1

29.7.2018 / Erkki-Sakari Harju

Juhlapuhe 2018
Hyvät renkajärveläiset. Vietämme nyt kymmenettä Renkajärven kesäjuhlaa. Nyt päättyi pitkä
kesäjuhlien sateeton kausi. Yhdeksän edellistä juhlaa olivat sateettomia, mutta nyt luonto päätti
korjata tilanteen ja järjesti meille rivakan sadekuuron.
Juhlamme on perinteikäs. Jo käsitteeksi muodostunut Renkajärvi-kalenteri on jälleen ilmestynyt. Sen
valokuvat ovat järveltämme, kuluneiden vuosien aikana ilmestyneet kalenterit muodostavat jo nyt
merkittävän kuva-arkiston järveltämme ja sen ranta-alueilta. Juhlamme ohjelmasuorituksia ja
musiikkia täydentävät ulkopelit, lapsille järjestetty onginta, puffetti ja paistettu makkara
tietokilpailua unohtamatta.
Heinäkuun alkupäivinä suojeluyhdistys sai Hämeenlinnan kaupungilta viestin, että
suojeluyhdistykselle oli myönnetty Hämeenlinnan kaupungin ympäristöpalkinto. Ilmoitus oli erittäin
mieluisa, koska se osoitti, että suojeluyhdistyksen tekemää järvemme tilaan kohdistuvaa
suojelutyötä on seurattu ja arvostettu.
Suojelutyön merkitys näkyy konkreettisesti järvemme kunnossa. Leväkukintoja ei ole ja veden happi
riittää pitämään veden eläimet hengissä.
Järven tilan seuranta jatkuu edellisvuosien tapaan. Jokavuotisessa tarkkailussa ovat sademäärä,
vedenpinnan korkeus ja veden näkösyvyys. Viime vuonna uusia näkösyvyysmittareita jaettiin järven
etelä- ja pohjoispään ranta-asukkaille. Tarkoitus oli, että saisimme lisähavaintoja näkösyvyydestä ja
siitä, kuinka suuria paikallisia vaihteluita näkösyvyydessä on. Kiinnostavaksi tilanne meni nyt
keväällä, kun järven veden havaittiin olevan jäiden lähdön jälkeen erittäin tummaa. Todennäköisin
syy tummuuteen oli viime syksyn sateisuus ja sen tuloksena järveen virrannut runsas humuksen
määrä.
Järveen virtaavan veden puhdistamiseksi puroihin tehdyistä laskeutusaltaitaista viimeisimmät
valmistuivat Sälinojaan. Seuraava on rakenteilla Valkeakivenlahden ojaan, metsäyhtiö UPM:n
toimesta. Suojeluyhdistys pitää jatkuvasti yhteyttä alueemme metsänhoitoyhdistykseen sekä
Renkajärven valuma-alueella toimiviin suuriin puutavarayhtiöihin. Pyrimme näin vaikuttamaan
siihen, että laajoilla metsänhakkuilla ja niiden jälkeen tehtävillä muokkaustoimenpiteillä olisi
mahdollisimman vähän vaikutusta järveen valuviin vesiin.
Sen selvittämiseksi, kuinka paljon laskeutusaltaat vähentävät järveen joutuvan humuksen määrää,
suojeluyhdistys suorittaa veden laadun mittauksia niissä ojissa, joihin laskeutusaltaita on rakennettu.
Uutena veden laadun mittauskohteena on nyt Renkajoki Myllykylän kohdalla.
Renkajoen kunnostushankkeet etenevät. Tunturilammilla tehdään ruoppaustöitä tulevan syksyn
aikana. Työhön yhdistys on saanut avustukset Hämeen ELY-keskukselta ja Vanajavesikeskukselta.
Onkilammin umpeen kasvamista on pyritty hillitsemään niittämällä ja jyrsimällä vesikasvillisuutta
kolmena kesänä. Niittoa ja jyrsintää ei tänä vuonna tehdä. Viimeisen kunnostettavan padon,
Vahteriston, korjaussuunnitelmat on nyt hyväksytty ja muutostöihin päästäneen lähiaikoina. Kun
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edellä kuvatut Renkajoen kunnostushankkeet on saatu valmiiksi, Renkajärven kuntoluokitusta
tullaan tarkastelemaan uudelleen.
Yhdistyksen hallitus on saanut kaksi uutta jäsentä. Jari Kauppi asustaa Veitsijärvellä ja toimii
Renkajoen edustajana. Hannu Myllymäki puolestaan on järvemme kalastusyhdistyksen
puheenjohtaja, jolloin yhteisten projektien hoitaminen sekä erityisesti tiedottaminen helpottuu ja
tehostuu.
Yhdistyksemme jäsenmäärä on rahastonhoitajamme raportoiman heinäkuun 17. päivän tilanteen
mukaan 269 henkilöä. Yhdistyksemme Facebook ryhmässä jäseniä on jonkin verran enemmän. Nämä
molemmat luvut kertovat siitä, että Renkajärvestä ja sen suojelusta ja tapahtumista ollaan
kiinnostuneita. Suojeluyhdistyksen toimesta on Vuohiniemen rukoushuoneella järjestetty
musiikkitilaisuuksia, viime kesänä näihin tilaisuuksiin osallistui yhteensä 210 kuulijaa.
Kuluvan kesän soutelutapahtuma Tavataan Kapeella järjestettiin 30.6. Ei satanut, mutta kova ja
puuskainen pohjoistuuli teki soutelusta haastavan. Myötätuulessa laskettelimme Häntäsaaren
pohjoiskärkeen, jonne kokoontui kahdeksan venekuntaa makkaranpaistoon ja keskustelemaan
Renkajärven alueen vanhoista ja nykyisistä tapahtumista. Erityismainintana todettakoon, että
souteluun osallistui myös Renkajoen varren kesäasukas, joka meloi kajakilla jokea pitkin Myllykylästä
Kapeen kohtauspaikalle.
Haja-asutusalueiden jätevesiasia on edelleen ajankohtainen. Tähän liittyen olemme jälleen saaneet
kesäjuhlaamme vieraan, jätevesineuvoja Laura Silenin Kokemäenjoen vesistöalueen
vesiensuojeluyhdistyksestä KVVY:stä. Hän kertoo lainsäädännön nykytilanteesta ja niistä
velvoitteista, joita mökkiläisille jätevesiasioissa tällä hetkellä asetetaan.
Tämän vuoden konserttitapahtuma, Hämeenlinnan kaupunginorkesterin neljäs Renkajärvikonsertti
pidetään Vuohiniemen rukoushuoneella 26.8.2018. Tervetuloa kuuntelemaan klassista musiikkia
rukoushuoneemme ainutlaatuiseen ympäristöön.
Näillä sanoilla toivotan Renkajärven Suojeluyhdistyksen puolesta teidät kaikki tervetulleiksi
kesäjuhlaamme. Tervetuloa.

Vuoden ekoteko
Renkajärven Suojeluyhdistys on päättänyt antaa vuoden 2018 ekotekomaininnan Kari Pakariselle.
Kari on ollut suojeluyhdistyksen hallituksen jäsen yhdistyksen perustamisesta lähtien, vuodesta 2008
aina tähän vuoteen asti. Hän on kyseisenä aikana hoitanut Renkajärven vedenkorkeus-, näkösyvyys
ja sademäärämittaukset sekä raportoinut saadut tulokset ympäristöviranomaisille. Hän on myös
avustanut muiden vesinäytteiden ottamisessa. Vaikka Kari jättää hallituksen, hän on luvannut hoitaa
edelleen edellä mainitut mittaukset.
Edellä kuvatuin perustein suojeluyhdistyksen hallitus antaa vuoden 2018 ekotekomaininnan Kari
Pakariselle.

