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        Toimintakertomus vuodelta 2021 

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 tavoitteena on edistää 
vesiensuojelua toimialueellaan. Vuosi 2022 on yhdistyksen seitsemäs toimintavuosi. 

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

20.6.2021 vuosikokous. Jäseniä 31.12.2021 222 henkilöä, kannattajia ja tukijoita 7. 
 
Hallituksen kokoukset  
Hallitus kokoontui toimikauden 2021 aikana viisi kertaa.  

18.4 Hallitus                                    
20.6 Hallitus                                                                                                                                                     
25.8 Hallitus   
4.10 Hallitus                                                                                                                                                  
2.12 Hallitus  
 
Talous 

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

Jäsenhankintaa on perinteisesti tehty tapahtumissa, kesätoreilla ja joulumyyjäisissä, mutta koronan 
aiheuttamien rajoitusten vuoksi yleisötapahtumat ovat olleet jokseenkin jäissä. 
Jäseneksi voi liittyä pääasiassa kotisivujen kautta tai lähettämällä sähköpostia yhdistyksen 
osoitteeseen.  
 
Toiminta 
Yhdistyksen toimintaa rajoitti korona, jonka vuoksi vältettiin kokoontumisia, eikä siksi järjestetty 
yhdistyksen omia kokoontumisia ja tapahtumia. 

Sääntöjen mukaan vuosikokous pidetään toukokuun loppuun mennessä. Koronarajoitusten vuoksi 
kokous pidettiin kuitenkin vasta 20.6.2021. 

Yhdistys haki ja sai avustusta Ely-keskukselta Halminlahden altaiden jatkohankkeelle, jonka 
maanomistaja rahoitti, mutta ei voinut toimia hakijana. 

Yhdistys haki ja sille myönnettiin avustus järvinäytteiden ja ojanäytteiden ottamiseksi. Avustuksen 
suuruus oli 14.654 € ja se haettiin Linnaseutu ry:n kautta. Avustus myönnettiin vuosille 2020 ja 2021. 
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 vesistön vesiensuojeluyhdistys, jonka tarjous oli 
kokonaisedullisin. 

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. 
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Muu toiminta 
 

• Kesätorilla oltiin 3.7 ja 10.7  

• Opitaan Ojista -hankkeen tiedotustilaisuus Hauhotalo 28.10.2021 

• Opitaan Ojista -hankkeen asiantuntijatapaaminen Lahti 10.11.2021 

• Kukkia- ja Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistysten yhteistyö / puheenjohtajien tapaaminen 
18.11.2021 

• Opitaan ojista -hankkeen maanomistajatapaaminen Hauhotalo 23.11.2021 

• Vanajavesikeskuksen Järvitärskyt Hotelli Vaakuna Hämeenlinna 1.12.2021 

• Opitaan Ojista työryhmä 7.12.2021 

• Opitaan Ojista webinaari 14.12.2021 

• Opitaan Ojista -hankkeen ohjausryhmä 15.12.2021 
 

 
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 5.5.2022 
Hallitus 

 

  


