JÄSENKIRJE 1/2019

TERVETULOA VESIJAKO-JÄRVEN SUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEEN!
sunnuntaina 7.7.2019 klo 13 kylätalo Harjula (Vesijaonraitti 141, Padasjoki). Kahvitarjoilu!

Tule mukaan kokoukseen tutustumaan yhdistyksen
muihin jäseniin ja tuomaan sinua askarruttava asia esille.
Kaipaamme jäseniä osallistumaan yhdistyksemme toimintaan ja hankkeiden suunnitteluun. Mikäli aktiivijäsenyys ei ole sinun juttusi, riittää että uusit kannatusjäsenyytesi tai liityt uudeksi jäseneksi. Tukesi on meille erittäin tärkeä.
Kurenlahden Isonsalmen aukaisu tehtiin viime joulukuussa, jotta lahden veden virtaus paranisi. Tämä ELYkeskuksen avustama Kurenlahden ennallistamishanke jatkuu niittotalkoilla heinäkuun lopussa ja talkoot uusitaan
ensi kesänä. Kurenlahden laskeutusaltaiden kunnostus on
suunnitteilla loppuvuonna.
Suomen Metsäkeskuksen tilaisuus Simolan tilalla 8.6. sai
erittäin hyvän vastaanoton. Useita maanomistajia ilmoittautui luonnonhoitohankkeeseen mukaan. Muutamaan
kohteeseen tehdään maastokäynti jo tänä syksynä. Varsinainen suunnittelu tapahtuu ensi vuonna ja hankkeiden
toteutukset alkavat vuonna 2021.
Yhdistys jatkaa toimintaansa edellisten vuosien tapaan
mm. ottamalla kesällä vesinäytteitä veden laadun selvittämiseksi ja mittaamalla myös näkösyvyyksiä.
Vesillä liikkumisen turvaksi yhdistys on merkannut kareja karimerkein ja merkkejä hankitaan tarvittaessa lisää.
Kotisivuillamme www.vesijako.fi voit tutustua yhdistykseemme ja sen toimintaan.
Jäsenkirje ja kutsu vuosikokoukseen lähetetään jatkossa
pääosin sähköpostilla.
Oikein hyvää kesää kaikille!
Vesijako-järven suojeluyhdistys ry:n hallitus
Seuraa Vesijako-järven suojeluyhdistys-sivua
Facebookissa! Voit antaa meille palautetta
soittamalla pj.:lle Marjut Rapp 050 336 9217,
sähköpostilla info@vesijako.fi tai kotisivujemme kautta
palaute-lomakkeella.

Koko perheen perinteinen Kokonsaaren
retki sunnuntaina 14.7. klo 13.00
Säävaraus, mahdollisesta peruutuksesta ilmoitamme mm. koti- ja facebook-sivuilla.
Kahvi- ja makkaratarjoilu!

JÄSENMAKSU 2019 20€/per talous.
Suorita maksu viimeistään 31.8.2019 yhdistyksen tilille:
FI16 1257 3500 1297 80. Muista laittaa
viesti-kenttään nimesi ja kotiosoitteesi.
Mikäli olet uusi jäsen tai yhteystietosi
ovat muuttuneet, ilmoittaisitko yhteystietosi www.vesijako.fi kotisivuillamme
Jäseneksi-osiossa.

Valokuvauskilpailu ”Kesä Vesijaolla”
Vangitse kaunis järvimaisema.
Parhaat kuvat palkitaan! Osallistuminen
päättyy 31.8.2019. Tarkemmat säännöt ja
ohjeet tulossa kotisivuillemme.

Viikatteita vesikasvien niittoa varten 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

