
Kuikan kutsu

  P U H E E N J O H T A J A N  P A L S T A
 
Vihdoinkin, kesä! Takana runsasluminen talvi ja järkyttävä kevät.

Kaksi vuotta koronaa, päivittäisiä raportteja ja uutisia sen hetkisestä tartuntati-
lanteesta, meillä ja muualla. Harva meistä osasi odottaa sotaa Euroopassa. Nyt 
se on todellisuutta.

Tätä kirjoittaessani, 18.5. 2022, Suomi sekä Ruotsi ovat jättäneet Brysselissä Na-
ton pääsihteerille Nato-jäsenyyshakemuksen. Historiallinen hetki, uuden aika-
kauden alku.

Toivottavasti, kun seuraavaa pääkirjoitusta kirjoitetaan, tilanne Euroopassa oli-
si rauhoittunut.

Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistyksen hallitus on rajoitusten puitteissa kokoon-
tunut sekä etänä että kasvotusten.

Suojeluyhdistyksen Pro Suomenjoki-projekti, jonka tavoitteena on Nerosjärven 
veden laadun parantaminen vähentämällä Suomenjoesta sinne valuvia ravinne- 
ja kiintoainepäästöjä, sai ELY-keskukselta ja Vanajavesikeskukselta taloudellista 
avustusta yhteensä 11 000 €.

Projekti jatkui asiantuntija- ja yhteistyötahojen kanssa. Olemme kilpailuttaneet 
kunnostussuunnittelun ja tekijäksi valikoitui KVVY Tutkimus Oy. Suunnitte-
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lijat ovat tutustuneet Musta-Paarlammin valuma-alueeseen karttaselvityksen 
muodossa ja nostaneet sieltä esille muutamia paikkoja, jotka voisivat olla ensisi-
jaisia kunnostuksen aloituspaikkoja. Olemme olleet yhteydessä Musta-Paarlam-
min alueen maanomistajiin ja pidimme yhteisen info- ja keskustelutilaisuuden 
23.4.2022 Auttoisten Maatalolla. Tilaisuudessa esiteltiin KVVY Tutkimus Oy:n te-
kemää karttaselvitystä Musta-Paarlammin valuma-alueelta. Paikalla olleet maan-
omistajat suhtautuivat hankkeeseen ja suunnitteluun myönteisesti. Sovittiin, et-
tä suunnittelua jatketaan maastokäynneillä kevään aikana.

Hallituksen jäseniä on osallistunut vesistön kunnostusta koskeviin koulutustilai-
suuksiin sekä verkossa että kasvokkain. Lisäksi yhdistyksen hallituksen tavoit-
teena on pitää yhteyttä lähialueen muiden suojeluyhdistysten kanssa. Suunnitel-
tuja tapaamisia on poikkeusolojen vuoksi edelleen siirretty. Pitkään suunniteltu 
tapaaminen Vesijaon suojeluyhdistyksen kanssa toteutui 22.5. 2022.

Tiivistämme edelleen yhteydenpitoa viranomaisten sekä mm. Vanajavesikeskuk-
sen ja Lammin biologisen aseman kanssa.

Tänä kesänä olemme jälleen mukana Porraskosken Pärskeissä ja siellä on halli-
tuksen jäseniä tavattavissa.

Kutsu vuosikokoukseen ja kokousasiat löytyvät lehden lopusta. 

Yhdistyksen tavoitteena on saada lisää jäseniä, varsinkin nuorempaa polvea osal-
listumaan ja vastuuta kantamaan ympäristöstämme. Nyt aloitettu Pro Suomen-
joki on pitkäaikainen projekti, jonka tulokset ovat näkyviä ja vaikuttavia vasta 
seuraaville sukupolville. Joten viestikapula on tarjolla. 

Lopuksi toivotan kaikille lukijoille erinomaisen hyvää kesää.

Raimo Kuitunen 
Puheenjohtaja
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Ovatko majavat vesiensuojelun kannalta hyödyllisiä, Lammin 
biologisen aseman johtaja Janne Sundell ?

Kati Ahosen Suomenjokeen virtaavien vesiuomien, purojen ja ojien kartoi-
tuksessa v. 2020 alueelta löytyi yhdeksän majavien asuttua pesää ja kuusi 
majavien patoa. Majavien toiminnan vaikutus vesien laatuun on noussut 
esille Suomenjoen ja Nerosjärven veden laadun parantamista suunnitelta-
essa ja siitä keskusteltaessa. Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistyksen Aar-
no Kononen kysyi majavista ja vähän muustakin Lammin Biologisen ase-
man johtaja Janne Sundellilta, joka on tutkimuksissaan perehtynyt myös 
majavien elämään.

Milloin Evon majavakanta on saanut alkunsa ja miten paljon niitä Evolla 
tällä hetkellä majailee?
Alun perin Evon alueelle siirrettiin euroopanmajavia 1930-luvulla, Suomen maja-
vakantahan oli metsästetty sukupuuttoon 1800-luvun loppuun mennessä. Myö-
hemmin 1950 -luvulla Evolle istutettiin myös kanadanmajavia, joita oli aiemmin 
tuotu muualle Suomeen. Vähitellen kanadanmajavakanta on syrjäyttänyt euroo-
panmajavan kannan ja nykyisin kaikki Evon ja lähialueen majat ovat kanadanma-
javia. Lajeja on vaikea erottaa toisistaan, mutta kallo- ja geenitutkimuksin tämä 
on voitu todeta. Evon alueella on nykyisin noin kymmenen pesäkuntaa , yksilöi-
den määrä on arviolta 50 tienoilla, mutta tämä on vain suuntaa antava arvio ja lu-
kumäärä vaihtelee vuosittain. Lisäksi alueella on tuntematon määrä nuoria uusia 
elinalueita etsiviä yksilöitä. Lähialueelle levinneisyyttä ei ole tutkittu meidän toi-
mestamme mutta metsästys rajoittaa toki majavakannan kasvua talousmetsissä. 

Minkälaista tutkimusta Lammilla on majavien osalta tehty ja onko niiden 
vaikutusta vesistöjen laatuun selvitetty ? 
Evon majavien tutkimus on painottunut niiden toiminnan vaikutukseen luon-
toon, kuten lajiston monimuotoisuuteen. Erityisesti on tutkittu majavan vaiku-
tuksia vesilintuihin, vesiselkärangattomiin, sammakoihin, lepakoihin ja muihin 
nisäkkäisiin. Tutkimukset majavien vaikutuksesta vesistöjen veden laatuun ovat 
harvinaisempia. Evon alueen vesistöjen tilan seurannan yhteydessä on havaittu, 
että majavien asuttamissa vesistöissä liuenneen hiilen pitoisuus on kasvanut pa-
toamisen jälkeen, johtuen veden alle jääneen orgaanisen aineen hajoamisesta. 
Tämän seurauksena happipitoisuus on alentunut mutta palannut myöhemmin 
entiselle tasolleen, samoin kuin liuenneen hiilen pitoisuudet. Ravinteiden, kuten 
fosforin ja typen suhteen ei kuitenkaan ole havaittu vastaavaa pitoisuuden nou-
sua, ei itse majavalammella eikä sen alapuolisessa vesistössä. Majavat aiheuttavat 
padoillaan veden pinnan nousua mutta sen vaikutukset vesistöjen veden laatuun 
riippuvat monista tekijöistä, kuten valuma-alueen maaperästä ja kasvillisuudes-
ta sekä siitä nostaako majava olemassa olevan lammen pintaa vain syntyykö pa-
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toallas ojan tai joen laajentumana. Periaatteessa maaperän karike ja kasvillisuus 
hajotessaan tulvan alla vapauttaa veteen myös ravinteita, mutta ilmeisesti Evon 
tapauksessa ravinteet käytetään paikan päällä muiden eliöiden toimesta. Toisaal-
ta patoaltaan vesimäärän kasvaessa myös pitoisuudet laimenevat.

Vesiensuojelussa pyritään vähentämään vesistöjen ravinnekuormitusta 
ja kiintoaineiden valumista. Miten majavien toiminta vaikuttaa tähän 
tavoitteeseen?
En näe, että vesiensuojelulla ja majavien toiminnalla olisi ristiriitaa, itse asias-
sa majavathan rakentavat laskeutusaltaita, kuten vesiensuojelussakin tehdään. 
Silloin ravinteita pidättyy enemmän eikä valu alapuolisiin vesistön osiin. Myös 
luonnon monimuotoisuuden lisääntymisellä on myönteisiä vaikutuksia. Tieten-
kin, jos majavien pato yhtäkkiä puretaan siitä voi seurata hetkellinen kuormi-
tuspiikki. Majavat ovat kuitenkin osa alkuperäistä luontoamme ja ilman histo-
riassa tapahtunutta voimakasta metsästystä majavakanta olisi nykyistä suurem-
pi. Ihmisen oma toiminta, kuten metsien ojittaminen on kuitenkin vaikuttanut 
vesistöjen veden laatuun paljon voimakkaammin. Ilmastonmuutoksen johdosta 
lisääntyvien tulvien hallinnan kannalta majava on tärkeä ja hyödyllinen.

Suomenjoen alueella on havaittu majavia. Miten ne tulisi ottaa huomioon 
vesien hallintatoimia suunniteltaessa ?
Majavahan vaihtaa luonnollisen elinkiertonsa mukaan asuinpaikkaansa, kun 
yhden alueen ravinto ehtyy, se siirtyy toiseen paikkaan ja on hyvin sopeutuvai-
nen. En näe, että vesiensuojelun toimenpiteitä suunniteltaessa niitä pitäisi erityi-
sesti varoa, etenkään silloin kun kyseessä on kanadanmajava, joka ei kuulu al-
kuperäiseen luontoomme.

Mitkä ovat Lammin Biologisen aseman tärkeimmät tutkimusteemat tällä 
hetkellä ?
Tutkimuksemme painopisteenä ovat vesiin liittyvät teemat, joissa on meneil-
lään monenlaisia tutkimushankkeita. Asemalle on palkattu vuonna 2019 profes-
suuriin Kimmo Kahilainen, jonka tutkimusaiheena ovat vesiemme ravintover-
kot ja erityisesti ravinnon vaikutus kalojen rasvahappokoostumukseen ja eloho-
pean kertyminen ravintoverkon eri tasoilla. Edelleen tutkimuskohteina ovat eri-
laiset kosteikot; majavien luomat tulvikot ja ns. kausikosteikot, jotka ovat veden 
vallassa keväällä kuivuen vuodesta riippuen kesän mittaan. Melko uutena tutki-
musaiheena on lohien perimä ja miten perintötekijät ja ympäristö yhdessä vai-
kuttavat vaikkapa lohien sukukypsyysikään, eli käytännössä siihen kuinka mo-
nen vuoden jälkeen ne palaavat merestä kudulle. Mielenkiintoista kyllä, samat 
geenit, jotka ovat avainosassa sukukypsyyden saavuttamisessa lohella vaikutta-
vat myös ihmisellä. Tämä lohitutkimus toteutetaan uusissa aseman tutkimushal-
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liin rakennetuissa kalankasvatustiloissa. Myös monia muita tutkimushankkeita 
on käynnissä liittyen esimerkiksi valon laadun ja määrän vaikutuksiin metsän 
kenttäkerroksen kasvillisuuteen sekä metsämyyrän ja sen kantaman myyräkuu-
meviruksen väliseen vuorovaikutussuhteeseen.

Lopuksi vielä kysyn, mitä yhteistyön mahdollisuuksia näet Lammin 
Biologisen aseman ja Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistyksen kesken 
tulevaisuudessa ? 
Meidän osaamisestamme voisi olla hyötyä vesistötutkimuksissa ja vesianalyy-
seissä. Meillä on myös yliopiston ulkopuolisille palveluja tarjoava laboratorio ja 
teemme yhteistyötä muidenkin toimijoiden kanssa. Voimme myös auttaa vesi-
näytteiden ottamisen ja seurannan suunnittelussa. Suojeluyhdistyksen toteutta-
mista mielenkiintoisista hankkeista voisi löytyä hyviä aiheita yliopiston opiske-
lijoiden opinnäytetöiksi.

Meille voi myös tehdä vierailuja ja kerromme mielellämme toiminnastamme. 
Voimme yhdessä suunnitella sisältöä kunkin vierailijan toivomukset huomioon 
ottaen.

Kiitos haastattelusta ! Palaamme mahdolliseen vierailuun, kun kartoitamme 
ensin, minkä verran jäsenistöllämme on siihen kiinnostusta. Jos olet kiinnos-
tunut tutustumisesta Lammin Biologisen aseman toimintaan, ilmoita yh-
teystietosi Aarno Konoselle, niin otamme yhteyttä vierailua suunniteltaessa.

Lähetä sähköposti osoitteella: kononenaarno@gmail.com

Porraskosken Pärskeet

Porraskosken-Järventaustan kyläseura järjestää yhteistyössä Hämeenlinnan kau-
pungin kanssa perinteisen kesäjuhlan Porraskosken Pärskeet 9.7. alkaen klo 13 
Porraskosken vanhan koulun kentällä. Tiedossa on taas pitkän tauon jälkeen 
iloista menoa ja yhdessäoloa. Aimo Kokkola on rytmittämässä mukavaa tunnel-
maa musisoinnillaan ja ohjelmaan kuuluvat arpajaiset ja kenttäpelit sekä puh-
vetti. Pauli Riihilahti kertoo jälleen tarinoita Porraskosken kylältä. Yhdistyk-
semme esittäytyy tilaisuudessa muiden paikallisten yhdistystoimijoiden muka-
na. Tervetuloa mukaan!

Turvallista ja mukavaa liikkumista vesillä!

Meillä on harvinainen oikeus Suomessa: jokamiehenoikeus. Siihen sisältyy oi-
keus liikkua vapaasti vesistöissä ja jäällä häiriöitä tuottamatta. Liikkuessamme 
järvellä veneellä, kanootilla, purjeveneellä tai moottoriveneellä pidämme riittä-
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vää etäisyyttä rantaan ja laitureihin ja olemme erityisen varovaisia kapeissa sal-
missa. Moottoriveneillä lähellä rantaa ei tule ajaa liian suurilla nopeuksilla, koska 
näin aiheutetaan suuria aaltoja ja lisäksi moottorin ääni kovenee nopeutta nos-
tettaessa. Suppailu eli melontalautailu, melonta, soutuveneellä tai purjeveneellä 
liikkuminen sopivat hyvin kesän viettoon – niillä liikuttaessa otetaan huomioon 
myös muut järvien rannoilla asuvat. Uudet sähköperämoottorilla käyvät moot-
toriveneet liikkuvat nekin hiljaa.

Vesillä liikkujalla on mahdollisuus nousta maihin jokamiehenoikeudella. Kuo-
hijärvellä sijaitsee Hietasalon saari, jossa voi yöpyä telttaillen tai poiketa patikoi-
maan saaren maisemia katselemaan. Rannalla voi myös grillata siihen rakenne-
tulla paikalla. Hiekkaranta tarjoaa hyvän uintimahdollisuuden.

Luukunkosken laavu ja nuotiopaikka Nerosjärven rannalla kannattaa myös käy-
dä katsastamassa. Luukunkoskelle pääsee parhaiten Porraskosken voimalaitok-
sen läheltä.

Muutamiin pieniin saariin on oikeus nousta maihin, esimerkiksi Kalliosaari Kuo-
hijärvellä on suosittu virkistyspaikka, lisäksi Kuohijärven Hietasalo ja sen vie-
reinen Kaiturin harjusaari ovat Hämeenlinnan kaupungin omistamia yleisiä vir-
kistysalueita. Ennen kuin sytyttää nuotion tai avotulen, pitää tarkistaa, ettei voi-
massa ole metsäpalo- tai ruohikkopalovaroitusta. Metsäpalovaroitus annetaan, 
kun maaperä on kuivaa tai tuuli kovaa. Ruohikkopalovaroitus on yleisin kevääl-
lä. Tulta ei myöskään saa sytyttää ilman maanomistajan lupaa. Lisää tietoa va-
roituksista Ilmatieteen laitoksen sivuilla (Ilmatieteenlaitos.fi).

Vesillä liikkuja ottaa huomioon myös muun luonnon: kasvit, pensaat, puut, lin-
nut, eläimet ja kalat. Jätämme kasvit ja muun luonnon rauhaan. Tämä koskee var-
sinkin rauhoitettuja kasveja, joiden poimiminen on kiellettyä. Lisää tietoa sivuil-
ta: Rauhoitetut kasvit ja eläimet (https:// www.luontoon.fi ja ympäristö.fi). Lin-
nuille ja eläimille annamme pesimisrauhan. Lähtiessämme saarelta tai muualta 
luonnosta otamme roskat mukaan, tarkistamme, että avotuli on varmasti sammu-
nut ja jätämme mahdollisen telttailupaikan ja muun ympäristön siistiin kuntoon.

Kalastukseenkin on jokamiehenoikeus: onkia ja pilkkiä saa ilman lupaa ja mak-
suja. Muuhun kalastukseen vieheellä tai pyydyksillä ja ravustukseen tarvitaan 
erillislupa 18-64-vuotiailta. Sen lisäksi on suoritettava kalastonhoitomaksu. Jos-
kus tarvitaan vielä vesialueen omistajan lupa. Lisätietoa: eräluvat.fi ja kalastus-
kuntien sivuilta: (Kuohijärvi: Lieson osakaskunta, Nerosjärven kalastusluvat ja 
kalastus- ja osakaskunnat löytyvät sivulta: https://www.kalapaikka.net Nerosjär-
vi). Järvien syvyyskartoista selviävät ainakin suurimmat karit ja ehkä kalapaik-
kojakin (https:// www.karttaselain.fi).

Kuohi- ja Nerosjärven rannoilla on myös mökki- ja asuntovaunuvuokrausta har-
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joittavia yrityksiä. Niiden tulisi antaa tietoa asiakkailleen järvillä liikkumisen 
säännöistä.

Kun toimimme yhdessä sääntöjä ja ohjeita noudattaen, Kuohi- ja Nerosjärvi säi-
lyvät puhtaina vesinä ja niillä on mukava viettää aikaa ja virkistäytyä.

Vesi, kaiken tunnetun elämän edellytys 
Vesi vanhin voitehista, suomalainen sanonta

Vesi on piskuisia molekyylejä jotka koostuvat kahdesta vetyatomista ja yhdestä 
happiatomista. Vetyähän syntyi heti maailmankaikkeutemme alkuräjähdyksen 
jälkeen. Vety on nykyisellä 69 % osuudellaan edelleenkin yleisin alkuaine. Hap-
pikin on kolmanneksi yleisin, ja kun ulkoavaruuden jättimäiset kaasu- ja pöly-
pilvet luovat niiden varsin kestävälle avioliitolle suotuisan alttarin, niin suurim-
missa pilvissä vettä syntyy maapallomme valtamerten määräisesti, varttitun-
neittain! Vettä löytyykin maailmankaikkeudesta sitä enemmän mitä pitemmälle 
kosmologia, tähtitiede ja geologia välineistöineen kehittyvät. Esimerkkinä äsket-
täiset paljastukset oman aurinkokuntamme muutamien isojen kuiden piilome-
ristä, joiden yhteinen vesimäärä on 85-kertainen verrattuna maapallomme val-
tameriin. Näköhavaintojakin jo on, Hubble-luotain on kuvannut Jupiterin Euro-
pa-kuusta purskahtelevia 200-kilometrisia höyrysuihkuja. Aurinkomme kaltaisia 
tähtiähän on yhtä lukuisasti kuin maapallomme kaikilla rannoilla hiekanjyviä, 
kullakin ”jyvällä” planeettoja ja kuita. 

Kun kaivo on tyhjä, ymmärtää veden arvon, antiikin roomalainen sanonta 

Oma planeettamme on sinivalkoinen. Merien sini peittää 71% pallomme pinnas-
ta, jäätiköiden valkeus noin 4%. Vettä on täällä ollut 4,4 miljardin vuoden ajan. 
Rauhattoman nuoruuden aikoihin tänne satoi komeettoja, jättikokoisia lumipal-
loja, mutta on vettä muodostunut kotikutoisestikin. Peräti 97,5% maapalloamme 
peittävästä 1380 miljoonan km³ vesimäärästä on 3,5%-suolaista merivettä. Make-
aa vettä on vain 2,5%, siitäkin suurin osa mannerjäänä ja kiinteänä jääpeitteenä. 
Pohjavesissä, maanalaisissa ja maanpäällisissä vesialtaissa, järvissä ja joissa on 
kaikkiaan vain vajaa prosentti maapallomme tunnetusta vesimäärästä. Sekin ja-
kautuneena aivan toisin kuin asutus. Vuoteen 2025 mennessä jopa 2/3 maailman 
väestöstä kärsiikin vesipulasta. Eikä vain pulasta vaan myös pintavesien saastu-
misesta sekä hupenevien pohjavesien ja maaperän suolaantumisesta. 

Makeasta vedestä kuluu nyt noin 4 % kotitalouksissa, 24 % teollisuudessa, 72 % 
maataloudessa. Maitolasilliseen kuluu 100 litraa, hampurilaiseen 2 400 l ja nau-
dannahkaisiin kenkiin 8 000 l vettä. 
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Me suomalaiset elämme vesionnelassa, ainakin toistaiseksi... 
Vantaalainen kraanavesi voittaa laadussa monet pullovedet, Suomen 187 888 jär-
vestä valtaosa on vielä hyvässä kunnossa, emmekä itse enää suuremmin kuormi-
ta Itämerta. Järvemme ovat matalia, mutta pinta-ala ja hyvä jakautuma paranta-
vat tilannetta. Yli hehtaarin kokoisten järvien kokonaistilavuus on arviolta noin 
235 km³, josta lähes puolet on helposti hyödynnettävissä, vastaa 20 000 m³/asu-
kas. Ikaallisissa sijaitsevan kesämökkimme Särkijärven vesimäärä on 2,8 milj. m³, 
siitä riittäisi kullekin suomalaiselle 500 litraa. Vielä 40 vuotta sitten se oli hel-
meilevän kirkasta, nyt rantametsien kaatamisen ja ojituksen jo puoliksi samen-
tamaa, rehevöittämääkin hitusen. 

Uinti-, kalastus- ja löylynheittovetenä kuitenkin vielä erinomaista. Ja miten luo-
ja viisaudessaan onkaan meitä kylmän pohjolan asukkaita huomioinut: Vesi on 
vekkulisti painavinta +4-asteisena, ei suinkaan 0-asteisena, jolloin jäätyminen 
alkaisikin pohjasta, tappaen lähes koko vesielämän. Toinen luonnon hieno rat-
kaisu on jään tiheys: 0,917 g/cm³, jää kelluu. Lähes kaikilla muilla aineilla kiin-
teä olomuoto on tiheämpää kuin neste. Kelluvan jään päällä kulkien järvistäm-
me voi nauttia talvellakin, ja varhempien aikojen suomalaisillehan se tarjosi ym-
pärivuotiset selkeät kulkureitit! 

Elämän vesi kaikenlaisille elollisille 
Pallomme ensimmäinen elävä olento oli pieni molekyyli joka syntyi noin 3,9 mil-
jardia vuotta sitten alkuvesissä – tai lennähti tänne ja löysi kotinsa merestä. En-
simmäiset monisoluiset kehittyivät 3 miljardia vuotta myöhemmin, ja varsinai-
nen vipinä alkoi merten matalikoilla vasta 543 miljoonaa vuotta sitten. Ensim-
mäiset kasvit siirtyivät maalle noin 430 miljoonaa, eläimet 395 miljoonaa vuot-
ta sitten. Tänäkin päivänä me kaikki, ihmiset, eläimet, sienet, kasvit... olemme 
varsin vetisiä. 

Tämän kirjoitti 70 %:sti vettä sisältävä olio, ja kun työni päälle haukkaan iltapa-
lan, tuorekurkkuviipaleeni 97% vesipitoisuus on merivettä korkeampi.

Jarmo Ruuhamo, kesämökkeilijä Särkijärvi, Ikaalinen
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KUOHI-NEROSJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS ry

Toimintakertomus 1.6.2021-31.5.2022
Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistys ry on perustettu 22.7.1986.
Yhdistyksen toimialue käsittää Kokemäenjoen vesistöön kuuluvat Neros- ja Kuo-
hijärven lähiympäristöineen.

Toiminnan tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia vesien- ja ympäristönsuojelullisia tarkoitus-
periä jäsenistönsä ja toimialueensa piirissä.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys
• pyrkii kokoamaan vesien- ja ympäristönsuojelusta kiinnostuneet yksityiset hen-

kilöt ja yhteisöt toimintaan vesien säilyttämiseksi puhtaina ja kelvollisina vir-
kistys- ja kalastuskäyttöön,

• kokoaa saatavissa olevia tietoja toimialueensa vesien tilasta ja kaikista siihen vai-
kuttavista tekijöistä sekä teettää tutkimuksia em. seikkojen selville saamiseksi,

• harjoittaa sekä suullista että kirjallista valistus- ja neuvontatoimintaa järjestä-
mällä kokouksia ja esitelmätilaisuuksia sekä edesauttamalla soveltuvan tietou-
den ja valistuksen levittämistä toimintapiirissään,

• tekee esityksiä epäkohtien poistamiseksi ja
• ylläpitää yhteyttä vesiensuojelu- ja muihin viranomaisiin sekä Kokemäenjoen 

vesistön Vesiensuojelu ry:hyn.
Vuosikokous 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 31.7.2021 Auttoisten Maatalolla, Myllytie 6, 17610 
Padasjoki.
Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen mukaiset asiat ja hyväksyttiin toi-
mintasuunnitelma kaudelle 2021 – 2022

Jäsenistö 
Yhdistyksen jäsenmäärä 31.5.2022 oli n. 180 jäsentä. 
Liittymismaksua ei peritä ja vuosittainen jäsenmaksu on 15 €.

Hallitus
Hallituksen kokoonpano 2021-2022: 
Puheenjohtaja Raimo Kuitunen, varapuheenjohtaja Aarno Kononen, sihteeri Jen-
ny Toivio ja rahastonhoitaja Saija Toivola. 
Jäsenet: Eero Maijala, Leena Kahlas-Tarkka, Jenny Toivio, Martti Terrihauta ja In-
keri Nieminen. 
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Varajäsenet: Sinikka Erikson, Erkki Hapuli, Berit Peltonen, Pekka Salmela ja Mar-
ketta Ruoppila-Martinsen. 
Hallitus kokoontui viisi kertaa toimintavuoden aikana. 
Toiminnantarkastaja
Toiminnantarkastajana toimi Pauli Riihilahti.

Järvien tila
Edellisen vuosikertomuksen jälkeen järvien tilassa ei ole tapahtunut suuria muu-
toksia. Kuohijärven veden laatu on erinomainen ja Nerosjärven hyvä. Talvi 2021 – 
2022 oli runsasluminen. Runsaat lumi- ja vesisateet aiheuttivat jonkin verran ke-
vättulvaa. Vedenkorkeudet ovat keväällä ja alkukesästä poikkeuksellisen korkeat.
Nerosjärven tilan kohentamiseksi on tarpeen saada humuksen kertyminen järveen 
vähenemään ja saada pois jo kertynyttä humusta. Jatkamme yhteydenpitoa viran-
omaisiin (Hämeen Metsäkeskus, ÈLY-keskus ja Ympäristöministeriö) ja haemme 
rahoitusta ja lupia toimenpiteiden toteuttamiseksi. 

Toiminta
Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistyksen Pro Suomenjoki-projekti, jonka tavoittee-
na on Nerosjärven veden laadun parantaminen vähentämällä Suomenjoesta sinne 
valuvia ravinne- ja kiintoainepäästöjä sai hakemustemme perustella ELY-keskuk-
selta avustusta 10.000 euroa ja Vanajavesikeskukselta 1000 euroa.
Projekti aloitettiin viime vuonna ja sitä jatketaan asiantuntija- ja yhteistyötaho-
jen kanssa.
Tavoitteena Musta-Paarlammen kunnostaminen siten, että metsäojat eivät tuo hu-
musta, fosforia ja typpeä suoraan Musta-Paarlampeen ja sitä kautta Suomenjokeen.
Korjaavien toimenpiteiden osalta on oltu yhteydessä alueen maanomistajiin.
Alueen maanomistajia kutsuttiin tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen Auttoisten 
Maatalolle 23.4.2022.Tilaisuudessa esiteltiin Pro Suomenjoki-hankkeen tavoitteita 
ja KVVY Tutkimus esitteli tekemäänsä karttaselvitystä jonka KNSY ry oli tilannut.
Vuonna 2019 vireille tulleen Paadenkolun kiertotalousalueen hankkeen tilannetta 
on seurattu. Hämeen ELY- keskus on antanut asiasta v. 2021 alkupuolella yhteysvi-
ranomaisen perustellun päätelmän, joka ei estä hankkeen jatkosuunnittelua toisin 
kuin yhdistys olisi toivonut.
Toimintavuoden aikana on oltu yhteydessä Vesijaon suojeluyhdistykseen ja yhdis-
tyksien hallituksen jäsenet tapasivat 22.5. 2022.
Yhteyttä on pidetty myös Kukkian suojeluyhdistykseen, Pro Hauhonselkä yhdis-
tykseen ja Vanajavesikeskukseen. Yhdistys on antanut kannanottonsa ojitusasiois-
sa Hämeenlinnan kaupungin ympäristöviranomaisille ja Hämeen ELY- keskuksel-
le sekä toimialueellaan vireillä olleista ranta-asemakaavoista Hämeenlinnan kau-
pungin kaavoitusviranomaisille.
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Toimintavuonna 2021-22 toimintaa on ollut poikkeusolojen kokoontumisrajoitus-
ten vuoksi edelleen melko vähän. Tärkeimpiä toiminnan kohteita ovat olleet Suo-
menjoen laskeutusallas-hankkeen esillä pitäminen ja jatkosuunnittelu, ojitusasioi-
den seuraaminen ja asukkaiden avustaminen rakennuslupa- ja maisemointi-asiois-
sa, kotisivujen ja Facebookin ylläpito sekä Kuikan Kutsu-tiedotteen toimittaminen.

Tiedottaminen 
Yhdistyksellä on websivut osoitteessa: www.knsy.info
Yhdistyksellä on käytössään myös Facebook. Kotisivuja ja facebookia on pidetty 
ajan tasalla mahdollisuuksien mukaan.

Varainhankinta
Yhdistyksen varainhankinta 2021-22 on koostunut jäsenmaksuista ja vapaaehtoi-
sista tukimaksuista. 
Lammilla kesäkuussa 2022 - Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistyksen hallitus

TOIMINTASUUNNITELMA 1.6.2022-1.6.2023
1. Suomenjokeen tai siihen laskeviin ojiin rakennettavan laskeutusaltaan suunnit-

telu alueen kartoituksen pohjalta sekä altaan toteutukseen tarvittavan rahoituk-
sen ja avustusten haku ja toteutus eri yhteistyökumppanien kanssa.

2. Jatketaan majavien toiminnan haitallisen vaikutuksen minimointia Suomen-
joen veden laatuun.

3. Jatketaan rahoitusmahdollisuuksien hakua mahdollisen laskeutusaltaan toteut-
tamiseksi Suomenjoen valuma-alueelle.

4. Otetaan vesinäytteitä tarpeen mukaan seurantaa ja mahdollisia toimenpitei-
tä varten.

5. Tiedotetaan toiminnasta kotisivuilla, facebookissa ja Kuikan Kutsun avulla. 
Kuikan kutsu ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Tiivistetään yhteydenpitoa alu-
een paikallisen median ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

6. Seurataan alueen maankäytön ja vesistöjen suunnittelua koskevaa kuntien ja 
viranomaisten toimintaa sekä annetaan tarvittaessa lausuntoja ja muistutuk-
sia hankkeista ja suunnitelmista, jotka koskevat yhdistyksen toiminta-aluetta ja 
toimialaa. Jos hanke vaarantaa yhdistyksen tarkoitusperiä voidaan tarvittaessa 
myös tehdä valituksia niitä koskevista suunnitelmista ja luvista.

7. Pidetään yhteyttä vesiensuojelu- ja muihin viranomaisiin, kuten Hämeen ELY-
keskukseen, HAMKiin, Hämeenlinnan kaupunkiin ja Padasjoen kuntaan ve-
siensuojeluun liittyvissä kysymyksissä ja osallistutaan asiaan kuuluviin projek-
teihin ja seminaareihin.

8. Järjestetään sääntömääräinen vuosikokous heinä-elokuun 2023 aikana. Koko-
ukseen on tavoitteena saada esille asioita, jotka kiinnostaisivat jäseniä ja hou-
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KUTSU KUOHI-NEROSJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY:N 
VUOSIKOKOUKSEEN

Paikka: Lammin Tervaniemi, Luukunkoskentie 157, 16900 Lammi

Aika: Lauantai 6.8.2022 klo 13.00 

Esityslista 
1. Kokouksen avaus 
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
5. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä vuodelta,         

tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpää-
töksen vahvistamisesta. 

6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. 
7. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle. 
8. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varahenkilönsä. 
9. Päätetään jäsenmaksusta ja vapaaehtoisesta tukimaksusta. 
10. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2022-2023. 
11. Hyväksytään talousarvio ajalle 1.6.2022-31.5.2023. 
12. Kokouksen päätös. 

TERVETULOA KAIKKI YHDISTYKSEN TOIMINNASTA KIINNOSTUNEET!

kuttelisivat myös uusia ja nuorempia jäseniä. 
9. Osallistutaan Porraskosken Pärskeisiin yhdistyksen toiminnan esille nostami-

seksi ja uusien jäsenten hankkimiseksi. Jäsenhankintaa edistetään myös muil-
la keinoilla.

10. Jaetaan tietoa vesiensuojelun edistämiseen liittyen.
11. Edistetään vesikasvien niittoa, jotta rantojen umpeen kasvaminen vältetään.
12. Ollaan aktiivisesti yhteydessä muihin alueella toimiviin yhdistyksiin ja järjes-

töihin, kuten mm. Porraskosken-Järventaustan kyläyhdistykseen, Vesijaon suo-
jeluyhdistykseen, Kukkian suojeluyhdistykseen, Lieson osakaskuntaan sekä Va-
najavesikeskukseen yhdistyksen tavoitteiden toteutumisen edistämiseksi. 

Lammilla kesäkuussa 2022 - Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistyksen hallitus


