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RENKAJÄRVEN SUOJELUYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 
 
 
Yhdistyksen toiminnan keskeisiä alueita vuoden 2010 aikana ovat olleet järven hoidon suunnittelu ja sen 
toteuttaminen, tiedotus sekä jäsen- ja varainhankinta. Vuoden alussa määriteltiin yhdistykselle seuraavat 
vuoden tavoitteet: vesinäytteiden analysointi, järven vedenkorkeuden, sademäärien ja veden 
syvyysnäkyvyyden seuranta, hoitosuunnitelman mukaisten toimenpiteiden aloittaminen (lietetaskut, 
tehokalastus, lannoituksen haittojen eliminointi, vesikasvuston poisto, jätevesikartoitus ja viemäröintien 
korjaamisesta tiedottaminen), aktiivinen tiedotus ja jäsenmäärän nostaminen 200:een. Lähes kaikissa 
tavoitteissa on edistytty merkittävästi tai ne on kokonaan saavutettu. 
 

 
Järven tila 
Hämeenlinnan kaupunki otti vesinäytteitä Vuohiniemen mittauspisteestä.. Suojeluyhdistys otti näytteitä 
keväällä suurimmista Renkajärveen laskevista ojista (Saastamoisenoja, Sitturinoja, Ruokosuonoja, 
Sälinoja ja Pajustonoja). Analyysitulokset ovat nähtävissä yhdistyksen web-sivuilla. Järven tila on 
pysynyt hyvänä, sekä fosfori että typpiarvot ovat edelleen hyvällä tasolla – kokonaisfosforin (jonka 
määrä on kriittisin) pitoisuus näyttää laskevaa trendiä, mikä on erittäin hyvä kehityssuunta . Järven 
pohjan happitilanne näyttää myös parantuneen. Kesällä 2009 tehdyn koekalastuksen raportin 
perusteella Renkajärven ekologinen tila on erinomainen.  

 
 
Vedenkorkeuden, sademäärien ja syvyysnäkyvyyden mittaaminen 
Kari Pakarisen toimesta vedenkorkeuden, sademäärien ja syvyysnäkyvyyden seurantaa jatkettiin 
systemaattisesti ja tiedot toimitettiin ympäristöhallinnolle. Sekä vedenkorkeuden, sademäärien että 
syvyysnäkyvyyden mittaustulokset ovat nähtävillä suojeluyhdistyksen web-sivuilta. 
 
 
Hoitosuunnitelma ja sen mukaisten toimenpiteiden aloittaminen 
Renkajärven hoitosuunnitelma valmistui tammikuussa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojelu-
yhdistyksen tekemänä. Hoitosuunnitelma suositteli viittä eri toimenpidettä: 
     Lietetaskut 
     Saastamoisenojan lietetasku on suunniteltu Metsäkeskuksen toimesta ja ELY-keskus on hyväksynyt     
     suunnitelman. Lietetasku pyritään rakentamaan vuoden 2011 alkupuolella. 
 
     Tehokalastus 
     Vuoden 2009 kesällä tehdyn kalastustutkimuksen raportti valmistui toukokuussa. Sen mukaan 
     järvessä ei ole liikaa roskakalaa, eli tehokalastus ei ole tarpeen tällä hetkellä. 
 
     Lannoituksen haitat 
     Lannoituksen osalta ei ole käynnistetty erityistä tietoiskua paitsi kesällä 2010 julkaistu    
     ”Renkajärveläisen parakraahvit” neuvoo asukkaita myös lannoituksen osalta. 
 
     Vesikasvuston poisto 
     Hallitus päätti hankkia vesikasvustoleikkurin vuoden 2011 keväällä. 
  
     Jätevedet 
     Valtiovallan taholta tarkennetaan jätevesiasetusta kevään 2011 aikana. Suojeluyhdistys tiedottaa  
     tarkennetuista vaatimuksista asioiden selkiydyttyä. 
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Aktiivinen tiedottaminen 
Suojeluyhdistyksen pääasiallisena tiedotuskanavana toimii yhdistyksen oma web-sivusto 
www.renkajarvi.fi. Vuoden 2010 aikana sivustolle saatiin Markku Kuivalahden toimesta runsaasti uutta, 
alueeseen liittyvää aineistoa, historiakatsauksia ja paikallisia haastatteluja. Yhdistys julkaisi kesällä 
”Renkajärveläisen parakraahvit”, jossa on tiiviissä muodossa paikallismurteella ohjeet, miten järvemme 
saadaan pysymään puhtaana. 
Tiedoitusvälineisiin yhdistys onnistui pääsemään kaksi kertaa: Viikkouutisissa 7.5. otsikolla ”Puhtaassa 
Renkajärvessä kelpaa kuikan uiskennella” ja Hämeen Sanomissa 26.9. otsikolla ”Renkajärveläiset 
haluavat säilyttää järvensä hyvänä”. 
 
 
Jäsenhankinta 
Suojeluyhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2010 lopussa 203 henkilöjäsentä ja 1 yritysjäsen. 
Yhdistyksen tavoitteena oli vuoden aikana saada jäsenmäärä kasvamaan 200:een, joka tavoite siis 
saavutettiin.  

 
 
Varainhankinta 
Suojeluyhdistyksen tulonlähteitä vuoden 2010 aikana olivat yhdistyksen jäsenmaksut, Renkajärven 
kesäjuhlien tuotto ja Renkajärvi-kalenteri -projektista saadut mainos- ja kalenterimyyntitulot.  
 
 
Vuosikokous  
Yhdistyksen toinen säännönmukainen vuosikokous pidettiin 29.01.2010 Vuohiniemen rukoushuoneella, 
paikalla oli 21 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen aluksi Sanni Manninen-Johansen kertoi Vanajavesi-
hankkeesta.. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntömääräiset asiat, mukaan lukien uuden 
hallituksen valinta. Yhdistyksen jäsen- ja liittymismaksut päätettiin pitää entisinä (ei liittymismaksuja, 
henkilöjäsenen vuosimaksu 10€, yhteisöjäsenen vuosimaksu 50€). 
 
 
Renkajärven kesäjuhlat  
Heinäkuun 31. päivänä suojeluyhdistys järjesti Rimmilän kyläyhdistyksen kylätalolla Renkajärven 
kesäjuhlat kolmannen kerran – juhliin oli tällä kertaa saatu varsin runsas ja nimekäs esiintyjäkaarti. 
Juhliin osallistui noin 150 henkilöä - kiitos järjestelyistä talkooväelle ja kiitokset arpajais-palkintojen 
lahjoittajille. Kesäjuhlassa julkistettiin jälleen Renkajärvi-aiheisen valokuvauskilpailun tulokset – parhaat 
valokuvaa palkittiin. Valokuvauskilpailun osanottajien kuvia käytettiin kesäjuhlassa julkistetussa 
Renkajärvi-kalenterissa, jota myytiin 9 euron kappalehintaan. Kalenteria tehtiin nyt 200 kpl painos, joka 
jälleen myytiin loppuun. Valokuvauskilpailu ja Renkajärvi-kalenterin teko päätettiin uusia taas vuonna 
2011. Kesäjuhlassa luovutettiin toisen kerran ”Vuoden ympäristöteko Renkajärven hyväksi” –palkinto. 
Palkinnon sai Markku Kuivalahti Renkajärven alueen historiatiedon keräämisestä ja julkistamisesta.. 
 
 
Yhdistyksen talous 
Yhdistyksen talous on kolmannen toimintakauden jälkeen tasapainossa. Tuloja kertyi – jäsenmaksuista, 
kesäjuhlien tuotosta, kalenteriprojektista – yhteensä noin 3000 euroa. Lahjoituksia yhdistys sai 
kesäjuhlien leivonnaisia varten sekä lukuisia arpajaispalkintoja kesäjuhlien arpajaisiin. Tilinpäätös 
osoittaa vuoden 2010 lopussa noin 730 euron ylijäämää, joka varataan Renkajärven hoitosuunnitelman 
mukaisia hankkeita varten. 
 
Pääasialliset menot olivat laskuojien vesianalyysien kustannukset, hoitosuunnitelman loppuerä, 
laskeutusallas-suunnitelman teko, ”Renkajärveläisen parakraahvit” -huoneentaulun painatus-
kustannukset sekä yhdistyksen internet- ja postimaksut. 
 

http://www.renkajarvi.fi/
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Yhdistyksen hallitus ja tilintarkastajat 
 
Yhdistyksen hallitukseen valittiin vuosikokouksessa seuraavat yhdistyksen jäsenet: Matti Peltola pj., 
Aulikki Nummenpää varapj., Markku Kuivalahti siht., Leena Louhiala-Salminen taloudenhoit., Erkki-
Sakari Harju, Juha-Pekka Honkasaari, Velimatti Kunnaala, Perttu Laaksonen, Raija Lindqvist, Olavi 
Luurila, Pentti Mansukoski, Kari Pakarinen. 
 
Tilintarkastajina vuonna 2010 ovat toimineet Esko Prittinen ja Timo Laaksonen sekä varatilintarkastajina 
Maritta Mansukoski ja Pekka Karhunen. 
 
Hallitus on kokoontunut vuoden 2010 aikana 6 kertaa: 15.1., 30.1., 23.4., 11.6., 30.7., ja 17.9. 
 

 
 
 
 
Hämeenlinnassa 14.01.2011 
 
 
Renkajärven suojeluyhdistys ry:n hallitus 
 
 
 
puolesta    puolesta 
Matti Peltola, yhdistyksen puheenjohtaja  Markku Kuivalahti, yhdistyksen sihteeri 


