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Renkajärven suojeluyhdistys ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2009 perustuu yhdistyksen
säännöissä olevaan linjaukseen: ”Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys itsenäisesti
sekä yhdessä viranomaisten, laitosten ja muiden yhteisöjen kanssa:
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 tavoitteiden toteuttamiseksi yhdistys on määritellyt seuraavat konkreettiset
aktiviteetit vuoden 2009 tavoitteikseen.

Järven tilan analysointi
1. Vesinäytteiden analysointi Vuohiniemen ja Mäntyniemen
mittauspisteistä kahdesti vuoden aikana (tavoitteena saada Hämeen
ympäristökeskus tekemään mittaukset omalla kustannuksellaan).
2. Vesinäytteiden analysointi Rimminlammesta ja Kynnösjärvestä
kahdesti vuoden aikana (tavoitteena saada Hämeenlinnan
Rakennusvalvonta ja ympäristöt –yksikkö tekemään mittaukset omalla
kustannuksellaan).
3. Vesinäytteiden analysointi tärkeimmistä Renkajärveen laskevista ojista
(Saastamoisenoja, Sitturinoja, Ruokosuonoja ja Pajustonoja), analyysit
tehdään suojeluyhdistyksen kustannuksella.
4. Renkajärven vedenkorkeuden seuranta kuukausittain.
Suojeluyhdistyksen edustaja suorittaa vedenkorkeuden luennan ja
toimittaa tiedot Hämeen ympäristökeskukseen.
5. Veden syvyysnäkyvyyden seuranta. Suojeluyhdistyksen edustaja
suorittaa syvyysnäkyvyyden mittaukset kuukausittain jäättömänä
aikana.

Hoito ja kunnostustoimenpiteet
1. Renkajärven hoitosuunnitelma
Tilataan järven hoitosuunnitelma ehdotus (esim. Kokemäenjoen
vesistön vesiensuojeluyhdistykseltä).
2. Jätevesikartoitus ja viemäröintien korjaamisesta tiedottaminen
Suojeluyhdistys valistaa yhdessä ympäristöviranomaisten kanssa
viemäröintimääräyksistä ja viemäröintien korjaamisesta.
3. Roskakalan vähentäminen järvestä
Yhdessä järven kalastusyhdistyksen kanssa arvioidaan järven
kalakanta sekä mahdollinen tarve roskakalan poistamiseksi.
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4. Metsäkeskuksen ja maanomistajien kanssa selvitetään mahdollisuudet
parantaa suurimpien laskuojien veden laatua saostusaltaiden avulla.
5. Aktiivinen tiedotus
Suojeluyhdistyksen pääasiallisena tiedotuskanavana toimii yhdistyksen
oma Internet sivusto www.renkajarvi.fi. Sivustoa pyritään edelleen
kehittämään. Säännönmukaisten kokousten lisäksi suojeluyhdistys
järjestää yhdessä Renkajärven kyläyhdistysten kanssa Renkajärven
kesäjuhlat.

Jäsenhankinta
Suojeluyhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2008 lopussa noin 143 henkilöjäsentä ja 1
yritysjäsen. Yhdistyksen tavoitteena on saada jäsenmäärä nousemaan vähintään 175:een
vuoden 2009 loppuun mennessä.

Varainhankinta
Suojeluyhdistyksen vuosittaisia tulonlähteitä ovat yhdistyksen jäsenmaksut ja Renkajärven
kesäjuhlien tuotto. Yhdistyksen toiminnan keskeinen osa on runsas talkootyön käyttö
yhdistyksen aktiviteettien toteuttamisessa.
Järven hoito- ja kunnostustoimenpiteet ovat sitä luokkaa kustannuksiltaan, että
yhdistyksen jäsenmaksuilla ja Renkajärven kesäjuhlista saatavalla tuotolla ei niitä pystytä
kattamaan, eikä talkoovoimin suorittamaan. Siksi suojeluyhdistys pyrkii saamaan
lisärahoitusta ympäristökunnilta. EU-rahoitusta tullaan hakemaan sen jälkeen kun
Renkajärven hoitosuunnitelma ja Metsäkeskuksen kanssa tehtävä saostusallassuunnitelma on saatu valmiiksi.
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