TOIMINTASUUNNITELMA
VUODELLE 2018

RENKAJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA
VUODELLE 2018
Sääntöjensä mukaan Renkajärven suojeluyhdistys ry:
• kerää tietoja järven tilasta ja kaikista siihen vaikuttavista tekijöistä
• kartoittaa järvialueeseen kohdistuvia ympäristöriskejä
• suunnittelee ja toteuttaa Renkajärven ja Renkajoen alueen hoito- ja kunnostustoimenpiteitä
• ottaa kantaa Renkajärven ja Renkajoen alueen hankkeisiin
• antaa suosituksia ympäristön ja vesien suojelusta
• tiedottaa aktiivisesti toiminnastaan.
Suojeluyhdistys on asettanut pitkän aikavälin tavoitteeksi elokuussa mitatun näkösyvyyden 3.5m vuonna
2020 ja 4,0 m vuonna 2030. Näkösyvyys mitataan valkoisella, standardin mukaisella mittauslevyllä.
Näkösyvyydeksi sanotaan syvyyttä, jossa mittalevy häviää näkyvistä.
Sääntöjen mukaisten tehtävien toteuttamiseksi ja pitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi yhdistys on
määritellyt seuraavat aktiviteetit vuoden 2018 tavoitteikseen:
Järven tilan analysointi
1. Renkajärven vedenkorkeuden, sademäärien ja syvyysnäkyvyyden seuranta kuukausittain.
Suojeluyhdistyksen edustaja suorittaa vedenkorkeuden luennan ja toimittaa tiedot Hämeen
ympäristökeskukseen.
2. Vesinäyte otetaan kesällä 2018 järven eteläselältä.
3. Laskeutusaltailta tulevien ojien veden seuranta aloitetaan kesällä 2018.
Järven hoito ja kunnostustoimenpiteet
Edelliseltä toimintakaudelta siirtyneiden/jatkuneiden hankkeiden eteenpäinvienti:
1. Yhteydenpito Kanta-Hämeen Metsänhoitoyhdistykseen sen varmistamiseksi, että vesiensuojelu otetaan
aina riittävästi huomioon alueen metsän parannustoimenpiteiden suunnittelussa
2. Renkajoen patojen korjausprojektin seuraaminen
3. Onki- ja Tunturilammin kunnostustoimenpiteiden jatkaminen
Sekä uusina hoitotoimenpiteinä:
4. Onkilammin ja Tunturilammin sekä Renkajoen mahdollinen virkistyskäyttö ja rooli osana Renkajärven
vesialuetta
5. Kartoitetaan mahdollisten uusien laskeutusaltaiden tarve ja paikat
Tiedotus, tapahtumat ja jäsenistö
1. Yhdistyksen oman Internet-sivusto www.renkajarvi.fi
2. ”Renkajärven suojeluyhdistyksen tiedotuslehtinen” –lehden tekeminen ja jakelu
3. Vuoden 2018 valokuvauskilpailun teemana on Kauniita kuvia asumuksista, mökeistä ja pihapiireistä.
4. Uusi tapahtuma (30.6.) Tavataan Kapeella -soutelu.
5. Renkajärven kesäjuhlien järjestäminen (28.7.) kyläyhdistysten kanssa
6. Hämeenlinnan kaupunginorkesterin konsertti 26.8. Vuohiniemen rukoushuoneessa
7. Renkajärvi-kalenterin julkaisu
8. ”Vuoden ympäristöteko” – palkinnon jakaminen
9. Säännöllinen yhteydenpito Rimmilän kyläyhdistyksen ja kalastusyhdistyksen kanssa yhteishankkeiden
edistämiseksi
10. Suojeluyhdistyksen jäsenmäärän pitäminen yli 200:ssa
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Vuohiniemen rukoushuone
Rukoushuoneella järjestetään Hattulan seurakunnan tilaisuuksia ja konsertteja edellisvuosien tapaan. Myös
suojeluyhdistyksen hallituksen kokouksia sekä vuosikokous pidetään rukoushuoneessa.
Varainhankinta
Suojeluyhdistyksen pääasiallisia tulonlähteitä ovat yhdistyksen jäsenmaksut, Renkajärven kesäjuhlien ja
Renkajärvi-kalenterin tuotot. Lisätuottoja hankitaan projektikohtaisilla avustuksilla ja mahdollisilla Renkajärvituotteilla. Yhdistyksen toiminnan keskeinen osa on runsas talkootyön käyttö yhdistyksen aktiviteettien
toteuttamisessa. Hallitus esittää, että henkilöjäsenen vuosimaksu lasketaan 10 euroon, uusi perhekunnan
jäsenmaksu on 30 euroa ja yhteisöjäsenen maksu on 50 euroa.
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