VALAJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS ry
www.valajarvi.fi

KUTSU VALAJÄRVEN SUOJELUYHDISTYKSEN 48. VUOSIKOKOUKSEEN
Aika
Paikka

14. kesäkuuta 2020 (sunnuntai) klo 14.00 – 15.30
Vähikkälän Seuraintalo, 12450 Vähikkälä

Aluksi korona-asiaa: kokous pidetään väljästi Seuraintalolla juhlasalissa, pelkät tuolit, ei pöytiä.
Vaatimaton tarjoilu (kaikki tarjoilutuotteet yksittäispakattuja). Toive, että kustakin mökistä osallistuu
enintään yksi edustaja (max. 50 osallistujaa).
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Kokouksen avaus
Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat (toimivat myös ääntenlaskijoina)
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen
Vuosikertomus 2019 on nähtävänä yhdistyksen nettisivuilla osoitteessa www.valajarvi.fi/yhdistys.
Tilinpäätöksen vahvistaminen
Vastuuvapauden myöntäminen
Tilintarkastajien ja heidän varamiesten valinta
Tilintarkastajiksi viime vuonna valittiin Tapani Paananen ja Hannu Rintala.
Varamiehiksi valittiin: Aira Söderman ja Petri Laurila
Jäsenmaksun suuruuden määrääminen vuodelle 2020
Hallitus esittää, että jäsenmaksu/vesiensuojelumaksu on 30 euroa / mökki ja 120 euroa / yhteisö
Hallitus esittää, että jätehuoltomaksu on 60 euroa/perusyksikkö (koskee vain mökkiläisiä).
Vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen
Hallituksen ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi on nähtävissä yhdistyksen nettisivuilla.
Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta vuosille 2020-2022
Nykyisen hallituksen kokoonpano: Pekka Koskinen puheenjohtaja, jäsenet Arto Askolin, Reijo Jokinen,
Janne Osmala, Aila Santanen (rahastonhoitaja) ja Erkki Valajärvi sekä varajäsenet Timo Heino, Satu Larimo,
Jukka-Pekka Lehtonen, Jaana Sormunen ja Kari Tjukanov.
Muut asiat
Katsauksia vesien suojelusta, jätehuollosta ja yhdistyksen historiikista.
Suojeluyhdistyksen kesäkauden päättäjäinen Seuraintalolla lauantaina 29.8.2020 (korona-varauksella)
Kokouksen päättäminen
Tervetuloa kaikki mukaan!!

Lasku vuoden 2020 maksuista.
Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer
Saaja
Mottagare

IBAN

BIC

Janakkalan OP

FI93 5078 1120 0288 02

Valajärven Suojeluyhdistys ry.
c/o Aila Santanen
Arhipanpolku 8 B 2, 00420 Helsinki

Jäsenmaksu ja jätehuoltomaksu

90,00 €

Maksaja
Betalare

Maksaessanne käyttäkää viitenumeroa
Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto

Viitenro
Ref.nr.

Eräpäivä
Förf.dag

Euro

30.06.2020

90,00

VALAJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS ry
www.valajarvi.fi

Havainto

Mitä havaittu vuonna 2019

Sinilevä

Sinilevää esiintyi hetkellisesti kesän 2019 aikana. Tuuli toi paksuja kerrostumia
sinilevää muutamien lämpimien päivien aikana sekä järven etelä- että pohjoispäähän.
Järvisätkintä ei esiintynyt merkittävästi heinä – elokuun 2019 aikana.
Kalakannassa on tehty muutamia erityishavaintoja. Muikkuja ei saatu loppukesällä 2019. Syksyllä 2019 muikkuja saatiin muutamilla erikokoisilla verkoilla
järven molemmista päistä
Veden näkösyvyys on pysynyt samalla tasolla kuin silmämääräisenä havaintona
kesällä 2018. Näkösyvyys on ollut kesällä 2019 kunnan uimarannan ulkopuolella
noin 3,7 m. Järvessä on havaittu merkittäviä määriä mutaa, joka on vähentänyt
näkösyvyyttä. Mudan määrä vedessä on vaihdellut tuulten mukaan.
Alkukesästä 2019 järven vedenpinta oli noin 15 cm alle järven normaalin vedenpinnan tason (111,7 m). Joulukuussa 2019 vedenpinta oli noin 23 cm yli normaalin vedenpinnan. Alkukesän ja loppusyksyn vedenpinnan vaihtelu oli 38 cm
ELY-keskus pudotti Valajärven luokituksen kesällä 2019 alempaan luokkaan,
hyvästä tyydyttävään luokkaan.
Maaliskuussa 2020 saimme ELY-keskukselta tiedon, että Valajärven luokitus oli
nostettu takaisin hyvä- tasolle.

Järvisätkin
Kalakanta
Veden näkösyvyys

Veden määrä järvessä
ELY-keskuksen järvien
luokitus

Suunnitelma
Imuruoppaus

Suo-ojien pohjapadot

Historiikki 2022
Nettisivujen uudistaminen
Jätehuolto 2020

Mitä tehdään vuoden 2020 aikana

Yhdistys on saanut ELY-keskukselta rahoituksen imuruoppauksen toteuttamisesta valituilla järven alueilla.
Neuvottelut ruoppausyrittäjän kanssa jatkuvat, kunhan Korona-häiriö on ohitettu. Imuruoppaussuunnitelman jälkeen haetaan tarvittavat luvat. Mökkiläisillä
on mahdollisuus teettää imuruoppaus myös omalla ranta-alueella omakustanteisesti.
Tavoitteena on imuruopata 4 – 5 aluetta, joihin on kertynyt suurempia määriä
humusta.
Metsäkeskus valmistelee omaa projektia, jonka aikana kolmeen suo-ojaan
rakennetaan uuden tyyppiset pohjapadot/altaat.
Yhdistys on saanut Vanajavesikeskukselta pienen rahoituksen jo käytössä
olevien pohjapatoaltaiden tyhjennykseen.
Yhdistyksen 50 -vuotis historiikin valmistelutyö käynnistyy vuoden 2020 aikana.
Linnaseutu on myöntänyt yhdistykselle osittaisen rahoituksen historiikki-projektin toteuttamiseen.
Yhdistyksen nettisivujen uudistaminen toteutetaan vuoden 2020 aikana.
Tavoitteena on toteuttaa nettisivut, joilla voidaan julkaista myös videomateriaalia.
Hämeenlinnan kaupungin puolella jätehuollon toteuttaa Kiertokapula Oy ja
Janakkalan puolella jätehuollon hoitaa Janakkalan Jätteenkuljetus Oy.

Tervetuloa kuulemaan lisää näistä asioista yhdistyksemme vuosikokouksessa.

