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RENKAJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 
 
Vuoden 2020 alussa vuosikokous päätti asettaa yhdistykselle seuraavat tavoitteet: 
 
Renkajärven ja Renkajoen tilan analysointi sekä hoito ja kunnostustoimenpiteet 
 

• Renkajärven ja Kynnösjärven vedenkorkeuden, sademäärien ja näkösyvyyden seuranta 
kuukausittain. Suojeluyhdistyksen edustaja suorittaa vedenkorkeuden luennan ja toimittaa tiedot 
Hämeen ympäristökeskukseen. 

• Otetaan vesinäytteet pohjoisselän alueelta sekä Renkajoesta sekä järveen laskevista 
Sitturinojasta ja Ruokosuon ojasta. 

• Yhteydenpito Kanta-Hämeen Metsänhoitoyhdistykseen sen varmistamiseksi, että vesiensuojelu 
otetaan aina riittävästi huomioon alueen metsän parannustoimenpiteiden suunnittelussa. 

• Toteutetaan laskeutusaltaat Kadonneensuon ojaan (suunnitteluun ja rakentamiseen on saatu 
avustusta sekä Metsänhoitoyhdistykseltä että ELY-keskukselta) ja Isolta suolta Onkilammiin 
laskevaan ojaan (toteuttajana Metsäkeskus).  

• Selvitetään biohiili- ja puuhakepohjaisen sekä rankanippusuodatuksen käyttöä laskeutusaltaiden 
yhteydessä. Kartoitetaan mahdollisten uusien laskeutusaltaiden tarve ja paikat. 

• Jatketaan Rimminlammen kunnostushanketta. Hankkeeseen on haettu ELY-keskuksesta 
avustusta. 

• Uutena hankkeena Renkajärvellä suoritetaan kesällä 2020 haitallisten vieraslajien kartoitus 
Vanajavesikeskuksen toimesta. 

 
Järven tilan seuranta ja analysointi 
 
 Vedenkorkeuden, sademäärien ja syvyysnäkyvyyden mittaaminen 
 

Kari Pakarinen jatkoi vedenkorkeuden, sademäärien ja syvyysnäkyvyyden mittaamista edellisvuosien 
tapaan. Mittaustiedot toimitettiin ympäristöhallinnolle. Mittaustulokset ovat nähtävissä yhdistyksen 
web-sivuilla. Muiden mittaamia näkösyvyyshavaintoja saatiin Vuohiniemestä ja Rimminlammesta. 
 
Vesinäytteet 
 
Vesinäytteitä otettiin vuoden 2020 aikana Sitturinojasta sekä Vuohiniemestä. 
 

Hoito- ja kunnostustoimenpiteet 
 

Konkreettisena pitkän aikavälin tavoitteena on järven näkösyvyyden parantaminen. Vuonna 2011 
tavoitteeksi asetettiin, että elokuussa mitattuna näkösyvyys on 3,5 m vuonna 2020 ja 4,0 m vuonna 
2040. Kari Pakarisen mittaus elokuussa 2020 oli 2,60 metriä.   
 
Renkajärven 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 laskuojiin. 
 
Kadonneensuon ojan laskeutusaltaan suunnittelu, rahoitus ja rakentaminen siirtyi kokonaisuudessa 
Metsänhoitoyhdistys Kanta-Hämeen vastuulle. Laskeutusaltaan kaivu aloitettiin syyskuussa, mutta se 
jouduttiin keskeyttämään maan märkyyden vuoksi odottamaan pakkasia. Töitä jatketaan sään 
salliessa suunnitelman mukaisesti. Urakoitsijana on Arto Raitala. 
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Metsänhoitoyhdistyksen rakentaman Kadonneensuon ojan laskeutusaltaan jatkoksi on suunniteltu 
biohiilisuodatin.  Suodattimen suunnitteluun ja rakentamiseen on saatu ELY-keskuksen rahoitusta. 
Biohiilisuodattimen kaivuu ja kasaus on tarkoitus tehdä metsänhoitoyhdistyksen urakoiman altaan 
kaivuun perään vuoden 2021 aikana. 
 

Isosuolta Onkilammeen laskevan ojan laskeutusaltaat siirtyivät Metsäkeskuksen vastuulle. 
Suunniteltu toteutusajankohta on vuosi 2021 
 

Rimminlammin ruoppaus saatiin tehtyä marraskuussa Suomen Rantahuolto Oy:n kelluvalla kalustolla. 
Hanke toteutui Kari Ranniston tekemän suunnitelman mukaisesti. Viereiselle läjitysalueelle siirrettiin 
proomulla noin 250 m³ pohjamutaa. Alueen kiinteistönomistajat osallistuivat ruoppauksen 
rahoittamiseen, minkä lisäksi hankkeeseen saatiin ELY-keskuksen ja Vanajavesikeskuksen rahoitusta.  
 
Toukokuussa suojeluyhdistyksen hallitus teki tarkastuskäynnin vanhimmille laskeutusaltaille.  
Käynnillä selvisi, että Saastamoisenojan allas vaatii puhdistusta. Altaan tyhjennyksen teki alueen 
maanomistaja Joni Niininen kaivinkoneella syyskuussa. Myös Sitturinojan kääntöpaikan lähistöllä 
oleva allas on täyttymässä. Lisäksi uusi allas tarvittaisiin tien viereen ”rautalähteelle” rautapitoisen 
veden selkeyttämiseksi. Näyttää siltä, että altaiden puhdistus on tehtävä noin 10 vuoden välein. 
 
Syyskuun alussa Heini-Marja Hulkko ELY-keskuksesta ja Suvi Mäkelä Vanajavesikeskuksesta tekivät 
vieraslajikartoitusta Renkajärvestä. Joitakin vesiruttoesiintymiä löytyi ja niitä kannattaa seurata 
tiiviisti ja aina löydettäessä nyppiä pois (esim. haravalla tms.) ja tuoda maarannalle. Samalla 
kannattaa seurata myös isosorsimoa, vaikka onneksi sitä ei järvellä lainkaan havaittu. 
 
Vanajavesikeskuksen vesijaosto tutustui Renkajärven ympäristöön 18.9. Ennen Vuohiniemen 
rukoushuoneella pidettyä kokousta vierailtiin Vapon Väärälamminsuolla, ja kuultiin Vapon 
vesistötarkkailuista sekä Väärälamminsuon turpeentuotantoalueen ratkaisuista. 
 

 
Tiedotus ja jäsenistö  

  
Suojeluyhdistyksen pääasiallisena tiedotuskanavana toimivat yhdistyksen omat nettisivut osoitteessa 
www.renkajarvi.fi. Markku Kuivalahden toimesta sivustolle saatiin taas vuoden aikana runsaasti 
mielenkiintoista uutta luettavaa. Kaikki järven mittaus- ja seurantatiedot ovat luettavissa 
nettisivuilta.  
  
Facebook-ryhmän ”Renkajärveläiset” kautta tiedotetaan myös yhdistyksen toiminnasta samalla, kun 
se tarjoaa vapaan keskustelufoorumin järveen ja sen ympäristöön liittyvissä asioissa. Ryhmän suosio 
kasvoi, ja kertomusvuoden lopussa jäseniä oli 517. Toukokuussa julkaistiin järjestyksessä seitsemäs 
Renkajärvi-tiedotuslehti, joka pyrittiin jakamaan kaikkiin järven ympäristön kiinteistöihin.  
 

Jäsenhankinta  
  

 Suojeluyhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2020 lopussa seuraava: 48 henkilöjäsentä, 44 perhekuntaa 
ja 1 yritysjäsen. Kaikki eivät ilmoittaneet perhekunnan lukumäärää, mutta sen oletetaan vaihtelevan 
3 - 10 jäsenen välillä. Jäsenmaksukertymä oli 2040 euroa. Yhdistyksen tavoitteena oli vuoden aikana 
saada jäsenmäärä pysymään yli 200:ssa. Se onnistui hyvin mökki- tai perhekunta -maksuluokan 
ansiosta. 
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Varainhankinta  

  
 Suojeluyhdistyksen tärkeimmät tulonlähteet vuoden 2020 aikana olivat Renkajärven hankkeisiin 

saadut avustukset, yhdistyksen jäsenmaksut, sekä Renkajärvi-kalenteri-projektista saadut mainos- ja 
kalenterimyyntitulot. Covid-19-pandemian takia muut tuotot jäivät hyvin vähäisiksi. Katsausvuodella 
yhteistyökumppani Elfhill Oy teki myös Renkajärvi-aiheisia joulukortteja, joiden myyntituotoista osa 
lahjoitetaan yhdistykselle. 

 
Renkajärven kesäjuhlat peruttiin, mutta kalentereita myytiin 
  
 Heinäkuun 25. päiväksi suunnitellut Renkajärven 11. kesäjuhlat jouduttiin peruuttamaan vallinneen 

koronatilanteen vuoksi. Renkajärvi-kalentereita haluttiin kuitenkin myydä ja niitä myytiin 25.7. 
Rimmilässä, Vuohiniemessä ja Salmella. Kiinnostus oli hyvä, ja 250 kappaleen painos lähes 
loppuunmyytiin päivän aikana. Samana päivänä julkistettiin jälleen valokuvakilpailun tulokset – tällä 
kertaa kilpailun voitti Matti Hänninen. 

 
Vuohiniemen rukoushuone  
  
 Suojeluyhdistys omistaa Vuohiniemen rukoushuoneen ja hoitaa sen aktiviteetteja ja ylläpitoa. 

Rukoushuoneen rahaliikenne ja kirjapito hoidetaan erillisenä yhdistyksen suojelutoiminnan 
rahaliikenteestä ja kirjanpidosta sen varmistamiseksi, että Renkajärven suojelua varten hankitut varat 
käytetään jatkossakin nimenomaan järven hyväksi. 

 
Jumalanpalvelukset, konsertit ja muut tapahtumat  
  

Covid-19-pandemia muutti Vuohiniemen rukoushuoneelle suunniteltujen konserttien ja tilaisuuksien 
toteutusta. Konsertit peruttiin samoin Hattulan seurakunnan järjestämiä tilaisuuksia ei pidetty. 
Hämeenlinnan kaupunginorkesterin VI Renkajärvi -konsertti pystyttiin kuitenkin järjestämään 30.8. 
osallistujamäärää rajoittamalla. Konsertti pidettiin Rengon kirkossa ja siihen osallistui noin 70 
henkilöä. Juontajana sekä laulu- ja saksofoni -solistina oli Hannu Lehtonen. 
 
Hattulan kunnan liikuntatoiminta järjesti rukoushuoneella tai sen piha-alueella jumppaa 
koronarajoitusten sallimissa puitteissa. Paikalla on ollut 5–10 jumppaajaa, ja vetäjänä toimii Pia 
Vekka. Suojeluyhdistyksen vuosikokous pidettiin rukoushuoneella ja se toimi pääsääntöisesti 
yhdistyksen hallituksen kokouspaikkana. 
 
Kiinteistön hoito   
  

Vuohiniemen rukoushuone sai maaliskuussa uuden peltikaton, työn toteutti Kattomestarit Oy. 
Arvokas rakennus on nyt suojattu vesisateilta kymmeniksi vuosiksi. Hankkeen kustannus oli 18900 €. 
Hanke rahoitettiin Leader-rahoituksella ja omarahoituksella, jonka osuus on 50 %.  Koska 
omarahoituksen hankkimiseksi suunnitellut konsertit jouduttiin peruuttamaan, hallitus päätyi 
avaamaan erillisen pienkeräystilin. Renkajärveläiset osallistuivat aktiivisesti keräykseen ja sen tuotto 
oli noin 2600 €. Vuoden aikana rukoushuone sai myös muita yksityisiä lahjoituksia. Hattulan 
seurakunta avusti rukoushuoneen toimintaan ja ylläpitoa 3000 €. Näillä varoilla on rakennettu mm. 
pysköintialue, kaadettu ongelmapuita ja korjattu ulkorakennuksen lattiaa. 
 
Hattulan kunnalta saatiin hankekohtaista rahoituslainaa 9450 € maksuliikenteen eriaikaisuuden 
hoitamiseen. Laina on maksettu kokonaisuudessaan takaisin.
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Rukoushuoneen talous  
  

Tilaisuuksien bruttotuotot ja lahjoitukset olivat yhteensä 12903,85 euroa. Menot olivat 20022,00 
euroa ja Rukoushuoneen tulos oli 7118,15 euroa alijäämää tilikaudelta. 
 

 
Vuosikokous   

  

Yhdistyksen kahdestoista sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin 1.2.2020 Vuohiniemen 
rukoushuoneella, ja paikalla oli 17 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen aluksi Olli Lukanniemi 
Metsäkeskuksesta piti esityksen aiheesta ”Kuormitus kuriin puunrangoilla”. Kokemuksia puuaineksen 
hyödyntämisestä valumavesien puhdistamisessa. Yhdistyksen henkilöjäsenten vuosimaksuksi 
päätettiin 10 euroa, perhe- tai mökkikunnan kiinteistökohtaiseksi jäsenmaksuksi 30 euroa ja 
yhteisöjäsenen maksuksi 50 euroa, liittymismaksuja ei peritä. 
 

 

Yhdistyksen talous  
  
 Suojelutoiminnan pääasialliset tuotot 19704,91 euroa muodostuivat tilikautena jäsenmaksuista, 

kalenterin myynnistä ja avustuksista. Suojelutoiminnan kulut olivat 15650,82 euroa. 
Suojelutoiminnan tilinpäätös osoittaa 4054,09 euron ylijäämää.  

 Kun rukoushuoneen alijäämä oli 7118,15 euroa ja suojelutoiminnan ylijäämä 4054,09 euroa on 
yhdistyksen tulos kokonaisuudessaan 3064,06 euroa alijäämäinen.  Yhdistyksen suojelutoimintaan 
käytettävissä olevat varat vuoden lopussa olivat 7620,68 euroa ja rukoushuoneen varat 3458,45 
euroa.  

 
Yhdistyksen hallitus ja toiminnantarkastajat  
  
 Yhdistyksen hallituksessa ovat toimineet: Tuija Engbom (pj.), Erkki-Sakari Harju (varapj.), Aulikki 

Nummenpää, Pentti Mansukoski, Matti Peltola, Markku Kuivalahti (sihteeri), Matti Honkajuuri, Jari 
Kauppi (taloudenhoitaja), Juha-Pekka Honkasaari, Perttu Laaksonen, Raija Lindqvist ja Hannu 
Myllymäki. 

 
 Vuoden 2020 toiminnantarkastajina on toiminut Päivi Lehtovaara, varalla Eija-Riitta Gröndahl.  
  
 Hallitus on kokoontunut vuoden 2020 aikana kuusi kertaa: 17.1., 1.2.,6.3., 22.5., 26.6. ja 4.9. 

Lisäksi sovituista työn alla olevista asioista on viestitty hallituksen sisällä sähköpostitse. 
 
 

Hattulassa 15.1.2021 
 
Renkajärven suojeluyhdistys ry:n hallitus 
 
 
 
 
 
Tuija Engbom, yhdistyksen puheenjohtaja                             Markku Kuivalahti, yhdistyksen sihteeri 


