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 Tiedote kesällä 2017 

Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry  

 
Tule mukaan Suojeluyhdistyksen toimintaan ! 
KANKAISTENJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 29 A 13, 13100 HML 
Kotisivu: http://www.kankaistenjarvi.fi 
Pankkiyhteys: FI27 5680 0020 2954 87 
Jäsenmaksu v. 2017 : 20 €/henkilöjäsen ja 200 €/kannattajajäsen 
Yhteyshenkilöt  2017 

Puh.joht. Jarmo Holma, jarmo.holma(at) pp.inet.fi puh. 0400-272178 
Sihteeri Kirsti Parikka, kirstiparikka(at)suomi24.fi puh. 0400-776112 
 

 Vuosikokous      Vuosikokous        Vuosikokous        Vuosikokous      Vuosikokous 
 
Vuosikokous on tiistaina 4.7.2017 klo 18  Ruununmyllyn koululla ( puukoulu ),  
Ruununmyllyntie  32.  
Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kokousmateriaalit luettavissa kotisivuilla. 
Kokouksessa  pumppaamoinsinööri Juha Sipponen HS- Vesi Oy:stä kertoo järvemme lähellä 10-tien 
varressa olevan jätevesipumppaamon uusimisesta. 
                       

 
 Tiedotuksia 
-    Vuoden 2017 jäsenmaksu ( 20 € ) pyydetään maksamaan  Kankaistenjärven suojeluyhdistyksen  
      tilille  FI27 5680 0020 2954 87. 
 -   Kalastusmerkkejä myyvät Kankaisten marjatila ( Kankaisten kylätie 58 puh. 03-6536666)  ja  
     Kyyrölän savipaja ( Hangasmäentie 6 puh. 050-5257396) 
-    Hangasmäen kesäjuhlat la 29.7. klo 18 Hankalan ladossa ja pihalla, Hangasrinne 11. Suojeluyhdistys  
      esittäytyy ja järjestää kiinnostavan  tietokilpailun. Tervetuloa! 
-    Elotulet loimuamaan rannoille lauantaina 26.8. illan pimetessä. 



Hankkeet                                                                                                                                                                         
 

Kestävän kehityksen Kankaistenjärvi – laatuseuranta 2016-2017 

 
Hankkeeseen on myönnetty Leader rahoitusta yhteensä 13.230 euroa. Kahden vuoden aikana tällä 

rahalla kustannetaan ojavesinäytteiden ja järvivesinäytteiden ottaminen ja analysointi. Myös 

pohjaeläintutkimus ja verkkojen limoittumistutkimus toteutetaan tämän hankkeen avulla. Lisäksi 

hankitaan rullaposteri yhdistyksen esittelykäyttöön.  Hanketta hallinnoi yhdistyksen hallitus. Hanke 

päättyy tämän vuoden lopussa. 

 

PAKKA 2017-2019 

 
Hanketta hallinnoi Vanajavesikeskus. Meidän yhdistyksemme on osana erittäin laajaa kokonaisuutta, 

jossa ovat meidän lisäksemme Pannujärvi, Myllyoja, Katumajärvi, Takajärvi ja Alajärvi, Viralan seutu ja 

Hauhonselkä sekä Ilmoilanselkä.  

Hankkeesta kustannetaan yhdistyksemme osalta Myllyojan luusuaan keväällä 2017 hankittu 

jatkuvatoiminen vedenkorkeusmittari , oja- ja  järvivesitutkimukset,  Komulahden altaiden ruoppaus 

2019, linnustotutkimus 2017, vuosien 2012-2017 tehtyjen ojavesi- ja järvivesinäytteiden 

yhteenvetoanalyysi, koeverkkokalastus, kosteikon suunnittelu Myllyojaan ja  asukaskysely 2017. 

 

Rahoittajina ovat Leader- ryhmä, ELY- keskus, Vanajavesikeskus,  Hämeenlinnan kaupunki, HS- Vesi 

Oy, UPM_Kymmene Oy, Mäskälän osakaskunta ja Tawast Golf. Yhdistyksemme maksuosuus on 

kolmen vuoden aikana 1000 euroa vuodessa ja sen lisäksi meidän on tehtävä 200 tuntia talkootöitä. 

Hyöty yhdistyksellemme on hankkeesta yli 20.000 euroa. 

 

Automaattinen vedenkorkeuden mittaus. 
 

Myllyojan padolle on PAKKA- hankkeeseen liittyen 16.5. asennettu jatkuvatoiminen vedenpinnan 

korkeusmittari. Laite tallentaa vedenkorkeuden kahden tunnin välein ja lähettää tiedot Suomen 

ympäristökeskukselle kerran päivässä. Näiden lukujen perusteella määräytyvä vuorokausiarvo päivittyy 

taulukkoon, joka löytyy netistä Suomen ympäristökeskuksen sivulta osoitteesta 

http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/tilanne/FIN/Vedenkorkeus/image/bigimage/W3502700.htm  

 

Taulukon vasemman alakulmaan linkistä pääsee numeraaliseen aineistoon.  

Linkki taulukkoon on myös Kankaistenjärven suojeluyhdistyksen nettisivuilla. Taulukko täydentyy 

vuosittain. 

 

Kuluvan vuoden 2017 järven seurantatoimet 
- näkösyvyyden seuranta 
- limoittumistutkimus 
- veden pinnan korkeuden seuranta 
- oja- ja järvivesitutkimus 
 

  Suojeluyhdistyksen kuvagalleria 

-  galleriaan kootaan kaikenlaisia järven maisemaa ja ympäristöä ym. käsitteleviä kuvia 
-  kiitoksia jo lähetetyistä  kauniista kuvista 
-  valokuvia voi  edelleen lähettää Inka Honkalalle osoitteella inka.honkala@gmail.com 
 

http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/tilanne/FIN/Vedenkorkeus/image/bigimage/W3502700.htm
http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/tilanne/FIN/Vedenkorkeus/image/bigimage/W3502700.htm


 


