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Vanajavesikeskus muuttaa
Avustushaku avoinna 31.3.2017 saakka
Hankkeiden kuulumisia
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Vanajavesikeskuksen vesienhoitoavustusten hakuaika on 7.2.–31.3.2017
Omaehtoisiin vesienhoitohankkeisiin on taas saatavilla taloudellista tukea. Vanajavesisäätiö jakaa yhteensä n. 10 000 € toimialueensa vesien kunnostamiseen, selvityksiin ja suunnitelmiin tai tapahtumiin, koulutuksiin, talkoisiin, ympäristökasvatukseen
ym. vesiensuojelua tukevaan kansalaistoimintaan.
Hakuaika on 7.2.–31.3.2017.
Hakemus on vapaamuotoinen. Hakija voi olla järven suojeluyhdistys, osakaskunta,
kyläyhdistys tai muu yhteisö, yksityishenkilö, viljelijä tai toimikunta. Toiminnan tulee
kuitenkin olla yleishyödyllistä eli palvella luonnonhoitoa tai laajempaa ihmisjoukkoa.
Avustus on pääsääntöisesti enintään 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Laitehankinnoissa tukiprosentti on enintään 40 %.

Esimerkki toteutuneesta
avustuskohteesta: Janakkalan
Mallasjoen patolammella niitettiin
liiallista vesikasvillisuutta kesällä
2015.

Tarkemmat hakuohjeet kannattaa käydä katsomassa Vanajavesikeskuksen verkkosivuilta http://www.vanajavesi.fi/avustukset-haettavissa-7-2-31-3-2017-omaehtoisiinvesienhoitotoihin/

Vanajavesikeskus muuttaa
Vanajavesikeskuksen toimisto muuttaa helmikuun aikana Hämeenlinnan Miemalan
kylään, Perttulan kartanon pihapiiriin. 1.3.2017 alkaen osoitteemme on Perttulantie 80
C, 13430 Hämeenlinna. Uusi konttorimme löytyy komean harjun päältä Kuusistola–
nimisen rakennuksen vasemmanpuoleisen sisäänkäynnin oven takaa. Pihapiiristä löytyy
myös paikoitustilaa vierailijoille.
Järjestämme uusille ja vanhoille tutuille ja yhteistyökumppaneille tupaantuliaiset pe
24.3.2017. Ovet ovat avoinna ja pannu kuumana klo 13.00–17.30. Tervetuloa!

FRESHABIT-hankkeessa valmistellaan kunnostuksia

Vanajavesikeskuksen toimisto
sijaitsee 1.3.2017 alkaen
Perttulan kartanon pihapiirissä
Hämeenlinnan Miemalan kylässä.

FRESHABIT LIFE IP -hankkeessa on etsitty mahdollisia kosteikkokohteita Lammin
Ormajärven ja Pälkäneen Kukkian rantamailta yhdessä maanomistajien kanssa. Viime
kesän luontokartoituksista ja rantojen kulttuurihistoriallisista kohteista valmistuneet
raportit löytyvät hankkeen omilta verkkosivuilta http://www.vanajavesi.fi/vanajavesikeskus/hankkeet/.
Valkeakosken Tykölänjärven ja Saarioisjärven kunnostussuunnitelmat ovat aluehallintoviraston käsittelyssä lupaprosessissa. Hausjärven Ansionjärven hoito- ja käyttösuunnitelma on luonnosvaiheessaan ja sitä on käsitelty yleisötilaisuuksissa maanomistajien
ja muiden kiinnostuneiden kanssa.

Lapset pääsevät taas pilkille, siivikko lainattavissa
Vanajavesikeskus ja Hämeen kalatalouskeskus vievät useita ryhmiä alakoululaisia ja
päiväkoti-ikäisiä nauttimaan pilkkikalastuksesta sekä kevään ensimmäisistä auringonsäteistä. Muistakaa myös, että jos kevään sulamisvesien näytteenottojen yhteydessä tarvitsette virtausmittauslaitetta, siivikkomme on lainattavissa. Kysy laitetta
Suvilta.

Talven ja alkukevään menotärpit
11.2.2017 Ansionjärven hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksen esittely, yleisötilaisuus.
Mommilan Haminankylän Kotipirtti, Pollinmaantie 13, klo 15.00 alkaen.
11.2.2017 Hauhon perhepilkki-tapahtuma Hauhon Ilorannassa klo 9.00 alkaen.
24.3.2017 Vanajavesikeskuksen tuparit, Perttulantie 80 C, klo 13.00-17.30.
Lisätietoja:
www.vanajavesi.fi
Pääsihteeri Sanni Manninen Johansen, sanni.manninen.johansen@vanajavesi.fi
Vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä, suvi.makela@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
Toimistonhoitaja Päivi Lautala, paivi.lautala@vanajavesi.fi

Freshabit LIFE IP -hankkeessa on
laadittu Hausjärven Ansionjärvelle
hoito- ja käyttösuunnitelmaa.
Laadinnan aikana maan- ja
vesialueen omistajat sekä
mökkiläiset kommentoivat
suunnitelman luonnosta.

