
JÄSENKIRJE 1/2017 JA KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 2017

Tänä vuonna järjestämme la 15.7.2017 hieman erilaisen saariretken Suomen 100-vuotisjuhlan kun-
niaksi. Aloitamme retken järven pohjoisosassa Hautasaaressa ja eteläosassa Isosaaren pohjoisosassa
klo 12-13 ja lopuksi kokoonnumme Kokonsaareen klo 13-14. Oman mieltymyksesi mukaan voit
tulla vain lähimpään saareen tai kiertää kaikki saaret. Tule kuuntelemaan mm. Vesijako-järven his-
toriasta ja kalastuksesta sekä kertomaan omia muistojasi.

Yhdistys jatkaa toimintaansa edellisten vuosien tapaan mm. ottamalla vesinäytteitä veden laadun
selvittämiseksi ja mittaamalla myös näkösyvyydet kesällä. Vesinäytteiden analyysitulokset ja nä-
kösyvyyksien mittaustulokset löytyvät yhdistyksen internet-sivuilta www.vesijako.fi. Pääsivun ala-
reunasta löytyy myös mm. linkki ympäristöhallinnon internet-sivulle, jossa löytyy mittaustietoa ve-
denkorkeudesta, virtaamista ja veden lämpötilasta.

Vuoden 2017 tapahtumia:

- Vuosikokous la 17.6.2017 klo 13 Pitkärantojen mökillä (Vanhatie 10, Vesijako). Ajo-oh-
jeita voi kysyä Kirsiltä p. 040 748 3473. Kokoukseen voi saapua myös veneellä. Uusia aktii-
visia jäseniä kaivataan yhdistyksen toimintaan mukaan. Kahvitarjoilu!

- Saariretki la 15.7.2017 klo 12-14 (Hautasaari ja Isosaaren pohjoisosa klo 12-13 sekä Ko-
konsaari klo 13-14). Säävaraus, mahdollisesta peruutuksesta ilmoitamme mm. nettisivuilla
ja facebook:ssa. Kahvi- ja makkaratarjoilu Kokonsaaressa klo 13-14!

Viikatteita vesikasvien niittoa varten

Yhdistyksellä on jäsentensä käyttöön lainattavissa viikatteita. Muistathan, että niitetyt vesikasvit on
kerättävä ja nostettava järvestä kuivalle maalle. Viikatteita voi tiedustella:
∙ Romonkulma ja Salmentaustanjärvi: Aimo Kainiemi (puh. 040 704 2304)
∙ Vesijako: Jari Hokka (puh. 0400 977 888)
∙ Kasiniemi: Raimo Turtiainen (puh. 050 1701)
∙ Kurenlahti: Pekka Salonen (puh. 040 775 5454)

Ja mikäli olette järjestämässä isomman alueen niittotalkoot, niin ottakaa yhteyttä Aimo Kainiemeen
(puh. 040 704 2304). Yhdistys voi mahdollisuuksiensa mukaan osallistua talkoisiin.

Jäsenmaksu 2017

Jäsenmaksu on 20 euroa per talous. Jäsenmaksun korotuksesta päätettiin viime kesän vuosikokouk-
sessa. Yhdistyksen pankkitilin IBAN: FI16 1257 3500 1297 80. Muista laittaa viesti-kenttään ni-
mesi ja osoitteesi uusien jäsenten kirjaamista ja vanhojen jäsenten osoitetietojen tarkistamista var-
ten. Ilmoita myös sähköpostiosoitteesi osoitteeseen info@vesijako.fi.

Tervetuloa Vesijako-järven suojeluyhdistys ry:n vuosikokoukseen
lauantaina 17.6.2017 kello 13.00 alkaen!

Vesijako-järven suojeluyhdistys ry:n hallitus

http://www.vesijako.fi/
mailto:info@vesijako.fi

