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TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 2014 - 31.12. 2014

Yleistä
Toimintavuosi oli yhdistyksen neljäskymmenes toinen (42). 

Sinilevää ei esiintynyt kuin muutaman kerran, hyvin lyhyen ajan, kesän 2014 aikana. 
Järvisätkintä ei esiintynyt kesän 2014 aikana
Kalakanta on  lisääntynyt  ja  kalojen  koko  (hauet  ja  ahvenet)  on  kasvanut  tehtyjen  havaintojen
perusteella järven kaikilla vesiosuuksilla
Veden  näkösyvyys on  pysynyt  samalla  tasolla  kuin  silmämääräisenä  havaintona  kesällä  2013.
Näkösyvyys vuonna 2014 oli noin 2,5 metriä alkukesällä ja jopa yli 2,5 metriä loppukesällä.

Polttomoottoreiden käyttökielto
Yhdistyksen  hallitus  päätti,  että  Valajärvelle  haetaan  virallinen  polttomoottoreiden  käyttökielto.
Virallinen päätös on saatu toukokuussa 2015.

Jätteiden keräys
Kesäasukkaiden jätteiden järjestetty keräys toimi siten, että jäteastiat (600 L) oli sijoitettu neljään
paikkaan mökkiteiden varsille. Jätteiden keräys toimi 1.5. – 15.10. välisenä aikana. Jätteenkuljetuksen
kustannus oli vuonna 2014 yhteensä 4 650 euroa. 

Ravustus ja kalastus
Rapusaaliit  ovat  olleet  hyvät  kesän 2014 aikana.  Loppukesästä  2014 saatiin  hyviä muikkusaaliita.
Järvellä oli  saatu useita 4 - 8 kilon haukia. Arto Askolin sai talvella 2015 noin 120 kiloa haukia.
Talvikalastussesonki  oli  poikkeuksellisen  lyhyt.  Edellisinä  vuosina  saalis  on  ollut  noin  350  kg.
Haukien keskikoko on pienentynyt 3,5 kilosta noin 2,5 kiloon. 

Suunniteltua  hoitokalastusta  ei  toteutettu  kesän  2014  aikana,  koska  AVI  ei  myöntänyt  lupaa
hoitokalastukselle. Hoitokalastus ei ollut Lopen järvialueen järvien suunnitelmassa.

Talvi 2014
Talvi 2015 oli  erittäin vähäluminen ja kylmä vain hetkellisesti.  Hiihtolatuja ei saatu tehtyä yhtään
kertaa  koko  järven  alueelle.  Jäät  lähtivät  noin  kuukautta  normaalia  aikaisemmin  (huhtikuun  alku
2014).

Yhdistyksen nettisivut
Juha Kuokkanen on pitänyt yhdistyksen nettisivut ajan tasalla. Nettisivujen kautta on välitetty nopeaa 
tietoa järven alueen tapahtumista loppukesän, syksyn ja talven aikana. Nettisivuista on tullut kiitoksia 
käyttäjäkunnasta .

Muita tapahtumia
Yhdistys  hankki  käyttöönsä  käytetyn  kirkkoveneen  Kuortaneelta.  Kevään  2014  aikana  vene
kunnostettiin, satamapaikka rakennettiin Yhteismetsän mökin ranta-alueelle. Kirkkovene on ollut joka
viikko  käytössä.  Joutsen  Finland  Oy  lahjoitti  soutajille  pelastusliivit.  Kirkkovene  kastettiin
muikkubileissä.  Vene sai  nimeksi  Valajärven Joutsen.  Kasteen suoritti  Riihimäen eläkkeellä  oleva
kirkkoherra Kalervo Huttunen.

Yhdistys on ollut aktiivisesti mukana Kyöstilänharjun soranotto- keskustelussa. Yhdistyksen näkemys
on, että alueelle suunniteltua soranottoa ei saisi toteuttaa alueen luontoarvojen vuoksi.



Talvella 2015 on nähty paljon ilveksen jälkiä järven lähimaastoissa. Saukko elää Ollanojan alueella.
Myös minkeistä on tehty havaintoja ja useita minkkejä on saatu loukuilla.

Vesinäytteiden otto
Järveen  laskevista  suo-ojista  otettiin  vesinäytteet,  jotka  tutkittiin  Kokemäenjoen
Vesiensuojeluyhdistyksen  laboratoriossa  Hämeenlinnassa.  Vedenlaatu  oli  pääsääntöisesti  hyvää  ja
erittäin hyvää. Ratalahteen laskeva oja tuo järveen paljon humuspitoista vettä ja maa-ainesta.

Vuoden 2015 suojeluhankkeet
Yhdistys päätti hakea ELY-keskukselta rahoitusta kesän 2015 vesiensuojelutoimenpiteisiin.

Muikkubileet ja elokuun kynttilät 2014
Muikkubileisiin osallistui lähes 130 mökkiläistä. Tilaisuuden teemana oli kirkkoveneen kastetilaisuus.
Elokuun  viimeisenä  lauantaina  sytytettiin  iltakynttilät  rannalla.  Lähes  kolmekymmentä  tulta  oli
rannoilla.

Postilaatikot
Yhdistyksen  viisi  postilaatikkoa  mökkiteiden  varrelle  ovat  toimineet  tiedotteiden  jakamisessa
vaikkakin tiedottaminen on siirtynyt enemmän yhdistyksen nettisivuille

Jäsenet
Yhdistyksen jäsenrekisterissä  on  noin  130 mökkiläistä  sekä  6  yhteisöä.  Jäsenmaksujen  tehostetun
perinnän avulla yhdistykseen on liittynyt muutama uusi jäsen. 

Hallitus
Puheenjohtaja: Pekka Koskinen Hallituksen jäsenet: Erkki Valajärvi, Ilkka Heino, Arto Askolin. 
Varajäsenet: Kari Tjukanov, Janne Osmala, Satu Larimo, Jukka Lehtonen, Reijo Jokinen ja Aila 
Santanen. Rahastonhoitaja Aila Santanen.

Tilintarkastajat
Tilintarkastajina ovat  toimineet  Tapani  Paananen ja Jussi  Saarinen.  Varamiehinä ovat  olleet:  Aira
Söderman ja Hannu Rintala.

Kokoukset
Yhdistyksen  vuosikokous  pidettiin  Yhteismetsän  mökillä  (2013-06-19).  Hallitus  on  kokoontunut
kauden aikana viisi kertaa.

Talous
Jäsenmaksua  on  peritty  vuodelta  2014,  25€  perusyksiköltä  ja  45€  jätemaksuna.  Kauden
tilinpäätökseen on kirjaantunut enemmän jäsenmaksuja kuin edellisenä vuonna. Jäte- ja jäsenmaksuja
kertyi vuonna 2014 yhteensä 9 250 euroa.


