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        Toimintakertomus vuodelta 2020 

Yleistä 
Yhdistyksen nimi on Pro Hauhonselkä ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki ja 
toimialueena Kokemäenjoen vesistöön kuuluva Hauhonselkä valuma-alueineen ja ympäristöineen. 
Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 30.10.2016. Yhdistys merkittiin rekisteriin 17.1.2017. 
Yhdistyksen toimintavuosi on sääntöjen mukaan kalenterivuosi. Yhdistyksen tarkoituksena on 
edistää vesiensuojelua toimialueellaan. 

Yhdistyksen hallitus 
Puheenjohtaja Markku Saarinen, Timo Karttunen (vpj), Arto Salminen sihteeri (rakennusmestari, 
rakennushankkeiden asiantuntija) Minna Puntila, Elina Sorvali (yhteydenpito Vanajavesikeskus/Ely, 
kosteikkoasiantuntija), Anne Soittila (rahastonhoitaja, netti-/facebook-sivujen ylläpito), Ilpo Kukkola 
(yhteydenpito Metsäkeskus ja MTK Hauho), Konsta Kankaala (ammattikalastaja). Kirjanpitäjänä toimi 
Riitta Dunder/ RD palvelut ja toiminnantarkastajina Pekka Pohjola ja varalla Timo Metsola. 
 
Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö 

12.7 Vuosikokous  
 
Hallituksen kokoukset  
Hallitus kokoontui toimikauden aikana neljä kertaa. Lisäksi pidettiin 1 sähköinen kokous. 
30.3 Hallituksen sähköinen kokous Linnaseudulta haettavan avustuksen täydentämistä varten           
13.6 Hallitus                                    
6.9   Hallitus                                                                                                                                                     
20.9 Hallitus                                                                                                                                                   
20.11 Hallitus  

Hallituksen kokoukset pidettiin Heiskalassa. Marraskuussa kokous pidettiin Kievarissa. 

Työryhmien kokoukset 
3.1 Linnaseutu/Leader avustusneuvottelu (Konsta, Elina, Markku)  

16.1 Linnaseutu/Pakari (Konsta, Elina, Markku) 

5.3 Linnaseutu/Pakari (Konsta, Markku) 
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Yhdistyksen jäsenet 
Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 204 jäsentä ja 5 kannatusjäsentä. Uusia jäseniä liittyi 30. 

Talous 

Yhdistyksen toimintaa on rahoitettu jäsenmaksuilla ja Elyltä saaduilla avustuksilla.  Talous on 
tasapainossa, mutta jäsenhankinnalla ja kohdeavustuksia hakemalla pyritään edelleen keräämään 
varoja tuleviin vesistökunnostustoimenpiteisiin. 

  
Tiedotus 

• Kotisivut www.prohauhonselka.fi   
• Facebook  https://www.facebook.com/prohauhonselka/ 
• Sähköposti pro.hauhonselka@gmail.com             

 
Yhdistyksen pääasiallinen tiedotuskanava on kotisivut ja Facebook. Jäsentiedotteita voidaan 
lähettää myös sähköpostilla. 
 
Jäsenhankinta 

Koronatilanteen vuoksi kokoontuminen on ollut vaikeata. Tänä vuonna yhdistys on ollut ainoastaan 
kerran Hauhotalon pihalla pidetyssä tilaisuudessa, jossa on haettu näkyvyyttä ja tunnettavuutta sekä 
jaettu tietoa toiminnasta ja kerrottu jäsenyydestä.  
Jäsenemme Kohtala jakoi esitteitämme Alvettulan Kuhalantien varteen. Useita uusia jäseniä liittyi 
sen ansiosta mukaan toimintaan. Kiitos aktiivisuudesta. 
Jäseneksi voi liittyä pääasiassa kotisivujen kautta tai lähettämällä sähköpostia yhdistyksen 
osoitteeseen.  
 
Toiminta 
Yhdistyksen toimintaa rajoitti korona, jonka vuoksi vältettiin kokoontumisia. 

Yhdistyksen uudet säännöt vahvistettiin vuoden 2019 lopulla ja yhdistys siirtyi yhden kokouksen 
käytäntöön vuoden 2020 alusta.  Sääntöjen mukaan vuosikokous pidetään toukokuun loppuun 
mennessä. Koronarajoitusten vuoksi kokous pidettiin kuitenkin vasta 12.7. 

Yhdistys haki ja sille myönnettiin avustus järvinäytteiden ja ojanäytteiden ottamiseksi. Avustuksen 
suuruus oli 14654 €. Avustus haettiin Linnaseutu ry:n kautta. Avustus myönnettiin vuosille 2020 ja 
2021 keväisin ja syksyisin. 

Järvinäytteet otettiin keväällä ja syksyllä seuraavista järvistä: Hauhonselkä, Ilmoilanselkä, 
Vuorenselkä, Kirrinen ja Hyvikkälänjärvi. Ojanäytteet otettiin: Vuolujoki 2 näytettä, Syväoja, 
Myllyoja, Rampsinoja ja laskuoja Lakkianselkään. 

Näytteiden ottajiksi valittiin Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys, jonka tarjous oli 
kokonaisedullisin. 
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Elokuun kahdeksas päivä tapahtui Hauhon Hangasmäessä mittava jätevesivuoto 2600m3.  

Yhdistys vaati toiminnasta vastaavaa HS-Vesi Oy:tä ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin vuodon 
rajaamiseksi, alueen puhdistamiseksi, ja vastaavien vuotojen estämiseksi, sekä mittauksin 
osoittamaan että mitä haittaa vuoto on aiheuttanut Eteläistenjärvelle ja Hauhonselälle. 

Vaatimuksiin yhtyi myös Kankaistenjärven suojeluyhdistys /Pekka Honkala. Asia sai huomattavan 
paljon julkisuutta sekä lehdistössä että myös paikallisessa TV lähetyksessä. Ely vaati sakon uhalla HS-
Vedeltä selvitystä ja tehtäville toimenpiteille aikataulua.                    
Lokakuun 6-7 päivä tapahtui toinen 150m3 vuoto lähes samalla paikalla kuin aiempikin. 

Toivottavasti asiat tulevat kuntoon. Yhdistys seuraa tilannetta.  

Lokakuussa aloitti toimintansa Hauhon Pitäjä ry jonka toimintaan yhdistyksemme liittyi perustavana 
jäsenenä. 

Marraskuussa Pro Hauhonselkä ry:lle myönnettiin VESIVISIO 2020 kunniamaininta ansiokkaasta 
työstä nuorena yhdistyksenä. Maininta sai palstatilaa useissa lehdissä ja paikallisuutisissa. 

 

Muu toiminta 
• Toukokuussa vesinäytteiden otto ja vesianalyysit (KVVY).    

Tulokset nettisivuilla kohdassa mittaustuloksia                                                 

• Elokuussa suoritettiin vesikasvien niittoja Niemenjuovassa ja Haapasaaren väylän päissä 

• 27.6 Minitori tapahtuma Hauhotalon pihassa. Uusia jäseniä liittyi tapahtuman aikana 18. 

• 28.8 Paikallisen TV lähetyksen haastattelu HS Veden jätevesivuodon vuoksi (Markku). 

• 21.10 Hauhon Pitäjä kokous 

• 12.12 Havujoulu/Hauhotalon myyjäiset, johon ilmoittauduttiin, mutta koronan takia 
jouduimme perumaan tapahtuman. 

• 24.1 Leväpäivä/Kevätseminaari Visamäen kampuksella (Ilpo ja Timo) 
•  

Lopuksi 
 

Yhdistys kiittää antoisasta yhteistyöstä toimintaansa tukeneita tahoja ja kaikkia tapahtumissa 
mukana olleita vapaaehtoisesta työpanoksestaan ja hyvästä yhteistyöstä. Jokaisen vapaaehtoisen 
työpanos ja osallistuminen on aina yhtä tärkeää ja arvokasta yhdistyksen toiminnalle. 
 
Hauho 28.2.2021 
Hallitus 



 


