
Lyhyesti
Suojeluyhdistys on saanut
Vanajavesikeskukselta ja Hattulan
kunnalta yhteensä 1200€
apurahoja. Varat käytetään
loppukesän ja syksyn aikana
järviin laskevien uomien
vesianalyyseihin. Vesianalyysien
tuloksista ja järvien vedenlaadusta
laajemminkin kerrotaan
yhdistyksen talvitiedotteessa.

Suojeluyhdistys vastaa tänä
vuonna valtakunnallisen
sinileväseurannan toteuttamisesta
Alajärven Tervaniemessä.
Tervaniemessä ei ole heinäkuun
20. päivään mennessä sinilevää
vielä havaittu, mutta muutamia
yksittäisiä sinilevähavaintoja
Alajärvellä on tehty. Ajantasainen
sinilevätilanne on nähtävissä
Järviwikissä.

Hämeenlinnan kalastusalue
suunnittelee Alajoen yläosan
kunnostamista kalatalouden,
lähinnä taimenen lisääntymisen,
edistämiseksi. Kunnostaminen
toteutetaan tänä syksynä tai
vuonna 2017.

Suojeluyhdistys on käynyt
keskusteluja Helsingin yliopiston
Ympäristötieteiden laitoksen
kanssa yhteisen tutkimusprojektin
käynnistämisestä koskien
Alajärven ravintoverkkoja ja
sulkasääskipopulaatiota. Projektin
suunnittelua jatketaan kesälomien
jälkeen.

Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistys

Tutustu järviluontoon! -tapahtuma
Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistys järjestää
avoimen yleisötapahtuman teemalla Tutustu
järviluontoon! Tapahtuma järjestetään lauantaina
3.9.2016 klo 16.00 alkaen Takajärven rannalla
sijaitsevalla Ahorannan leiri- ja virkistysalueella
(Takajärventie 728, 13500 Hämeenlinna).

Tapahtuman aluksi Vanajavesikeskuksen vesistö-
asiantuntija Suvi Mäkelä pitää noin puolen tunnin
alustuksen otsikolla ”Mitä pinnan alla tapahtuu?”.
Puheessaan Suvi valottaa ravinteiden kulkua
järvissä ja järvien ravintoketjua. Sen jälkeen on
koko perheelle sopiva luontopolku, jossa
tutustutaan järvien kasveihin, kaloihin ja veteen.
Lopuksi nautitaan grillin antimista ja keskustellaan
vapaamuotoisesti järvien kuulumisista.

Kari Kohtalan voittajakuva yhdistyksen ensimmäisen
vuosikokouksen yhteydessä järjestetyssä valokuvakilpailussa.

KESÄTIEDOTE 2016
Hämeenlinnan ja Hattulan kuntien alueilla sijaitsevien Alajärven ja Takajärven
hyvän kunnon säilyttämiseksi on vuoden 2016 alussa perustettu
suojeluyhdistys. Vaikka järvien kunto on hyvä, on Alajärvellä viimeisten
vuosien aikana havaittu lisääntyvää sinilevän esiintymistä. Järvien
suojeleminen on pitkäjänteistä toimintaa. Se, mitä voimme yhdessä tehdä
näiden järvien suojelemiseksi, kannattaa tehdä nyt!



Jäseneksi liittyminen
Yhdistys kerää tuloja jäsenmaksuilla ja käyttää niitä järvien tilan selvittämiseen ja
parantamiseen. Ole mukana edistämässä yhteisen vesistömme tilaa!

Lähetä seuraavat tiedot sähköpostitse osoitteeseen sami.haapanala (ät) suvilumi.fi
– Nimi
– Postiosoite
– Sähköpostiosoite
– Syntymävuosi (vapaaehtoinen, vain tilastointia varten)
– Muiden samassa taloudessa asuvien jäseneksi liittyvien nimet ja halutessa sähköposti
(jäsenposti tulee vain ensimmäisen jäsenen nimellä)
– Mahdollinen erillinen lomaosoite Alajärven tai Takajärven rannalla
– Lisäksi voit kirjoittaa vapaamuotoisen viestin, esim. ilmoittaa kiinnostuksesta toimia
yhdistyksessä

Seuraavaksi maksa jäsenmaksu seuraavilla tiedoilla:
– Saaja: Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistys ry
– Pankkiyhteys: IBAN FI62 5680 0020 3783 74 (Etelä-Hämeen Osuuspankki)
– Summa: 20 eur per henkilö  (kannatusjäsenmaksu 200 eur)
– Viesti: Jäsenmaksu 2016 + jäsenten nimet

Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistys ry

Hallitus: Sami Haapanala, Karri Vesa, Valtteri Halla, Kari Kohtala,
Sanna Kauppinen ja Kirsti Karonen

Rahastonhoitaja ja jäsenrekisteri: Juha Pilli-Sihvola

www.alajarvi-takajarvi.fi
www.facebook.com/alajarvitakajarvi

Kesäiset vesiensuojeluvinkit
Muistattehan ajatella järviä myös kesäisissä  matonpesupuuhissa! Hämeenlinnan
kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä sanotaan:

Vaikka tämä ei virallisesti  koskekaan  Hattulan  puolella sijaitsevia Takajärveä ja
Alajokea, on samaa käytäntöä syytä noudattaa myös siellä. Oman  rannan sijasta
mattoja voi hyvin pestä kuivanmaan pesupaikoilla (esim. Alajärven Tervaniemi) tai
itsepalvelupesuloissa (esim. 24pesula Hämeenlinnan Tiiriössä).

Sekä Takajärvessä että Alajärvessä on alueita, joissa rannan vesikasvillisuutta on
tarpeen niittää pois. Niitetty kasvimassa on aina kerättävä pois vedestä ja
läjitettävä kauas rannasta. Vesirajaan jätetyt kasvijätteet kuluttavat hajotessaan
happea ja vapauttavat ravinteet takaisin veteen. Kasvijätteet haittaavat myös
järven virkistyskäyttöä ja voivat ajan myötä ajautua rannalle.

Vedenhankinnan kannalta tärkeällä ranta-alueella (=Alajärven
ranta 100 m etäisyydelle järvestä) mattojen, tekstiilien ja muiden
tavaroiden pesu vesistössä ja puhdistamattomien pesuvesien
johtaminen vesistöön ja sadevesiviemäriin on kielletty.


