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Renkajärven suojeluyhdistys ry sääntöjensä mukaan:
 kerää tietoja järven tilasta ja kaikista siihen vaikuttavista tekijöistä
 kartoittaa järvialueeseen kohdistuvia ympäristöriskejä
 suunnittelee ja toteuttaa Renkajärven alueen hoito- ja kunnostustoimenpiteitä
 ottaa kantaa Renkajärven alueen hankkeisiin
 antaa suosituksia ympäristön ja vesien suojelusta
 tiedottaa aktiivisesti toiminnastaan.
Näiden toteuttamiseksi yhdistys on määritellyt seuraavat aktiviteetit vuoden 2013
tavoitteikseen:

Järven tilan analysointi
1. Renkajärven vedenkorkeuden, sademäärien ja syvyysnäkyvyyden
seuranta kuukausittain. Suojeluyhdistyksen edustaja suorittaa
vedenkorkeuden luennan ja toimittaa tiedot Hämeen
ympäristökeskukseen.
2. Järven pohjasedimenttianalyysin pohjalta määritellään mahdolliset
uudet toimenpiteet
Hoito ja kunnostustoimenpiteet
1. Seurataan pitkän aikavälin tavoitetta mittarina näkösyvyys elokuussa
(3.5m vuonna 2020, 4 metriä vuonna 2030
2. Laskeutusaltaiden rakentaminen, 2 kpl (Ruokosuonoja, X-oja)
3. Jätevesijärjestelmien uusimisen tukeminen.
Tiedotus ja jäsenistö
1. Aktiivinen tiedotus
Suojeluyhdistyksen pääasiallisena tiedotuskanavana toimii
yhdistyksen oma Internet-sivusto www.renkajarvi.fi.
2. Web-sivuston uusinta ja siirto palvelun tuottajan alustalle
3. Suojeluyhdistyksen jäsenmäärän pitäminen noin 200:ssa
4. Infotilaisuus alkukesästä (25.5.) aiheena ”Renkajärven
sedimenttitutkimuksen tulokset”
5. Renkajärven kesäjuhlien järjestäminen kyläyhdistysten kanssa
6. Renkajärvi-aiheisten vanhojen valokuvien kerääminen
7. Renkajärvi-kalenterin julkaisu
8. ”Vuoden ympäristöteko” –palkinnon jakaminen
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Varainhankinta
Suojeluyhdistyksen vuosittaisia tulonlähteitä ovat yhdistyksen jäsenmaksut, Renkajärven
kesäjuhlien ja kalenteri-projektin tuotto. Yhdistyksen toiminnan keskeinen osa on runsas
talkootyön käyttö yhdistyksen aktiviteettien toteuttamisessa.

Hämeenlinnassa 11.01.2013

Renkajärven suojeluyhdistys ry:n hallitus

puolesta
Matti Peltola, yhdistyksen puheenjohtaja

puolesta
Markku Kuivalahti, yhdistyksen sihteeri
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Renkajärven suojeluyhdistyksen tavoitteet 2013
Toimenpiteet
1.

Järven tilan analysointi

1b

Vedenkorkeuden, sademäärien ja
näkösyvyyden mittaus ja raportointi
Pohjasedimenttianalyysin perusteella
määritelty jatkotoimenpiteet

2a
2b

Ruokosuonojan laskeutusaltaan
rakentaminen
UPM:n alueelle ensimmäinen allas

OLu, heinä/2013
MPe, joulu/2013

2c

Sitturinojan altaiden
paikkaehdotukset

ANu, elo/2013

2d
2e

Jätevesijärjestelmien suunnittelun
tukeminen
Kaislaleikkurin lainaus

MKu, joulu/2013
PLa, loka/2013

2f

Suunnitelma Renkajoen patojen
korjauksesta

MPe, joulu/2013

3a

Web-sivujen uusinta

MKu, maalis/2013

3b

Infotilaisuus 25.5.2013

MKu, touko/2012

3c

Vanhojen valokuvien keräys

PMa, kesä/2013

3d

Ympäristöteko palkinto

MPe, heinä/2013

3e

Kesäjuhlat 27.7.2013

LL-S,ANu, heinä/2013

4a

Kalenterin mainokset (6kpl)

PMa, touko/2013

4b

Renkajärvi kalenteri

PMa, kesä/2013

4c

Vesialueiden omistajien ja rahastojen
selvitys

E-SHa, joulu/2013

4d

Jäsenmaksuista informointi ja
jäsenmaksutulojen varmistaminen

MHo, elo/2013

4e

Talousraportointi hallituksen
kokouksissa

MHo, touko/2013

1a

2.

3.

4.

Vastuuhlö, viim.valmis pvm

Hoito- ja
kunnostustoimenpiteet

Tiedoitus ja jäsenistö

Talous ja
varainhankinta

KPa, joulu/2013
MPe, touko/2013

