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Yleistä

Toimintavuosi oli yhdistyksen neljäskymmenes kolmas (43). 

Sinilevää ei esiintynyt kuin muutaman kerran, hyvin lyhyen ajan, kesän 2015 aikana. 
Järvisätkintä esiintyi heinäkuun 2015 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 2014. 
Näkösyvyys on ollut 22. lokakuuta 2015: Jukka Lehtosen rannan ulkopuolella 3,65m, Pikkusaaren 
edustalla 2,65, ja Janne Osmalan mökin ulkopuolella 3,10m.

Polttomoottoreiden käyttökielto
Polttomoottoreiden käyttökielto alkoi virallisesti toukokuussa 2015. Janakkalan kunta ja 
Hämeenlinnan kaupunki velvoitettiin asettamaan viralliset käyttökieltokilvet järven rannoille.

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 2015 yhteensä 6 712 euroa. 

Romulavat olivat käytössä kolmessa paikkaa järven rannalla kesäkuussa 2015.

Ravustus ja kalastus
Rapusaaliit ovat olleet hyvät kesän 2015 aikana. Loppukesästä 2015 saatiin hyviä muikkusaaliita. 
Järvellä oli saatu useita 4 - 8 kilon haukia. Arto Askolin sai talvella 2016 noin 257 kg haukia = 
97 kpl, keskipaino 2,6 kiloa sekä muutama siika.
Suunniteltua koeverkkokalastusta ei toteutettu kesän 2015 aikana, vaikkakin se oli Lopen 
kalastusalueen suunnitelmissa.

Talvi 2016
Talvi 2016 oli kohtuullisen hyvä talvi. Hiihtoladut avattiin kolme kertaa. Koko talven ajan jäällä oli 
mönkijällä avattu luistinrata. Kakarinsaaressa oli useita makkaranpaistoretkiä kyläläisille ja 
mökkiläisille.

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
Yhdistyksen kirkkovene osallistui Mommilanjärven Souteluun heinäkuussa 2015. Valajärven 
Joutsen voitti Soutelun pukeutumiskilpailun. Yhdistys sai palkintona ilmaisen osallistumisen 
vuoden 2016 Souteluun.

Kirkkoveneellä oli muutama vuokrauskeikka kesällä 2015. Veneen kunto on ollut hyvä.



Eläinhavaintoja
Talvella 2016 on nähty ilveksen jälkiä järven lähimaastoissa. Saukko elää Ollanojan alueella. Myös
minkeistä on tehty havaintoja ja muutamia minkkejä on saatu loukuilla.

Vesinäytteiden otto
Vesinäytteitä ei otettu vuoden 2015 aikana

Vuoden 2015 suojeluhankkeet
Yhdistys tilasi Meritaito Oy:ltä viistokeilauksen järven pohjalle elokuussa 2015. Hankkeelle saatiin 
myös ulkopuolista rahoitusta.

Työn tuloksena saatiin selville tarkka kuva järven pohjamuodosta sekä kuvaus järven 
pohjamateriaalista ja arvio humuksen paksuudesta järven pohjassa. Järven pohjasta löytyi muutama 
erikoisuus: Pitkä kalliohalkeama, noin 1,5 km jonka leveys on 1,5 metriä ja syvyys noin 30 cm. 
Järven pohjasta löytyi myös hylky. Pohjassa on useita satoja lähteitä. Yhdellä alueella on 
pohjanmuodostuma, jonka rakennetta ei ole vielä selvitetty.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen kanssa toteutettiin kaivojen vesien analyysi. Noin
parinkymmenen kaivon vedenlaatu tutkittiin.

Muikkubileet ja elokuun kynttilät 2015
Muikkubileisiin osallistui lähes 130 mökkiläistä. Tilaisuuden teemana oli kaivovesien tutkiminen. 
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 Vähikkälän Seuratalolla (2015-06-15). Kokouksessa oli mukana 
23 jäsentä. Hallitus on kokoontunut kauden aikana viisi kertaa.

Talous
Jäsenmaksua on peritty vuodelta 2015, 25€ perusyksiköltä ja 45€ jätemaksuna. Jäte- ja 
jäsenmaksuja kertyi vuonna 2015 yhteensä 8 990 euroa.


