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Suojeluyhdistys palkittiin 

Hämeenlinnan kaupungin 

ympäristöpalkinnolla

Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistys on

valittu Hämeenlinnan kaupungin

ympäristöpalkinnon saajaksi vuonna 2021.

Palkinnon perusteluissa todetaan mm.

”Yhdistys on kuusivuotisen toimintansa

aikana osoittanut olevansa aktiivinen,

innovatiivinen ja poikkeuksellisen

asiantunteva yhdistys, joka saa paljon

aikaan. Toimijat tekivät viisaita päätöksiä jo

yhdistyksen perustamisvaiheessa ja ottivat

yhteiseksi toimialueekseen kaksi

peräkkäistä järveä eivätkä kaihtaneet

välissä olevaa kuntarajaa Hämeenlinnan ja

Hattulan välillä. Vaikka molemmat järvet

ovat suhteellisen hyväkuntoisia, työ on

aloitettu selvittämällä erilaisia

kuormitustietoja ja muita vesistöjen

ominaisuuksia kunnostussuunnittelun

lähtökohdiksi. Näin yhdistys on rakentanut

vahvaa perustaa tulevaisuuden kunnostus-

ja vesienhoitotyölle.”

Kiertopalkinnon lisäksi yhdistys saa 500

euroa toimintaansa. Ympäristöpalkinto oli

määrä luovuttaa elokuussa Hämeenlinnan

Elomessuilla, mutta messut on peruttu

koronapandemian vuoksi.

Taas on se aika vuodesta, kun järvistä on hyvä etsiä ja poistaa haitallisia vieraslajeja isosorsimoa ja
kanadanvesiruttoa. Kuvassa vasemmalta ahvenvita, vesirutto, laihempi vesirutto ja alhaalta pilkistää
vielä heinävita. Kuva: Markku Kuivalahti
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Rakennetaan laskeutusallas yhdessä!

Suojeluyhdistys toteuttaa laskeutusaltaan ja pohjapadon Alajokeen laskevan Myllyojan

varteen. Nyt pyydämme yhdistysläisiä avuksi rakennustalkoisiin.

Järjestämme paikalla kahdet talkoot:

1) Puuston raivaus ke 21.7.2021 klo 16-20

2) Padon rakentaminen elokuussa, tarkka ajankohta selviää myöhemmin

Raivaustalkoisiin voi tulla ilman ilmoittamattakin, mutta lyhyt viesti yhdistyksen sähköpostiin

(alajarvitakajarvi (ät) gmail.com) auttaa meitä töiden suunnittelussa ja talkooeväiden

mitoituksessa.

Padonrakennustalkoiden ajankohta riippuu kaivamistyön etenemisestä. Talkoista

kiinnostuneita pyydämme ilmoittautumaan sähköpostilla. Olemme tarkemmin yhteydessä

kiinnostuneisiin kun talkoiden yksityiskohdat selviävät.

Jäseneksi liittyminen

Tule sinäkin tukemaan järveäsi aktiivisesti suojelevaa yhdistystä liittymällä jäseneksi!

Jäsenmaksu on pieni, mutta arvokas panostus hyvinvoivan lähijärven puolesta. Puhdas järvi

näkyy myös kiinteistön arvossa ja alueen vetovoimassa.

Liittyäksesi jäseneksi lähetä nimi, postiosoite ja mahdollinen erillinen lomaosoite Takajärvellä

tai Alajärvellä sähköpostitse alajarvitakajarvi@gmail.com. Tämän jälkeen maksa jäsenmaksu

20 €/henkilö yhdistyksen tilille FI62 5680 0020 3783 74. Viestikenttään ’Jäsenmaksu 2021’ ja

jäsenen nimi.

Ilmoitathan yhdistykselle ajantasaiset yhteystiedot, erityisesti sähköpostiosoite!

Tervetuloa yleisötilaisuuteen sunnuntaina 12.9.

Suojeluyhdistys järjestää jo perinteeksi muodostuneen yleisötilaisuuden sunnuntaina

12.9.2021. Paikkana on Kouvalan maamiesseurantalo (Hyrväläntie 771, Hattula). Aluksi

teemme noin kilometrin kävelylenkin Myllyojan tuoreelle laskeutusaltaalle. Sen jälkeen

syömme ja seurustelemme seurantalolla. Tarkemmasta ohjelmasta ja aikataulusta

ilmoittelemme myöhemmin.

Vapaa pääsy. Tervetuloa koko perheen voimin!

Lähetä meille valokuvia

Suunnittelemme suojeluyhdistyksen oman kalenterin tekemistä ja myymistä kerätäksemme

varoja yhdistykselle. Nyt otamme mielellämme vastaa kauniita, kalenteriin sopivia valokuvia

Takajärven ja Alajärven seudulta. Sopivia aiheita ovat järvet, kasvit, eläimet, maisemat,

mökkeily... Kuvat voit lähettää yhdistyksen sähköpostiin (alajarvitakajarvi (ät) gmail.com).


