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RENKAJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019
Vuoden 2019 alussa vuosikokous päätti asettaa yhdistykselle seuraavat tavoitteet:
-

-

Järven tilan analysointi (vedenkorkeuden, sademäärien ja veden näkösyvyyden
seuranta),
Seurataan laskeutusaltaiden vaikutusta järveen laskevien ojien vedenlaatuun.
Seurannassa on mukana myös Renkajoki.
Näkösyvyyden mittaus laajennetaan myös Kynnösjärven puolelle.
Hoito- ja kunnostustoimien pitkän aikavälin tavoitteena on järven näkösyvyyden
parantaminen
Kolmen laskeutusaltaan rakentaminen
Yhteydenpito Kanta-Hämeen Metsänhoitoyhdistykseen sen varmistamiseksi, että
vesiensuojelu
otetaan aina riittävästi huomioon metsänhoitotoimenpiteitä suunniteltaessa.
Renkajoen patojen korjausprojektin loppuunsaattaminen
Onkilammin pohjoispäässä Renkajoen suun ruoppaushanke
Renkajärveläisille suunnattujen tilaisuuksien järjestäminen Vuohiniemen
rukoushuoneella
Renkajoen vapautuksen juhlan järjestäminen Vanajavesikeskuksen kanssa
Rimminlammen kunnostushankkeen selvittäminen
Jäsenmäärän pitäminen noin 200:ssa.

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 kesältä 2019 5 kappaletta: 3 Rimminlammesta ja 2
Niinisaaren läheltä.
Vesinäytteet
Vesinäytteitä otettiin vuoden 2019 aikana Kadonneensuon ojasta ja Isonsuon ojasta.
Hoito- ja kunnostustoimenpiteet
Pitkän aikavälin tavoite
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 2019 oli 3,22
metriä. Yleisesti voidaan todeta, että järven vesi on säilynyt kirkkaana.
Renkajärven ravinnekuormituksessa laskuojien kautta tulevat ravinteet ovat
keskeisessä asemassa. Myös järven veden kirkkauteen laskuojien vesi vaikuttaa
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keskeisesti. Em. syystä suojeluyhdistys on määritellyt yhdeksi keskeiseksi
tavoitteekseen laskeutusaltaiden rakentamisen laskuojiin.
Vuoden 2019 laskeutusallashankkeet etenivät seuraavasti. UPM rakensi omille
mailleen altaan Valkeakivelle laskevaan ojaan. Kadonneensuon laskeutusaltaan
suunnittelu, rahoitus ja rakentaminen siirtyi Metsänhoitoyhdistyksen vastuulle.
Suunnitelma on tehty, mutta toteutus ja aktiivihiilisuodattimen rakentaminen
laskeutusaltaaseen siirtyi vuoteen 2020. Suodattimen suunnittelu ja toteutus on
suojeluyhdistyksen oma hanke, johon on saatu ELY:n rahoitusta. Isosuolta
Onkilammeen laskevan ojan altaat siirtyivät Metsäkeskuksen vastuulle.
Yhteydenpito Metsänhoitoyhdistyksiin metsäojien vedenlaadun parantamiseksi
Järveä ympäröivien talousmetsien ja niihin liittyvien ojien hoito vaikuttaa merkittävästi
Renkajärven ravinteisiin. Yhdistyksen edustajat pyrkivät pitämään säännöllisesti
yhteyttä Kanta-Hämeen Metsänhoitoyhdistyksen metsänparannusasiantuntijaan.
Tavoitteena on saada aikaan jatkuva keskusteluyhteys erityisesti ojituksiin liittyen.
Metsänhoitoyhdistys vastaa käytännössä kaikista metsänparannustoimenpiteiden
suunnittelusta, pois lukien UPM:n metsät, joiden toimenpiteet yhtiö itse suunnittelee.
.
Renkajoen patojen korjausprojektin tukeminen
Renkajoen patojen kunnostushanke saatiin päätökseen 2019. Renkajoen koskien
vapautusjuhlaa vietettiin Vuohiniemen rukoushuoneessa 15.6.2019.

Vierailu Väärälammin turvesuolla
Suojeluyhdistyksen hallituksen edustajat vierailivat Väärälammin turvesuolla
17.5.2019. Käynti oli VAPO:n edustajien toimesta erittäin hienosti organisoitu ja
kaikkiin suojeluyhdistyksen tekemiin kysymyksiin vastattiin perusteellisesti. Jari
Kauppi laati vierailusta yksityiskohtaisen raportin.
Onki- ja Tunturilammin kunnostustoimenpiteet
Onkilammi ja Tunturilammi ovat Renkajärvestä laskevan Renkajoen läpivirtausaltaita.
Lammet kuuluvat Natura 2000-ohjelmaan. Viimeisten vuosikymmenien aikana
lampien vesikasvillisuus on lisääntynyt siinä määrin, että kasvua on rajoitettava.
Tästä syystä Onkilammilla on tehty niittoa sekä kelluslehtisten kasvien juurakoiden
jyrsintää kolmena kesänä. Vuoden 2019 aikana tehtiin niittoa. Lammin pohjoispään
kannas ruopattiin ja ruoppausmassoista tehtiin lintujen pesimäsaareke. Ruoppausta
varten yhdistys sai avustuksen ELY-keskukselta.
Tiedotus ja jäsenistö
Suojeluyhdistyksen pääasiallisena tiedotuskanavana toimivat yhdistyksen omat
nettisivut osoitteessa www.renkajarvi.fi. Markku Kuivalahden toimesta sivustolle
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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 390. Toukokuussa julkaistiin järjestyksessä kuudes Renkajärvitiedotuslehti, joka pyrittiin jakamaan kaikkiin järven ympäristön kiinteistöihin.
Jäsenhankinta
Suojeluyhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2019 lopussa 250 henkilöjäsentä ja 1
yritysjäsen. Jäsenmaksukertymä oli 2050 euroa. Yhdistyksen tavoitteena oli vuoden
aikana saada jäsenmäärä pysymään yli 200:ssa. Se onnistui hyvin mökki- tai
perhekunta -maksuluokan ansiosta.
Varainhankinta
Suojeluyhdistyksen tärkeimmät tulonlähteet vuoden 2019 aikana olivat Renkajoen
hankkeisiin saadut avustukset, yhdistyksen jäsenmaksut, Renkajärven kesäjuhlien ja
konserttien tuotot sekä Renkajärvi-kalenteri -projektista saadut mainos- ja
kalenterimyyntitulot. Katsausvuodella yhteistyökumppani Elfhill Oy teki myös
Renkajärvi-aiheisia posti- ja joulukortteja, joiden myyntituotoista osa lahjoitetaan
yhdistykselle.
Vuohiniemen rukoushuone
Suojeluyhdistys hoitaa rukoushuoneen aktiviteetteja ja ylläpitoa siten, että kirjapito
hoidetaan erillisenä yhdistyksen muusta kirjanpidosta sen varmistamiseksi, että
Renkajärven suojelua varten hankitut varat käytetään jatkossakin nimenomaan
järven hyväksi.
Jumalanpalvelukset, konsertit ja muut tapahtumat
Vuohiniemen rukoushuoneella pidettiin vuonna 2019 neljä Hattulan seurakunnan
järjestämää tilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 145 henkilöä. Suojeluyhdistyksen
vuosikokous pidettiin rukoushuoneella ja se toimi pääsääntöisesti yhdistyksen
hallituksen kokouspaikkana. Kesäkuun 6. päivänä Hattulan kunnan edustajat
kunnanjohtaja Katariina Koiviston johdolla kävivät tapaamassa Vuohiniemen
asukkaita rukoushuoneella. Paikalla runsaat 20 henkeä, ja keskustelun aiheet
vaihtelivat tieasioista kuntopiireihin ja rantakaavasta jätevesiasioihin.
Kaikki Renkajoen 7 koskea on nyt entisöity pohjapadoiksi. Sen kunniaksi ELYkeskus, Vanajavesikeskus ja Renkajärven suojeluyhdistys järjestivät vapautusjuhlan
Vuohiniemen rukoushuoneessa kesäkuun 15. päivänä. Paikalla oli 85 juhlijaa. Ensin
söimme lohikeittoa ja joimme kakkukahvit. Sen jälkeen kuulimme kunnostusprojektin
eri vaiheista 20 vuoden aikana.
Heinäkuun 10. päivänä pidettyyn harppu- ja huilukonserttiin saapui 60 maksanutta
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kuulijaa. Harpisti Katri Tikka, huilisti Inna Vintturi ja laulusolisti Juha Vintturi esittivät
kesäisiä säveliä. Elokuun 25. päivänä pidettiin Hämeenlinnan kaupunginorkesterin V
Renkajärvi -konsertti, johon osallistui 72 maksanutta henkilöä. Konsertti pidettiin tällä
kertaa Rimmin rukoushuoneella.
Syyskauden aikana Hattulan kunnan liikuntatoiminta järjesti rukoushuoneen
ravintolatilassa tuolijumppaa kerran viikossa, torstaisin klo 13.30. Toiminta jatkuu
ainakin kevääseen 2020 asti. Paikalla oli 5-10 jumppaajaa, ja vetäjänä toimi Pia
Vekka.
Kaikkiaan Renkajärven suojeluyhdistys on ollut järjestämässä 27 eri tilaisuutta:
kokouksista konsertteihin ja seurakunnan messuista kesäjuhliin. Näihin on
osallistunut vuoden 2019 aikana yhteensä 702 henkilöä.
Kiinteistön hoito
Katsauskaudella aloitettiin rukoushuoneen katon uudistamishanke. Työstä saatiin
tarjoukset ja niiden pohjalta kattotyöhön valittiin Kattomestarit Oy. Hankkeen
kustannus on 18900 e. Hanke rahoitetaan Leader-rahoituksella ja omarahoituksella,
jonka osuus on 50% eli 9 450 €. Ideointi rahoituksen hankkimiseksi on aloitettu.
Hattulan seurakunta on luvannut hankkeesen 3000 euron avustuksen. Hattulan
kunnalta on anottu ja saatu hankekohtaista rahoituslainaa 9450 euroa.
Rukoushuoneen talous
Tilaisuuksien bruttotuotot, lahjoitukset ja Hattulan seurakunnan avustus olivat
yhteensä 1391,00 euroa. Menot olivat 942,34 euroa ja tilikauden ylijäämä 448,66
euroa. Rukoushuoneen tilillä oli vuodenvaihteessa 5328,98 euroa, joka ei riitä
kattamaan kaikkia tulossa olevia ylläpito-, hoito- ja korjauskustannuksia.

Vuosikokous
Yhdistyksen yhdestoista sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin 2.2.2019
Vuohiniemen rukoushuoneella, ja paikalla oli 27 yhdistyksen jäsentä. Petri Heinonen
piti kokouksen alussa alustuksen Etelämantereen tutkimuksesta. Yhdistyksen
henkilöjäsenten vuosimaksuksi päätettiin 10 euroa, perhe- tai mökkikunnan
kiinteistökohtaiseksi jäsenmaksuksi 30 euroa ja yhteisöjäsenen maksuksi 50 euroa,
liittymismaksuja ei peritä.
Renkajärven kesäjuhlat
Heinäkuun 27. päivänä suojeluyhdistys järjesti Rimmilän kyläyhdistyksen kylätalolla
Renkajärven kesäjuhlat kymmenennen kerran. Juhliin osallistui arviolta yli 150
henkilöä. Kiitos järjestelyistä talkooväelle ja kiitokset buffet tuotteiden ja palkintojen
lahjoittajille! Kesäjuhlassa julkistettiin jälleen valokuvakilpailun tulokset – tällä kertaa
kilpailun voitti Jarno Kallinen. Kolme parasta palkittiin. Kilpailukuvia käytettiin jälleen
kesäjuhlassa julkistetussa Renkajärvi-kalenterissa, josta tehtiin vanhan käytännön
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mukaisesti 250 kpl painos. ”Vuoden ympäristöteko Renkajärven hyväksi” – palkinto
jaettiin nyt yhdennentoista kerran ja sen sai Kari Rannisto.
Renkajoen vapautuksen juhla
Alkukesän tapahtuma oli Renkajoen vapautuksen juhla 15.6.2019. Juhlaan Pentti
Mansukoski tuotti videon Renkajoen kulusta Haapajärvestä Renkajärveen. Video
arvostettiin erinomaiseksi Renkajoen kuvaukseksi. Videolla esitellään kaikki
kunnostetut padot eri perspektiiveistä: vedestä, sen pinnalta ja ilmasta. Syksyllä
varmistui, että Renkajärven ekologinen tila muuttui hyvästä erinomaiseksi. Tämä
johtui siitä, että kalojen vaellusesteet hävisivät koskien kunnostuksen ansiosta.
Yhdistyksen talous
Yhdistyksen talous oli alijäämäinen johtuen isojen hankkeiden kustannuksista.
Avustusanomuksemme hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen 2019 tuottivat
tyydyttävän tuloksen. Suojelutoiminnan pääasialliset tuotot muodostuivat
jäsenmaksuista, kalenterin myynnistä ja lahjoituksista. Kesäjuhlat ja konsertit toivat
myös positiivisen tuloksen. Suojelutoiminnan tilinpäätös osoittaa 3005,10 euron
alijäämää. Rukoushuoneen ylijäämä oli 448,66 euroa, yhteensä yhdistyksen alijäämä
oli siten 2556,44 euroa. Yhdistyksen suojelutoimintaan käytettävissä olevat varat
vuoden lopussa olivat vuoden lopussa 9509,27 euroa ja rukoushuoneen varat
5328,98 euroa.
Yhdistyksen hallitus ja toiminnantarkastajat
Yhdistyksen hallituksessa ovat toimineet: Erkki-Sakari Harju (pj.), Aulikki
Nummenpää (varapj.), Pentti Mansukoski, Matti Peltola, Markku Kuivalahti (sihteeri),
Matti Honkajuuri, Jari Kauppi, Juha-Pekka Honkasaari, Perttu Laaksonen, Raija
Lindqvist, Hannu Myllymäki ja Tuija Engbom (taloudenhoitaja).
Vuoden 2019 toiminnantarkastajina on toiminut Päivi Lehtovaara, varalla Eija-Riitta
Gröndahl.
Hallitus on kokoontunut vuoden 2019 aikana viisi kertaa: 20.1., 3.2., 11.5., 20.7. ja
26.10.

Hattulassa 17.1.2020
Renkajärven suojeluyhdistys ry:n hallitus

____________________________________
Erkki-Sakari Harju, yhdistyksen puheenjohtaja

______________________________
Markku Kuivalahti, yhdistyksen sihteeri

