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RENKAJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 
 
 
Vuoden 2013 alussa määriteltiin yhdistykselle seuraavat vuoden tavoitteet: järven tilan analysointi (järven 
vedenkorkeuden, sademäärien ja veden syvyysnäkyvyyden seuranta, sedimenttitutkimuksen jälkihoito), 
hoito- ja kunnostustoimenpiteet (pitkän tähtäimen tavoitteena näkösyvyyden parantaminen, 
laskeutusaltaiden rakentaminen, jätevesijärjestelmien uusimisen tukeminen) sekä aktiivinen tiedotus ja 
jäsenmäärän pitäminen 200:ssa.  

 
Järven tila 
    Vedenkorkeuden, sademäärien ja syvyysnäkyvyyden mittaaminen 
    Kari Pakarisen toimesta vedenkorkeuden, sademäärien ja syvyysnäkyvyyden seurantaa jatkettiin ja   
    tiedot toimitettiin ympäristöhallinnolle. Sekä vedenkorkeuden, sademäärien että syvyysnäkyvyyden  
    mittaustulokset ovat nähtävillä suojeluyhdistyksen web-sivuilta. 
    Sedimenttitutkimuksen jälkihoito 
    Elokuussa 2012 oli järven pohjasta otettu sedimenttinäytteet. Toukokuussa 2013 pidetyssä suojelu- 
    yhdistyksen infotilaisuudessa sedimenttitutkimuksen tuloksia esitteli Hanna Alajoki Kokemäenjoen  
    vesistön vesiensuojeluyhdistyksestä. Hanna Alajoen ja tutkimuksen viesti oli: ”Järvi on  
    hyväkuntoinen, mutta hyvän tilan säilyttämiseksi on tarpeellista pitää kaikenlainen kuormitus  
    mahdollisimman alhaisena”. 

 
Hoito- ja kunnostustoimenpiteet 
     Pitkän aikavälin tavoite 
     Konkreettisena pitkän aikavälin tavoitteena on järven näkösyvyyden parantaminen. Tavoitteeksi   
     asetettiin vuonna 2011 näkösyvyys elokuussa mitattuna (3.5m elokuussa 2020, ja 4.0m elokuussa  
     2030). Vuoden 2013 mittaustulosten perusteella tavoite on haastava. Eri vuosien eri kuukausien  
     erilaiset sademäärät aiheuttavat melkoista vaihtelua näkösyvyyden arvoissa. 
     Laskeutusaltaat 
     Järven 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. 
     Kauden aikana Ruokosuonojaan rakennettiin allas Mauri Luurilan toimesta. Hanketta tuki  
     suojeluyhdistys kustantamalla täysperävaunullisen sepeliä laskeutusaltaan patojen  
     rakennusaineeksi.   
     Kauden aikana UPM haki toimenpideluvan Pajustonojan laskeutusaltaiden rakentamista varten –  
     rakentaminen tapahtunee vuoden 2014 aikana. 
     Sitturinojan allaspaikkoja katselmoitiin kesäkuussa Metsäkeskuksen edustajan kanssa Peurasuon  
     eteläpuolelle. Kuluvan vuoden aikana selvinnee, saadaanko ko. altaiden rakentamiseen avustusta  
     Metsäkeskuksen kautta. 
     Jätevesijärjestelmien uusimisen tukeminen 
     Suojeluyhdistys ilmoitti toukokuun infotilaisuudessa, että yhdistys kustantaa jätevesineuvojan  
     tekemän kiinteistökatselmuksen sellaisen haluaville – valitettavasti yhtään kiinnostunutta ei kauden  
     aikana ilmaantunut. 
 
Aktiivinen tiedottaminen 
Suojeluyhdistyksen pääasiallisena tiedotuskanavana toimii yhdistyksen oma web-sivusto 
www.renkajarvi.fi. Markku Kuivalahden toimesta sivustolle saatiin taas vuoden aikana runsaasti 
mielenkiintoista ja uutta - järveen, sen lähialueeseen sekä seudun ihmisiin liittyvää aineistoa. 
Suojeluyhdistys järjesti toukokuussa jäsenilleen infotilaisuuden, johon osallistui noin 20 renkajärveläistä. 
Tilaisuudessa Hanna Alajoki Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksestä kertoi 
sedimenttitutkimuksista yleensä ja oman järvemme ko. tutkimuksen tuloksista. 
Jäsenhankinta 
Suojeluyhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2013 lopussa 212 henkilöjäsentä ja 1 yritysjäsen. 
Yhdistyksen tavoitteena oli vuoden aikana saada jäsenmäärä pysymään noin 200:ssa, joka tavoite 
saavutettiinkin. 

 

http://www.renkajarvi.fi/
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Varainhankinta 
Suojeluyhdistyksen tulonlähteitä vuoden 2013 aikana olivat yhdistyksen jäsenmaksut, Renkajärven 
kesäjuhlien tuotto ja Renkajärvi-kalenteri -projektista saadut mainos- ja kalenterimyyntitulot.  
Hyrvälän vesialueen osakaskunta tuki laskuojien laskeutusaltaiden rakentamista 200 euron suuruisella 
avustuksella. 
 
Vuosikokous  
Yhdistyksen neljäs säännönmukainen vuosikokous pidettiin 02.02.2013 Vuohiniemen rukoushuoneella, 
paikalla oli 28 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen aluksi Erkki-Sakari Harju esitelmöi aiheesta ”1700-luvun 
sotilaskartoitus Hämeenlinnan ja Rengon välisellä alueella” ja Mika Soramäki toi kokouksen osallistujille 
tervehdyksenä Vanajavesikeskuksen juhlakirjan "Elämää vedestä". Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen 
sääntömääräiset asiat. Yhdistyksen jäsen- ja liittymismaksut päätettiin pitää entisinä (ei liittymismaksuja, 
henkilöjäsenen vuosimaksu 10€, yhteisöjäsenen vuosimaksu 50€). 

 
Renkajärven kesäjuhlat  
Heinäkuun 27. päivänä suojeluyhdistys järjesti Rimmilän kyläyhdistyksen kylätalolla Renkajärven 
kesäjuhlat kuudennen kerran – juhliin oli jälleen saatu hyvä esiintyjäkaarti. Juhliin osallistui noin 150 
henkilöä - kiitos järjestelyistä talkooväelle ja kiitokset buffet tuotteiden ja palkintojen lahjoittajille. 
Kesäjuhlassa julkistettiin vanhojen Renkajärvi-aiheisten valokuvien keräyskilpailun tulokset – parhaat 
valokuvat palkittiin. Kerättyjä kuvia käytettiin kesäjuhlassa julkistetussa Renkajärvi-kalenterissa. 
Suositusta kalenterista tehtiin 250 kpl painos. Viidennen kerran ”Vuoden ympäristöteko Renkajärven 
hyväksi” –palkinnon saajan nimi julkistettiin kesäjuhlilla. Palkinnon sai Hämeen ympäristötoimesta Heli 
Jutila, jonka panos on ollut merkittävä sekä Renkajärven luonnon tutkimisessa että Renkajärven 
suojeluyhdistyksen toiminnan alkuun saattamisessa ja toiminnan kehittämisessä. 

 
Yhdistyksen talous 
Yhdistyksen talous on edelleen hyvin tasapainossa. Tuloja kertyi – jäsenmaksuista, kesäjuhlien 
tuotosta, kalenteriprojektista ja Hattulan kunnan tuesta – yhteensä noin 3500 euroa. Lahjoituksia 
yhdistys sai kesäjuhlien buffet myyntiin sekä lukuisia palkintoja kesäjuhlien kilpailuihin ja arpajaisiin. 
Tilinpäätös osoittaa vuoden 2013 lopussa noin 500 euron ylijäämää. Yhdistyksen varat vuoden lopussa 
ovat 3976,99 euroa. 
Pääasiallisin menoerä tilikauden aikana oli Ruokosuonojan laskeutusaltaan rakentamisen tukeminen. 

 
Yhdistyksen hallitus ja tilintarkastajat 
Yhdistyksen hallituksessa ovat toimineet: Matti Peltola pj., Aulikki Nummenpää varapj., Markku 
Kuivalahti siht., Matti Honkajuuri taloudenhoit., Leena Louhiala-Salminen, Erkki-Sakari Harju, Juha-
Pekka Honkasaari, Perttu Laaksonen, Raija Lindqvist, Olavi Luurila, Pentti Mansukoski, Kari Pakarinen. 
 
Tilintarkastajina vuonna 2013 ovat toimineet Timo Laaksonen ja Maritta Mansukoski sekä varalle Eija-
Riitta Gröndahl ja Päivi Lehtovaara. 
Hallitus on kokoontunut vuoden 2013 aikana 4 kertaa: 11.1., 2.2.(järjestäytymiskokous), 10.5. ja 24.10. 
 
 

Hämeenlinnassa 10.01.2014 
 
Renkajärven suojeluyhdistys ry:n hallitus 
 
 
puolesta    puolesta 
Matti Peltola, yhdistyksen puheenjohtaja  Markku Kuivalahti, yhdistyksen sihteeri 
 


