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Puheenjohtajan
tervehdys

Kevät saapuu Renkajärvelle. Tätä tervehdystä kirjoitettaessa huhtikuun 22. päivänä
järvi on juuri vapautumassa jääpeitteestään
ja ensimmäiset sinivuokot kesäasuntomme
aurinkoisessa etelärinteessä ovat puhjenneet kukkaan.
Tämä vuosi on suojeluyhdistyksen
yhdestoista toimintavuosi. Yhdistys
perustettiin tammikuun 19. päivänä
2008. Kuluneiden kymmenen vuoden
aikana yhdistys on toiminut tavoitteidensa
mukaisesti pyrkien edistämään Renkajärven ja Renkajoen ympäristönsuojelua
sekä näihin alueisiin liittyviä hoito- ja
kunnostustoimenpiteitä. Merkittävimpiin
järveen laskeviin puroihin on rakennettu
laskeutusaltaat ja Renkajoen kunnos
tushankkeet etenevät. Ja heinäkuun
viimeisen lauantain kesäjuhlasta on
muodostunut suuren suosion saanut
perinne.
Helmikuun vuosikokouksessa
yhdistyksen hallitukseen valittiin kaksi
uutta jäsentä, Veittijärvellä mökkeilevä Jari
Kauppi ja kalastusyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Myllymäki. Hannun tulo
hallitukseen tiivistää suojeluyhdistyksen
ja kalastusyhdistyksen toimintaa ja Jari

Kaupin valinta puolestaan parantaa Renkajoen alueen seurantaa.
Renkajärven tilan valvonta jatkuu
edellisten vuosien käytännön mukaisesti.
Järven vesinäytteet otetaan tällä kertaa
eteläselältä ja Renkajärveen laskevien ojien
ravinnepitoisuuksien seurantaa jatketaan.
Huhtikuussa Matti Peltola ja Kari Pakarinen kävivät jälleen ottamassa näytteet
viidestä järveen laskevasta ojasta, joihin on
rakennettu laskeutusaltaat. Nyt pääsemme
seuraamaan, kuinka paljon altaat
vähentävät järveen tulevan kiintoaineksen
määrää ja ravinnekuormaa.
Tulevalla kesäkaudella Renkajärvellä
ja sen lähiseudulla on taas runsaasti
tapahtumia. Tässä lehdessä esitellään niin
yhdistyksen kuin alueen vireiden kyläyhdistystenkin järjestämiä tapahtumia.
Hyvät renkajärveläiset. Nauttikaa
puhtaasta järvestämme ja osallistukaa
yhteisiin tapahtumiimme. Renkajärven
suojeluyhdistyksen puolesta toivotan teille
kaikille oikein hyvää kesää.
Erkki-Sakari Harju
Renkajärven suojeluyhdistyksen puheenjohtaja

Tiedotuslehden valokuvat ovat pääosin vuoden 2017 Renkajärven kuvakisaan lähetettyjä kuvia.

Renkajärvellä tapahtuu
- suojeluyhdistyksen tapahtumat 2018
Suojeluyhdistys toimii jälleen aktiivisesti
monella eri tavalla. Suojelutoimien lisäksi
järjestämme seuraavat tapahtumat:

Kuva: Heini Kataja-Kantola

Juhannusmessu
su 24.6. klo 10
Hattulan seurakunnan messu Vuohi
niemen rukoushuoneessa. Kolehti kerätään
rukoushuoneen hyväksi.

”Tavataan Kapeella”
la 30.6. klo 13
Järjestämme uuden soutelutapahtuman
”Tavataan Kapeella”. Tavoitteena on saada
mahdollisimman monta venekuntaa
Rimmin ja Vuohiniemen päästä soutelemaan Renkajärven Kapeelle klo 13 ja
siitä edelleen Häntäsaareen paistamaan
suojeluyhdistyksen tarjoamat makkarat.
Samalla voimme keskustella Renkajärven
asioista, ideoida uusia aktiviteetteja tai vain
nauttia kauniista alkukesän hetkistä.

Kesäjuhla
la 28.7. klo 17

10 euroa ja hintaan sisältyy väliajalla
pullakahvit.

Perinteinen kesäjuhla Rimmin urheilu
kentällä. Entiseen tapaan tarjolla on kilpailuja, puheita, musiikkia, arpajaiset, buffetti
yms. Uutuutena Rimmissä vierailee nukketeatteri. Upouusi Renkajärven kalenteri
ilmestyy myyntiin ja valokuvauskilpailun
tulokset julkaistaan.

Pyhäinpäivän messu
su 4.11. klo 10
Hattulan seurakunnan messu Vuohi
niemen rukoushuoneessa. Kolehti kerätään
rukoushuoneen hyväksi.

Kaupunginorkesterin konsertti
su 26.8. klo 16

Tapaninpäivän messu
ke 26.12. klo 10

Hämeenlinnan kaupunginorkesteri saapuu
jo neljättä kertaa Renkajärvelle musisoi
maan. Konsertti pidetään Vuohiniemen
rukoushuoneessa. Ohjelmalehtinen maksaa

Hattulan seurakunnan messu Vuohi
niemen rukoushuoneessa. Kolehti kerätään
rukoushuoneen hyväksi.

VENEET VESILLE LA 30.6.!
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Kalastusyhdistyksen kuulumisia

Renkajärvi on nyt yhtenäinen kalastusalue.
Voit kalastaa kalastuksenhoitomaksulla
koko Renkajärven alueella. Kynnösjärven
osalta Katinalan osakaskunnan alueella
kalastavien on hankittava lupa Katinalan
osakaskunnalta, mutta kalastusyhdistyksen
hoitomaksulla
voi kalastaa
muualla
Kynnösjärvessä
ja koko Renkajärvessä.
Hoitomaksu, 15 €,
suoritetaan
Renkajärven
kalastusyhdistyksen tilille
FI244 26000 10056 155 kesäkuun loppuun
mennessä. Se käytetään Renkajärven kala
kantojen ylläpitoon ja hoitoon. Yhdistys
toimii Hämeen kalatalouskeskuksen kokonaissuunnitelman puitteissa ja on istuttanut
järveen vuoroin järvitaimenta, kuhaa ja
siikaa. Järvitaimen viihtyy Renkajärvessä,
mikä on todettu merkkikalaistutuksin.
Yhdistys on saanut kalaistutuksiin tukea
myös muutamilta yhdistyksen osakaskunnilta. Yhdistyksen kalastuksenvalvojilla on
kalastuslain mukaiset oikeudet ja velvollisuudet valvoa kalastusta. Kalastus edellyttää,
että myös valtakunnallinen kalastuksenhoitomaksu on suoritettu.

Hoitomaksuun sisältyy lupa kalastaa
samanaikaisesti neljällä verkolla (max. pituus
30 m/verkko) ja kymmenellä katiskalla tai
merralla tai koukulla. Pyydykset merkitään
pyydysmerkillä tai polalla, jossa on selvästi
nimi (etu- ja sukunimi) ja puhelinnumero.
Pyydysmerkin tai
polan tulee
ulottua
vähintään 15
cm vedenpinnan
yläpuolelle.
Jos käyttää
lippusalkoa,
Kuva: Anu Kallinen
sen on oltava
vähintään
40 cm korkea, ja siinä on oltava 15 cm
korkea lippu. Rapumerroissa riittää 5 cm:n
korkuinen koho. Merkitse verkkosi samanlaisilla merkeillä, jotta verkon linja näkyy
uistelijoille. Viimesyksyisen istutuksen
vuoksi suositellaan, että kalastuksessa
käytetään vain yli 49 mm tai alle 26 mm
silmäkoon verkkoja.
Kalastusyhdistyksen hoitomaksu
oikeuttaa yhden venekunnan samanaikaiseen
uistelulupaan ilman vaparajoitusta.
Hoitomaksu on talouskohtainen.
Hannu Myllymäki
Kalastusyhdistyksen puheenjohtaja

YHDELLÄ LUVALLA
KOKO RENKAJÄRVI!
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Jo kymmenes laskeutusallas tekeillä

Renkajärveen laskeviin ojiin on tehty
yhdeksän laskeutusallasta, kymmenes
on tulossa. Altaiden paikat on merkitty
keskiaukeaman karttaan.
Altaat on sijoitettu järven länsipuolen
suuriin ojiin. Renkajärvi saa valtaosan
vedestään länsipuolen valuma-alueilta.
Seuraavaksi katselmoidaan järven itärannan
mahdolliset laskeutusallaspaikat.
Laskuojien vesi on edelleen verraten
ruskeaa, eli vesi ei luontaisella tavalla
kirkastu kulkuväylässään.
Varmistetaan jokainen metsässämme,
että metsäojien päät eivät ole avoinna, vaan
vesi suodattuu turve- tai hiekkapaakun läpi
ennen valumistaan päälaskuojaan.
Kuvassa yksi Sitturinojan laskeutus
altaista.

VÄHEMMÄN
KIINTOAINESTA
JÄRVEEN!

Kuva: Pentti Mansukoski
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----- RENKAJÄRVELÄISEN PARAKRAAHVIT ----Hoira järvees ku kaivoos
Lotraa likavetes puhtaaks viimesten oortninkien
		
mukaan
* Raapi mettääs varoe, ettei eliksiirit valu
		 jorpakkoon
* Anna tähtees muhia mullaks äläkä haaskaa
		
rahaas keinosontaan
* Noo keruupaikat on seurun viimesiä palaveluja,
		
käytetää eres niitä
* Pese pyykkis, mattos ja autos vähä syriässä
		 järvestä
* Osta mierompaa soopaa
* Soura ittes kuntoon taikka hanki sähköne
		 perätuuppari
* Nauti puhtosesta, koreesta ja hiliasesta
		 Renkajärvestä!
*
*

Saastamoisenoja

Ruokosuonoja

9.-10. Pajustonoja

7.-8. Sälinoja

6.

2.-5. Sitturinoja

1.

RENKAJÄRVEN
VALUMA-ALUEEN
LASKEUTUSALTAAT
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Renkajärvi pääsee pian eroon
patoesteistään

tuja patoja ovat Myllykylä, Hiitta, Kuittila,
Muurila, Hinkaloinen ja Kaloinen. Enää
on jäljellä vain Vahteriston pato. Sen
korjatun kunnostussuunnitelman ovat
hyväksyneet maanomistaja, vesialueiden
osakaskunnat Kirstula ja Vuorentaka sekä
AVI. Odotamme innolla toteutusta ja siihen
tarvittavan rahoituksen järjestymistä.
Kokonaishinnaksi on arvioitu 60.00070.000 euroa. Renkajärven suojeluyhdistys
on osallistunut patojen rahoitukseen ja
kerännyt avustuksia patomuutosten lupa
maksuja varten.

Renkajoen kosket ovat olleet 1600-luvulta
lähtien tärkeitä voimanlähteitä myllyille,
sahoille, pärehöylille ja pienteollisuudelle.
Valjastettuja koskipaikkoja on ollut peräti
9 kappaletta Renkajärven ja Haapajärven
välillä ja korkeuseroa yhteensä yli 40
metriä.
Patojen ja niiden luukkujen huoltaminen
on kallista ja hankalaa. Vastuu tästä kuuluu
maanomistajille.
EU-normien mukaan Renkajärven ja
Renkajoen ekologinen luokitus on patojen
vuoksi vain hyvä. Tämä johtuu siitä, että
vaelluskalat eivät pääse kulkemaan joessa.
Jos saamme kaikki padot vaihdetuiksi
pohjapadoiksi, luokitus nousee erin
omaiseksi. Veden laadun puolesta luokitus
on jo nyt erinomainen.
Patojen kunnostus on ollut pitkäaikainen ja vaativa toimenpide. Kunnostet-

Vahteristonkoski huhtikuussa 2018
Kuva: Pentti Mansukoski
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Tunturilammin ruoppaus etenee
Renkajärven suojeluyhdistyksen
edustajat neuvottelivat joulukuussa
2016 Hämeen ELY-keskuksessa
mahdollisuuksista ruopata Naturaalueeseen kuuluvalla ja pahasti
umpeenkasvaneella Tunturilammilla.
Työt olisivat tarpeen lammin virkistyskäytön parantamiseksi. Ruoppauksella
avattu uoma helpottaisi myös vaelluskalan kulkua lammin läpi ja edelleen
pitkin Renkajokea Renkajärveen.
ELY-keskus oli myötämielinen esittämällemme hankkeelle. Saamiemme
ohjeiden ja rahallisen avustuksen
turvin yhdistys teetätti Tunturi
lammin ruoppaussuunnitelman, joka
valmistui joulukuussa 2017. Hankkeen toteuttamiseksi ELY-keskus
myönsi meille nyt keväällä merkittävän
avustuksen. Tarjouspyyntöjen lähet-

tämiseksi tarvitsemme vielä viran
omaisluvan hankkeen toteuttamiselle.
Tätä kirjoitettaessa hankeluvan käsittely
oli vielä kesken. Yhdistyksen tavoite
on, että loppukesästä 2018 päästäisiin
ruoppauksen toteutusvaiheeseen.
Vielä lopuksi on syytä mainita,
että Tunturilammin pohjoispuolella
olevan Onkilammin kohdalla suoritettiin kesällä 2017 kolmas perättäinen
vesikasvillisuuden niitto ja juurakkojen
jyrsintä. Näillä toimenpiteillä saadaan
lammin keskiosa ja rannalle johtavat
väylät pidettyä auki. Kunnostuksesta
aiheutuneet kustannukset on katettu
suojeluyhdistyksen saamin avustuksin
ja Onkilammin rannan asukkailta kerätyin maksuin.

Kuva Tunturilammista on otettu 26.4.2018, sulamisvesien ollessa korkeimmillaan.
Kesällä Tunturilammin pinta on lähes kokonaan kasvuston peitossa. Taustalla Renkajärven eteläosa, oikealla pilkottaa Onkilammi. Kuva: Pentti Mansukoski
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Tapahtumia Rimmilässä 2018
“Maailmalla kuohuu ja rytisee, mutta meillä Rimmilässä on rauhallista. Kyläyhdistys
haluaa mökkiläisten ja vakituisten asukkaiden viihtyvän. Sen takia yhdistys on perustettukin.” – kirjoittaa Rimmilän kyläyhdistyksen puheenjohtaja Erkki Lindqvist kevään
tiedotuslehdessä. Tarkat tiedot monista tapahtumista löytyvät sieltä, mutta lyhyesti
tapahtumaluettelo näyttää tältä:

Kesä-lokakuussa

Elokuun 4. päivänä

Mölkky urheilukentällä! Tarkemmat
tiedot saat ilmoitustaululta ja kyläyhdistyksen Facebook-sivuilta.

Leipäkivenheiton SM-kilpailut klo 14.
• lastensarjat max. 12-vuotiaille tytöille
ja pojille
• aikuisten sarjat miehille ja naisille
• osallistumismaksu 5 euroa
• kilpailuvälineinä 5 kpl luonnon
muovaamia kiviä
• sääntöjen mukaisia kiviä myös
myytävänä kilpailupaikalla
• lisätietoja Rimmilän kyläyhdistyksen
Facebook-sivulla

Juhannusaatto 22.6.
Lipunnosto klo 18 ja kesäiset laulut
grillikatoksessa.

Juhannuspäivä 23.6.
Messu Rimmin rukoushuoneella klo 10.
Perinteinen lentopalloturnaus mökki
läiset vastaan kanta-asukkaat klo 14.

Heinäkuun 21. päivänä

Kuutamoyön lyhtyvaellus
22.12.

Lasten kivat kesäkisat 3-otteluna alkaen
klo 11. Buffetti.

Kohde ja muut yksityiskohdat
paljastetaan myöhemmin.

Kuva: Timo Vuori
Kaikki tapahtumat Rimmilän kyläyhdistyksen majalla ja kentällä Renkajärventie 1336.
Rimmilän kylä sijaitsee Hämeenlinnan länsilaidalla entisen Kalvolan alueella.
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Kouvalan maamiesseurantalon tapahtumia
Avoimet Kylät 9.6.2018
•
•
•

Luontokuvanäyttely klo 10-14
Vanhojen esineiden näyttely
Ilmaiset pullakahvit 150:lle

Heinätanssit 21.7.2018 klo 18-21
•

Tahdittajana Herman’s orkesteri

TANSSIA!!
Maamiesseurantalo, Hyrväläntie 771

Muista moottorivenerajoitus!
• Polttomoottorikäyttöisten perämoottoreiden käyttö on kielletty vesilintujen
pesimäaikana 1.4.-30.6., joka vuosi.
• Muuna aikana saa käyttää vain sellaisia veneitä, joiden moottorin teho on
enintään 5 hv.
• Renkajärvellä sähkökäyttöisten perämoottoreiden käyttö on aina sallittua.
Maksiminopeus on 8 km/h.
• Vesiskoottereiden käyttö on kokonaan kielletty.

Renkajärven
suojeluyhdistys ry
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Kannen kuva: Matti Hänninen.
järjestämän valokuvakilpailun satoa.
Kalenterin kuvat ovat yhdistyksen

Renkajärvi-kalenteri
1.8.2015 - 31.8.2016

Kymmenes Renkajärvi-kalenteri tulee
myyntiin kesäjuhlilla lauantaina 28.7.2018
Renkajärven oma seinäkalenteri jälleen
10 eurolla: 13 kuukautta vuoden hinnalla!
Elokuun alusta vuoden 2019 elokuun
loppuun!

Kalenterin voit tilata myös ennakkoon
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
mansu@me.com. Varmista, että saat omasi!

Jos et ole vielä Renkajärven
suojeluyhdistyksen jäsen, liity nyt!

Kesäjuhlilla nähdään!
Lauantaina 28.7. kello 17
Rimmin urheilukentällä

Facebook-ryhmämme on
“renkajärveläiset”.
Nettisivut osoitteessa
www.renkajarvi.fi

Henkilöjäsen 10 e, yritys ja yhteisö 50 e. Samassa kiinteistössä asuva mökkitai perhekunta 30 e. Perhekunnan maksulla voi ilmoittaa jäseneksi jopa 10
henkilöä. Katso liittymis- ja maksuohjeet nettisivuilta! www.renkajarvi.fi

