JÄSENKIRJE 1/2022
Tervetuloa Vesijako-järven suojeluyhdistyksen vuosikokoukseen 19.6.
sunnuntaina klo 13.00 kylätalo Harjulaan (Vesijaonraitti 141, Padasjoki).
Tarjolla kahvia ja mehua kera suolaisen ja makean!

Koko perheen kesäretki Sepänniemen laavulle 17.7.
Perinteisen Kokonsaariretken sijaan järjestämme retken Sepänniemen laavulle (Vesijaon rantatie, uimaranta) sunnuntaina 17.7. klo 13.00. Sepänniemeen on helppo saapua autolla, kävellen, pyöräillen tai veneellä. Tuulisempikaan sää ei ole esteenä. Retkellä kuullaan Vesijaon-Porasan kyläyhdistyksen, Vesijaon
osakaskunnan ja suojeluyhdistyksen puheenvuoroja. Kahvia, mehua ja makkaraa yms. tarjolla!
Säävaraus, mahdollisesta peruutuksesta ilmoitamme mm. koti- ja facebook-sivuillamme.
Jotta riittävään muonitukseen osataan varautua, ilmoittauduthan etukäteen sähköpostilla info@vesijako.fi
tai puhelimitse 050 336 9217.
Luonnonhoitohanke on edennyt vauhdilla!
Laskeutusaltaiden kaivuut aloitettiin 20.8.2021. Työt jouduttiin lopettamaan syksyn sateiden myötä 15.9., jolloin jo 18
allasta ehdittiin kaivaa. Talvikaivuut aloitettiin 16.2.2022
Suullisenlahden-, Sepänniemen- ja Naukojan alueella. Työt
jatkuvat osittain talvella ja osittain kesällä vuosien 20222023 aikana, siten että hanke valmistuu raportointeineen
keväällä 2023. Hanketta on kuvattu laajemmin kotisivuillamme.

JÄSENMAKSU 2022 20€/per talous
Suoritathan maksun yhdistyksen tilille
FI6115443000191457 viitteellä 26084 viimeistään 31.8.2022. Mikäli olet uusi jäsen tai yhteystietosi ovat muuttuneet, ilmoittaisitko yhteystietosi kotisivuillamme www.vesijako.fi Jäseneksiosiossa.

Vesinäytteet otetaan tänä kesänä Salmentaustanjärveen
laskevasta ojasta ja Pihkalahteen laskevasta Naukojasta.

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

Karimerkit kiinnitetään toukokuun aikanaVesinäytteiden tulokset ja analysointi sekä karimerkkikartta
ovat nähtävissä kotisivuillamme.
Suojele vesilintujen pesintää haitalliselta vieraslajilta minkiltä. Ota yhteyttä minkin hävittämiseksi Jyrki Puupposeen
050 370 1113.

Vesijaon osakaskunnalla on nyt oma osionsa kotisivuillamme. Osiossa esitellään osakaskunnan toimintaa, historiaa, asiakirjoja sekä vuotuinen kalastustiedote. Osakaskunnan toimintasuunnitelmaan kuuluu vesialueen ja ympäristön hoito yhdessä Vesijako-järven suojeluyhdistyksen kanssa. Näitä toimenpiteitä ovat mm. vesikasvien niitot, vedenlaadun tarkkailu, tulevien laskeutusaltaiden (24 kpl) toimivuuden seuranta. Osakaskunnalla ja suojeluyhdistyksellä
on yhteinen tavoite pitää yllä Vesijako-järven puhtautta ja kaikenlaista hyvinvointia ja tarjota vesialueiden omistajille viihtyisä elinympäristö.

Kiitokset jäsenyydestänne ja tuestanne yhteisen järvemme hyväksi!
Vesijako-järven suojeluyhdistys ry:n hallitus
Marjut Rapp, puheenjohtaja
050 336 9217, marjut.rapp@live.fi, www.vesijako.fi

