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TOIMINTASUUNNITELMA 
 

Yhdistyksen tarkoituksena on Kanta-Hämeessä sijaitsevien Alajärven, Takajärven ja Ala-

joen, niiden lähiseudun sekä niiden valuma-alueen ympäristönsuojelun ja siihen liittyvien 

asioiden edistäminen.  

Sääntöjensä mukaisesti yhdistys sekä itsenäisesti että yhdessä yhteistyökumppaneiden 

kanssa  

• kerää tietoja järvien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä  
• kartoittaa järvialueisiin kohdistuvia ympäristöriskejä  
• suunnittelee ja toteuttaa Alajärven ja Takajärven alueiden hoito- ja kunnostus                                           
toimenpiteitä  
• ottaa kantaa Alajärven ja Takajärven alueita koskeviin hankkeisiin  
• antaa suosituksia ja tekee aloitteita ympäristön ja vesien suojelusta  
• tiedottaa aktiivisesti toiminnastaan. 

 

Tiedotustoiminta ja jäsenhankinta 

Yhdistys jatkaa aktiivista tiedottamista olemassaolostaan ja toiminnastaan. Tiedotusta suun-

nataan niin ranta-asukkaille kuin muillekin kuntalaisille, jotka hyödyntävät järviä virkistyskäy-

tössä. Paikallisille tiedotusvälineille (mm. Hämeen sanomat ja Kaupunkiuutiset) kerrotaan 

yhdistyksen toiminnasta. Yhdistyksen vuosikokous järjestetään 3.5.2020. Perinteinen ylei-

sötilaisuus järjestetään syyskuun ensimmäisenä lauantaina 5.9.2020 Takajärven rannalla. 

Yhteistyökumppaneihin luodaan hyvät suhteet. Yhteistyökumppaneita ovat ainakin Vanaja-

vesikeskus, Hämeen ELY-keskus, Hämeenlinnan ja Hattulan kuntien ympäristötoimet, Hä-

meen kalatalouskeskus, järvillä toimivat kalastusseurat ja osakaskunnat sekä lähialueiden 

muut suojeluyhdistykset.  

Yhditys julkaisee vuoden aikana kaksi jäsentiedotetta, joita jaetaan sekä sähköisesti että 

mahdollisuuksien mukaan paperikopioina. Yhdistyksen tiedotteet pyritään saamaan esille ja 

jakoon myös kylien ilmoitustauluille. 

Nettisivujen sisältöä kehitetään ja sinne tuotetaan laadukasta ja luotettavaa materiaalia jär-

vien tilasta. Facebook-sivujen kautta toteutetaan nopeatempoiseen yhteydenpitoon jäsen-

kunnan kanssa.  

Jäsenmäärää pyritään nostamaan kohti 200 henkeä.  
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Yhdistyksen suojelutoimintaa ohjaa vahva panostus laadukkaan tiedon keräämiseen ja te-

hokkaaseen hyödyntämiseen.  

Jäsenten talkootyönä tehdään kesäkaudella sinileväseurantaa. Järvien happitilannetta tark-

kaillaan loppukesällä ja lopputalvella. Tarvittaessa otetaan vesinäytteitä ojista ja järvistä. 

Valuma-aluekunnostukset pyritään saamaan käyntiin järvien saaman ulkoisen kuormituksen 

vähentämiseksi. Vuonna 2019 Vanajavesikeskuksen rahoituksen turvin käynnistetty suun-

nitelutyö jatkuu. Metsäkeskukselta pyritään saamaan apua metsäkohteiden kunnostustoi-

miin. 

Yhdistyksen edustajat osallistuvat tarpeen mukaan vesiensuojelua koskeviin seminaareihin 

ja muihin tapahtumiin. 

Kanadanvesiruton ja isosorsimon torjuntaan ehdotetaan talkootöitä kesän aikana yhteistoi-

mintana koronatilanteen sallimissa rajoissa. Hallituksen jäsenet käyvät tutustumassa Alajär-

vellä isosorsimon tilanteeseen ja suunnittelee torjuntatoimenpiteitä asiantuntijoiden kanssa. 

 

 


