
 
Pro Hauhonselkä ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2021  

YLEISTÄ 
Pro Hauhonselkä ry on perustettu 30.10.2016. Yhdistyksen toimialueena on Kokemäenjoen 
vesistöön kuuluva Hauhonselkä ja Ilmoilanselkä valuma-alueineen ja ympäristöineen ja 
yhdistyksen tarkoitus on edistää vesiensuojelua toimialueellaan. 
Marraskuussa 2020 yhdistyksellä oli varsinaisia jäseniä 204 ja lisäksi 4 kannatusjäsentä. Uusia 
jäseniä saatiin vuoden aikana 30.  
Yhdistys etsii vesiensuojelua edistäviä kohteita toimialueeltaan ja toivoo, että yhdistykseen 
ollaan yhteydessä niiden osalta. 

Yhdistyksen sääntöjen mukaan puheenjohtajan toimikausi on maksimi 2+2 vuotta.           
Yhdistyksen perustaja ja nykyinen puheenjohtaja luovuttaa tehtävät uudelle puheenjohtajalle, 
joka valitaan kevään vuosikokouksessa. 

KOKOUKSET 
Yhdistys muutti sääntöjään ja siirtyi yhteen vuosikokouksen, joka pidetään keväällä toukokuun 
loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään tarpeen vaatiessa.         
Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan. Hallitus voi perustaa erilaisia toimikuntia ajankohtaisten 
asioiden hoitamiseen ja tavoitteidensa toteuttamiseen.  

JÄSENISTÖ JA VIESTINTÄ  
Yhdistys on toiminut 4 vuotta ja on vielä toimintansa alkuvaiheessa. Tämän tyyppinen työ on 
pitkäjännitteistä vaatien useiden vuosien määrätietoista työtä. Jäsen-/kannatusmaksut ovat 
olennainen osa yhdistyksen tulonmuodostuksesta ja erilaisten hankkeiden toteuttaminen vaatii 
aina myös omarahoitusta. Tästä syystä vuoden 2021 aikana jatketaan aktiivista jäsenhankintaa 
erilaisten tempausten ja tapahtumien yhteydessä. 

Yhdistys sai Kokemäenjoen vesistöalueen vuoden vesiteko-tunnustuksen ja kunniamaininnan 
useiden ehdokkaiden joukosta viime vuoden lopulla. Perusteluissa mainittiin aktiivinen 
tiedottaminen ja useat toteutetut hankkeet, joiden avulla on edistetty vesistön 
virkistyskäyttöön kohdistuvaa kuormitusta, sekä hyvä yhteistyö maanomistajien kanssa. 
Tunnustus aiheutti paljon julkisuutta lehdistössä ja YLEn sivuilla. Lisäksi se poiki useita 
blogikirjoituksia.  

Yhdistys pyrkii lisäämään vaikuttavuusviestintää tulevaisuudessa sekä hyödyntämään 
julkisuutta ja tiedottamaan vesiensuojelun tärkeydestä, sekä saamaan mukaan erilaisia 
toimijoita yhdistämään voimavarat ja kehittämään toimintoja yhteistyössä.   



 
Huomioiden Hauhon vesistön laajuuden ja sen merkityksen koko Hauholle, jäseniä toivotaan 
huomattavasti lisää. Yhdistys toivoo, että myös nykyiset jäsenet innostaisivat asukkaita 
liittymään yhdistykseen ja osaltaan vahvistamaan yhdistyksen toimintaa.   

Yhdistys osallistuu kesätoritapahtumiin, joulumyyjäisiin ja muihinkin mahdollisiin 
yleisötilaisuuksiin ja jakaa niissä tietoa toiminnastaan ja mahdollisuudesta liittyä yhdistyksen 
jäseneksi.                 
Yhdistyksen jäsenistöön pidetään yhteyttä pääasiassa sähköpostitse. Tietoa yhdistyksen 
toiminnasta saa myös yhdistyksen verkkosivuilta (www.prohauhonselka.fi) ja Facebook -
sivustolta, joita päivitetään säännönmukaisesti.  

HOITO- JA KUNNOSTUSSUUNNITELMA 
Hoito- ja kunnostussuunnitelma on valmis, mutta sen päivittämistä jatketaan. Suunnitelma 
toimii ohjenuorana toiminnalle. 

VARAINHANKINTA 
Yhdistys kartoittaa jäsenmaksutulojen lisäksi mahdollisia hankerahoittajia, joiden tuella 
pystytään toteuttamaan tulevia hankkeita. 

YHTEISTYÖ               
Yhdistys pyrkii myös tiivistämään yhteistyötä eri sidosryhmien ja erityisesti alan virkamiesten, 
vastaavien yhdistysten ja osakaskuntien kanssa, sekä 2019 alkaneen kalatalousalueen kanssa.    

MUU TOIMINTA 

Vesikasvien niitot          

Toimintavuoden 2021 aikana selvitetään, onko tarpeen suorittaa niittoja vesistön tilan 
parantamiseksi.  

Vesinäytteet järvistä ja joista 

Hämeenlinnan kaupunki on aiempina vuosina ottanut näytteitä yhteistyössä yhdistyksen 
kanssa. Tällä hetkellä kaupungilla ei ole henkilöä tähän työhön edellisen siirryttyä muualle. 
Pakka-hankkeen päätyttyä 2019 lopulla ei myöskään Vanajavesikeskus ole mukana tässä työssä. 

Yhdistys jatkaa järvi- ja ojanäytteiden ottoa omien resurssiensa turvin. Tähän olemme saaneet 
avustusta Linnaseutu ry:n kautta vuosille 2020 ja 2021. Näytteet ottaa Kokemäenjoen 
vesiensuojeluyhdistys keväällä ja syksyllä. Järvinäytteet otetaan Hauhonselältä, Ilmoilanselältä, 
Vuorenselältä, Hyvikkälänjärveltä ja Kirriseltä. Ojanäytteet otetaan Vuolujoki 2 näytettä, 



 
Syväoja, Myllyoja, Rampsinoja ja laskuoja Lakkianselkään. Tulokset analysoidaan vuoden 2021 
lopulla ja niiden mukaisesti suunnataan toimenpiteitä vesistön tilan parantamisen kannalta 
merkittävimpiin kohteisiin. 

Kaivuutöitä vaativat suojelurakenteet: 
Tutkimuksen mukaan Vuolujoen kautta Hauhonselälle tulee lähes 70 % koko ravinnemäärästä. 
Vuolujoen alue on hyvin laaja ja vaatii merkittäviä panostuksia. Metsäkeskus on ottanut alueen 
heidän kohteekseen. Vesiensuojelutöitä toteutetaan vuosien 2020-2023 aikana.  

Pro Hauhonselkä ry keskittyy niihin kohteisiin, jotka eivät sovi Metsäkeskuksen ohjelmaan sekä 
avustaa Metsäkeskusta mahdollisuuksiensa mukaan. 

 Yhdistyksen omalla rahoituksella voidaan toteuttaa suunnittelua ja konkreettisia 
 toimenpiteitä, kun sopiva kohde/kohteet saadaan sovittua. Muutama kohde on alustavasti 
 valittu, mutta lopullisia päätöksiä ei ole vielä tehty.      
 Painopiste kohteiden valinnassa suunnataan niille alueille, josta suurimmat ravinne- ja 
 kiintoainepäästöt aiheutuvat. Näitä ovat ainakin Vuolujoen alue ja Kirrinen/Vuorenselkä 
 valuma-alueet.           

Muut toimenpiteet 
Jäsenmäärän kasvattamiseksi jaetaan yhdistyksen esitteitä laatikkojakeluna kevään lopulla. 
Ranta-asukkaita aktivoidaan ilmoittamaan sinilevä- ja näkösyvyyshavainnoistaan yhdistykselle. 
Selvitetään, onko Hauhon vesistöjä mahdollista saada valtakunnalliseen järviseurantaan, jota 
SYKE tekee.  

Yhdistyksen muulla tavoin avustamat suojelukohteet       
 Yhdistys avustaa yksityisiä kunnostusavustusten hakijoita mahdollisuuksiensa mukaan 
 toteuttamaan hankkeitaan avustuksen myöntäjän ohjeiden mukaisesti. 

Veden pinnan korkeus 
 Merkittävä ongelma on Hauhon vesistön vedenkorkeus ja sen vaihtelu. Vaihtelu on toista 
 metriä vuoden aikana. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan mielipiteisiin, joiden myötä toivotaan, että 
 tulevaisuudessa asiaan saadaan muutosta juoksutusten osalta. Yhdistys on myös yhteydessä 
 Valkeakosken yläpuolella oleviin suojeluyhdistyksiin saadakseen käsityksen niistä ongelmista,
 joita kyseisestä asiasta myös heille aiheutuu.  


