JÄSENKIRJE 2/2020 JA KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 2020

TERVETULOA VESIJAKO-JÄRVEN SUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEEN!
sunnuntaina 6.9.2020 klo 13 kylätalo Harjula (Vesijaonraitti 141, Padasjoki). Kahvitarjoilu!

Suomen Metsäkeskus tekee viimeiset maastokäynnit Vesijaolla
ja Kasiniemessä elo-syyskuun aikana ja tekee sen jälkeen jokaisen maanomistajan kanssa sopimuksen mailleen tulevasta
suunnitelmasta. Kokonaissuunnitelma menee julkiseen hankehakuun/kilpailutukseen lokakuussa 2020. Tuolloin julkaisemme
suunnitelman sekä kartan tulevasta toteutuksesta kotisivuillamme. Maastoon rakennetaan n. 20 laskeutusallasta, pintavalutuskenttiä sekä pohjapatosarjoja. Luonnonhoitohankkeen toteutus käynnistyy vuonna 2021.
Vesijako-järven suojeluyhdistyksen yksi aktiviteetti on ollut
merkitä järvemme lukuisia kareja. Yhdistyksen jäseniltä on tullut toiveita karimerkki-kartasta. Toive toteutettiin ja karikartta
julkaistiin kotisivuillamme 12.5.
Kurenlahden vesikasvien niittotalkoot järjestettiin 29.7. Ulpukan ja siimapalpakon määrä oli runsaampi kuin edellisenä
vuonna. Niittojen avulla saadaan poistettua paljon ravinteita,
jotka muuten maatuisivat järven pohjaan. Vuosittaiset niitot
ehkäisevät kasvustojen laajentumista ja tihentymistä.
Vesinäytteet otettiin uudistetun suunnitelman mukaisesti 30.7.
Näytteiden tulokset ja analysointi julkaistaan kotisivuillamme.
Uudistetun vesinäytetavan tavoite on saada parempi vertailu
järven tilasta pitkällä aikavälillä.
Yhdistys on lahjoittanut Padasjoen riistanhoitoyhdistyksen Vesijaon loukkuvastaavalle Jyrki Puupposelle 3 kpl minkkiansoja
vesilintujen pesinnän turvaamiseksi.
Kotisivuillamme www.vesijako.fi voit tutustua yhdistykseemme
ja sen toimintaan. Kannattaa tykätä/seurata FB-sivuamme tai
liittyä Vesijako- ja/tai Kasiniemi FB-ryhmään, jolloin saat tiedon
aina kun kotisivuillamme on jotain uutta.

JÄSENMAKSU 2020 20€/per talous.
Mikäli et vielä ole maksanut tämän vuoden jäsenmaksua, teethän sen viimeistään
31.8.2020 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.

Viikatteita vesikasvien niittoa varten voi
tiedustella:
∙ Romonkulma ja Salmentaustanjärvi:
Aimo Kainiemi 040 704 2304
∙ Vesijako: Jari Hokka 0400 977 888
∙ Kasiniemi: Raimo Turtiainen 050 1701
∙ Kurenlahti: Pekka Salonen 040 775 454

”Lainaa loukku” palvelu
Ota yhteyttä minkin hävittämiseksi:
∙ Jyrki Puupponen 050 370 1113

Mikäli Sinulla on kysyttävää tai haluat antaa meille palautetta, otathan rohkeasti yhteyttä soittamalla, sähköpostitse marjut.rapp@live.fi tai kotisivujemme kautta palautelomakkeella.
Kiitokset jäsenyydestänne ja tuestanne yhdistyksellemme yhteisen järvemme hyväksi.
Oikein hyvää kesän jatkoa kaikille!
Vesijako-järven suojeluyhdistys ry:n hallitus
Marjut Rapp, puheenjohtaja
050 336 9217

