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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 2012
tavoitteikseen:

Järven tilan analysointi
1. Vesinäytteiden analysointi Vuohiniemen mittauspisteestä elokuussa
(koordinoidaan ympäristöviranomaisten kanssa).
- järvinäytteiden ottoa voidaan harventaa aiemmasta, mutta koska
syksy 2011 on ollut erittäin sateinen ja otaksuttavasti valuma-alueelta
on järveen valunut runsaasti humusta ja ravinteita, analysoidaan
keskeiset näytearvot elokuussa 2012
2. Vesinäytteiden analysointi Rimminlammesta elokuussa (koordinoidaan
ympäristöviranomaisten kanssa).
3. Vesinäytteiden analysointi tärkeimmistä Renkajärveen laskevista ojista
(Saastamoisenoja, Sitturinoja, Ruokosuonoja, Sälinoja ja Pajustonoja)
- analyysit tehdään suojeluyhdistyksen kustannuksella.
4. Renkajärven vedenkorkeuden, sademäärien ja syvyysnäkyvyyden
seuranta kuukausittain. Suojeluyhdistyksen edustaja suorittaa
vedenkorkeuden luennan ja toimittaa tiedot Hämeen
ympäristökeskukseen.
5. Järven pohjasedimentistä otetaan näytteitä ja pyritään selvittämään
järven tila viimeisen 100 vuoden ajalta. Toteutetaan opinnäytetyönä.

Hoito ja kunnostustoimenpiteet
1. Asetetaan pitkän aikavälin tavoite
1.1 Pitkän aikavälin tavoite määritellään iskulauseen muotoon –
keväällä 2011 käynnistettyä yleisökilpailua jatketaan kesään 2012 asti
johtuen saatujen ehdotusten vähäisestä määrästä
1.2 Mittarina näkösyvyys elokuussa (3.5m vuonna 2020, 4 metriä
vuonna 2030
2. Laskeutusaltaiden rakentaminen, 2 kpl (Ruokosuonoja, X-oja)
3. Jätevesijärjestelmien uusimisen suunnittelun tukeminen.
4. Rimminlammen kunnostuksen suunnittelu yhdessä kyläyhdistyksen
kanssa.
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Tiedotus ja jäsenistö
1. Aktiivinen tiedotus
Suojeluyhdistyksen pääasiallisena tiedotuskanavana toimii
yhdistyksen oma Internet-sivusto www.renkajarvi.fi. Sivustoa
kehitetään edelleen.
2. Suojeluyhdistyksen jäsenmäärän pitäminen noin 200:ssa
3. Tiedottaminen uudesta vesilaista (astuu voimaan 1.1.2012)
4. Infotilaisuus alkukesästä (26.5. ?) järven suojeluun liittyvästä aiheesta
5. Renkajärven kesäjuhlien järjestäminen kyläyhdistysten kanssa
6. Renkajärvi-aiheisen valokuvauskilpailun järjestäminen
7. Renkajärvi-kalenterin julkaisu
8. ”Vuoden ympäristöteko” –palkinnon jakaminen

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 13.01.2012

Renkajärven suojeluyhdistys ry:n hallitus

puolesta
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Markku Kuivalahti, yhdistyksen sihteeri

