
Järvemme joutsenperhe , kuva Reijo Parikka. 

 Tiedote syksyllä 2018

Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry

Arvoisat Kankaistenjärven Suojeluyhdistys ry:n  jäsenet

Nykyisen jäsenistön säilyttäminen ja vielä puuttuvien asukkaiden saaminen jäseniksi on 
suojeluyhdistyksen toiminnan perusedellytys.
Henkilöjäseniä yhdistyksessämme on noin sata ja yksi kannattajajäsen. 

Olethan muistanut maksaa jäsenmaksusi?
Vuoden jäsenmaksu on henkilöjäseneltä 20 € ja kannattajajäseneltä 200 € 
vuodessa. 
Vuoden 2018 jäsenmaksu pyydettiin  maksamaan 15.6. mennessä Kankaistenjärven 
suojeluyhdistyksen tilille FI27 5680 0020 2954 87.
Vielä ehdit maksamaan vuoden 2018 jäsenmaksun!
Jos jäsenmaksua ei ole maksanut, jäsenyys raukeaa.



Vuosikokous oli tiistaina 3.7.2018 klo 18  Ruununmyllyn koululla

Kokouksessa valittiin Suojeluyhdistyksen hallitus 2018-2019

Puh.joht. Jarmo Holma, jarmo.holma@pp.inet.fi puh. 0400-272178
Varapuh.joht. Matti Nykänen, am.nykaset@gmail.com, puh. 040-8295466
Sihteeri Kirsti Parikka, kirstiparikka@suomi24.fi puh. 0400-776112
Taloudenhoitaja  Rauha Kallasmaa, rauhakallasmaa@gmail.com puh. 050-5751450
Jäsensihteeri,  leikekirjan kokoaja ja kotisivujen hoitaja Inka Honkala, 
inka.honkala@gmail.com, 
puh. 040-8211083
Kari Muje, kamuje@hotmail.com, puh. 044-0887531
Jarkko Lehtinen, jarkko.lehtinen@jiforest.fi, puh. 0400-875127

Suojeluyhdistykseen  tarvitaan toimihenkilöitä !!

Suojeluyhdistys on perustetu vuonna 2012 ja muutama toimihenkilö on ollut 
mukana alusta alkaen. Vuodet ovat vierineet ja nyt alkaisi olla uusien, 
idearikkaiden ja järven suojelusta kiinnostuneiden  henkilöiden vuoro astua 
"puikkoihin".
 
Tarvitsemme suojeluyhdistystä turvaamaan kauniin järvemme tilaa!
Jos olet kiinnostunut asiasta, ota rohkeasti yhteyttä puheenjohtaja Holmaan tai 
johonkin hallituksen jäseneen ja tule mukavaan joukkoomme  hoitamaan tärkeää 
ja mielenkiintoista  asiaa!!

Kankaistenjärven vedenkorkeus 2018

Kankaistenjärven vedenpinta on kuluneena kesänä ollut poikkeuksellisen alhainen. 
Vedenkorkeus näkyy osoitteessa 
http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/tilanne/FIN/Vedenkorkeus/image/bigimage/W3502700.ht
m
Kuuma, tuulinen ja vähäsateinen kesä aiheutti vedenpinnan nopean laskun. Pato pitää 
vedenkorkeuden melko vakaana normaaleina ja sateisina kesinä, mutta ei pysty 
estämään pinnan liiallista laskua silloin, kun lasku aiheutuu pääasiassa haihtumisesta ja 
vähäsateisuudesta. 

Vedenpinta laski elokuun puolivälissä tasolle 111,45, minkä jälkeen padosta ei mennyt 
enää lainkaan vettä Myllyojaan. Ojan kuivumisen estämiseksi on pidetty lapoilla yllä 
vähäistä virtaamaa, jolla ei käytännössä ole ollut vaikutusta Kankaistenjärven 
pinnankorkeuteen. 
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Mahdollisesti tulevaisuudessa tulevia kuivia kesiä ajatellen padon profiilia nostettiin  
( 19.11. ) filmivanerilla 5 cm niin, että pato nykyiseen verrattuna jarruttaa hieman 
enemmän vedenpinnan laskua keväisin. Profiilimuutos tehtiin Hämeen ELY-keskuksen 
lausunnon mukaisesti.

                                                                                                             

Vanajavesikeskuksen PAKKA-hanke 2015-2019

Yhdistyksemme on edelleen mukana laajassa PAKKA- hankkeessa, jota hallinnoi 
Vanajavesikeskus.

Syksyn 2018 ojavesinäytteet

Hanke maksaa tämän syksyn ojavesinäytteet, jotka otettiin 30.10.2018 
Komulahdenojasta, Heinämäenojasta ja Rantalanojasta. Analyysitulokset ovat nähtävissä
nettisivuillamme kohdassa "järven tutkimus". Huolestuttavaa on se, että 
Komulahdenojasta löytyi sekä E.coli  että enterokokkibakteereita. Tiedossamme ei ole, 
mistä ne ovat tulleet? 
Heinämäenojasta järveen tulevan veden laatu on parantunut. Kiintoainetta on enää 
vähemmän kuin 0,5 mg/ litra. Pohjapadot ja laskeutusallas parantavat tilannetta, koska 
ojan ylimmässä näytteenottopisteessä on  kiintoainetta 12 mg/l. 

Laskeutusaltaat

Myös Komulahdenojan laskeutusaltaita kunnostetaan. Ylin allas, joka on 10-tien 
pohjoispuolella, tyhjennetään ja altaan pohjalta poistetaan sinne kertynyt liete. Alimman
Kontuvuorentien varressa olevan altaan vierelle ojan vanhaan uomaan tehdään pato 
vesivanerista. Sen avulla vesi virtaa vain laskeutusaltaan kautta. Työt tehdään joko 
joulukuussa 2018 tai tammikuussa 2019. 

Asukaskysely

Kuluvana syksynä toteutetiin myös PAKKA- hankkeen tuella asukaskysely. 
Kankaistenjärven osalta vastauksia tuli 33. Vastausprosentti on varsin vaatimaton. 
Vastaajista 24 oli rantakiinteistön omistajia. Kankaistenjärven tilaa pidettiin 
pääsääntöisesti hyvänä. Moni oli huolissaan järven pinnan alenemisesta. Kulunut kesä oli



poikkeuksellisen kuiva ja kuuma. Ilman Myllyojan patoa järven pinta olisi nykyistäkin 
matalammalla. 

Kun tiedusteltiin osallistumista aktiivitoimintaan yhdistyksen hallinnossa, niin 
halukkuutta ei merkittävästi ilmennyt. Tämä on huolestuttavaa, koska uusia vereksiä 
toimijoita tarvitaan, jotta yhdistyksen aktiivinen toiminta voisi jatkua. Vapaassa sanassa 
kyllä esitettiin "hatun nosto suojeluyhdistykselle" ja " kiitokset hyvästä työstä". Oli 
myönteistä, että kielteistä palautetta yhdistyksen toiminnasta ei tullut.

 Limoittumistutkimus jatkui kesällä 2018

Limoittuminen on yksi järven rehevöitymisen aiheuttama haitta ja sitä on tutkittu 
kahtena kesänä.
Tutkimusalueet olivat Kankaistenrannan, Sepänkallion ja Tyynelänlahden rannan      
tuntumassa 
Levän keräyslaite  on 1,5 m korkea teline, jossa on kiinnitettynä neljä 
polykarbonaattilevyä (10x15 cm). Teline ankkuroitiin havaintopaikalle siten, että levyjen 
yläreuna oli 50 cm:n syvyydessä pinnasta.
Näytteitä kerättiin toukokuun ja syyskuun välisenä aikana neljän  viikon välein.
Keräysajan jälkeen levyt irroitettiin,  valokuvattiin ja puhdistettiin. 
Tutkimuksen jatkumisesta päätetään myöhemmin.



 Näkösyvyyttä mitattiin  koko kesän ajan viidessä pisteetteessä eri puolilla järveä.

 Villiminkit tekevät tuhojaan linnustolle, joten niiden pyydystämiseen toivotaan 
aktiivisuutta.

  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

_______________________________________________________________________
KANKAISTENJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 29 A 13, 13100 HML
Kotisivu: http://www.kankaistenjarvi.fi
Pankkiyhteys: FI27 5680 0020 2954 87
Jäsenmaksu v. 2018 : 20 €/henkilöjäsen ja 200 €/kannattajajäsen


