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RENKAJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011
Vuoden 2011 alussa määriteltiin yhdistykselle seuraavat vuoden tavoitteet: järven tilan analysointi
(vesinäytteiden analysointi järvestä, Rimminlammesta ja laskuojista, järven vedenkorkeuden, sademäärien ja
veden syvyysnäkyvyyden seuranta), hoito- ja kunnostustoimenpiteet (pitkän tähtäimen tavotteiden asetanta,
laskeutusaltaiden rakentaminen, vesikasvillisuuden poisto-ohjelma ja jätevesiasetuksesta tiedottaminen)
sekä aktiivinen tiedotus ja jäsenmäärän pitäminen yli 200:ssa.
Järven tila
Hämeenlinnan kaupunki otti vesinäytteitä Mäntyniemen mittauspisteestä. Myös Rimminlammesta
otettiin näytteet tavoitteiden mukaisesti, mutta analyysitulokset jäivät saamatta näytteenottoprosessissa
tapahtuneen virheen takia. Suojeluyhdistys itse otti näytteitä keväällä suurimmista Renkajärveen
laskevista ojista (Saastamoisenoja, Sitturinoja, Ruokosuonoja, Sälinoja ja Pajustonoja).
Kaikki analyysitulokset ovat nähtävissä yhdistyksen web-sivuilla. Järven tila on analyysitulosten mukaan
pysynyt hyvänä, sekä fosfori- että typpiarvot ovat edelleen hyvällä tasolla – kokonaisfosforin (jonka
määrä on kriittisin) pitoisuus näyttää laskevaa trendiä, mikä on erittäin hyvä kehityssuunta. Järven
pohjan happitilanne näyttää myös parantuneen.
Loppuvuoden runsaat vesisateet - ja niistä seurannut laskuojien voimakas virtaama - ovat saattaneet
vaikuttaa järven ravinnemääriin. Tilanne nähdään ensi kesän vesianalyyseistä.

Vedenkorkeuden, sademäärien ja syvyysnäkyvyyden mittaaminen
Kari Pakarisen toimesta vedenkorkeuden, sademäärien ja syvyysnäkyvyyden seurantaa jatkettiin
systemaattisesti ja tiedot toimitettiin ympäristöhallinnolle. Sekä vedenkorkeuden, sademäärien että
syvyysnäkyvyyden mittaustulokset ovat nähtävillä suojeluyhdistyksen web-sivuilta.

Hoito- ja kunnostustoimenpiteet
Pitkän aikavälin tavoite
Konkreettiseksi pitkän aikavälin tavoitteeksi asetettiin järven syvyysnäön parantaminen. Tavoitteeksi
asetettiin syvyysnäkö elokuussa mitattuna (3.5m elokuussa 2020 ja 4.0m elokuussa 2030)
Laskeutusaltaat
Saastamoisenojan laskeutusallas rakennettiin maaliskuussa 2011 ja se näyttää toimivan
suunnitelmien mukaan, ts. veden virtaus pysähtyy altaassa myös kevättulvien aikana,
jolloin humus painuu altaan pohjalle eikä lisää ravinteita järvessä. Tavoitteena ollutta toista allasta ei
ehditty rakentaa.
Vesikasvillisuuden poisto-ohjelma
Suojeluyhdistykselle hankittiin vesikasvustoleikkuri, jota voi korvauksetta lainata yhdistykseltä.
Vesikasvien poistossa on myös haittapuolensa, joten yhdistys ei aloittanut sen puitteissa erityistä
kampanjaa.
Jätevedet ja uusi asetus
Valtiovallan taholta tarkennettiin jätevesiasetusta keväällä 2011. Suojeluyhdistys järjesti 28.5.
tiedotustilaisuuden ko. aiheesta.
Aktiivinen tiedottaminen
Suojeluyhdistyksen pääasiallisena tiedotuskanavana toimii yhdistyksen oma web-sivusto
www.renkajarvi.fi. Markku Kuivalahden toimesta sivustolle saatiin vuoden aikana jälleen runsaasti
mielenkiintoista ja uutta, järveen, sen lähialueeseen sekä seudun ihmisiin liittyvää aineistoa.
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Tiedotusvälineisiin Renkajärvi onnistui pääsemään parikin kertaa: Hämeen Sanomissa 23.8. otsikolla
”Omasta maisemasta halutaan pitää huolta” ja Hämeen Sanomissa 4.12. otsikolla ”Renkajärvi on valoa
täynnä”. Ensimmäinen uutinen liittyy Pentti Mansukosken yhdessä Vanajavesikeskuksen kanssa
järjestämään Renkajärvi-aiheiseen valokuvanäyttelyyn ja toinen uutinen Pentti Mansukosken
julkaisemaan luontokuvakirjaan ”Karu ja kivinen”.

Jäsenhankinta
Suojeluyhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2011 lopussa 177 henkilöjäsentä ja 1 yritysjäsen.
Yhdistyksen tavoitteena oli vuoden aikana saada jäsenmäärä pysymään yli 200:ssa, josta tavoitteesta
hieman jäätiin.

Varainhankinta
Suojeluyhdistyksen tulonlähteitä vuoden 2011 aikana olivat yhdistyksen jäsenmaksut, Renkajärven
kesäjuhlien tuotto ja Renkajärvi-kalenteri -projektista saadut mainos- ja kalenterimyyntitulot.

Vuosikokous
Yhdistyksen
kolmas
säännönmukainen
vuosikokous
pidettiin
29.01.2011
Vuohiniemen
rukoushuoneella, paikalla oli noin 20 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen aluksi Markku Kuivalahti ja Matti
Peltola kertoivat järven tilasta käytettävissä olevien mittaustulosten perusteella sekä kertoivat millä
keinoilla järven tilaa voitaisiin parantaa, jotta järvi saataisiin samaan tilaan, mitä se oli 1950-luvulla.
Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntömääräiset asiat. Yhdistyksen jäsen- ja liittymismaksut
päätettiin pitää entisinä (ei liittymismaksuja, henkilöjäsenen vuosimaksu 10€, yhteisöjäsenen
vuosimaksu 50€).

Renkajärven kesäjuhlat
Heinäkuun 30. päivänä suojeluyhdistys järjesti Rimmilän kyläyhdistyksen kylätalolla Renkajärven
kesäjuhlat neljännen kerran – juhliin oli jälleen saatu hyvä esiintyjäkaarti. Juhliin osallistui noin 150
henkilöä - kiitos järjestelyistä talkooväelle ja kiitokset buffet tuotteiden ja palkintojen lahjoittajille.
Kesäjuhlassa julkistettiin jälleen Renkajärvi-aiheisen valokuvauskilpailun tulokset – parhaat valokuvat
palkittiin. Osanottajien kuvia käytettiin kesäjuhlassa julkistetussa Renkajärvi-kalenterissa. Suositusta
kalenterista tehtiin tänä vuonna 250 kpl painos. Kesäjuhlassa luovutettiin kolmannen kerran ”Vuoden
ympäristöteko Renkajärven hyväksi” –palkinto. Palkinnon sai Toivo Niinisen perikunta – he luovuttivat
veloituksetta käyttöön maa-alueen, johon ensimmäinen laskeutusaltaista kaivettiin.

Yhdistyksen talous
Yhdistyksen talous on edelleen hyvin tasapainossa. Tuloja kertyi – jäsenmaksuista, kesäjuhlien
tuotosta, kalenteriprojektista – yhteensä noin 2300 euroa. Lahjoituksia yhdistys sai kesäjuhlien buffet
myyntiin sekä lukuisia palkintoja kesäjuhlien kilpailuihin ja arpajaisiin. Tilinpäätös osoittaa vuoden 2011
lopussa noin 250 euron alijäämää, joka katetaan edellisten vuosien ylijäämällä. Yhdistyksen varat
vuoden lopussa ovat noin 3200 euroa.
Pääasialliset menot tilikauden aikana olivat laskuojien vesianalyysien kustannukset, laskeutusaltaan
teko sekä yhdistyksen internet- ja postimaksut.

Yhdistyksen hallitus ja tilintarkastajat
Yhdistyksen hallituksessa ovat toimineet: Matti Peltola pj., Aulikki Nummenpää varapj., Markku
Kuivalahti siht., Leena Louhiala-Salminen taloudenhoit., Erkki-Sakari Harju, Juha-Pekka Honkasaari,
Velimatti Kunnaala, Perttu Laaksonen, Raija Lindqvist, Olavi Luurila, Pentti Mansukoski, Kari Pakarinen.
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Tilintarkastajina vuonna 2011 ovat toimineet Esko Prittinen ja Timo Laaksonen sekä varatilintarkastajina
Maritta Mansukoski ja Pekka Karhunen.
Hallitus on kokoontunut vuoden 2011 aikana 4 kertaa: 14.1., 6.5., 22.7. ja 23.9.

Hämeenlinnassa 13.01.2012

Renkajärven suojeluyhdistys ry:n hallitus

puolesta
Matti Peltola, yhdistyksen puheenjohtaja

puolesta
Markku Kuivalahti, yhdistyksen sihteeri

