Pro Hauhonselkä ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2022
YLEISTÄ

Pro Hauhonselkä ry on perustettu 30.10.2016. Yhdistyksen toimialueena on Kokemäen joen
vesistöön kuuluvat alueet Vihavuodesta Kyllönjoelle (Iso-Roine, Pyhäjärvi Hauhon- ja
Ilmoilanselkä) valuma-alueineen. Yhdistyksen tavoittena on edistää vesiensuojelua
toimialueellaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Vuoden 2021 lopussa jäseniä oli 222
henkilöä, kannattajia ja tukijoita 7.
Yhdistys on jäsen Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksessä, joka on Suomen
vesiensuojeluyhdistysten Liitto Ry:n jäsen.
Yhdistys etsii vesiensuojelua edistäviä kohteita toimialueeltaan ja toivoo, että yhdistykseen
ollaan yhteydessä niiden osalta.

KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous 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 toimii nyt kuudetta vuottaan. Vesiensuojelutyö on pitkäjännitteistä vaatien useiden
vuosien määrätietoista toimintaa. Jäsen-/kannatusmaksut ovat olennainen osa yhdistyksen
tulonmuodostuksesta ja erilaisten hankkeiden toteuttaminen vaatii aina myös omarahoitusta.
Tästä syystä vuoden 2022 aikana jatketaan aktiivista jäsenhankintaa erilaisten tempausten ja
tapahtumien yhteydessä.
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 pyrkii osallistumaan kesätoritapahtumiin, joulumyyjäisiin ja muihinkin mahdollisiin
yleisötilaisuuksiin ja jakaa niissä tietoa toiminnastaan sekä 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.

VISIO, STRATEGIA, HOITO- JA KUNNOSTUSSUUNNITELMA
Toiminnallisten tavoitteidemme päivittämistä ja yhteensovittamista
sidosryhmiemme kanssa. Nämä toimivat ohjenuorana toiminnallemme.

jatketaan

eri

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

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

MUU TOIMINTA
Vesikasvien niitot
Toimintavuoden 2022 aikana selvitetään, onko tarpeen suorittaa niittoja vesistön tilan
parantamiseksi.

Vesinäytteet järvistä ja joista
Yhdistys jatkaa järvi- ja ojanäytteiden ottoa pyrkien laajentamaan alueita, joista näytteitä
otetaan. Kartoitetaan esimerkiksi Iso-Roineen, Pyhäjärven ja Pyhälammen alueiden aikaisempia
näytteenottopaikkoja ja mahdollisia seurantanäytteiden ottoa. Elykeskukselta on haettu ja
saatu rahoitus näytteiden oton toteuttamiseen.

Muiden toimijoiden toimenpiteet toiminta-alueella:
Tutkimuksen mukaan Vuolujoen kautta Hauhonselälle tulee lähes 70 % koko ravinnemäärästä.
Vuolujoen valuma-alue on hyvin laaja ja vaatii merkittäviä panostuksia.
Vuolujoki on valittu pilottikohteena HAMK:n Opitaan Ojista -hankkeeseen, jossa parannetaan
neuvonnalla, koulutuksella ja yhteistyöllä Hämeen peruskuivatuksen etenemistä sekä edistää
sen yhteydessä tulva- ja vesiensuojelua ja monimuotoisuutta luonnonmukaisen
vesirakentamisen sekä viljelytapojen ja metsänhoidon keinoin. Vuolujoen pilottialueelle
tehdään yleissuunnitelma, viestitään ja tuotetaan koulutusmateriaalia monipuolisesti valuma-

alueen suunnittelusta sekä dokumentoidaan kokemukset toimintamalliksi. Hankkeen
toteutusaika on 1.3.2021 – 15.11.2022. Yhdistys on aktiivisesti mukana hankkeen
ohjausryhmässä, tiedottamisessa ja tuomassa paikallistuntemusta asiaan.
Lisäksi olemme hankkeen yhteydessä perustamassa Hämeen alueelle koordinaation
kehittämiseksi koordinaatioryhmää, joka edistäisi tulevaisuudessa vaikuttavampaa
yhteistoimintaa ja varmistaisi osaltaan hankkeiden jatkuvuutta. Koordinaatioryhmän
toiminnasta vastaa ELY ja se kokoontuisi kahdesti vuodessa. Olemme mukana edustamassa
vesiensuojeluyhdistyksiä tässä kehittämisvaiheessa.

Muut toimenpiteet
Ranta-asukkaita aktivoidaan ilmoittamaan sinilevä- ja näkösyvyyshavainnoistaan yhdistykselle.
Selvitetään, onko Hauhon vesistöjä mahdollista saada valtakunnalliseen järviseurantaan, jota
SYKE tekee.
Yhdistyksen omalla rahoituksella voidaan toteuttaa suunnittelua ja konkreettisia pienehköjä
toimenpiteitä, kun sopiva kohde/kohteet saadaan sovittua. Painopiste kohteiden valinnassa
suunnataan niille alueille, joista suurimmat ravinne- ja kiintoainepäästöt aiheutuvat.

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 vedenkorkeuden 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.

