Jäsentiedote 1/2021
Näin reilun 4 toimintavuoden vuoden jälkeen ja puheenjohtajan vaihtuessa, on syytä luoda
katsaus menneeseen ja hieman tulevaisuuteen.
Toiminta käynnistyi
Yhdistys perustettiin, koska Hauhon kaunis vesistö vaatii toimenpiteitä sen kunnon parantamiseksi
Melko nopeasti saatiin yhteistyö käyntiin mm. Vanajavesikeskuksen kanssa Pakka- hankkeessa, ja pääsimme
myös hyvään yhteistyöhön ELY-keskuksen kanssa.
Yhdistyksen omin voimin laadittiin myös Käyttö- ja hoitosuunnitelma, joka käsittää katsauksen vesistön
nykytilaan ja antaa suuntaviivat tulevalle toiminnalle. Sen päivitys jatkuu.
Vuosikokouksiemme ja erilaisten yleisötilaisuuksien kautta saimme maanomistajat ja Metsäkeskuksen
mukaan toimenpiteisiin.
Liityimme jäseneksi Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistykseen ja olemme sen ansiosta yhteistyössä alan
muiden vesiensuojeluyhdistysten kanssa.
Rahoitusta varten lähestyimme myös Linnaseutu ry:tä, joka suhtautui myönteisesti hankkeisiimme.
Yhteistyö käynnistyi myös paikallisen kalastuskunnan kanssa, jolta saimme tukea hankkeisiimme.
Toteutetut hankkeet
Yhteistyökumppaneidemme, maanomistajien ja paikallisten asukkaiden kanssa olemme toteuttaneet mm.
seuraavat hankkeet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sinilevätutkimus Hauhonselkä-Vuorenselkä
Haapasaarenväylän ruoppaus, jonka avulla saadaan veden virtausta Vitsiälänlahden ja Lakkianlahden
välille ja estetään lahtien ruohottumista.
Niemenjuovan niitot, joiden avulla parannetaan Hauhonselän veden virtausta.
Niittoja Alvettulanjoella
Laskeutusallas Hauhonselän pohjoispäässä Ellilän tilan mailla.
Laskeutusallas Hauhonselän eteläpäässä Mattilan tilan mailla.
Soittilan allashanke Pyhäjärveen Halminlahden alueella. Tämän hankkeen toteutti maanomistaja
itse. Pro Hauhonselkä toimi avustaen hankkeen rahoituksen/lupien saamiseksi.
Soittilan alltaiden jatkohanke toteutetaan2021-2022 aikana
Yhteistyö Metsäkeskuksen kanssa Vuolujoen valuma-alueilla. Tämä hanke käsittää noin 30 kohdetta,
jotka toteutetaan lähivuosien aikana. Hankkeen rahoittaa ja toteuttaa Metsäkeskus.

Yhdistys vaikuttajana
Elokuussa 2020 tapahtui Hangasmäessä Hauholta ja Tuuloksesta tulevan painevesilinjan merkittävä
jätevesivuoto, jolloin maastoon pääsi 2600m3 jätevettä. Pelkona oli, että näin merkittävän vuodon
seuraukset voisivat ulottua Eteläistenjärveen ja sitä kautta myös Hauhonselälle.

Yhdistyksen aloitteesta velvoitettiin HS-vesi ryhtymään välittömiin toimiin uusien vuotojen estämiseksi,
ryhtyä puhdistustoimiin ja seurata vuodon vaikutusta. Lehdistö ja TV kiinnostuivat asiasta ja myös
yhdistyksen puheenjohtajaa haastateltiin. Asiaan tarttui myös Ely-keskus ja edellytti sakon uhalla HS-vettä
toimenpiteisiin.
Tällä hetkellä Hämeenlinnan kantakaupungin ja Eteläisten välillä on meneillään putkilinjan uudistustyöt.
Saatujen mittaustulosten ja selvitysten perusteella merkittävässä määrin ravinteita ym. ei ole päätynyt
Eteläistenjärveen, eikä sitä kautta myöskään Hauhonselälle.
Kunniamaininta
Yhdistykselle myönnettiin VUODEN VESITEKO 2020-KUNNIAMAININTA ansiokkaasta vesienhoitotyöstään
nuorena yhdistyksenä. Valinta tehtiin usean yhdistyksen joukosta. Tämä kunniamaininta oli upeaa
vastaanottaa. Osoittihan se, että asioita on tehty ja niitä myös arvostetaan.
Tuleva toiminta
Tulevia toimenpiteitä oikeaan suuntaan ohjaamaan yhdistys käynnisti järvien ja ojien ravinne- ja
happipitoisuuksien selvittämisen. Työn suorittajaksi valittiin edullisimman tarjouksen antanut Kokemäenjoen
Vesiensuojeluyhdistys, joka otti vesinäytteet keväällä ja syksyllä 2020 ja myös vastaavasti tänä vuonna.
Tutkittavat järvet ovat Hauhonselkä, Ilmoilanselkä, Vuorenselkä, Kirrinen ja Hyvikkälänjärvi. Tutkittavat ojat
ovat Vuolujoki 2 pistettä, Syväoja, Myllyoja, Rampsinoja ja laskujoki Lakkianselkään. Rahoituksen saimme
Linnaseutu ry:ltä.
Tehtyjen selvitysten perusteella arvioidaan, miten tehokkaimmin estetään ravinteiden pääsy vesistöön ja
käynnistetään neuvottelut maanomistajien kanssa tarvittavista toimenpiteistä.
Muutoksia hallituksessa
Vuosikokouksessamme hallituksen jäsenmäärää lisättiin yhdellä. Uudeksi jäseneksi nimitettiin Olli Caven.
Toivotan Ollin tervetulleeksi.
Varapuheenjohtajana aloittaa Konsta Kankaala, sihteeriksi nimitettiin Anne Soittila, hän toimii myös
rahastonhoitajana.
Sääntöjemme mukaan puheenjohtajan kausi on maksimissaan 2+2 vuotta. Nyt puheenjohtajuuteni
päättyessä, kiitän yhdistyksen hallitusta, yli kahtasataa jäsentämme, rahoittajia, maanomistajia sekä
yhteistyökumppaneitamme.
Vuosikokouksessamme 20.6.2021 uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Timo Karttunen. Timo on toiminut
varapuheenjohtajana yhdistyksen perustamisesta lähtien. Toivotan Timolle hyvää jatkoa hallituksen kanssa
tässä vaativassa ja pitkäjänteisessä tehtävässä. Itse jatkan hallituksessa.
24.6.2021
Markku Saarinen

