Renkajärven suojeluyhdistyksen kesäjuhla heinäkuun
viimeisenä lauantaina
Heinäkuun viimeisenä lauantaina tavattiin jälleen Rimmin kentällä suojeluyhdistyksen kesäjuhlan
merkeissä. Ja pitkän perinteen mukaisesti kaikki oli kohdallaan, paljon juhlavieraita, puffetti, makkaraa, uusi
kalenteri oli saatu myyntiin, leppoisaa musiikkia, arpajaiset, ulkopelit, tietokilpailu, lasten onginta, ekoteon
palkitseminen ja sää. Kuin tilattuna sade taukosi klo 16.50 ja aurinko pilkisti pilven raosta. Loppupäivä olikin
sitten yhtä kaunista leppoisaa kesäiltaa. Vuodet ovat osoittaneet, että suojeluyhdistyksen hallituksella on
hyvät suhteet säiden haltijoihin, kertaakaan ei ole kesäjuhlien aikana satanut.
Renkajärveläisiä oli paikalla satakunta. Tavattiin tuttuja, vaihdettiin kuulumisia ja suunniteltiin loppukesän
tapahtumia. Kesäkuussa järjestetyn Renkajärvi Tourin osalta riitti kerrottavaa ja uutta vastaavaa
tapahtumaa toivottiin järjestettävän myös tulevana kesänä. Taiteilija Jari Mustajärvi lauloi ja laulatti, tosin
yhteislaulu ei oikein tuntunut vieläkään lähtevän liikkeelle, vaikka sanatkin oli juhlakansalle jaettu.
Suojeluyhdistyksen vuoden ekotekohuomionosoituksen, kunniakirjan ja saunavihdan, sai tänä vuonna Olavi
Luurila. Hän on toiminut vuosia, aluksi oma-aloitteisesti, myöhemmin suojeluyhdistyksen välityksellä
Renkajärven luonnon hyvinvoinnin puolesta. Hän oli esimerkiksi ideoimassa ja perustamassa Renkajärven
suojeluyhdistystä.
Juhlapuheessa kerrottiin suojeluyhdistyksen toimialueen laajentumisesta Renkajoen suuntaan. Järven
kuntoluokituksen korottamiseksi suojeluyhdistys on rahallisesti tukemassa hankkeita, joissa jokeen
rakennettuja patoja pyritään uudistamaan sellaisiksi, että vaelluskalat pääsevät esteettä kulkemaan
koskipaikan ohi. Kalojen kulun helpottamiseksi ja myös ranta-asukkaiden viihtyvyyden parantamiseksi on
Onkilammin ja Tunturilammin alueella suoritettu vesikasvuston niittoa, myös tässä hankkeessa
suojeluyhdistys on ollut mukana. Ja koska kysymys on kaloista, niin Renkajärven kalastusyhdistys on
luonnollisesti myös yksi hankkeisiin osallistuva taho.
Kaikkia renkajärveläisiä kiinnostava tieto on myös se, että nyt on mahdollista ajaa koko kesäkauden ajan
pienitehoisella sähkökäyttöisellä perämoottorilla. Kuitenkin on huomioitava se, ettei vesilintuja häiritä
niiden pesintäaikana.
Juhla jatkui musiikin merkeissä. Arpajaisten palkinnot jettiin kello kuuden jälkeen ja puoli seitsemältä
kuultiin tietokilpailun oikeat vastaukset. Paras Tietäjä palkittiin ja sen jälkeen ulkopelivastaava ojensi mitalit
tikkakisan ja renkaanheiton voittajille. Vilkas puheensorina alkoi vähitellen vaimentua ja Jari Mustajärvi
soitti viimeisen valssin kello 19.00.
Juhlat olivat onnistuneet. Tavataan jälleen ensi vuonna.
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