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RENKAJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016
Vuoden 2016 alussa vuosikokous päätti asettaa yhdistykselle seuraavat tavoitteet:
-

Järven tilan analysointi (vedenkorkeuden, sademäärien ja veden syvyysnäkyvyyden seuranta, vesinäytteitä ei
oteta vuoden 2016 aikana).
Hoito- ja kunnostustoimien pitkän aikavälin tavoitteena on järven näkösyvyyden parantaminen
Laskeutusaltaiden rakentaminen Pajuston, Sälin ja Sitturinojaan
Yhteydenpito Kanta-Hämeen Metsänhoitoyhdistykseen sen varmistamiseksi, että vesiensuojelu
otetaan aina riittävästi huomioon metsänhoitotoimenpiteitä suunniteltaessa.
Tuetaan Renkajoen patojen korjausprojektia
Aktiivinen tiedotus
Jäsenmäärä pidetään 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.
Vesinäytteet
Vesinäytteitä ei otettu vuoden 2016 aikana, varat kohdistettiin Renkajoen kunnostushankkeisiin.
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. Elokuussa 2015
näkösyvyys oli lähes 3,5 m. Kuukausittainen vaihtelu on kuitenkin merkittävä, mutta noudattaa edellisen vuoden
sykliä. Yleisesti voidaan todeta, että järven vesi on ollut edellisvuosia kirkkaampaa.
Laskeutusaltaat
Renkajärven ravinnekuormituksessa laskuojien kautta tulevat ravinteet ovat keskeisessä asemassa. Myös järven
veden kirkkauteen laskuojien vesi vaikuttaa keskeisesti. Em. syystä suojeluyhdistys on määritellyt yhdeksi
keskeiseksi tavoitteekseen laskeutusaltaiden rakentamisen laskuojiin.
Vuoden 2016 aikana laskeutusaltaat valmistuivat Metsäkeskuksen toimesta Sitturinojaan ja UPM:n toimesta
Pajustonojaan ja Sälinojaan. Altaiden valmistuttua suojeluyhdistys ryhtyy seuraamaan altaista Renkajärveen
tulevan veden laatua.
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. Kertomusvuonna Metsänhoitoyhdistyksen edustaja kävi
esitelmöimässä vesiensuojelun huomioonottamisesta yhdistyksen hallituksen kokouksessa. Lisäksi vuoden
aikana jatkettiin yhteydenpitoa menossa olevien ojitushankkeiden osalta.
Renkajoen patojen korjausprojektin tukeminen
Hämeen ELY-keskuksen kanssa jatkettiin Renkajoen Kuittilan, Hiittan ja Vahteriston koskien patojen
kunnostustöitä kalojen vapaan liikkuvuuden mahdollistamiseksi. Hankkeet toteutuivat Hiittan ja Kuittilankosken
kohdalla, Vahteriston padon muutosasia on edelleen hankevaiheessa. Yhdistys maksoi muutostöihin liittyvät
lupamaksut Kuittilan ja Hiittan osalta.
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
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kasvua on rajoitettava. Tästä syystä lammilla tehdään niittoa sekä kelluslehtisten kasvien juurakoiden jyrsintää.
Yhdistys tukee Onki- ja Tunturilammin kunnostustoimenpiteitä. Koska lammet eivät kuulu yhdistyksen
varsinaiseen toiminta-alueeseen, hanketta ei tueta rahallisesti vaan yhdistys tarjoaa puitteet hankkeen
rahaliikenteelle: toimenpiteet rahoitetaan kokonaan lampien rantojen omistajien, ELY-keskuksen, Hattulan kunnan
ja Vanajavesikeskuksen toimesta. Rahoitus ja toimenpiteiden maksuliikenne kulkevat suojeluyhdistyksen tilien
kautta, millä vältetään turhan erillisen yhdistyksen perustaminen.
Vuoden 2015 aikana aloitettua hanketta jatkettiin kesällä 2016 täydentämällä niittoa ja jatkamalla jyrsintää.
Hankkeen rahoitus toteutui edellä kuvatulla tavalla. Koska niitto ei vaikuttanut toivotulla tavalla veden
läpivirtaamiseen Tunturilammin kohdalla Suojeluyhdistys aloitti syksyllä 2016 neuvottelut Hämeen ELYkeskuksen kanssa virtausväylän ruoppaamiseksi Tunturilammiin entisen tukinuittoväylän paikalle.
Tiedotus ja jäsenistö
Suojeluyhdistyksen pääasiallisena tiedotuskanavana toimivat yhdistyksen omat nettisivut osoitteessa
www.renkajarvi.fi. Markku Kuivalahden toimesta sivustolle 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,
kertomusvuoden lopussa jäseniä oli 237. Toukokuussa julkaistiin järjestyksessä kolmas Renkajärvi-tiedotuslehti,
joka jaettiin kaikkiin postilaatikoihin järven ympäristössä.
Jäsenhankinta
Suojeluyhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2016 lopussa 158 henkilöjäsentä ja 3 yritysjäsentä. Yhdistyksen
tavoitteena oli vuoden aikana saada jäsenmäärä pysymään noin 200:ssa
Varainhankinta
Suojeluyhdistyksen tärkeimmät tulonlähteet vuoden 2016 aikana olivat yhdistyksen jäsenmaksut, Renkajärven
kesäjuhlien tuotto ja 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 2016 neljä Hattulan seurakunnan järjestämää messua, joihin
osallistui yhteensä 152 henkilöä, ehtoolliselle osallistui 132 henkilöä. Konsertteja pidettiin kesän aikana yksi,
johon osallistui 42 henkilöä. Rukoushuone oli Renkajärvi Tourin kohde ja kävijöitä rekisteröitiin 80. Perinteinen
Jaakon vaellus Renkoon lähti jälleen rukoushuoneelta, osallistujia oli 70. Rukoushuonetta voidaan vuokrata myös
yksityistilaisuuksiin. Suojeluyhdistyksen vuosikokous pidettiin myös rukoushuoneella ja se toimi yhdistyksen
hallituksen kokouspaikkana.
Hämeenlinnan kaupunginorkesterin konsertti pidettiin tällä kertaa elokuussa Rimmin rukoushuoneella.
Kiinteistön hoito
Katsauskaudella ei ollut kunnostustoimia.
Rukoushuoneen talous
Tilaisuuksien bruttotuotot. lahjoitukset ja Hattulan seurakunnan avustus olivat yhteensä 2145,05 €. Menot olivat
868,12 € ja tilikauden ylijäämä 1272,93 €. Rukoushuoneen tilillä oli vuodenvaihteessa 4408,28 €, minkä –
yhdessä tulevien tilaisuuksien tuottojen kanssa – katsotaan riittävän tuleviin ylläpito-, hoito- ja
korjauskustannuksiin

Vuosikokous
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Yhdistyksen kahdeksas sääntöjenmukainen vuosikokous pidettiin 30.1.2016 Vuohiniemen rukoushuoneella,
paikalla oli 21 yhdistyksen jäsentä. Yhdistyksen henkilöjäsenten vuosimaksuksi päätettiin 15 euroa,
yhteisöjäsenen maksuksi 50 €, liittymismaksuja ei peritä.
Renkajärven kesäjuhlat
Heinäkuun 30. päivänä suojeluyhdistys järjesti Rimmilän kyläyhdistyksen kylätalolla Renkajärven kesäjuhlat
yhdeksännen kerran. Juhliin osallistui arviolta 150 henkilöä. Kiitos järjestelyistä talkooväelle ja kiitokset buffet
tuotteiden ja palkintojen lahjoittajille! Kesäjuhlassa julkistettiin jälleen valokuvakilpailun tulokset – tällä kertaa
kilpailun voitti Eija-Riitta Gröndahl. Kolme parasta palkittiin. Kilpailukuvia käytettiin jälleen kesäjuhlassa
julkistetussa Renkajärvi-kalenterissa, josta tehtiin vanhan käytännön mukaisesti 250 kpl painos. ”Vuoden
ympäristöteko Renkajärven hyväksi” – palkinto jaettiin nyt kahdeksannen kerran ja sen sai Olavi Luurila. Kari
Pakarinen valmisti kesäjuhliin uudet penkit.
Renkajärvi Touri
Suojeluyhdistys järjesti kesäkuussa Renkajärvi Touri- tapahtuman, jossa kierrettiin järvi ja tutustuttiin reitille
valittuihin seitsemään kohteeseen. Järveä kierrettiin, kävellen, polkupyörällä, mönkijällä ja autolla. Tapahtumaan
osallistui yli 100 renkajärveläistä. Vanajavesikeskus osallistui myös tapahtumaan omalla esittelyllään, joka oli
pystytetty Salmin kohteeseen.
Sähkökäyttöiset perämoottorit
Pienitehoisten sähkökäyttöisten perämoottoreiden käyttö on nyt sallittua koko kesäkauden ajan Renkajärvellä.
Tätä koskevan myönteisen päätöksen Suojeluyhdistys sai ELY-keskukselta 1.4.2016. Sähköavusteisesti
veneiltäessä on kuitenkin muistettava vesilintujen pesintäkauteen liittyvä varovaisuus. Pienitehoista
polttomoottorikäyttöistä perämoottoria saa käyttää 1.7. alkaen. Vesiskoottereiden käyttö järvellä on kielletty.
Renkaharjun vesakon raivaus
Renkaharjulla suoritettiin kesäkuussa vesakon raivaus metsähallituksen omistamilla mailla. Metsähallituksen
edustaja antoi ohjeet raivauksen suorittamiselle. Samalla selvitettiin uuden laiturin rakentamismahdollisuutta
Renkaharjun uimapaikalle.
Yhdistyksen talous
Yhdistyksen talous oli edelleen ylijäämäinen. Suojelutoiminnan pääasialliset tuotot muodostuivat jäsenmaksuista,
kalenterin myynnistä ja lahjoituksista. Kesäjuhlat toivat myös positiivisen tuloksen. Suojelutoiminnan tilinpäätös
osoittaa 649,47 euron ylijäämää. Kun rukoushuoneen ylijäämä oli 1272,93 euroa, yhdistyksen ylijäämä oli siten
1922,40 euroa. Yhdistyksen suojelutoimintaan käytettävissä olevat varat vuoden lopussa 13972,42 euroa, josta
3000 euroa on Vahteriston patomuutokseen varattu avustus.
.
Yhdistyksen hallitus ja toiminnantarkastajat
Yhdistyksen hallituksessa ovat toimineet: Erkki-Sakari Harju (pj.), Aulikki Nummenpää (varapj.), Pentti
Mansukoski, Matti Peltola, Markku Kuivalahti (sihteeri), Matti Honkajuuri, Juhani Salminen, Juha-Pekka
Honkasaari, Perttu Laaksonen, Raija Lindqvist (taloudenhoitaja), Kari Pakarinen ja Tuija Engbom.
Vuoden 2015 toiminnantarkastajina on toiminut Päivi Lehtovaara, varalla Eija-Riitta Gröndahl.
Hallitus on kokoontunut vuoden 2016 aikana viisi kertaa: 15.1., 30.1., 16.5., 22.7. ja 14.10.

Hämeenlinnassa 13.1.2017
Renkajärven suojeluyhdistys ry:n hallitus

Erkki-Sakari Harju, yhdistyksen puheenjohtaja

Markku Kuivalahti, yhdistyksen sihteeri

