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Kankaistenjärvi on kaunis ja lähes puhdas järvi ja sellaisena me haluamme sen 
myös säilyttää. Kutsumme kaikkia järven lähiympäristön asukkaita mukaan järven 
suojelemiseksi rehevöitymiseltä ja saastumiselta. 

Suojelutoiminnan mahdollistamiseksi on ensiarvoisen 

tärkeää, että Sinä, minä ja mahdollisimman moni 

läheisistämme liitymme Kankaistenjärven 

suojeluyhdistyksen jäseniksi. 
 

Meitä tarvitaan erityisesti 
- seuraamaan ympäristöämme ja tiedottamaan epäkohdista suojeluyhdistykselle 
- kertomaan suojeluyhdistykselle, miten tilanne on muuttunut järvellämme 

- ilman tutkimustuloksia sanamme ei neuvotteluissa paina. Näytteiden 
laboratoriotutkimukset ovat kalliita, mutta välttämättömiä. 

 

Kankaistenjärven kunto 
Kankaistenjärven tila on muutaman viime vuoden aikana yllättävän nopeasti heikentynyt  

- järven vesi on tummentunut, aikaisemmin vesi oli hyvinkin kirkasta 
- vesikasvit ovat voimakkaasti lisääntyneet, joka on merkki mm. ravinteista 

- kalaverkot, portaat yms. limoittuvat. Järven eteläpäässä tarvitaan jo painepesuria.  
- järven pohjaan tullut lietettä ja humusta 

- levämuodostus lisääntynyt ja yleistynyt   
Syitä näihin on useita. Siksi tarvitaan tutkimuksia ja parannustoimenpiteitä. 
 

Toimenpiteitä 
Suojeluyhdistyksen hallitus on päättänyt, että tänä kesänä keskitytään 

- järven tilan ja kunnon kartoittamiseen meiltä asukkailta saadun tiedon pohjalta 

- erityisesti paneudutaan järveen laskevien ojien ja purojen selvittämiseen 
- Kankaistenjärven lisääntyneiden vesikasvien selvitystä aloitetaan 

- suojeluyhdistys tarvitsee toimivan jäsen- ja asukasrekisterin ja sähköpostiosoitteet 
tiedonvälitykseen ja mahdollisimman monet meistä jäseniksi tutkimusten 

mahdollistamiseksi ja yhdistyksen painoarvon lisäämiseksi.   
- suojeluyhdistys esittäytyy la 28.7. klo 17 Hangasmäen kyläjuhlassa Kyyrölän 

Savipajalla 



 
 

Kankaistenjärven suojeluyhdistyksen hallitus 2012 
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varapuh.joht. Pekka Honkala puh. 044-9161556, pekka.honkala(at)gmail.com 

sihteeri Kirsti Parikka puh.0400-776112, kirstiparikka(at)suomi24.fi 
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Eero Parkku puh. 050-3130368, eero.parkku(at)aina.net 
Juha Kallasmaa puh. 050-5745499, juhakallasmaa(at)gmail.com 
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Suojeluyhdistyksen säännöt, toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat nähtävissä 

www.hameenlinna.fi/kankaistenjarvi 
Yhdistyksen kotisivut ovat rakenteilla. 

 

Yritykset, yhteisöt ja muut kannattajajäsenet  
Te olette tärkeitä suojeluyhdistyksen yhteistyökumppaneita.  

Haluamme toimia yhdessä Kankaistenjärven ja sen lähiseudun parhaaksi.  
Perustava kokous päätti, että liittymismaksua ei myöskään peritä ja jäsenmaksu on  
200 euroa tai yhdistystä voi avustaa haluamallaan summalla.  

Suojeluyhdistyksen hallitus pitää erityisessä arvossa myös teidän jäsenyyttänne ja tulee 
ottamaan sen huomioon tulevien kotisivujemme sisällössä. 

 
Jäsenmaksu  on 20 € /henkilö vuodessa. Tilisiirron viestiosaan toivomme 

maininnan maksaneista henkilöistä ja heidän yhteystietonsa. Mikäli kaikki 

yhteystiedot eivät viestiosaan mahdu, toivomme että ilmoitatte suojeluyhdistyksen 
sähköpostiosoitteeseen nimet, sähköpostiosoitteet, kotiosoitteet, mökkiosoitteet ja 

puhelintiedot. Kiitos!  
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