VALAJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS r.y.
TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 2016 - 31.12. 2016
Yleistä
Toimintavuosi oli yhdistyksen neljäskymmenes neljäs (44).
Sinilevää ei esiintynyt kesän 2016 aikana.
Järvisätkintä esiintyi heinäkuun – elokuun 2016 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 2015.
Näkösyvyys on ollut 22. lokakuuta 2015: Jukka Lehtosen rannan ulkopuolella 3,65 m, Pikkusaaren
edustalla 2,65 m, ja Janne Osmalan mökin ulkopuolella 3,10 m.
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 2016 yhteensä 5 039 euroa.
Romulavat eivät olleet käytössä vuoden 2016 aikana.
Ravustus ja kalastus
Rapusaaliit ovat olleet hyvät kesän 2016 aikana. Loppukesästä 2016 saatiin hyviä muikkusaaliita.
Järvellä oli saatu useita 4 - 8 kilon haukia. Arto Askolin sai talvella 2017 noin 204 kg haukia =
91 kpl, keskipaino noin 3 kiloa sekä muutama siika.
Vuoden 2016 aikana Sauvalan kalastuskunta on istuttanut 1 600 kappaletta siikoja Valajärveen.
Kaloisten kalastuskunta istutti 600 siikaa.
Talvi 2017
Talvi 2017 oli kohtuullisen hyvä talvi. Hiihtoladut avattiin kolme kertaa. Koko talven ajan jäällä oli
mönkijällä avattu luistinrata. Kakarisaaressa oli useita makkaranpaistoretkiä kyläläisille ja
mökkiläisille.
Kyöstilänharjun sorakuopan lupaprosessi
Yhdistys on osallistunut Vähikkälän Väljämän kanssa yhteiseen valitusprosessiin koskien
Niemisen Sora Oy:n soranottotoiminnan käynnistämistä Kyöstilänharjulla. Valitukset ja vastineet on
toimitettu Vaasan hallinto-oikeuteen ja Korkeimpaan oikeuteen vuoden 2017 puolella.
Sorakuopan toiminta sai lainvoiman marraskuussa 2016.
Yhdistyksen nettisivut ja Facebook ryhmä
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.
Yhdistyksen Facebook ryhmän toiminta käynnistyi syksyllä 2016. Ryhmässä on paljon käyttäjiä.
Vähikkälän kyläläiset ovat aktiivisesti mukana ryhmässä.

Muita tapahtumia
Yhdistyksen kirkkovene osallistui Mommilanjärven Soutuun heinäkuussa 2016. Kesän 2016
soututapahtuman erikoisuutena oli huoltotoiminnan kehittäminen.
Kirkkoveneellä oli muutama vuokrauskeikka kesällä 2016. Veneen kunto on ollut hyvä.
Vuoden 2016 suojeluhankkeet
Yhdistys valmisteli Hämeenlinnan kaupungin kanssa kolmivuotisen Valajärven
tutkimussuunnitelman, jonka pohjalta yhdistys kilpailutti tutkimussuunnitelman toteuttamisen.
Yhdistyksen hallitus päätti tilata suunnitelman toteuttamisen Kokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistykseltä (KVVY). Samanaikaisesti oli neuvoteltu hankkeen ulkopuolisesta
rahoituksesta Linnaseutu ry:n kanssa. Hanke käynnistettiin marraskuussa 2016 rahoituspäätöksen ja
kilpailutuksen jälkeen. Hankkeen kokonaiskustannus on noin 23 000 €, sisältäen alvin.
Vuoden 2016 aikana otettiin seuraavat näytteet: vesinäytteiden otto elokuussa, ojavesinäytteiden
otto marraskuussa ja pohjaeläinnäytteiden otto lokakuussa.
Yhdistyksen talkoorooli hankkeessa oli järvenpohjan mutakerroksen paksuuden mittaaminen, joka
toteutettiin talvella 2017.
Yhdistys päätti liittyä KVVY:n jäseneksi. Jäsenetuna on alennukset tulevista tutkimuksista.
Tutkimushankkeen aikataulu ja vaiheistus on yhdistettynä alla olevassa taulukossa.

Tutkimushankkeen rahoitusjakautuma on koottuna alla olevassa taulukossa

Muikkubileet ja elokuun kynttilät 2016
Muikkubileet pidettiin ensimmäistä kertaa Vähikkälän Seuratalolla elokuun 27. päivänä.
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 varrella ovat toimineet Kylälehden jakamisessa
vaikkakin tiedottaminen on siirtynyt pääsääntöisesti yhdistyksen nettisivuille.
Jäsenet
Yhdistyksen jäsenrekisterissä on noin 130 mökkiläistä sekä 4 yhteisöä. Jäsenmaksujen tehostetun
perinnän avulla yhdistykseen on liittynyt muutama uusi jäsen. Yhdistyksen jäsenkunnan mökeillä
on noin 600 eri ikäistä mökkiläistä.
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 koululla (2015-06-15). Kokouksessa oli mukana
31 jäsentä. Hallitus on kokoontunut kauden aikana viisi kertaa.
Useita kokouksia ja päätöksiä on tehty sähköpostikokouksina.
Talous
Jäsenmaksua on peritty vuodelta 2016, 30€ perusyksiköltä ja 50€ jätemaksuna. Jäsen- ja
jätemaksuja on toimintavuoden aikana kertynyt kirjanpidon mukaan 10 010 euroa.
(Jäsenmaksuja 4 110 € ja jätemaksuja 5 900 €).

