Tiedote joulukuu 2020

Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry

Hyvät Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry : n jäsenet,
Päättyvä vuosi on ollut yhdistyksen yhdeksäs toimintavuosi. Järven kunto ja laatu on säilynyt
hyvänä, järven tilaa on serattu aktiivisesti. Järven suojelutyötä pyritään jatkossakin toteuttamaan,
huolimatta poikkeusolojen omaisesta pandemiatilanteesta.
Yhdistyksellä on noin 80 jäsentä, yhdistys toteuttaa meneillään olevaa Hämeen ELY- keskuksen
järviseurantahanketta. Uuden EU:n ohjelmakauden kynnyksellä seurataan, toteutetaanko KantaHämeessä järvien yhteishanketta, vai jatkavatko suojeluyhdistykset toimintaa omillaan.
Toivottavasti uusi vuosi normalisoi elämää, jolloin erilaiset järveläisten ja kyläläisten tapaamiset,
talkoot ja kanssakäymiset naapurustossa voisivat jatkua.
Yhdistyksen talous on säilynyt hyvänä, siitä huolimatta on tärkeää, että yhistyksellä on jäseniä ja
pieni 20 euron jäsenmaksu voidaan kerätä.
Tämän tiedotteen mukana on ohje nyt päättyvän vuoden jäsenmaksun maksamiseksi.
Kuluvan vuoden ”rästissä” ollut vuosikokous pidetään kuluvan viikon perjantaina Hämeenlinnan
kumppanuustalolla klo 18. alkaen. Jäsenillä on mahdollisuus osallistua myös nettikokoukseen.

Järven tilan seuranta vuoden 2020 aikana ,,,

Vasemmalla vesinäytteenottoa avannosta ja oikealla Heinämäenojan näytteenottopiste

Kankaistenjärvi on kuluvana vuonna kuulunut Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE )
valtakunnalliseen järviseurantaan. Valtion tukimusohjelma on ottanut Kankaistenjärvestä kolmasti
syvännenäytteitä ns Kivikarin syvänteestä. Kivikarin syvänteestä (n. 18 m) on kerätty happi- ja
ravinnenäytteet maaliskuussa, heinäkuussa ja elokuussa 2020.
Vastaava ohjelma ottaa Kankaistenjärvestä syvännenäytteitä vain joka 8. vuosi. Muina vuosina
näytteenotto jatkossakin hoidetaan suojeluyhdistyksen toimesta.
Syvännenäytteiden lisäksi Kankaistenjärven suojeluyhdistys on jatkanut ojavesiseurantaa. Kaikista
merkittävimmistä ojista on huhtikuussa ja marraskuussa kerättty 12 vesinäytettä. Näytteenotto ja
näytteiden analysointi on ulkoistettu sertifioiduille näytteenottajille ja Kokemäen
vesiensuojeluyhdistyksen laboratoriolle.
Yleisesti ottaen järvemme happitila on ympäri vuoden säilynyt hyvänä. Kankaistenjärveä on sanottu
niukkaravinteiseksi, karuksi latvajärveksi. Se on sitä yhä vielä. Järvemme on vesinäytteidenkin
mukaan eräs maakunnan puhtaimmista järvistä.
On sanottu, että puhtaan järven suojelu on helpompaa kuin jo rehevöityneen, huonokuntoisen
järven. Kankaistenjärvi on puhdas järvi, jota pitää kuitenkin suojella !

On myös merkkejä järven rehevoitymisestä ,,,
Toisaalta ilmaston lämpenenminen, talven jääpeitteen puuttuminen, erilaiset toimet järven valumaalueella tuovat huolta. Viimeisen 40 vuoden aikana myös Kankaistenjärvi on saanut osansa
rehevöitymisestä. Janakkalan puolella on ollut päätehakkuita päättyvän vuosikymmenen alussa ja
viime vuonna uudestaan. Heinämäenojan kuormitusta on seurattu kahdesti vuodessa juuri
ojavesinäytteillä. Samoin järven pohjoispäässä, 10-tien varressa on viimeisen vuoden aikana ollut
hakkuita, mitkä näkyvät järven ojavesissä.
Ehkä selvin muutos veden laadussa on ollut Tyynelänlahdella, jossa rantojen kasvillisuus ja
valkoinen järvisätkin on yleistynyt.
Kaupungin uimarannalla Komulahdenojan suulla on voitu havaita sinilevää jo lähes vuosittain.
Onneksi Hämeenlinnan kaupungin terveysvalvonta ottaa tarvittaessa sinilevänäytteitä ja
bakteerinäytteitä uimakaudella lähes viikottain.

Järven pohjoispään ja uimarannan kunnostusta talkootyöllä ,,,

Kesäkuussa 2020 esiintyi Tyynelänlahdella normaalia enemmän valkokukkaista järvisätkintä.
Tyynelänlahden asukkaat toteuttivat nopeasti pienen niittohankkeen, missä järvisätkin niitettiin Tmi
Paloniityn toimesta yhden päivän aikana. Järvensuojeluyhdistys tuki niittohanketta. Mahdollisesti
niitto toistetaan ensi kesänä. Samalla niitettiin yleisen uimarannan edessä ollut järvisätkinlautta.
Niinikään yleisellä uimarannalla kunnostettiin nuotiopaikka yhdessä Hangasmäen kyläyhdistyksen
kanssa. Uusittu betonirengas sekä kylän pajalla hitsattu nuotioverkko. Järvensuojeluyhdistys tuki
hanketta.

Ahkerat talkoolaiset ovat tänäkin vuonna mitanneet näkösyvyyttä ,,,
Kankaistenjärven asukkaat ovat lähes koko toiminnan ajan kirjanneet havaintoja näkösyvyydestä.
Näkösyvyys on luotettava ja halpa keino seurata järven veden laatua. Heikko, rehevöityvä järvi
reagoi siten, että näkösyvyys laskee alle 1 metrin. Kankaistenjärvelle tyypilliset näkösyvyydet ovat
useimmiten välillä 2-4 metriä. Maakunnan parhaimmistoa sekin.
Mikäli sinilevää esiintyisi, siitä tehdään samalla mittauskerralla havainto.

Myllyojan kuntoa on kartoitettu ,,,
Proagria Hämeen ja Hämeenlinnan kalatalousalueen toimesta on syksyllä 2020 tehty maastotyö
Myllyojalla. Erityisesti kalatalouteen keskittyvä raportti valmistuu tammikuussa 2021.
Kankaistenjärvestä Katumajärveen laskeva Myllyoja, alajuoksulla Myllyjoki on tunnettu
purotaimenen esiitymispaikkana. Oja on rauhoitettu vuonna 2013 Hämeen ELY keskuksen toimesta.
Myllyojalla on myös virallisia ojavesi-näytepisteitä.

Kalamerkkejä ja kalaveden hoitoa ,,,
Kankaisten osakaskunta myy edelleen kalastusmerkkejä , seuraavaksi vuodelle 2021. Merkkejä
myydään Hangasmäessä Savipajalla sekä Kankaisten Marjatilalla.

Kokouskutsu
Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään
Hämeenlinnan Kumppanuustalolla perjantaina 18. joulukuuta kello 18. alkaen.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksessa voidaan keskustella myös tulevasta
toiminnasta.
Mikäli haluat osallistua kokoukseen etänä, pyydä kokouksen linkki Inka Honkalalta tai katso se
yhdistyksen verkkosivuilta. Kokouksessa on kahvitarjoilu.

Lasku / Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry n jäsenmaksu v 2020.
Päättyvän vuoden jäsenmaksua ei ole kannettu. Pyydämme maksamaan jäsenmaksun
vuoden loppuun, 31. joulukuuta mennessä.
Jäsenmaksun suuruus on yhdistyksen hallituksen päätöksellä edelleen 20 euroa.
Jäsenmaksu maksetaan yhdistyksen tilille:

FI 27 5680 0020 2954 87
Jäsenmaksu henkilöjäseniltä on 20 euroa.
Yritysten ja yhteisöjen kannatusmaksu on 200 euroa.
Huom! Jäsenmaksua maksettaessa on tärkeä mainita, kenen maksu maksetaan.
Mikäli yhteystiedoissa on muutoksia, voi ne mainita viestikentässä.

Yhdistyksen hallitus ;
Pekka Honkala, puheenjohtaja
Matti Nykänen, taloudenhoitaja, varapuheenjohtaja
Kari Muje
Jarkko Lehtinen
Inka Honkala
Harry Kivinen

Yhdistyksen yhteystiedot::
Pekka Honkala, pekka.honkala@gmail.com , tel 044- 916 1556
jäsenasiat ja verkkosivut :
Inka Honkala, inka.honkala@gmail.com, tel 040- 8211 083
www.kankaistenjarvi.fi

