe, ettei eliksiirit valu jorpakkoon
* Anna tähtees muhia mullaks äläkä haaskaa rahaas keinosontaan
* Noo keruupaikat on seurun viimesiä palaveluja, käytetää eres niitä
* Pese pyykkis, mattos ja autos vähä syriässä järvestä
* Osta mierompaa soopaa
* Soura ittes kuntoon taikka hanki sähköne perätuuppari
* Nauti puhtosesta, koreesta ja hiliasesta Renkajärvestä!

Jos et ole vielä Renkajärven 
suojelu   yhdistyksen jäsen, liity nyt!

Vuosimaksu on 15 e, tilinumero: 
FI18 3636 3010 7934 79

Voit maksaa samalla useamman 
henkilön jäsenyyden. 

Kirjoita viestiin jäsenten nimet ja 
sähköpostiosoitteet.

Facebook-ryhmämme on 
“renkajärveläiset”. 

Nettisivut osoitteessa  
www.renkajarvi.fi 

Kuva: Matti Hänninen

Vuohiniemen rukoushuoneella:
• Su 26.6. juhannusmessu
• To 14.7. Mika ja Virpi Juppalan  

musiikki-ilta.
Rimmin rukoushuoneella:

• Su 21.8. Hämeenlinnan kaupungin-
orkesterin Luonto ja vesi -konsertti.



Kahdeksas Renkajärvi-kalenteri tulee 
myyntiin kesäjuhlilla lauantaina 30.7.2016
Jälleen upea seinäkalenteri 10 eurolla: 
13 kuukautta vuoden hinnalla! Elokuun 
alusta vuoden 2017 elokuun loppuun 
saakka! 
Kalenterin kuvat ovat muistoja 70- ja 
80-luvuilta. Vielä ehdit lähettämään 
kuvia - katso ohjeet tämän tiedotus-
lehden sivulta.

Kalenterin voit tilata myös ennakkoon 
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen  
mansu@me.com. Varmista, että saat 
omasi!

Kesäjuhlilla nähdään! 
Lauantaina 30.7. kello 17
Rimmin urheilukentällä

Kesäjuhlilla myynnissä myös  
Renkajärvi-postikortteja! 

www.renkajarvi.fi ja Facebook/renkajärveläiset

Renkajärvi-kalenteri
1.8.2015 - 31.8.2016

Kalenterin kuvat ovat yhdistyksen järjestämän valokuvakilpailun satoa. Kannen kuva: Matti Hänninen.


