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TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 2012 - 31.12. 2012

Yleistä
Toimintavuosi oli yhdistyksen neljäskymmenes (40). Kesä 2102 oli yhdistyksen juhlavuosi, jota 
juhlittiin monin eri tavoin perinteisen toiminnan rinnalla.

Sinilevää ei esiintynyt suuremmissa määrin kesän 2012 aikana. 
Järvisätkintä ei esiintynyt
Kalakanta on lisääntynyt ja kalojen koko on kasvanut tehtyjen havaintojen perusteella järven 
eteläisellä vesiosuudella.
Veden näkösyvyys on pysynyt samalla tasolla kuin silmämääräisenä havaintona kesällä 2011. 
Näkösyvyys vuonna 2012 oli noin 2,5 metriä alkukesällä ja jopa yli 2,5 metriä loppukesällä.

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 2012 yhteensä 3 200 euroa. 
Romulavoja ei ollut kesällä 2012.

Ravustus ja kalastus
Rapusaaliit ovat olleet huonot kesän 2012 aikana. Loppukesästä 2012 saatiin hyviä muikkusaaliita. 
Järvellä oli saatu useita 4 - 8 kilon haukia. Arto Askolin sai talvella 2013 noin 150 kiloa haukia. 
Edellisinä vuosina saalis on ollut noin 350 kg. Haukien keskikoko on pienentynyt 3,5 kilosta noin 
2,5 kiloon. 

Valajärven mökkiläinen Timo Heino onnistui 17.11.2012 pyydystämään vetouistimella todellisen 
jättihauen. Kala punnittiin virallisesti todistajien läsnä ollessa kalastustarvikeliike Korkeakoskella ja
punnituksessa todettiin kalan strategisiksi mitoiksi 16,0 kg ja 127 cm. Kala on suurimpia 
Valajärvestä koskaan saatuja kaloja

Niinisalonsuon suo-oja, kevät 2012
Niinisalonsuon suo-ojaan rakennettiin huhtikuussa 2011 sepelipato, jonka tarkoituksena oli hidastaa
veden virtaamaa sekä puhdistaa ojan vettä. Sepelipato rakennettiin kahteen erilliseen kohtaan ojan 
varrella. Janakkalan kunnan tekemissä mittauksissa todettiin, että sepelipato puhdisti vedenlaatua 
jonkin verran. Sepelipato toimi varsin tehokkaasti keväällä 2012 ja näköhavaintojen mukaan järven 
vedenlaatu oli kirkkaampaa uimarannan läheisyydessä kuin aikaisempina vuosina.

Talvi 2013
Talvi 2013 oli erittäin runsasluminen ja kylmä, joka johti siihen, että jäälle kertyi alkutalvesta paljon
vettä. Helmikuun jälkeen järven jäällä on ollut hyvät hiihtomahdollisuudet. Yhdistyksen hankkimaa 
latuhöylää voitiin käyttää useita kertoja talven 2013 aikana. Pääsiäisen aikaan jäällä oli 
kymmenittäin hiihtäjiä.

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 .



40 v juhla 
Yhdistyksen 40 v juhla pidettiin Vähikkälän Seurojen talolla 22. heinäkuuta 2012. Juhlaan osallistui
noin 130 mökkiläistä. Juhlapuheen piti euroedustaja Sirpa Pietikäinen, joka korosti vapaaehtoisen 
vesiensuojelutyön merkitystä koko Euroopassa.

Juhlassa pidettiin myös paneelikeskustelu, jonka tuloksena todettiin, että Valajärvi on hyvässä 
kunnossa, mutta tulevaisuudessa tarvitaan paljon toimenpiteitä vedenlaadun säilyttämiseksi hyvänä.

Juhla päättyi kakkukahveihin ja teatteriesitykseen.

Valajärven äärellä -teatteriesitys
Suojeluyhdistys ideoi Vähikkälän teatteriporukan kanssa (Pauli Koskinen) Valajärven äärellä 
teatteriesityksen, joka saavutti ennätysyleisön kesän aikana. Teatteriesitys esitettiin myös 
yhdistyksen 40 v juhlassa.

Kaislojen niitto järven pohjoispäässä
Elokuun lopulla 2012 niitettiin kaislat pois järven pohjoisosan rannoilta. Niitto tehtiin kolmella 
koneella. Rahoitus niittoon saatiin Linnaseudulta. Mökkiläiset olivat erittäin tyytyväisiä niiton 
tulokseen.

Mökkiläisten ohjekirja
Loppusyksystä 2012 kirjoitettiin mökkiläisten ohjekirja, joka jaetaan huhtikuussa 2013 
mökkiläisille.

Pelastusohjeet
Loppusyksystä 2012 kirjoitettiin ja kerättiin viranomaislähteistä mökkiläisten hälytysohjeet 
kolmella kielellä. Ohjeet jaetaan mökkiläisille huhtikuussa 2013.

Lausunnot
Yhdistys on antanut vuoden 2012 aikana kaksi lausuntoa. Ensimmäinen lausunto koski 
Kyöstilänharjun suunnitellun soranoton YVA- arviointia ja toinen lausunto koskin Hämeen 
maakuntakaavan uudistamista.

Elokuun kynttilät 2012
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, 
Marjaleena Hiltunen, Heikki Vähämää  Varajäsenet: 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 maamiesseurojen talolla (14.04.2012). Hallitus on 
kokoontunut kauden aikana kuusi kertaa.

Talous
Jäsenmaksua on peritty vuodelta 2012, 25€ perusyksiköltä ja 30€ jätenmaksuna. Kauden 
tilinpäätökseen on kirjaantunut enemmän jäsenmaksuja kuin edellisenä vuonna. Jäte- ja 
jäsenmaksuja kertyi vuonna 2012 yhteensä 6 780 euroa.

Yhdistys hankki juhlavuoden kunniaksi Valajärvi-tarjottimen, jota myytiin suoraan yhdistykseltä ja 
Suvipuodista. Tarjottimia myytiin noin 180 kappaletta. Myynti tuotti yhdistykselle noin 2 100 € 
nettotuloksen.

Yhdistys sai Linnaseutu ry:ltä noin 6 000 euron avusten juhlavuoden toimintojen rahoitukseen. 
Yhdistyksen tulos oli vuonna 2012 tappiollinen -1 436,70 € .


