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Kesän niitot vauhdissa
Vanajavesikeskus niittää kaislikoita ja ruovikoita elokuun ensimmäisellä viikolla
Janakkalassa (Haapajärvellä ja Isojärvellä), Hausjärvellä (Valkjärvellä ja Mommilanjärvellä), Kärkölän Oriharonjärvellä, Rengossa (Raidonjärvellä ja Leskijärvellä) sekä
Vanajaveden Aronlahdella. Niittotyöt suorittaa urakoitsija Asmo Paloniitty.

Lammin Koiransuolenojan pohjapatosarja on todella tehokas
Vanajavesikeskuksen Lammille viime keväänä rakentamat altaat pidättävät keskimäärin jopa 45 % yläjuoksulta tulevasta kiintoaineesta. Runsaan kuukauden aikana
huhti-toukokuussa altaat pidättivät yhteensä 7 600 kg kiintoainetta. Altaiden pidätystehokkuus vaihtelee virtaamatilanteen mukaan, mutta parhaimmillaan se on ollut
jopa 1 000 kg vuorokaudessa.
Altaiden fosforinpoistotehokkuudesta ei ole vielä tuloksia, mutta odotettavissa on,
että kiintoaineksen mukana on saatu pidätettyä merkittävä osuus puroveden fosforista. Tulokset osoittavat, että pienetkin altaat, jotka hidastavat purojen virtaamaa,
puhdistavan tehokkaasti järviin valuvia vesiä. Altaiden vaikuttavuustutkimuksia jatketaan koko kesän.

Lammin Koiransuolenojan pohjapatosarja on maisemoitunut kauniisti ensimmäisenä kesänään.
Se on alkanut poistaa kiintoainesta tehokkaasti.

Renkajoen kalateiden suunnittelu aloitettu
Renkajoen seitsemän patoa ovat estäneet kalojen kulun Renkajoessa ja Renkajärveen. Padoista kolme on jo aiemmin muutettu kalateiksi. Nyt Vanajavesikeskus on
yhdessä Hämeen ELY-keskuksen, Kuittilan osakaskunnan ja patojen omistajien
kanssa aloittanut Vahteriston, Hiittan ja Kuittilankosken kalateiden suunnittelun ja
Nevilänkosken padon korjauksen suunnittelun. Tavoitteena on saada koko joki vapaaksi vaellusesteistä. Työläine suunnitteluineen, lupakäsittelyineen ja rakentamisineen hanke tulee viemään monta vuotta.

Lähiruokapyöräily onnistui yli odotusten
Vanajavesikeskus ja MTK Häme järjestivät Hämeen lähiruokapyöräilyn Vanajaveden
rantamaisemissa 5.6.2013. Matkalla herkuteltiin mm. sotkun munkeilla, hattulalaisilla hereford-makkaroilla, kotimaisella savusärjellä ja Lepaan tomaateilla. Herkuttelun
lomassa tutustuttiin niin lähiruoan tuottajiin kuin Vanajaveden kalastajiinkin.

Renkajoen Kuittilankosken patoon on tavoitteena suunnitella ja
rakentaa kalatie.

Viestejä Vanajavedellä -hanke järjestää jälleen lapsille Veden matkassa -työpajoja
kahden viikon ajan. Syksyn päivät varattiin loppuun heti ilmoittautumisen alettua.
Hämeen Kulttuurirahasto myönsi Vanajavesisäätiölle apurahan Vanajavesi-kirjan
laadintaa varten ja kirjan valmistelut on aloitettu.

Vanajavesisäätiö laajentaa rahoituspohjaansa
Vanajavesikeskuksen toiminta on perustunut pitkälti hankerahoitukseen ja kuntarahoitukseen. Kevään ja kesän aikana on käyty paljon tuloksekkaita neuvotteluita yritysyhteistyön aloittamisesta. Syksyllä paljastetaan, keitä Vanajavesikeskuksen dynaamiset
ja vaikuttavat pääyhteistyökumppanit vuosina 2014-17 ovat.

Ei vieläkään maailmanmestareita!
Vanajavesikeskuksen Onni-Monni-joukkue osallistui Järvisählyn MM-kisoihin Tammelassa kesäkuun lopussa (kts. etusivun kuva). Meistä ei vieläkään tullut maailmanmestareita, joten joudumme osallistumaan ensi vuonna uudestaan.
Lisätietoja:

www.vanajavesi.fi
www.vanajavesi.fi/viesteja-vanajavedella

Pääsihteeri Sanni Manninen Johansen, sanni.manninen.johansen@hame.fi
Vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä, suvi.makela@hame.fi
Toimistosihteeri Päivi Lautala, paivi.lautala@hame.fi
Projektipäällikkö Viestejä Vanajavedellä -hanke Mika Soramäki, mika.soramaki@hame.fi
Projektisihteeri Viestejä Vanajavedellä -hanke Heidi Kontio, heidi.kontio@hame.fi (äitiyslomalla),
sijaisena toimii iktyonomi Marjaana Mannila, marjaana.mannila@hame.fi

Onni-Monni on kulttuurin ystävä.
Vanajavesi-kirjan laadinnan lisäksi
se järjestää Vanajavesi Sävelin
konsertin Petäyksessä 8.8. Luvassa on kaunis kesäilta musiikin
merkeissä Vanajaveden rantamaisemissa.

