
Renkajärven suojeluyhdistyksen kesäjuhlan tietokilpailu v. 2013 

Vastaukset. 

 

1. Näkösyvyys Renkajärvessä on elokuussa ollut keskimäärin 2,5 m. Minkä tavoitteen 

suojeluyhdistys on asettanut elokuun näkösyvyydelle vuonna 2020?  

a. 2,5 m  

b. 3,0 m   

c. 3,5 m X 

Tavoite vuoden 2020 näkösyvyydelle on 3,5 m. Tähän tavoitteeseen pyritään muun muassa 

vähentämällä järveen tulevan humuksen määrää rakentamalla saostusaltaat merkittävimpiin 

järveen laskeviin ojiin. 

 

2. Kesämökkiläisten jätevesiasiat on oltava kunnossa viimeistään  

a. Joulukuussa 2015 

b. Maaliskuussa 2016 X   

c. Kesäkuussa 2017 

Haja-asutusalueiden kohdalla takaraja jätevesiasioiden kuntoon saamiseksi on maaliskuu 

2016. 

 

3. Laulussa sanotaan: ”Suopursu kukkii rahkasammalmättähässä vain ja huumaava on tuoksu 

niittyvillan”. Jotain tässä on väärin. 

a. Lauluntekijä ei tunne kasvien nimiä. 

b. Suopursu ei kasva rahkasammaleessa. 

c. Niittyvilla ei tuoksu. X 

Niittyvillalla on siitä erikoinen kukinto, ettei se tuoksu. 

 

4. Renkajärven tilan säilyminen hyvänä edellyttää sitä, ettei järveen tule liikaa ravinteita. Jos 

mökkirannassasi on järven vesirajaan ulottuva nurmikenttä, 

a.  On suositeltavaa, että et lannoita nurmikkoa millään lisälannoitteilla. X  

b.  Voit käyttää keinolannoitteita. Eivät ne mihinkään valu. 

c.  Voit kastella nurmikkoa kunnolla ja heittää sekaan keino- tai muita lannoitteita. 

Järveen rajoittuvilla alueilla ei ole suositeltavaa käyttää minkäänlaisia lannoitteita. Sadeveden 

mukana lannoitteet huuhtoutuvat suoraan järveen ja lisäävät sen ravinnekuormaa. 

 

5. Renkajärvi on eräs Vanajaveden vesireitin latvajärvistä, jonka vedet laskevat kohti kaakkoa. 

Mitä jokea pitkin järven vedet laskevat mereen? 

a.  Vantaanjokea 

b.  Aurajokea 

c.  Kokemäenjokea X 

Renkajärven vedet laskevat pitkin Renkajokea kohti kaakkoa ohi Rengon ensin Haapajärveen 

ja siitä edelleen Janakkalassa olevaan Kernaalanjärveen. Nyt laskusuunta muuttaa kohti 

pohjoista ja vesi vertaa pitkin Hiidenjokea kohti Hämeenlinnaan ja siitä edelleen Vanajaveteen. 

Vanajavesi puolestaan laskee Pyhäjärveen ja siitä edelleen Kokemäenjokea pitkin mereen. 

6. Nurmijärven rosvot surmasivat Juha Tättingin 22.9.1822 

a. Luurilassa 

b. Vuohiniemen myllyllä X 

c. Lokkilassa 

Heikki Ylikankaan kirjoittama historiateos Nurmijärven rosvot kertoo 1800-luvulla riehuneesta 

rosvojoukosta, joka terrorisoi Uuttamaata ja Hämeen eteläosaa. Vuohiniemikin sai rosvoilusta 

osansa. Mylläri Juha Tätting surmattiin Vuohiniemen myllyllä 22.9.1822. 

 

7. Kalevala-korun tuotannossa on rintakoru nimeltään 

a. Rimmin risti 

b. Kynnöslammen kuusenlehvä 

c. Luurilan lintu X 

Luurilan mailta on löydetty rautakautinen koru, jonka Kalevala-koru on ottanut mallistoonsa. 

 

8. Renkajärvi ja Vuohiniemi esiintyivät 1950-luvun lopulla pakinoissa nimellä Eturientola.. 

Pakinoitsijan taiteilijanimi oli 

a. Olli X 



b. Taavetti 

c. Kalle 

Väinö Nuorteva käytti taitelijanimeä Olli kirjoittaessaan pakinoita Uuteen Suomeen. Viimeisin 

pakina kirjoitettiin 1964, hän oli tuolloin 75 vuotias. 

 

9. Vuohiniemen voimahahmoja 1930-luvulla ja myöhemminkin oli Hugo Kuivalahti. Mikä oli 

hänen ammattinsa?  

a. Maanviljelijä  X 

b. Kauppias   

c. Poliisi X 

Hugo Kuivalahti oli sekä poliisi että maanviljelijä. Molemmat vastausvaihtoehdot on 

hyväksytty. 

 

10. Renkajärven pituus Kynnösjärvi ja Rimminlampi huomioiden on 

 

a.   7,54 km   

b.   8,86 km X 

c. 11,75 km 

Rimminlammen, Renkäjärven ja Kynnösjärven yhteinen pituus on 8,86 km. 


