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Mailatehdas lahjoitti heijastimia

Kullasvuoren koulun oppilaat ja opettajat saivat paikallisen jääkiekkomailatehtaan
lahjoittamat heijastimet maanantaina Sami Lindqvist toimittamana.

PAMA Hockey’n tuotantojohtaja Sami Lindqvist luovutti maanantaina mailatehtaan
logolla varustetut heijastimet
Kullasvuoren koulun oppilaille ja henkilökunnalle.
– Padasjokelaisena yrityksenä PAMA haluaa tukea paikallisia lapsia ja heidän turvallista koulumatkaansa antamalla oppilaille ja heidän opettajilleen PAMA-heijastimet.
Yritys luo positiivista imagoa yhteisöllisenä yrityksenä, jonka arvoja kaikessa tekemisessä on paikallisuus,
kestävä kehitys, ympäristöasiat sekä kierrätys, totesi
Lindqvist.

Vesijako-järven suojeluyhdistys
torjuu Kurenlahden umpeenkasvua
– Kyllä siinä vesi jo liikkuu, toteaa Tero Hännikäinen katsellessaan Vesijakojärven Isonsalmeen avaamaansa uomaa.
Kasiniemeläinen koneyrittäjä on kaivanut uoman auki kevyellä Bobcat-kaivurilla. Työ
alkoi viime torstaina ja valmistui maanantaina.
Pari metriä leveää ja nelisenkymmentä metriä pitkää ojaa
pitkin vesi pääsee nyt virtaamaan esteettä Vesijaonselältä
Kurenlahteen.
Vielä muutama vuosikymmen sitten salmesta pääsi läpi soutuveneellä. Aikojen saatossa uoma on kuroutunut umpeen rehevöitymisen ja vedenpinnan laskun seurauksena.
Isonsalmen ennallistaminen on yksi toimi, jolla Vesijako-järven suojeluyhdistys
pyrkii parantamaan Kurenlahden virkistyskäyttömahdollisuuksia.
– Uskomme veden virtauksen lisääntyvän, kun tuuli tuo
lahdelle uutta vettä ja pohjaa
myöten poistuu vastaava määrä vettä pois, sanoo Vesijakojärven suojeluyhdistyksen puheenjohtaja Marjut Rapp.

Vesikasvit rehottavat
sameassa vedessä
Luonnostaan matala Kurenlahti on madaltunut entisestään pohjaan kertyvän humuksen vuoksi ja rantaviiva pakenee vesikasvien tieltä. Tilanne
on vain pahentunut, kun laskuojista kulkeutuu lahteen lisää ravinteita ja kiintoaineita,
jotka saavat aikaan humuksen
lisääntymistä, veden sameutu-

Tuomariston mielestä metsän eri värit ja niiden sävyt on
tuotu hyvin esille, samoin valo ja varjot.

Samu Jaakkola kolmas
kuvataidekilpailussa
Ekaluokkalainen Samu
Jaakkola Kullasvuoren koulusta sijoittui kolmanneksi
1.–2.-luokkalaisten sarjassa
Päijänteen Luonnonperintösäätiön kuvataidekilpailussa.
PLUPS kutsui 10-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi Lahden,
Hollolan, Asikkalan ja Padasjoen alakoulut mukaan kilpailuun, jonka teemana oli Aarniometsän ihmeitä. Tuomaristo luonnehti padasjokelaisen
kuvaa tasapainoiseksi ja harmoniseksi.
Kilpailuun osallistui määräaikaan mennessä 14 koulua
yhteensä 377 kuvalla. Kilpailulla haluttiin kiinnittää huomiota luonnontilaisiin vanhoihin metsiin, joita Suomessa on
jäljellä enää vähän.
Samu Jaakkola sai palkin-

noksi Titta Kuisman ja Laila
Nevakiven Lapsen oma luontokirjan.
Kilpailun kaikki voittajakuvat ovat esillä Päijänteen Luonnonperintösäätiön nettisivuilla.
PLUPS edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua ja retkeilyä Päijänteen ympäristössä
hankkimalla luontoalueita suojeluun lahjoitusvaroilla.
Padasjoen Kirjapaino painaa palkitusta työstä julisteita ja kortteja, joita voi hankkia ainakin Samun omalta pajalta Keinuhongan joulumarkkinoilta lauantaina 15.12.
Myynnissä on myös nuoren
isännän puukäsitöitä. Auttoislainen tunnetaan paremmin vauhdikkaista harrastuksistaan: motocrossista, cartingista ja ralliautoilusta.

Isonsalmen uoma päästiin avaamaan sopivasti matalan veden aikaan ennen talventuloa. Tero Hännikäisen Bobcat-kaivuri kulki ketterästi rannalla.
mista ja rehevöitymistä.
Vedenlaatu on huono etenkin loppukesästä, kun järven
pinta laskee ja runsas vesikasvusto hidastaa veden vaihtumista.
Tämä aiheuttaa monenlaista
haittaa ja harmia lahden mökkiasukkaille.
– Loppukesästä uinti lahden peräosassa on mahdotonta ja veneellä kulkeminen vaikeaa, kun vesikasvit takertuvat moottoriin. Samea vesi ei
kelpaa edes pesuvedeksi, tietää Rapp.
Pitkään suunnitteilla ollut
kunnostushanke sai vauhtia
tänä syksynä, kun asia nousi
esiin suojeluyhdistyksen hallituksen järjestäytymiskokouk
sessa ja uusi puheenjohtaja
Marjut Rapp lupasi ottaa hankkeen vetääkseen. Taustatietoja ja apua hankkeen suunnit-

teluun on antanut Pekka Salonen, joka paikallisena tuntee järven kehityksen vuosikymmenten ajalta.
Isonsalmessa järjestettiin
lokakuussa katselmus, jossa
asiantuntijoina olivat Hämeen
ELY-keskuksen hydrobiologi
Heini-Marja Hulkko sekä vesitalousasiantuntija Jussi Leino. ELY-keskukselta saadun
lausunnon mukaan raskaisiin
lupaprosesseihin ei tarvinnut
lähteä, vaan kiinteistönomistajilta saatu suostumus kunnostustoimiin riittää.
Maanomistajien lisäksi
myös Vesijaon kalastuskunta on myötävaikuttanut hankkeen toteutumiseen.

Niittotalkoot
alkavat kesällä
Isonsalmen ennallistamisen

Hankkeen puuhamiehiin kuuluva Pekka Salonen ja koneyrittäjä Tero Hännikäinen
tarkastelivat maanantaina työn jälkeä Isonsalmessa.

lisäksi lahden kuntoa kohennetaan vesikasvien niitolla.
Tähän tarvitaan myös rantaasukkaiden työpanosta.
– Niittotalkoita pitää järjestää 3-5 peräkkäisenä kesänä,
jotta pysyvää tulosta saadaan
aikaan, sanoo Salonen.
Entiselleen lahtea ei pystytä
palauttamaan, mutta kunnostustoimilla pyritään estämään
tilanteen paheneminen ja parantamaan vesialueen virkistyskäyttömahdollisuuksia.
Kunnostushanketta rahoittaa Vesijako-järven suojeluyhdistyksen lisäksi Vesijaon
kalastuskunta. Myös ELYkeskukselta on haettu avustusta.
Suojeluyhdistys on ryhtymässä muihinkin toimiin Vesijako-järven matalien lahtien
tilan parantamiseksi.
Samasta ongelmasta kärsivät Kurenlahden lisäksi mm.
Apajaislahti, Pihkalahti, Suullisenlahti ja Soukkionlahti.
Ensimmäisenä toimenpidelistalla on Kurenlahden laskuojaan 80-90 -lukujen taitteessa kaivettujen laskeutuskuoppien kunnostaminen.
– Kuopat pitää tyhjentää
imuruoppaamalla 3-5 vuoden välein, jotta ne kykenevät
sitomaan pelloilta ja metsistä kulkeutuvaa kiintoainesta,
tietää Rapp.
Myöhemmin suunnitelmissa on uusien laskeutusaltaiden
ja pohjapatojen rakentaminen
myös muihin laskuojiin. Hankesuunnitelmista on jo käynnistetty keskustelut Suomen
Metsäkeskuksen kanssa.

Hannele Juhola otti kuvan kyläkokouksesta Rientolassa.

Maakesken
yhdistykset yhteen
Maakesken kylähdistyksen
syyskokous päätti sunnuntaina yhdistyksen purkamisesta.
Välittömästi sen jälkeen samassa paikassa kokoontunut
Maa- ja kotitalousseuran kokous puolestaan hyväksyi yhdistyneen yhdistyksen uudet
säännöt. Yhdistyksen nimeksi
tuli Maakesken kylä ry.
– Yhdistysten yhdistäminen
sujui suunnitelmien mukaan.
Kyläyhdistys lakkautettiin ja
sen rahavarat siirrettiin Maakesken maa- ja kotitalousseuralle, kertoo Maakesken kyläpäällikkö Marjatta Ojala.
Maakesken kylä ry vaalii
kyläyhdistyksen sekä maaja kotitalousseuran toimintaan kuuluneita perinteitä tavoitteena samalla löytää myös
uusia toimintamuotoja kylän
viihtyvyyden ja elinvoimaisuuden kehittämiseksi. Voimat yhdistämällä toivotaan
uusia jäseniä mukaan toimintaan ja vauhtia kyläkiinteistöjen vuokraukseen.

– Kylätalo Rientola sopii
monenlaisten tapahtumien pitopaikaksi. Maa- ja kotitalousseuran Kesälä Päijänteen rannalla on viihtyisä kesänviettopaikka, mainostaa Ojala.
Uuden yhdistyksen toimihenkilöt valitaan tammikuun
kokouksessa, jossa suunnitellaan tarkemmin myös toimintaa. Kyläyhdistyksen perinteiset tapahtumat on tarkoitus järjestää jatkossakin,
lisäksi suunnitteilla on kyläpolku, joka johdattaisi vanhojen talojen historiaan. Rientolan yläkertaan on ajateltu
nuorisotilaa.
– Vuodenvaihteen jälkeen
tuomme Rientolaan pingispöydän. Nuoriso voi pelailla pingistä sillä aikaa, kun
vanhempi väki tuolijumppaa.
Myös tanssitunnit jatkuvat.
Maakesken nettisivuilla on
kyläläisten tarinoita Maakeskestä. Kauneimmat Joululaulut lauletaan Rientolassa 7.12.
ja joulumyyjäiset ovat 8.12.

