
 

 
 
 

 

 
 
 

                 
 
 Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry 
 
 
      

                              Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 

 

Visio 
 
Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry aloittaa seitsemännen toimintavuotensa. Yhdistys toimii järven loma-
asukkaiden, muiden virkistyskäyttäjien ja paikallisten asukkaiden yhdyssiteenä. Yhdistys toimii 
Kankaistenjärven vahtina ja puolestapuhujana erityisesti suojelukysymyksissä.    
 
 

Suojeluyhdistyksen toimintaa vuonna 2018 

 
1. Patohanke 
 
 Kankaistenjärven Myllyojan luusuan pato on rakennettu helmikuussa 2016. Sen toimintaa säädettiin 
vuonna 2016 kaksi kertaa. Säätötyöt saatiin päätökseen joulukuussa 2016. Vuoden 2018 aikana veden 
pinnan korkeutta ja veden virtausta padolla seurataan jatkuvasti.  
 

2.  Verkkojen limoittumisselvitys 

 
Viime kesänä aloitettua verkkojen limoittumisselvitystä jatketaan sitä varten hankituilla seurantalevyillä. 
Limoittumista tutkitaan kesällä 2018 kolmella laitteella. Osa tuloksista analysoidaan Kokemäenjoen vesistön 
Vesiensuojelulaboratoriossa. 
 
 

3.  Vesinäytteet 
 
Komulahdenoja tuo noin kolme neljännestä järvemme vedestä ja ravinnekuormasta. 
Tärkeimpien ojien virtaaman ja kuormituksen tarkkailua jatketaan kahdesti vuoden 2018 aikana. Myös 
järvivettä tarkkaillaan. Elokuussa 2018 otetaan järvivesinäytteet tietyistä pisteistä. Näytteenottokulut 
maksaa PAKKA-hanke. 
 
 
4.  Näkösyvyyttä mitataan säännöllisesti 
 
Osana pysyvää, talkootyönä tehtävää järviseurantaa mitataan Kankaistenjärvellä näkösyvyyttä viidessä 
havaintopisteessä. Näkösyvyys mitataan valkolevyllä ja tulos ilmoitetaan cm:n tarkkuudella. 
Kankaistenjärven näkösyvyys vaihtelee 2 ja 6 metrin välillä kuvaten erittäin kirkasta vettä ja hyvää 
näkösyvyyttä. Mittaustulokset ovat nähtävissä nettisivullamme. 
 



 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
5. Jäsenistö ja jäsenhankinta 
 
Yhdistyksellä on vuoden 2018 alussa 100 maksanutta jäsentä. Edustava jäsenmäärä tuo yhdistykselle 
uskottavuutta ja vaikutusvaltaa. Jäsenmaksut muodostavat yhdistykselle merkittävän tulonlähteen. Yhdistys 
pyrkii huolehtimaan, että nykyiset jäsenet saadaan pysymään toiminnan ja tiedotuksen piirissä. Tärkeää on 
myös miettiä, miten uusia jäseniä saadaan hankittua esim. perheenjäseniä, mökkinaapureita ja kyläläisiä 
aktivoimalla. Jäsenmaksunsa laiminlyönyt menettää jäsenyytensä ja poistetaan jäsenluettelosta.  
 
Myös yhdistyksen toimintaan toivotaan uusia tekijöitä erityisesti nuoremmasta väestä. 
 

6. Jäsenrekisteri ja yhteydenpito 
 
Yhdistys on päivittänyt ja täydentänyt jäsentiedostonsa sellaiseksi, että se sisältää jäsenten, 
sidosryhmäläisten ja paikkakunnan tiedotusvälineiden nimet, osoitteet, sähköpostiosoitteet ja 
puhelinnumerot. Jäsentiedostoa hoitaa hallituksen valitsema jäsensihteeri. 
 

7. Yhdistyksen hallinto 
 
Yhdistyksen hallituksen muodostaa vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja ja seitsemän jäsentä. 
Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan. Hallituksen jäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi. 
Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan siten, että he edustavat hyvin rannan asukkaita järven eri 
puolilta. 
 

8. Hanketoiminta 
 
 Kestävän kehityksen Kankaistenjärvi – laatuseuranta 2016-2017.  

 
Tämä hanke päättyi 31.12.2017. Loppuraportti hankkeesta on nähtävissä kotisivuillamme. 
 
Vanajavesikeskuksen PAKKA-hanke 2017 -2019 
 
Yhdistyksemme kuuluu siihen yhdeksän järven ja joen ryhmään, jolla toteutetaan Vanajavesikeskuksen 
hallinnoima PAKKA-hanke. Tämän hankkeen resurssein toteutetaan vuonna 2018 seuraavaa: 
 

1. Kevään ja kesän 2017 aikana tehdyn linnustoselvityksen loppuraportti on kotisivuillamme. 
2. Otetaan kesän 2018 ojavesi- ja järvivesinäytteet. 
3. Vuosien 2012 – 2017 aikana saadut tulokset järvivesi- ja ojavesinäytteistä analysoi konsultti. 

Yhteenvetoon otetaan mukaan myös 1970-luvulta jatkunut järviveden seuranta. Yhteenveto 
valmistuu kesäkuussa 2018 

4. Järviryhmälle laaditaan yhteinen asukaskysely-lomake. Toteutus vuoden 2018 aikana. 
5. Komulahdenojan saostusaltaita kunnostetaan. 

 

9. Hoito- ja kunnostussuunnitelman laadinta vuosille 2016- 2020 
 
Vuoden 2016 aikana on laadittu Kankaistenjärven suojeluyhdistyksen työvälineeksi Hoito- ja 



 

 
 
 

 

 
 
 

kunnostussuunnitelma (HKS). Suunnitelma on tehty  järven kohdalla ensimmäistä kertaa. 
Hämeenlinnassa kaikille merkittäville järville on tavoitteena laatia vastaava suunnitelma. 
Hoito- ja kunnostussuunnitelma toimii jatkossa ohjeena suunniteltaessa vuosittaisia toimenpiteitä 
järvellä. 

 
 
 

10. Muu toiminta järven ja jäsenistön hyväksi 
 
Vuoden aikana pyritään järjestämään yhdistyksen jäsenille toimintaa, joka palvelee yhdistyksen 
tavoitteita. 
 Heinäkuussa osallistumme Hangasmäen kyläjuhlaan, jonka yhteydessä esitellään yhdistyksen toimintaa 
ja hankitaan uusia jäseniä sekä järjestetään tietokilpailu. 
 
Elokuun pimeneviä iltoja juhlistamme polttamalla rannoilla ja laitureilla elotulia lauantai-iltana 
25.8. 2018. Illan hämärtyessä kynttilät ja piharoihut loimutkoon... 
 

11. Muu jäsentoiminta 

 
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous on 3.7.2018 klo 18  Ruununmyllyn koululla. Kokouksen alussa 
ympäristöasiantuntija FM Lauri Sillantie luennoi jätevesiasioista. 
 

12. Talous ja varainhankinta 
 
Jäsenmaksut muodostavat yhdistyksen merkittävimmän pysyvän rahoituslähteen. Hanketoiminnalla on 
mahdollisuus lisätä järvensuojelun tarvitsemaa rahoitusta. Yhdistys voi hankkia toimintaansa 
lisärahoitusta myös järjestämällä arpajaisia tai harjoittamalla talkootoimintaa, kahvituksia jne. 
Yhdistyksen hallitus päättää hanketoimintaan osallistumisesta. 
 

13. Tiedotustoiminta vuonna 2018 
 
Yhdistys ylläpitää omia verkkosivuja osoitteessa www.kankaistenjarvi.fi. 
Yhdistys pyrkii toimintavuoden aikana lähettämään sähköpostina kaksi jäsentiedotetta ajankohtaisista 
asioista. Tiedotteiden ilmestymisajankohdat ovat touko-kesäkuu ja loka-marraskuu. 
Kattavaa sähköpostiosoitteistoa voidaan käyttää tarvittaessa myös muuhun tiedotustoimintaan, joka 
palvelee suojeluyhdistyksen tarkoitusta. 
Yhdistyksen hallitus harkitsee, milloin järven asioista on tarvetta tiedottaa julkiselle sanalle. 
 

14. Kannanotot  ja aloitteet 
 
Yhdistyksen hallitus seuraa järven tilannetta ja asioita, jotka voivat koskea Kankaistenjärveä tai sen ranta-
asukkaita. Asiat hoidetaan kannanotoin tai aloittein. 

 
 
 


