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RENKAJÄRVEN SUOJELUYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 
 
Yhdistyksen toiminta on vuoden 2009 aikana painottunut järven tilan analysointiin, järven jatkohoidon 
suunnitteluun, tiedotukseen sekä jäsen- ja varainhankintaan.  
Vuoden alussa määriteltiin yhdistykselle vuoden 2009 tavoitteet: vesinäytteiden analysointi, järven 
kalakannan arviointi, Renkajärven vedenkorkeuden, sademäärien ja veden syvyysnäkyvyyden seuranta, 
Renkajärven hoitosuunnitelman teettäminen, selvitys mahdollisista suurimpien laskuojien saostusaltaista, 
jätevesikartoitus ja viemäröintien korjaamisesta tiedottaminen, aktiivinen tiedotus ja jäsenmäärän 
nostaminen 175:een. Lähes kaikkien tavoitteiden osalta voidaan sanoa, että niissä on joko edistytty 
merkittävästi tai ne on kokonaan saavutettu. 
 

Järven tilan analysointi ja kalakanta 
Hämeen ympäristökeskus otti vesinäytteitä Mäntyniemen mittauspisteestä kolmesti vuoden aikana ja 
Hämeenlinnan kaupunki otti näytteitä Kynnösjärvestä. Suojeluyhdistys otti näytteitä keväällä 
suurimmista Renkajärveen laskevista ojista (Saastamoisenoja,  Sitturinoja, Ruokosuonoja ja 
Pajustonoja). 
 
Järven veden tila on pysynyt hyvänä, sekä fosfori että typpiarvot ovat edelleen hyvällä tasolla. Järven 
pohjan happitilanne näyttää parantuneen. Kynnösjärven vesi on edelleen selvästi ruskehtavaa johtuen 
sitä ympäröivistä soista.  
 
Ympäristökeskuksen toimesta Renkajärvellä tehtiin heinäkuussa syväluotaus, jonka tulokset ilmestyvät 
peruskarttoihin 2010…2011.  
 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos suoritti heinäkuussa järvellä koekalastuksen, jonka tulokset 
saadaan tietoon vuoden 2010 aikana. Ennakkotietona ilmeni, että järvessä ei ole roskakala ongelmaa, 
joka voisi aiheuttaa järvessä rehevöitymistä. 
 
Vedenkorkeuden, sademäärien  ja syvyysnäkyvyyden mittaaminen 
Kari Pakarisen toimesta vedenkorkeuden, sademäärien ja syvyysnäkyvyyden seurantaa jatkettiin 
systemaattisesti ja tiedot toimitettiin Hämeen ympäristökeskukseen. Sekä vedenkorkeuden, 
sademäärien että syvyysnäkyvyyden mittaustulokset ovat nähtävillä suojeluyhdistyksen web-sivuilta. 
 
Renkajärven hoitosuunnitelma 
Suojeluyhdistys tilasi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistykseltä Renkajärven 
hoitosuunnitelman. Suunnitelma valmistuu tammikuun 2010 loppuun mennessä. Hoitosuunnitelma 
antaa hyvän pohjan mm. mahdollisten saostusaltaiden suunnittelulle yhdessä maanomistajien ja 
Metsäkeskuksen kanssa. 
 
Jätevesikartoitus ja viemäröintien korjaamisesta tiedottaminen  
Suojeluyhdistyksen tavoitteena ollut tiedottaminen viemäröinnin uusista vaatimuksista (vuoteen 2014 
mennessä) ei toteutunut kauden aikana. Tavoite siirrettiin vuoteen 2010. 
 
Aktiivinen tiedottaminen 
Suojeluyhdistyksen pääasiallisena tiedotuskanavana toimii yhdistyksen oma internet sivusto 
www.renkajarvi.fi, joka on kehitetty edelleen. Markku Kuivalahden toimesta sivuille on saatu runsaasti 
paitsi Renkajärven suojeluun, myös koko seutukuntaan liittyvää aineistoa. 
 
Jäsenhankinta 
Suojeluyhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2009 lopussa 186 henkilöjäsentä ja 1 yritysjäsen. 
Yhdistyksen tavoitteena oli vuoden aikana saada jäsenmäärä kasvamaan 175:een, joka tavoite siis 
saavutettiin selvästi. Jäsenmäärän kasvu osoittaa alueen vaki- ja kesäasukkaiden kiinnostuksen 
Renkajärven suojelusta.  
 

http://www.renkajarvi.fi/�
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Varainhankinta 
Suojeluyhdistyksen tulonlähteitä vuoden 2009 aikana olivat yhdistyksen jäsenmaksut, Renkajärven 
kesäjuhlien tuotto ja Renkajärven-kalenteri projektista saadut mainos- ja kalenterimyyntitulot. Yhdistys sai 
vuoden aikana myös Hattulan kunnalta 1000€ avustuksen järven hoitosuunnitelman tekemiseen. 
 
Vuosikokous  
Yhdistyksen ensimmäinen säännönmukainen vuosikokous pidettiin 30.01.2009 Vuohiniemen 
rukoushuoneella, paikalla oli noin 40 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen aluksi Heli Jutila piti alustuksen 
aiheesta ”Renkajärven tila 2008, ehdotuksia suojeluyhdistyksen aktiviteeteiksi”. Kokouksessa käsiteltiin 
yhdistyksen sääntömääräiset asiat. 
Yhdistyksen jäsen- ja liittymismaksut päätettiin pitää entisinä (ei liittymismaksuja, henkilöjäsenen vuosimaksu 
10€, yhteisöjäsenen vuosimaksu 50€). 
 
Renkajärven kesäjuhlat  
Heinäkuun 25. päivänä suojeluyhdistys järjesti edellisvuoden tapaan Rimmilän kyläyhdistyksen kylätalolla 
Renkajärven kesäjuhlat. Juhlien tarkoitus oli - paitsi pitää yhdessä hauskaa – toimia informaatiokanavana 
yhdistyksen jäsenten välillä. Juhliin osallistui noin 140 henkilöä. Tilaisuuden tuotto oli noin 500 euroa, kiitos 
talkooväen ja arpajaispalkintojen lahjoittajien. 
Kesäjuhlassa julkistettiin keväällä julistetun Renkajärvi-aiheisen valokuvauskilpailun tulokset – 5 parasta 
valokuvaa palkittiin. 
Valokuvauskilpailun osanottajien kuvia oli käytetty kesäjuhlassa julkistettuun Renkajärvi-kalenteriin, jota 
myytiin 9 euron kappalehintaan. Kalenteria oli tehty 100 kpl painos, joka myytiin loppuun viikko kesäjuhlien 
jälkeen. Hallitus päätti lokakuun kokouksessaan, että sekä valokuvauskilpailu että Renkajärvi-kalenterin 
painatus uusitaan vuonna 2010. 
Kesäjuhlassa luovutettiin myös ensimmäisen kerran ”Vuoden ympäristöteko Renkajärven hyväksi” –palkinto. 
Palkinnon saivat Pentti ja Inkeri Sotkasiira. 
 
Yhdistyksen talous 
Yhdistyksen talous on toisen toimintakauden jälkeen hyvin tasapainossa. Tuloja kertyi – jäsenmaksuista, 
kesäjuhlien tuotosta, kalenteriprojektista ja Hattulan kunnan avustuksesta – yhteensä noin 3900 euroa. 
Lahjoituksia yhdistys sai kesäjuhlien leivonnaisia varten sekä lukuisia arpajaispalkintoja kesäjuhlien 
arpajaisiin. Tilinpäätös osoittaa vuoden 2009 lopussa noin 1900 euron ylijäämää, joka varataan Renkajärven 
hoitosuunnitelman toteutusta varten. 
 
Pääasialliset menot olivat laskuojien vesianalyysien kustannukset, hoitosuunnitelman ensimmäinen erä ja 
yhdistyksen internetmaksut. 
 
 
Yhdistyksen hallitus ja tilintarkastajat 
 
Yhdistyksen hallituksessa ovat jatkaneet hallituksen kaksivuotiskauden toisella puoliskolla seuraavat 
yhdistyksen jäsenet: Matti Peltola pj., Aulikki Nummenpää varapj., Markku Kuivalahti siht., Leena Louhiala-
Salminen taloudenhoit., Kari Eskola, Tapani Hellstén, Juha-Pekka Honkasaari, Erkki Lindqvist, Matti 
Lindqvist, Timo Laaksonen, Olavi Luurila, Kari Pakarinen. 
 
Tilintarkastajina vuonna 2009 ovat toimineet Esko Prittinen ja Raija Lindqvist sekä varatilintarkastajina Erkki-
Sakari Harju ja Pekka Karhunen. 
 
Hallitus on kokoontunut vuoden 2009 aikana 5 kertaa: 16.1., 31.1., 4.5., 17.7. ja 9.10. 
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Hämeenlinnassa 15.01.2010 
 
 
Renkajärven suojeluyhdistys ry:n hallitus 
 
 
 
puolesta    puolesta 
Matti Peltola, yhdistyksen puheenjohtaja  Markku Kuivalahti, yhdistyksen sihteeri 


