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Pisaroita-kirja kalasti kehuja 
 
Luonto ja vesi -teemavuosi starttaa  
Hämeenlinnassa 
 
Eeva Einola on Vanajavesikeskuksen  
uusi hankekoordinaattori 
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Mommilanjärven Soutelu ry:n 
Ympäristötekopalkinto 2015 
myönnettiin Vanajavesikeskukselle. 
Saatu palkinto on hieno tunnustus 
vesien hyväksi tehdystä työstä! 

 
Pisaroita-kirjan voi ostaa omaksi 
kirjakauppojen lisäksi muun 
muassa Vanajavesikeskuksesta ja 
Wetterhoffin talolta. 

 
Vanajavesikeskuksen tiimin uusin 
jäsen: FRESHABIT-hankkeen 

koordinaattori Eeva Einola (vas.). 

Perinteiset koululaisten ja 
perheiden pilkkipäivät starttaavat 
taas helmikuussa. 

Alkutalven kunnostushankkeet 
Kevättalven aikana alkaa ainakin kaksi patohanketta: Renkajoen Hiittan 
säännöstelypato muutetaan kalankulun mahdollistavaksi pohjapadoksi ja 
Kankaistenjärvellä vuotava patorakennelma korjataan pitäväksi.  
 
Alajärven ja Takajärven aktiivit yhdistivät voimansa 
Vanajavesikeskuksen toimialueelle syntyi vuodenvaihteessa uusi järvensuojelu-
yhdistys: Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistys ry kokoaa näiden kahden peräkkäin 
sijaitsevan järven vapaaehtoisvoimat. Hämeenlinnan ja Hattulan alueilla sijaitsevat 
Takajärvi ja Alajärvi ovat varsin hyvässä kunnossa, vähäravinteisia ja kirkasvetisiä. 
Alueen asukkaat ja mökkiläiset haluavat ne sellaisena säilyttää. Toivotamme uuden 
yhdistyksen tervetulleeksi mukaan aktiiviseen vesistökunnostajien joukkoon! 
 

Henkilöesittelyssä: Eeva Einola 
Lintuvesikunnostuksiin paneutuva FRESHABIT LIFE IP -hanke alkoi vuoden 
vaihteessa.  Hankkeen koordinaattorina aloitti Eeva, joka esittelee ohessa itsensä: 
”Olen Eeva Einola, 45-vuotias hydrobiologi. Aivan innoissani olen aloittelemassa työtä 
FRESHABIT-hankkeen Vanajaveden alueen kokonaisuuden koordinaattorina. 
Hankkeen kohdejärvistä Ormajärvi ja Kukkia ovat jo ennestään tuttuja, sillä olen 
toiminut HY:n Lammin biologisella asemalla projektitutkijana melkein parikymmentä 
vuotta. Hankekokemusta olen saanut Tammelan kunnan vesistökunnostusprojekteissa. 
Maatalouden vesistövaikutukset ovat olleet yksi kiinnostuksen kohteistani pitkään myös 
käytännön tasolla, sillä hoidamme Ruovedellä sijaitsevaa sukutilaamme yhtymänä. 
Asumme mieheni kotitilalla Tampereen Aitolahdessa ja perheeseemme kuuluu lähes 
viisi- ja kolmevuotiaat pojat. Ratsastusta ja hevosten hoitoa harrastaisin enemmän jos 
olisi aikaa.” 
 

Pisaroita-kirja sai hyvän vastaanoton 
Lokakuun 2015 lopulla julkaistu Vanajavesikeskuksen Pisaroita-kirja on saanut paljon 
kehuja lukijoilta ja mm. loistavan arvion Akaan Seutu -lehden pääkirjoituksessa 30.12. 
Lisäksi Pisaroita-kirjan julkaisu sai Hämeen heimoliiton Häme-teko 2015 kunniakirjan. 
 
Luonto ja vesi -teemavuosi alkoi 
Vuosi 2016 on Hämeenlinnassa Luonto ja vesi –teemavuosi, jolloin kaupunki haluaa 
kaikki mukaan luomaan parempaa ympäristöä ja nauttimaan ainutlaatuisesta 
luonnostamme. Juhlavuoden aikana kaupunki ja alueen toimijat järjestävät erilaisia 
tapahtumia ja talkoita, ja mm. Vanajavesikeskuksen päätapahtuma järjestetään osana 
teemavuoden Puistojen yö -tapahtumaa 26.8.  
 
Järven tarinasta tukea vesiensuojeluun 
Järven tarina –elokuva vie katsojan Suomen luonnon ainutlaatuisimman aarteen, 
järviemme, saloihin ja myytteihin. Järven syvyyksiin voi sukeltaa elokuvateattereissa 
15.1. alkaen.  

Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys ry järjesti elokuvasta ennakkonäytöksen 
12.1. osana Hämeenlinnan alkavaa Luonto ja vesi -teemavuotta, ja tuotto lahjoitettiin 
vesiensuojelutyöhön Vanajavesikeskukselle sekä kouluille. Ennakkonäytöstä rahoitti 
myös Hämeenlinnan kaupunki. Lahjoitus lisätään Vanajavesikeskuksen 
omaehtoisen vesiensuojelutyön avustusrahastoon.  

Avustusten hakuaika on 15.2.-31.3.2016 ja tarkempi hakuinfo löytyy Vanajavesi-
keskuksen nettisivuilta. 

 

Lisätietoja:  www.vanajavesi.fi  

 

Pääsihteeri Sanni Manninen Johansen, sanni.manninen.johansen@vanajavesi.fi 

Vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä, suvi.makela@vanajavesi.fi 

Toimistonhoitaja Päivi Lautala, paivi.lautala@vanajavesi.fi 

Projektipäällikkö Yhteisillä aalloilla -hanke Mika Soramäki, mika.soramaki@vanajavesi.fi 

Ympäristökoordinaattori Yhteisillä aalloilla -hanke Heidi Kontio, heidi.kontio@vanajavesi.fi  

FRESHABIT-hankekoordinaattori Eeva Einola, eeva.einola@vanajavesi.fi 
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