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VESIJAKO-JÄRVEN SUOJELUYHDISTYS TÄYTTÄÄ 20 VUOTTA!  
Jäsenkirjeemme lähetetään yleensä vain yhdistyksen jäsenille. Juhlavuotemme kunniaksi halusimme 
tiedottaa yhdistyksestämme ja sen toiminnasta laajemminkin ja päädyimme jakamaan 20-vuotis  
jäsenkirjettä vesijakojärveläisten postilaatikoihin. 
 

 
 
Yhdistyksen synty 
Lyhyt muistelu 
”80-luvun alussa aika vierähti kesäpaikan rakennuspuuhissa.  
Ehdimme kyllä havaita, että mökkilahtemme pohjukkaan 
nousi kesäisin vesikasvien tiheikkö. Syksyllä kasvusto muuttui 
mudaksi lahden pohjaan. Lisäksi suurilta ojitetuilta soilta 
monet ojat ympäri järveä kuljettavat lahtiin runsaasti 
humusta. Humus ja mätänevät vesikasvit ovat huono 
yhdistelmä matalien lahtien tulevaisuudelle ja lopulta koko 
järvelle. Sen sijaan järven selkävesillä soudellessamme 
huomasimme siellä veden olevan vielä uskomattoman 
puhdasta. Ajattelimme, että näitä vesiä on suojeltava kaikin 
tavoin lähtökohtana ”Hoida tervettä ennen kuin se sairastuu”. 
 
Kesän kynnyksellä 2001 kutsuimme mökillemme koolle 
naapureita suojeluyhdistyksen perustamiseksi. Kokouksen 
asialistalla oli myös tavoite laskeutusaltaiden rakentamisesta 
humusojiin. Yhdistys perustettiin sitten heinäkuussa 2001.  
Yhdistykselle valittiin hallitus ensimmäisessä 
vuosikokouksessa elokuussa 2002.  Toiminta alkoi saada uusia 
muotoja. Laskeutusallas-asiaakin yritettiin viedä eteenpäin, 
mutta rahoittajaksi olisi tarvittu maan kattava organisaatio.  
Nyt, 20 vuotta myöhemmin tuo tavoite on toteutumassa.  
Tuntuu, että jotain on yhdessä saatu aikaan.” 
Kiitos kaikille! 
Matti Nilsson perheineen Apajaislahdelta 
  
Vesinäytteet järvestä & kaivosta sekä näkösyvyysmittaukset 
Vesijako-järven suojeluyhdistyksen keskeinen tehtävä on toimenpiteillään 
varjella hienon järvemme veden laatua. Isolla selällä vedenlaatu on 
erinomainen. Ongelmakohtia ovat matalat lahdet ja näiden poukamat, joihin 
soiden, metsien ja peltojen ojat laskevat. Siksi pyrimme seuraamaan näitä 
kohtia tarkemmin. Vesinäytteitä on otettu jo vuodesta 2001 alkaen ja 
näkösyvyysmittauksia on tehty vuodesta 2007. Avustamme myös 
kaivovesinäytteiden ottamisessa. Toimitamme kaivovesinäytteen 
laboratorioon yhdistyksen vesinäytteiden toimituksen yhteydessä.  
 
Vesinäytteitä alettiin ottaa uudistetun suunnitelman mukaisesti viime kesänä. 
Näytteiden tulokset ja analysointi julkaistaan kotisivuillamme. Uudistetun 
vesinäytetavan tavoite on saada parempi vertailu järven tilasta pitkällä 
aikavälillä. 
 

 

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 5454 

 

 

JÄSENMAKSU 2021 20€/per talous.   

Suoritathan maksun yhdistyksen uudelle 

tilille FI6115443000191457 viimeistään 

31.8.2021. Muista laittaa viestikenttään 

nimesi ja osoitteesi. Mikäli olet uusi jäsen 

tai yhteystietosi ovat muuttuneet, ilmoit-

taisitko yhteystietosi kotisivuillamme 

www.vesijako.fi Jäseneksi-osiossa. 

http://www.vesijako.fi/


 
 
Kokonsaariretkiä on järjestetty jo yli 10 vuoden ajan. Retki on 
jouduttu perumaan muutamia kertoja huonon sään vuoksi ja 
vuonna 2020 koronapandemian vuoksi. Retki on mainio koh-
taamispaikka tutustua kyläläisiin ja kesäasukkaisiin. Mieleen-
painuva oli vuonna 2017 saariretki Suomen 100-vuotisjuhlan 
kunniaksi. Retki alkoi järven pohjoisosassa Hautasaaressa ja 
eteläosassa Isosaaren pohjoisosassa. Kuulimme tarinoita Vesi-
jako-järven historiasta ja kalastuksesta. Lopuksi kokoon-
nuimme Kokonsaareen perinteiseen makkaranpaistoon ja pul-
lakahvien nauttimiseen.  
 
Tanssiaisia Kokkopirtillä. Kasiniemen Kokkopirtillä on soitto 
soinut ja tanssijalka vipattanut useampaankin kertaan. Yhdis-
tyksemme järjesti tanssit vuosittain, joista ensimmäiset 
vuonna 2009 ja viimeisimmät yhdistyksen 15-vuotisjuhlatans-
sit vuonna 2016. Musiikista vastasi Raimo Turtiainen ja Tans-
siorkesteri Pojat. Tansseissa oli myös muutamina vuosina ni-
mekkäitä kansanedustajia puhumassa: Satu Taiveaho ja Antti 
Kaikkonen (2009 ja 2016), Kalle Jokinen (2013) ja Sanni Grahn-
Laasonen (2014). Ja piipahtivat esiintymässä myös Jouko Skin-
nari ja Mika Kari. Eli nimekkäitä puhujia, joista osasta on tullut 
myöhemmin ministereitä.  
 
Valokuvauskilpailut on järjestetty pariinkin otteeseen (2015 
ja 2019). Kilpailuun on osallistuttu innolla. Yhdistyksemme 
hallituksella on ollut miellyttävä työ valita upeista otoksista parhaimmat.  
Kuvia on esillä kotisivuillamme ja voittajat on palkittu Tuoretorin lahjakortein.   
 
Järvivisio esiteltiin seminaarissa Harjulassa vuonna 2012. Seminaari oli valmistuneen järvivision esittely- ja 
keskustelutilaisuus. Vesijako-järven järvivisiona on säilyttää järven puhtaus ja luonnonmukaisuus sekä vaki-
tuisten ja vapaa-ajanasukkaiden viihtyvyys myös tulevaisuudessa. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan yh-
teistä näkemystä, yhteistyötä, toimenpiteitä ja hyväksyntää eri toimijoiden, kuten maanomistajien sekä 
osakas- ja kalastuskuntien kanssa.  Järvivisiota on päivitetty viimeksi kesällä 2019.  
 
Karimerkit & Karikartta 
Yksi aktiviteettimme on ollut merkitä järvemme lukuisia kareja. Pyrimme 
merkitsemään ainakin pahimmat karit, joita ei näy, mutta veneen potkuri 
niihin kuitenkin osuu. Yhdistyksen jäseniltä oli tullut toiveita karimerkki-
kartasta. Toive toteutettiin viime kesänä - karikartta koordinaatein löytyy 
kotisivuiltamme.  
Usein ajatellaan, että pysymällä keskellä järveä olisi turvassa kareilta, mutta 
tämähän ohje ei Vesijaolla toimi. Yleensä katalimmat karit löytyvät juuri 
keskeltä ajoreittiä. Olemme merkinneet noin 25 karia oransseilla kanistereilla 
sekä vanhemmilla sinisillä poijuilla. Joitain muun mallisia merkkejäkin on vielä 
käytössä. Karimerkit pyritään viemään viimeistään toukokuun 15. päivänä ja 
ne kerätään pois syksyllä, koska jäät veisivät ne talvella muuten mennessään. 
Huomaa kuitenkin, että emme voi merkitä kaikkia kareja niiden suuren 
lukumäärän takia. Varsinkin lähempänä rantoja löytyy paljon vaarallisia kareja, 
joten ole varovainen, kun liikut tuntemattomissa paikoissa.  
Turvallista veneilyä!  
 
 



 
 
Yhteistyö viranomaisten kanssa. Suojeluyhdistys otti kesällä 
2018 työlistalleen “Kurenlahti-projektin”. Tarvitsimme neu-
voja, miten tulisi edetä ja mistä saamme projektille rahoitusta. 
Suunnitelmana oli Isonsalmen uoman avaaminen veden vir-
tauksen parantamiseksi, vesikasvien niitto lahdelta useam-
pana vuonna ja kahden laskeutusaltaan kunnostus, joiden 
kautta vesi kulkee lahteen. Pyysimme ELY-keskuksen edustajat 
vieraaksemme syksyllä 2018 tutustumaan Kurenlahteen ja kol-
meen muuhun kunnostuskohteeseen. Tapaamisessamme sel-
visi, että itse vesistössä liittyvissä kunnostuksissa auttaa ELY-
keskus ja metsätalouden vesiensuojelutöissä Suomen Metsä-
keskus.  
 
Vesikasvien niitot ja Isonsalmen uoman aukaisu. Yhdistyk-
semme on ollut mukana useissa niittotalkoissa. Säännölliset 
vesikasvien poistot vähentävät kasvillisuuden syntyä jatkossa 
ja veden laatu paranee. ”Kurenlahti-projekti” toteutui suunni-
telman mukaisesti. Joulukuussa 2018 Isonsalmen uoma avat-
tiin. Kesällä 2019 ja 2020 organisoitiin ja osallistuttiin Kuren-
lahden niittoihin. ELY-keskus myönsi projektiin rahoitusta. Uo-
man avaamiseen tarvittiin lupa maanomistajilta ja kalastus-
kunnalta sekä niittoihin ELY-keskukselta. Niitot keräsivät pal-
jon talkoolaisia koolle ja muonitusvastaavat huolehtivat tal-
koolaisten jaksamisesta. Lahdessa on paljon ulpukkaa, siima-
palpakkoa ja rannoilla järviruokoa. Näiden kasvustojen vähen-
täminen vaatii säännöllisiä niittoja jatkossakin.  
 
Vesijaon luonnonhoitohanke 
Keväällä 2019 olimme yhteydessä Suomen Metsäkeskukseen 
Kemera-luonnonhoitohanketilaisuuden järjestämiseksi. Kut-
suimme tilaisuuteen maanomistajat, vaki- ja mökkiasukkaat, 
Vesijaon kalastuskunnan -, Vesijaon - ja Kasiniemen kyläyhdis-
tyksen- sekä Vesijaon erämiesten edustajat. Kesäkuussa 2019 
järjestetyssä tilaisuudessa kerrottiin laskeutusaltaista ja muista 
vesien suojarakenteista humusmateriaalin keräämiseksi. Ke-
mera luonnonhoitohankkeesta ei aiheudu maanomistajille 
kustannuksia. Tilaisuus sai hyvän vastaanoton ja  
Vesijaon luonnonhoitohanke polkaistiin käyntiin! 
 
Vesijako-järven ympäri tullaan toteuttamaan 24 laskeutusal-
lasta, 9 pohjapatoa ja muita altaisiin liittyviä rakenteita. Suomen Metsäkeskus valitsi hankkeen toteuttajaksi 
vuoden 2020 lopulla Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry:n. Kohdekohtaiset suunnittelutyöt aloitettiin vuo-
denvaihteen tienoilla maanomistajayhteydenotoin ja puustojen poistoalueiden maastorajauksilla. Aines-
puuston poistamisesta vastaavat asianomaiset maanomistajat itse. Tällä hetkellä puustoa on jo poistettu 
tulevien laskeutusaltaiden ja läjitysalueiden paikoilta. Toteuttamistyön aikataulun määrittelee kohteittain 
ainespuustojen poistotyön eteneminen metsäisillä alueilla ja viljelytilanne peltoalueilla. Hanke toteutetaan 
vuosien 2021-2025 aikana. Näillä näkymin töitä päästään sääolosuhteista, peltojen viljelytilanteista ja puun-
korjuutöiden edistymisestä riippuen aloittelemaan tämän vuoden aikana ja parhaimmillaan joskus keski-
kesällä.   
 
  



 
 
Kotisivut & tiedottaminen. Yhdistyksen ensimmäiset kotisivut valmistuivat vuonna 2005. Sivut uudistettiin 
vuonna 2014 www.vesijako.fi ja silloin yhdistyksen nykyinen logo julkaistiin. Logoon valittiin lehti, joka on 
yleinen ympäristön symboli. Logon aallot kuvaavat vesistöä ja järveä. Nuolet aallon päissä symboloivat suo-
jelua, kuten ovat tehneet jo antiikin ajoilta lähtien. Eri suuntiin lähtevät nuolet kuvaavat hyvin kahteen 
suuntaan laskevaa Vesijako-järveä. Vesijakohan on bifurkaatiojärvi, joka purkaa vetensä kahteen eri vesis-
töön eli Sumperinojan kautta itään Päijänteeseen (Kymijoen vesistöön) ja Palsanojan kautta länteen Kuk-
kian kautta Kokemäenjoen vesistöön. Logon ja internet-sivujen suunnittelijana toimi Joonas Hokka.  
 
Kotisivut uudistettiin toistamiseen vuonna 2018. Sivustolla otettiin käyttöön ajankohtaiset uutiset. Sivujen 
uudistuksesta vastasi Sini Vierula. Kannattaa tykätä Facebook-sivustamme tai liittyä Vesijako- ja/tai Kasi-
niemi Facebook-ryhmään. Tuolloin saat tiedon aina kun sivuillamme on jotain uutta kerrottavaa. Tässä jul-
kaisussa edellä kuvatuista aiheista on paljon laajemmin kerrottu sivuillamme. 
 
Mikäli sinulla on kysyttävää tai haluat antaa meille palautetta, otathan rohkeasti yhteyttä soittamalla, säh-
köpostitse marjut.rapp@live.fi tai kotisivujemme kautta palautelomakkeella. 
 
Vuosikokous ja Kokonsaariretki. 2021 vuosikokous järjeste-
tään kesä-heinäkuussa. Koronatilanteen takia kokoukseen on 
mahdollista osallistua myös etänä. Kutsu kokoukseen ja osal-
listumisohjeet lähetetään yhdistyksemme jäsenille pääsään-
töisesti sähköpostilla. Kokouksesta informoidaan myös some-
kanavissamme. Kokouksessa pääset tutustumaan yhdistyksen 
toimintaan ja muihin jäseniin ja voit kertoa omista ehdotuksis-
tasi tai sinua askarruttavista asioista. Tänä kesänä pyrimme 
järjestämään myös Kokonsaariretken, mikäli koronarajoitukset 
eivät sitä estä. Tästäkin kerromme myöhemmin.  
 
Kaipaamme jäseniä osallistumaan yhdistyksemme toimintaan. 
Mikäli aktiivijäsenyys ei ole sinun juttusi myös kannatusjäse-
nyys on meille erittäin tärkeä. Moni meistä on ollut yhdistyksemme hallituksessa jo pitkään ja tarvitsisimme 

hallitustyöskentelyyn mukaan uusia innokkaita harrastajia  .   
Mikäli et ole vielä yhdistyksemme jäsen, liity nyt! niin tulet saamaan kutsun vuosikokoukseen ja jäsenkir-
jeemme jatkossa. 
 
 
 
Kiitokset kaikille kuluneista vuosista, aurinkoista ja turvallista kesää kaikille! 
 
 
Vesijako-järven suojeluyhdistys ry:n hallitus 
Marjut Rapp, puheenjohtaja 
050 336 9217, marjut.rapp@live.fi 
www.vesijako.fi 
 
 
LIITE  Liiku järvellämme muut huomioiden! -TIEDOTE   

http://www.vesijako.fi/
mailto:marjut.rapp@live.fi
http://www.vesijako.fi/

