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YHTEISILLÄ AALLOILLA –HANKKEEN LOPPURAPORTTI 
 

1. Hankkeen toteuttajan nimi 

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy 

PL 230 

13101 Hämeenlinna 

 

Osatoteuttajat: 

 

Vanajavesisäätiö sr 

Perttulantie 84 

13430 Hämeenlinna 

 

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö sr 

Askonkatu 9 C 

15100 Lahti  

 

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 

Yhteisillä aalloilla  

Tukipäätösnumero 67562 

Hankkeen numero 9171 

 

3. Yhteenveto hankkeesta 

Ympäristön tila vaikuttaa suoraan maaseudun ihmisten asumiseen, työntekoon ja yrittämiseen.  

Omaehtoisen toiminnan lisäämisellä ja yhteisöllisyydellä parannetaan ympäristön lisäksi myös maa-

seudun elinvoimaa ja elämänlaatua.  Yhteisillä aalloilla -viestintähanke mahdollisti maaseudun ke-

hittämisen ekologisesti kestävällä tavalla. Hankkeen kolmen toimijan (Hämeen ammattikorkeakou-

lu, Vanajavesikeskus ja Vesijärvisäätiö) välinen yhteistyö kattoi koko Kanta- ja Päijät-Hämeen ja oli 

aktiivisessa vuorovaikutuksessa laajan toimijaverkoston kanssa (mm. alueen oppilaitokset) sekä 

muiden alueelle käynnistyvien ympäristöalan hankkeiden kanssa. 

 

Hankkeessa oli neljä teemaa; rannat, kalat, vesienhoito ja ympäristökasvatus, jotka tukivat hank-

keen päätavoitetta lisätä maaseudun asukkaiden kiinnostusta omaa elinympäristöään kohtaan, 

kannustaa hoitamaan sitä omaehtoisesti ja hyödyntämään sen mahdollisuuksia. Hankkeessa edis-

tettiin kotimaisen kalan käyttöä, kehitettiin uusia vesienhoidon menetelmiä sekä panostettiin las-

ten ja nuorten toiminnalliseen ympäristökasvatustyöhön. Määrällisesti ja laadullisesti hanke onnis-

tui hyvin, tapahtumia oli tavoitetasoa enemmän, teemat suunniteltua monipuolisemmat ja osallis-

tujia runsaasti.  
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Hankkeen päätavoitetta tukivat mm. lukuisat talkoot, joissa hoidettiin maisemaa ja torjuttiin vieras-

lajeja. Etenkin isosorsimon uudet torjuntamenetelmät kiinnostivat valtakunnallisesti ja vieraslajital-

koita jatketaan myös tulevina vuosina. Päätavoitteen mukaisesti myös omaehtoinen vesienhoito 

aktivoitui alueella ja Lounais- ja Kanta-Hämeen suojeluyhdistysten yhteistyö käynnistyi. Alueelle 

syntyi hankkeen tukemana uusia suojeluyhdistyksiä ja yhteisiä Leader-hankkeita. Kansalaisten ve-

sistöseurantaa aktivoitiin opastamalla näkösyvyyslevyjen käyttöön ja jakamalla niitä noin 70 henki-

lölle. Kotimaisen kalan käyttöä edistettiin erilaisissa yleisötapahtumissa ja 25 kalaruoka- ja kalankä-

sittelykurssilla. Kursseja järjestettiin yli tavoitemäärän, sillä innostus kotimaisen kalan ja lähiruoan 

käyttöön lisääntyy jatkuvasti. Myös hoitokalastustapahtumat keräsivät runsaasti talkoolaisia ja vä-

hempiarvoisen kalan noutajia. Hankkeessa toteutettu ympäristökasvatustyö sisälsi erilaisia retki-

päiviä ja luontotuokioita kummankin maakunnan alueella ja niistä uutisoitiin runsaasti paikallisme-

dioissa. Yhteistyö maakuntien välillä saatiin käyntiin, kun Yhteisillä aalloilla –hanke järjesti Kanta- ja 

Päijät-Hämeen ympäristökasvattajien verkostotapaamisen Hämeenlinnassa. Verkoston toiminta on 

nyt aktiivista ja kokemuksia vaihdetaan verkoston omilla sivuilla. Hankkeessa hyödynnettiin moni-

kanavaista viestintää ja mm. julkaistiin sekä kirjallista että sähköistä materiaalia. Lyhytelokuvia val-

mistettiin 6 kpl ja niissä esitellään vesistöjen kunnostamista, historiaa ja uutta kalastuslakia. 

 

Hanke lisäsi vesienhoidon näkyvyyttä toiminta-alueella ja myös valtakunnallisesti vahvan viestinnän 

kautta. Päijät-Hämeessä tuotettiin Lahden seudun vesistöistä internetiin karttapalvelu, joka kokosi 

seurannan ja hoitotoimenpiteiden tiedot ja sijainnit kaikkien nähtäville. Muina välineinä olivat säh-

köiset uutiskirjeet ja mediatiedotteet, mediatapahtumat ja suorat mediayhteydet, tutkijablogit, fb-

sivustot ja tapahtumakohtaiset fb-ryhmät. Niiden avulla tuettiin myös muiden kuin hanketoimijoi-

den vesien- ja ympäristönhoidon viestintää ennen ja jälkeen tapahtumien sekä myös niiden aikana. 

Lisäksi tuotettiin suoraan julkaistavaa materiaalia, jota erityisesti aluelehdet kiitettävästi julkaisivat.     

 

Yhteistyö projektin sisällä toimi hyvin. Kaikkien toimijoiden osaaminen saatiin hyödynnettyä ja yh-

teistyö oli saumatonta. Sidosryhmäyhteistyö oli laajaa ja sekä järjestöjen että viranomaisten kanssa 

monipuolista ja runsasta. Hankkeen kokoukset sujuivat hyvin ja ohjausryhmän asiantuntemus saa-

tiin tehokkaasti käyttöön. Ohjaus oli arvokasta ja ohjausryhmä tuki joustavasti hanketyötä. 

 

Viestintähanke on informoinut alueen ihmisiä vesien tilasta ja niiden hoidosta monipuolisella ja ak-

tiivisella viestinnällä. Asukkaiden aktiivisuus oman ympäristönsä kunnostamiseen on lisääntynyt 

mm. monien hankkeessa järjestettyjen talkoiden ja tapahtumien tuloksena. Hankkeen aikana myös 

yhteistyö maakuntien ja seudullisten organisaatioiden ja järjestöjen välillä on vahvistunut ja moni-

puolistunut erilaisten tilaisuuksien ja tempausten ansiosta. 

 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman (2014-2020) rahoittaman hankkeen toteutusaika 

oli 1.9.2015-31.8.2017. Tässä raportissa esitellään hankkeen tavoitteet, toteutus, tulokset sekä vai-

kutukset. 
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4. Raportti 

4.1. Hankkeen tavoitteet 

a. Ylemmän tason tavoitteet, joita hanke pyrki tukemaan 

- Maaseudun elinvoiman ja elämänlaadun vahvistaminen lisäämällä paikallista omaeh-

toisista toimintaa ja yhteisöllisyyttä 

- Maaseudun ja sen asukkaiden hyvinvoinnin kehittäminen ympäristöä hoitamalla 

- Uusien yrittäjyyden toimintaedellytysten luominen 

- Tiedon ja osaamisen lisääminen 

- Yhteistyön lisääminen eri toimijoiden kesken ja yli hallinnollisten rajojen 

 

b. Hankkeen tavoitteet (tavoitteet, joihin juuri tämä hanke pyrki) 

- Hankkeen päätavoitteena oli lisätä maaseudun asukkaiden kiinnostusta omaa elinym-

päristöään kohtaan, kannustaa hoitamaan sitä omaehtoisesti ja hyödyntämään sen 

mahdollisuuksia.  

- Hankkeen tavoitteena on niin ikään etsiä uusia edullisia ja tehokkaita vesienhoidon 

menetelmiä, lisätä kotimaisen kalan käyttöä kotitalouksissa, parantaa alueen virkistys-

käytön ja matkailun toimintaedellytyksiä, vahvistaa yhteistyötä sekä lisätä lasten ja 

nuorten tietämystä alueen vesistä ja vesiekosysteemistä 

 

4.2. Hankkeen toteutus, tulokset ja vaikutukset  

c. Toimenpiteet 1.9.2015-31.8.2017  

Tarkemmat tiedot toimenpiteistä on esitetty liitteissä 1, 2, 5 ja 6. Hankkeen mediajulkisuus 

on esitetty liitteissä 3 ja 4. 

1. Rannat 
1.1. Maisemanhoitokohde (tavoite 2 kpl/toteutunut 1 kpl) 

Kanta-Häme: Loppijärven rannassa toteutettiin maisemanhoitokohde, jossa avattiin 
maisema vanhalta kirkolta Loppijärvelle. Työ tehtiin talkoolaisten, HAMKin kestävän 
kehityksen opiskelijoiden sekä Maa- ja kotitalousnaisten kanssa. Maisemointipro-
jekti saatiin hyvin käyntiin ja se jatkuu suojeluyhdistyksen ja ProAgrian maisema-
hankkeen toimesta. 
 

1.2. Vieraslajien torjuminen (tavoite 4 kpl/toteutunut 11 kpl) 
Kanta-Häme: Hankkeen teemalajina oli jättipalsami, jota torjuttiin kahdessa koh-

teessa: Kutalanjoella ja Vanajaveden rannassa Hämeenlinnassa. Kutalanjoella tal-

koita järjestettiin Kutalan päiväkodin ja Ortelan koulun ryhmille ja yhteensä 148 las-

ta osallistui taimien kitkentään. Talkoissa ryhmille rajatut alueet toimivat myös tu-

levien vuosien talkookohteina, joissa tapahtuneita muutoksia voi verrata ympärillä 

kasvaviin jättipalsamikasvustoihin. Samoin myös avoimien talkoiden kohteilla jätti-

palsamia torjutaan seuraavinakin vuosina. 
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Kuva 1. Jättipalsamitalkoot Visamäessä, Hämeenlinnassa 21.5.2016. 

 

Päijät-Häme: Päijät-Hämeessä keskityttiin vieraslajien torjuntaesittelyihin ja talkoi-

siin kohteissa, jotka olivat veden läheisyydessä. Lisäksi markkinoitiin   Lahdessa vie-

raslajitorjuntaa tekevän Luontoturva-yrityksen talkoita, joihin saatiin mukaan sidos-

ryhmistä (OP Päijät-Häme) henkilöitä. Perhokalastajat lähtivät mukaan Hammonjo-

en jättiputkikitkentään. Myllyojan jättipalsamitalkoot kärsivät huonosta säästä. 

Vaikka kohde oli vesien hoidon kannalta erinomainen, sen sijainti ja laajuus vähen-

sivät osallistujien määrää. Hammonjoella kalastajat tuntevat nyt jättiputken ja heil-

lä on valmius jatkaa torjuntaa. Muilta osin vieraslajitorjunnat vaativat lisäresursseja, 

koska niiden levinneisyys on suurta.  

 

2. Kalat 
2.1. Kalaruoka- ja kalankäsittelykurssit (tavoite 16 kpl/toteutunut 25 kpl) 

Kanta-Häme: Kalankäsittely- ja kokkauskurssien opittiin käsittelemään ja valmista-

maan ruuaksi kotimaista lähikalaa. Myös hoitokalastussaalista hyödynnettiin sekä 

kursseilla että myöhemmin omaehtoisesti. Lasten ja nuorten kurssit koettiin tär-

keiksi, koska kulutustottumukset muotoutuvat jo varhain. Lisäksi kuntajohtajat si-

toutettiin kannustamaan Kanta-Hämeen julkisia ateriapalveluita kotimaisen lähika-

lan käyttöön. Suuresta kysynnästä johtuen kursseja järjestettiin yli kaksinkertainen 

määrä suunnitellusta. Hankkeen 17 kurssille osallistui yhteensä 286 henkilöä. Kiin-

nostus lähikalaan ja sen valmistamiseen on selvästi lisääntynyt hankkeen ja sen 

saaman julkisuuden johdosta. 
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Kuva 2. Kuntajohtajat kalaa käsittelemässä Petäyksessä 14.6.2016. 

 

Päijät-Häme: Kalaruokakursseista seitsemän pidettiin Salpakankaan koulun kotita-

lousluokassa Hollolassa ja yksi Koulutuskeskus Salpauksen Luonnonvara-alan tiloissa 

Asikkalassa. Kurssilaiset opetettiin perkaamaan kaloja kolmella eri tavalla ja neljällä 

kurssilla opetettiin myös purkkikalan valmistamisen perusteet. Kurssilaisten kanssa 

valmistettiin kaksi kalaruokaa ja heille jaettiin Kalaruokakurssien ohjevihko. Asikka-

laan saatiin osallistujia vain yhdelle kurssille, mihin saattoi vaikuttaa joulun lähei-

syys. Saadun palautteen perusteella kurssit olivat erittäin onnistuneita. Osallistujien 

mukaan he kuitenkin olisivat valmiita maksamaan kolmen tunnin illasta ja ateriasta 

yleisimmin 10-20 euroa, millä ei pystytä kattamaan kustannuksia. Toivottavaa olisi, 

että särkikalaruokakurssit olisivat mukana esim. kansalaisopistojen tai Marttojen 

tarjonnassa. Kalaruokakursseille osallistui yhteensä 67 henkilöä. 

 

2.2. Yleisötapahtumat (tavoite 22 kpl/toteutunut 34 kpl) 

Kanta-Häme: Messuilla ja yleisötapahtumissa kotimaista vähempiarvoista kalaa 

tehtiin tunnetuksi ja ”särkibaarin” sekä ”lahnapubin” maistiaiset saivatkin paljon 

positiivista huomiota. Myös ammattikalastajien sivusaaliit (mm. haukimassa) saatiin 

markkinoitua tehokkaasti. Yhteensä yleisötapahtumissa tavoitettiin n. 87 000 ihmis-

tä. 

 

Päijät-Häme: Yleisötapahtumissa valmistettiin JärkiSärki-tuotteista maistiaisia ja ja-

ettiin noin 500 kappaletta särkihampurilaisia. Lisäksi järjestettiin järvikalan per-

kausnäytöksiä, opetettiin tapahtumavieraille särjen perkausta ja fileointia. Lisäksi 

viestittiin, mitkä kalalajit ovat elinvoimaisia, ja mitkä uhanalaisia, sekä opastettiin 

ihmisiä järvikalojen tunnistamisessa. Lisäksi annettiin vinkkejä niiden elintarvike-

käyttöön, sekä opastettiin purkkikalan valmistuksessa. 
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Koulutuskeskus Salpauksen järjestämillä Vesijärvi-lounailla Ravintola Kulinaarissa 

keskusteltiin ruokailijoiden kanssa hoitokalastuksesta ja järvien hoidosta. Lounaalla 

kävi arviolta 200 henkilöä. Vapaa-ajankalastusjärjestöjen kanssa tehtiin yhteistyötä 

monessa tapahtumassa, joista suurin oli istutettujen kirjolohien onki-ilta Pikku-

Vesijärvellä (yli 100 onkijaa). Vääksyn ankeriasarkun esittelyt olivat myös suosittuja 

ja niitä seurasi yhteensä useampi sata henkilöä.  

Yleisötapahtumien osalta pienen organisaation on järkevää osallistua hyvin suunni-

tellulla toiminnalla ja osastolla tapahtumiin, jotka ovat vakiintuneita tai joissa on 

runsas osanotto (messut). Yleisötapahtumiin ja kalamaistiaisiin osallistui arviolta 

1400 henkilöä.  

2.3. Hoitokalastusesittelyt (tavoite 3 kpl/toteutunut 7 kpl) 

Kanta-Häme: Hoitokalastuksen merkityksestä viestittiin sekä keskiasteen että kor-

kea-asteen opiskelijoille käytännön töissä osana hoitokalastustapahtumia. Opiskeli-

jat pääsivät korjaamaan rysiä, kokemaan niitä ja esikäsittelemään saalista. Lisäksi 

kokki-opiskelijat hyödynsivät saalista jouluaterian suunnittelussa ja valmistuksessa. 

Hoitokalastuksiin osallistui yhteensä 176 henkilöä. Talkoolaiset toimivat tärkeänä 

työvoimana hoitokalastustapahtumissa ja vähempiarvoinen kala elintarvikkeena sai 

positiivista julkisuutta kokkiopiskelijoiden valmistamana. 

 

Päijät-Häme: Hoitokalastuksen vaikutus muiden kalastajien saaliisiin nousee aina 

ajoittain esille ja siitä pidettiin keskusteluilta. Kala-aiheisia mediatapahtumia järjes-

tettiin kaksi: järvitaimenen istutus ja kalojen merkitsemispilotti niiden liikkumisen 

selvittämiseksi. Liikkumisaktiviteetin tietäminen auttaa mm. hoitokalastuksen alu-

eellisessa suuntaamisessa. Vaikka hoitokalastus on alueella merkittävää, joidenkin 

tapahtumien ajoittamista vaikeutti esimerkiksi jääoloista johtuva särjen heikko saa-

tavuus.  

Vastaavia iltoja järjestetään jatkossakin kysynnän mukaan yhteistyössä osakaskun-

tien, Lahden ympäristöpalveluiden ja Päijät-Hämeen Kalatalouskeskuksen kanssa. 

 

2.4. Kalakantojen säilymisen turvaaminen viestinnällisin keinoin  

(tavoite 3 kpl/toteutunut 5 kpl) 

Kanta-Häme: Kalaston rakennetta selvitettiin koeverkkokalastuksissa, sähkökalas-

tuksissa sekä taimenen siirtoistutuksissa, joista viestittiin tehokkaasti. Kutusoraikko-

jen rakentamis- ja purokunnostustalkoissa luotiin elinympäristöjä uhanalaisille vael-

luskaloille ja aktivoitiin ihmisiä lähivesien hoitoon. HAMKin kestävän kehityksen 

opiskelijoiden tekemä koskikunnostus myös dokumentoitiin (ks. palaute liite 7.). 
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Kuva 3. Renkajoen kutusoraikon rakentamista 21.9.2016. 

 

2.5. Kala-aiheiset retket (tavoite 6 kpl/toteutunut 7 kpl) 

Kanta-Häme: Retkillä annettiin uutta tietoa talvikalastuksesta, mm. nuottauksesta 

ja verkkokalastuksesta. Talvinuottaus oli osa Vesijärven hoitokalastusta. Retkille 

osallistui yhteensä 88 henkilöä. 

 

3. Vesienhoidon menetelmien kehittäminen 
3.1. Vesikasvien niittojätteen hyödyntäminen (tavoite 3 kpl/toteutunut 5 kpl) 

Kanta-Häme: -> Isosorsimon pressutuskokeilu  

Hankalasti torjuttava vieraslaji, isosorsimo, on levinnyt Kokemäenjoen vesistöön ja 

aiheuttaa mm. väylien umpeenkasvua ja syrjäyttää alkuperäisen rantakasvillisuu-

den. Hankkeessa testataan uutta torjuntamenetelmää Hattulan Lehijärvellä yhdessä 

suojeluyhdistyksen kanssa. Menetelmän toimivuudesta ollaan kiinnostuneita koko 

vesistöalueella. Pressutuskokeilu on saanut valtakunnallista huomiota ja jatkuu 

hankkeen jälkeen. Tuloksia esitellään mm. Loimijoki-ryhmälle sekä Vesistökunnos-

tus-verkostolle. 

 

 
Kuva 4. Isosorsimotalkoot Lehijärvellä 29.6.2017. 
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Päijät-Häme: Ylivuotisen kesällä niitetyn vesikasvimassan peltolevitys kuivalannan 

levitykseen tarkoitetulla tarkkuuslevittimellä onnistui hyvin ja tarjoaa toimivan pai-

kallisen vaihtoehdon esimerkiksi pelkälle läjitykselle. Talviniitetyn ruo’on kuljetuk-

sen tehostaminen puristavan kontin avulla ei osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi, 

koska ruoko keveänä materiaalina väistää puristavaa sylinteriä.  

Järvikaislan lisääminen paperimassaan tuotti kaunista käsintehtyä paperia esim. 

taidepainannan käyttöön. Tarvittavat määrät ovat erittäin pieniä, mutta taidekäyttö 

lisää tietoisuutta vesien hoidosta uusille kohderyhmille.  

Niittojätteen monipuolinen hyötykäyttö lisää niiton mahdollisuuksia vesienhoidon 

menetelmänä ja sitä pyritään edelleen edistämään.  

 

3.2. Valuma-aluetoimenpiteiden viestintä (tavoite 7 kpl/toteutunut 10 kpl) 

Kanta-Häme: Maatalouden hyvistä ympäristökäytännöistä on viestitty koko hank-

keen ajan ja tänä vuonna valittiin Kanta-Hämeen ympäristöystävällinen maatila 

(Puujaan kartano). Tapahtuma sai myös valtakunnallista huomiota, kun Vanajavesi-

keskuksen pääsihteeriä ja viljelijäpariskuntaa haastateltiin TV1:n pääuutislähetyk-

sessä. Lisäksi kosken ennallistaminen Renkajoella valittiin esimerkiksi valuma-

aluetoimenpiteenä, josta julkaistiin 2 kpl lyhytelokuvia. Kummastakin tapahtumasta 

viestittiin yhteistyössä median kanssa. 

 

Päijät-Häme: Ympäristöystävällinen tila -konsepti osoittautui hyväksi tavaksi tuoda 

esille maatalouden ympäristötyötä positiivisessa hengessä. Vuoden 2016 tilaksi va-

littiin Värilän tila Hollolasta tilan tekemän kosteikkotyön ansiosta. Samoin kosteik-

kojen määräaikaishuolloista ja alueen pilotti-ojanpohjasuodattimesta viestiminen 

toivat konkretiaa valuma-aluetyölle. Pienseminaarissa viljelijöiden, MTK:n ja MTK 

Hämeen kanssa parannettiin dialogia ja yhteistä ymmärrystä maatalouden ja ve-

siensuojelutyön tavoitteista ja yhteensovittamisesta. Ympäristöystävällinen tila -

nimeämistä tullaan jatkamaan.  

 

3.3. Vesien tilan seurannan kehittäminen ja niistä viestiminen  

Kanta-Häme: Järvien käyttäjiä kiinnostavan seurantatiedon saatavuuden paranta-

miseksi luotiin valuma-aluetoimenpidekartta Vanajavesikeskuksen www-sivuille. Si-

vulla on ollut runsaasti käyttäjiä. 

 

Päijät-Häme: Aloitettiin kansalaisten aktivointi vesistöseurantaan jakamalla nä-

kösyvyyslevyjä ja vesilämpömittareita. Ensimmäisen vuoden kokemusten perusteel-

la haasteeksi tuli mittaustietojen saaminen takaisin. Levyjä jaettiin yli 70 kappaletta. 

Työtä jatketaan hankkeen jälkeen.  

Hankkeessa toteutettu Vesijärven ja pienjärvien eri hoitotoimenpiteiden ja seuran-

nan karttasovellus (löytyy www.puhdasvesijarvi.fi etusivun kautta) antaa mahdolli-

suuden jokaiselle asiasta kiinnostuneelle tutustua vesien seurantaan ja hoitotoi-

menpiteisiin. Kartan kautta voi tutustua mm. kahdeksan erityyppisten hoitotoimen-

piteen kohteisiin (esim. laskeutusaltaat, hapettimet, virtavesikunnostukset, huleve-

sisuodattimet) sekä vesientilan seurantaan (mittauslautat, leväseurannat, pintave-

siseurannat yms.) ja niiden perustietoihin. Eri järviä on mukana 26, pääuomia kol-

http://www.puhdasvesijarvi.fi/
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misenkymmentä ja niiden sivu-uomia noin kolminkertainen määrä. Kartan tietoja 

täydennetään edelleen ja sitä tullaan jatkokehittämään yhteistyössä Lahden ympä-

ristöpalveluiden kanssa. Vesijärven mittauslauttojen reaaliaikaiset tiedot muokattiin 

toimimaan mobiililaitteissa lähinnä vesilläliikkujien tarpeita varten. Tutkijoiden kan-

santajuiset blogi-tekstit avasivat seurannan ja tutkimuksen merkitystä vesienhoi-

dosta. Puhdasvesijarvi.fi-sivustolle aloitettiin erilaisten vesienhoitoon liittyvien vi-

deoiden kokoaminen. Sivustolle tullaan sijoittamaan myös muiden organisaatioiden 

tuottamia videoita.  

 

3.4. Ympäristönhoidon verkkoviestinnän kehittäminen 

Kanta-Häme: Kanta- ja Päijät-Hämeen ympäristökasvattajat kokoontuivat hankkeen 

järjestämässä tilaisuudessa Hämeenlinnassa ja tuloksena perustettiin maakuntien 

yhteinen ympäristökasvatusfoorumi. Foorumi on aktiivinen ja hankkeen työntekijä 

jatkaa yhteistyöverkoston koordinaattorina. 

 

Päijät-Häme: Katso kohta 3.3. 

 

 
Kuva 5. Ympäristökasvattajien verkostotapaaminen Hämeenlinnassa 4.10.2016. 

 

3.5. Avoimet vesienhoidolliset yleisöretket (tavoite 5 kpl/toteutunut 6 kpl) 

Kanta-Häme: Kaikille avoimet Järvitärskyt-retket järjestettiin Tammelan koskikun-

nostus-, kalkitus-, ilmastus- ja laskeutusallaskohteille sekä kemikaalikäsitellylle Lit-

toistenjärvelle. Retket vahvistivat yhteistyötä Kanta- ja Lounais-Hämeen suojeluyh-

distysten välillä ja niille osallistui 60 henkilöä. Yhteistyötä päätettiin jatkaa hank-

keen jälkeen. 

 

Päijät-Häme: Retkien merkitys vesienhoidossa painottui uuden tiedon välittämiseen 

ja erilaisten pilottien esittelyyn. Päijät-Hämeessä pääretket tehtiin ympäristökasvat-

tajien seminaariin Hämeenlinnaan ja lisäksi tutustutettiin 4H-toimijoita Lammin 

Pääjärven vesitutkimuspisteeseen ja vierailtiin Nastolan Sammalsillansuon luonto-

polulla. Asiantuntijahaastatteluja sisältävät järviristeilyt olivat myös erinomainen 

tapa verkostoitua ja tavoittaa ihmisiä, joskin kustannukset aiheuttavat niiden to-

teuttamiseen omat rajoituksensa, mikäli ulkopuolista rahoitusta ei ole käytössä. 
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3.6. Info- ja keskustelutilaisuudet vesialueiden omistajille ja suojeluyhdistyksille 

(tavoite 8 kpl/toteutunut 16 kpl) 

Kanta-Häme: Tilaisuuksissa on tiedotettu ajankohtaisista vesiasioista, vahvistettu 

suojeluyhdistysten ja vesialueiden omistajien yhteistyötä sekä autettu käytännön 

toimissa. Jokavuotisten Järvitärskyjen lisäksi myös vesialueen omistajat ja suojelu-

yhdistykset halusivat meitä tilaisuuksiinsa kertomaan ajankohtaisista vesiasioista. 

 

Päijät-Häme: Vesistöilloissa kerrottiin alueiden vesien tilasta ja kartoitettiin hoito-

toiveita sekä saatiin palautetta ja yksittäisiä toiveita hoitokohteista. Myös nä-

kösyvyyden seuranta kiinnosti ja seurantapakettia jaettiin tilaisuuksissa.  Lisätietoa 

kaivattiin myös Natura-alueiden, erityisesti lintuvesien hoidon ja käytön rajoituksis-

ta. Vesistöiltoja jatketaan kysynnän mukaan.   

 

3.7. Omaehtoisen vesistönhoidon edistäminen (tavoite 11 kpl/toteutunut 17 kpl) 

Kanta-Häme: Hankkeessa on edistetty Alajärven ja Takajärven sekä Hauhon suoje-

luyhdistysten perustamista sekä elvytetty Katumajärven suojeluyhdistyksen toimin-

taa. Uudet suojeluyhdistykset ovat hankkeen aikana yhdistäneet voimansa ja käyn-

nistäneet useita Leader-hankkeita yhdessä (mm. Pakka-hankkeet). Lisäksi on kehi-

tetty uuden toimijan liiketoimintasuunnitelmaa rantojen hoitoon liittyen. 

 

Päijät-Häme: Asikkalan Pukalajärven olkikunnostus saatiin aktivoitua hankkeen ai-

kana, joskin toteutus tulee hankeajan jälkeen. Työtjärvellä keskusteltiin alusveden 

poistamisesta ja Hahmajärvellä niitoista. Järvikunnostusten toteutuminen vaatii yh-

teisen tahtotilan lisäksi suunnitelmat, luvat, rahoituksen ja talkootyötä, joten mo-

nialaisen viestintähankkeen voimin ei toteutukseen asti päästy. Työlle on kuitenkin 

rahoitus ja sen toteutuu hankeajan jälkeen.    

Pisimmälle aktivoinnissa edettiin Asikkalan, Padasjoien ja Sysmän 4H-yhdistysten 

ympäristökasvatushankeen kanssa. Tässä vaiheessa hankkeen käynnistymisen es-

teeksi jäi sopivan hakijatahon löytyminen ja väliaikaisrahoitus toiminnan alkuvai-

heeseen.  

Vuosina 2016 ja 2017 pidetyt Vesijärvi-viikot toivat vahvasti mukaan uusia toimijoi-

ta ja aktivoivat vanhoja kumppaneita vesienhoidon viestintään ja tapahtumien jär-

jestämiseen. Viikko tapahtumineen osoitti, että vesistöt kiinnostivat monella eri ta-

valla perinteisten hoidon ja kalastuksen lisäksi esim. liikunnan, linnuston, taiteen ja 

tarinoiden kautta. Vesijärvi-viikko tulee jatkumaan hankkeen jälkeen.  

 

4. Ympäristökasvatus 
4.1. Päiväkotien ja koululaisten luontotuokiot (tavoite 15 kpl/toteutunut 29 kpl) 

Kanta-Häme: Päiväkoti- ja alakouluikäisille järjestettiin monipuolista ympäristökas-

vatustoimintaa eri teemoista (mm. pilkki- ja onkipäivät sekä vedentutkimus). Yh-

teensä tavoitettiin 1869 lasta. Ympäristökasvatustyöllä on alueella niin suuri kysyn-

tä, että luontotuokioita järjestettiin kaksinkertainen määrä (29 kpl), emmekä silti 

kyenneet vastaamaan koko tarpeeseen. 
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4.2. Yläkoululaisten luontoseikkailupäivät (tavoite 4 kpl/toteutunut 3 kpl) 

Kanta-Häme: Yläkoululaisten seikkailupäivillä nuoret tutustuivat luontoon oman oi-

valluksen kautta ja yhdessä tekemällä. Evon mobiiliradan suunnitteli ja toteutti 

HAMKin kestävän kehityksen opiskelijaryhmä. Opiskelijat saivat kokemusta uuden-

laisen mobiililuontopolun rakentamisesta sekä suuren tapahtuman suunnittelusta 

ja järjestämisestä (ks. liite 7.). Yhteensä tavoitettiin 600 nuorta. Mobiilirata on nyt 

kaikkien retkeilijöiden käytössä. 

 

4.3. Vesiaiheiset retkipäivät alakoululaisille (tavoite 8 kpl/toteutunut 8 kpl) 

Kanta-Häme: Alakoululaiset tutustuivat vesiluontoon ilmiöpohjaisen oppimisen kei-

noin innostaen tutkimaan, liikkumaan ja seikkailemaan omassa lähiympäristössä. 

Hankkeen aikana vahvistettiin yhteistyötä Päijät- ja Lounais-Hämeen koulujen kans-

sa. Palaute sekä opettajilta, koululaisilta että vanhemmilta oli huikean hyvää. Pa-

lautteissa kehuttiin elämyksellisyyttä ja toiminnallisuutta. Lisäksi opettajien mieles-

tä retkipäivät olivat ilmiöoppimista parhaimmillaan. Jokaisesta retkipäivästä uutisoi-

tiin paikallismediassa. Yhteensä tavoitettiin 196 koululaista. 

 

 
Kuva 6. Miinan koululaiset näytteenotossa Tammelan luontokeskuksella 26.5.2017.  

 

4.4. Opiskelija-blogi (tavoite 24 kpl/toteutunut 18 kpl) 

Kanta-Häme: Opiskelijablogit toivat nuorten näkökulmaa esille ympäristöasioissa ja 

avasivat aihetta opintojen ja harjoittelujaksojen kautta. 

 

5. Julkaisut ja tiedotus 
5.1. Julkaisut (esitteet: tavoite 4 kpl/toteutunut 6 kpl ja lyhytelokuvat: tavoite 4 kpl/  

toteutunut 6 kpl) 

Kanta-Häme: Hankkeessa laadittiin yhteinen Hämeen vesien suojeluvinkit-esite. Ly-

hytelokuvia kuvattiin yhteensä 5 kpl ja niissä esitellään vesistöjen kunnostamista, 

historiaa ja uutta kalastuslakia. Julkaisut tulevat eri toimijoiden verkkosivuille (mm. 

Vanajavesikeskus, Hämeen ammattikorkeakoulu, Vesijärvisäätiö, Hämeenlinnan 

kaupunki, Renkajärven suojeluyhdistys). 
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Kuva 7. Talviniittokuvauksia Vesijärvellä 11.3.2016. 

 

Päijät-Häme: Koottiin yhteinen Hämeen vesien suojeluvinkit -vihkonen, Särkikala-

kurssin reseptivihko, Pieni lähikalastusopas Salpausselän alueelle ja Kalasta vastuul-

lisesti -miniesite. Hollolaan pystytettiin kaksi samansisältöistä infotaulua (Viisi syytä 

hoitaa vesistöjä) ja Vääksyyn ankeriasarkun toimintaa ja ankeriaan elinkiertoa valot-

tava taulu. Tutkijablogi ja sähköiset uutiskirjeet pyritään tuottamaan jatkossakin, 

joskin blogi ilmestynee nykyistä harvemmin.  

 

5.2. Markkinointimateriaali (tavoite 1 kpl/toteutunut 2 kpl) 

Päijät-Häme: Suunniteltiin messuosasto, jonka muodostivat teltta, roll-upit, toimin-

nallisuutta tuova pehmokalojen koriin heittopeli ja hanketakit, joiden avulla yleisö 

tunnisti myös talkoolaiset Vesijärvi-toimijoina.  Lisäksi tuotettiin vesienhoidon ta-

voitteista kertova postikortti. Osastolla on runsaasti käyttöä hankkeen jälkeenkin.  

 

5.3. Vesiaiheinen näyttely (tavoite 1 kpl/toteutunut 1 kpl) 

Kanta-Häme: Vesiaiheinen valokuvanäyttely kiersi Hämeenlinnan, Hauhon ja Lam-

min kirjastoissa ja esitteli Vanajaveden latvavesien erityispiirteitä. Näyttely on hel-

posti siirrettävissä uusiin kohteisiin. 

 

5.4. Muu viestintämateriaali  

Kanta-Häme: Uuden kalastuslain mukanaan tuomat muutokset täydennettiin kalas-

tusopasteisiin (12 kpl). 

 

d. Aikataulu 

Hanke käynnistyi 1.9.2015 ja päättyi 31.8.2017. Hankkeen toimenpiteiden aikataulu on esi-

tetty liitteissä 1 ja 2.  
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e. Resurssit 

Hankkeen toiminnasta vastasivat projektipäällikkö Mika Soramäki (100 % työaika) Hämeen 

ammattikorkeakoulusta, Vanajavesikeskuksen ympäristökoordinaattori Heidi Kontio (100 % 

työaika), Vesijärvisäätiön viestintävastaava Irma Peltola (noin 60 % työaika) ja kala-

asiantuntija Ilkka Vesikko (20 % työaika). Lisäksi hankkeessa on työskennellyt HAMKin kes-

tävän kehityksen opiskelija Nelli Niemimaa (100 % työaika, 2 kk). Yhteistyötä tehtiin monen 

viranomaisen ja toimijan kanssa. Esimerkiksi Päijät- ja Kanta-Hämeen ympäristöystävälliset 

maatilat valittiin yhteistyössä mm. ProAgria Etelä-Suomen ja MTK Hämeen kanssa. Maksul-

lisia asiantuntijapalveluita hankittiin alakoululaisten retkipäiviin Operaatio Sammaleiselta. 

Päijät-Hämeessä pienempiä henkilöstöresursseja paikattiin ostopalveluin mm. vieraslajitor-

junnan opastus TMI Ounila, avustaminen kalatapahtumissa NY-yritykset OnnenOnkija  NY ja 

Päijänteen Kalamatkat NY, järviruo,on puristekonttikokeilun organisointi Hot Mill Oy, kart-

tasovelluksen  uomadigitointi Lahden ympäristöpalvelut, karttasovellus Biwatech Oy,  järvi-

kaislasta paperia, Grafiikanpaja Painovoima ry, luontoleirin ohjaus Luonto-Liitto ry, graafi-

nen suunnittelu Viestintätoimisto Palanen, tulostukset ja painotyöt mm.  Neoprint ja Pai-

nokeskus ProPprint. Lyhytelokuvien kuvauksiin ja editointiin käytettiin mainostoimisto Pre-

ciksen, NaturPro Films Oy:n, Elfhill Oy:n ja M.IDEA osuuskunnan palveluita. 

 

f. Toteutuksen organisaatio 

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy 

Vanajavesisäätiö sr 

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö sr 

 

g. Kustannukset ja rahoitus 

Budjettiarvio vuosille 2015-2017 oli 500 000,60 €. Toteutuneet kustannukset olivat koko 

hankkeen ajalta … €, eli … % arviosta. TÄYDENNETÄÄN 

 

Ohessa koko hankkeen toteuma ja budjetoitu kustannusarvio kustannuslajeittain; 

 

TAULUKKO 

 

Yhteisillä aalloilla -hanke rahoitettiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 

(2014-2020). EU:n osuus rahoituksesta oli 210 000,25 € ja valtion osuus 290 000,35 €. 
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h. Raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely) 

Hankkeen aloituskokous pidettiin Myllyn kuppi ja kakku –lounasravintolassa Lammilla 

15.1.2016 ja ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana seuraavasti: 

- 15.1.2016  hankkeen ohjausryhmän aloituskokous, Lammi 

- 1.9.2016  ohjausryhmän kokous, HAMK Hämeenlinna 

- 15.2.2017 ohjausryhmän kokous, Vesijärvisäätiö Lahti 

- 20.3.2017  ohjausryhmän sähköpostikokous Vesijärvisäätiön    

kustannusarviomuutoksen hyväksymiseksi  

- 16.8.2017 ohjausryhmän kesäretki, Lammin biol.asema 

- 4.10.2017 hankkeen ohjausryhmän loppukokous, Vanajavesikeskus Hml 

Ohjausryhmän kokoonpano: 

Tapani Pöykkö, pj  johtaja, Hämeen ammattikorkeakoulu 

Heikki Mäkinen, varapj  ohjelmajohtaja, Vesijärvisäätiö 

Kari Aikio   aluepäällikkö, MTK Häme 

Perttu Kauppinen  päätoimittaja, Etelä-Suomen Sanomat 

Jorma Kirjavainen  johtava kalatalousasiantuntija, Pohjois-Savon ELY 

Markku Keijälä  Kernaalan Osakaskunta 

Timo Kukkonen  kehittämispäällikkö, Hämeen ELY-keskus 

Timo Leponiemi  toimittaja, Yle Hämeenlinna 

Ismo Malin   vesiensuojelupäällikkö, Lahden seudun ymp.palv. 

Sanni Manninen Johansen  pääsihteeri, Vanajavesikeskus 

Paula Salomäki  tuntiopettaja, koulutuskeskus Salpaus/LAMK 

Marja Ukkola  maanviljelijä, Loppi 

Veli-Matti Virtanen  vastaava uutispäällikkö, Hämeen Sanomat 

Varajäsenet: 

Matti Kotakorpi  vesiensuoj.suunnittelija, Lahden ymp.palvelut  

Maria Kämäri  aluepäällikkö, MTK Häme  

Lauri Latva   opettaja, koulutuskeskus Salpaus 

Jonna Ukkola  maanviljelijä, Loppi 

 

Loppuraporttia varten ohjausryhmä antoi yhteisen lausunnon hankkeesta: 

Ohjausryhmä arvioi hanketta kesäretken yhteydessä 16.8.2017. Ohjausryhmän palautteen 

mukaan Yhteisillä aalloilla –hankkeessa on saatu aikaiseksi paljon enemmän kuin oli suunni-

teltu ja työtä on tehty hyvin kansanläheisesti. Ihmisten kohtaamisen merkitystä korostet-

tiin, samoin ihmisten yhdistämisestä saatavia monipuolisia vaikutuksia, jotka eivät rajoitu 

vain vesienhoitoon. Hankkeessa tehtyä ympäristökasvatustyötä arvostettiin ja sen vuosi-

kymmeniäkin kestävät vaikutukset nostettiin esille.  

 

i. Toteutusoletukset ja riskit 

Hanke toteutui hankesuunnitelman mukaisesti ja toteutusoletukset ylitettiin osittain. Han-

kesuunnitelman riskianalyysissä sisäisinä riskeinä olivat liian vähäiset resurssit kysyntään ja 
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työmäärään nähden sekä järjestelyjen epäonnistuminen. Ulkoisina riskeinä olivat viestin-

nän epäonnistuminen, kohderyhmien kielteinen suhtautuminen, kielteinen mediahuomio 

sekä työturvallisuuteen liittyvät riskit maastokohteilla.  

 

Liian vähäisiin resursseihin reagoitiin ajoissa ja ohjausryhmä hyväksyi lisähenkilön palkkaa-

misen kesätapahtumien ajaksi. Tapahtumat ja tilaisuudet onnistuivat odotusten mukaisesti 

koko hankkeen ajan. Viestintä oli monipuolista ja hankkeessa julkaistiin paljon materiaalia 

(esitteet, DVD:t, koulujen opetuspaketit). Mediahuomio oli positiivista ja runsasta (lehtiar-

tikkelit, radio ja tv). Työturvallisuuteen kiinnitettiin huomiota ja maastokohteilla käytettiin 

asianmukaisia varusteita. Suuriin tapahtumiin laadittiin myös turvallisuussuunnitelmat ja 

riskianalyysit. 

 

Myös Päijät-Hämeessä siirrettiin hankkeen loppuvaiheessa ohjausryhmän puollon myötä 

ostopalveluista lisävaroja palkkaukseen. Erityisesti internet-pohjaisen karttasovelluksen 

taustamateriaalien kokoaminen oli arvioitua työläämpää.   

 

4.3. Yhteistyökumppanit (luettelossa tärkeimmät) 

Hämeen ELY-keskus 

ProAgria Etelä-Suomi 

MTK Häme 

Kalastusalueet 

Osakaskunnat 

Vesien- ja luonnonsuojeluyhdistykset ja –järjestöt 

Hämeen Sanomat 

Yle Hämeenlinna 

Hyria 

Kanta- ja Päijät-Hämeen koulut ja päiväkodit 

Kalastusseurat (tärkeimpinä Kuhaveljet ja Lahden Kalaveikot) 

Helsingin yliopisto, Lammin biologinen asema 

Lassila & Tikanoja 

Operaatio Sammaleinen 

MLL 

Alueen 4H-yhdistykset  

Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön Päijät-Hämeen toimijat    

Kanta- ja Päijät-Hämeen kunnat ja kaupungit 

Vesistökunnostusverkosto 

Lahden ympäristöpalvelut 

Lahden ammattikorkeakoulu LAMK 

Koulutuskeskus Salpaus 

Salpauksen opiskelijoiden NY-yritykset  

Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus  

LC Hollola Pirunpesä 
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5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

Yhteisillä aalloilla –hankkeessa valtakunnallisesti merkittävää oli kolmen vahvan vesiosaajan yhteis-

työ. Vanajavesikeskuksella ja Vesijärvisäätiöllä on monipuolinen ja laaja yhteistyöverkosto sekä eri-

tyisosaamista ympäristönhoidossa ja ympäristöviestinnässä. Hämeen ammattikorkeakoulun vahvaa 

biotalouden tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä opetusta ja oppilasresursseja hyödynnettiin ko-

ko hankealueella.   

 

Hankkeen aikana luotiin hyviä yhteistyöverkostoja ja saatiin ihmiset aidosti kiinnostumaan lähiym-

päristöstään (mm. vieraslajitalkoot, virtavesikunnostukset, maisematalkoot ja vesienhoidolliset 

yleisöretket). Aktiivinen verkostotoiminta jatkuu ja hankkeen toimijat ovat sitoutuneet tukemaan 

hyvien käytänteiden jatkuvuutta mm. järjestämällä vuosittain vesialueen omistajien ja suojeluyhdis-

tysten yhteisiä kokoontumisia (Järvitärskyt ja Vesistöinfot). Isosorsimon pressutuskokeilu jatkuu 

hankkeen päätyttyä ja sen tuloksia tullaan hyödyntämään valtakunnallisesti.  Vieraslajien leviämi-

nen on kuitenkin kasvava ongelma, joka tulisi saada yhä vahvemmin ihmisten tietoisuuteen.  Tor-

juntaan tarvitaan lisää kansalaisaktiivisuutta ja myös niiden leviämisen estämiseen laajempaa tie-

toisuutta.   

 

Ympäristökasvatustyötä jatketaan kouluilla omaehtoisesti hankkeessa tuotettujen opetuspakettien 

tuella. Lyhytelokuvien informaatiota voidaan hyödyntää opetuksessa, käytännön työssä ja harras-

tuksissa. Ympäristökasvatuksen resursseja saadaan hyödynnettyä tehokkaasti myös edistämällä yh-

teistyötä mm. luonnonsuojeluyhdistysten, 4H-yhdistysten ja partion kanssa. Kalat, kalastus ja kala-

ruoat tuovat vesienhoidon lähelle monia kansalaisia. Vähäarvoisen kalan elintarvikekäytön kysyntä 

on kasvanut parissa vuodessa niin, että hoitokalastussaalista on saatu huomattavassa määrin käyt-

töön (tai laajempi käyttö on alkamassa) niin elintarviketeollisuudessa kuin suurtalouskeittiöissä. Ku-

luttajille suunnattujen särkiruokakurssien osalta myös kotitalouden neuvontajärjestöt ovat aktivoi-

tuneet (Martat).  

Nuorten tavoittamiseksi jatketaan mainioksi osoittautunutta oppilaitosyhteistyötä, jonka kautta 

nuoret ovat ideoineet ja toteuttaneet omanlaistaan toimintaa vesistöihin liittyen, kuten yleisöta-

pahtumia ja neuvontaa vesillä liikkumiseen, blogien kirjoittamista, seikkailupäiviä ja -retkiä. Pienet 

asiat voivat herättää kiinnostuksen ja viedä isoja myöhemmin eteenpäin.  

 

Maa- ja metsätalouteen liittyvä paikallinen vesienhoito- ja ympäristötyö vaatii edelleen kehittyäk-

seen sen omien organisaatioiden ja ympäristöorganisaatioiden välisen vuoropuhelun kehittämistä 

ja yhteistä tavoitteiden asettelua. Taloudellisten reunaehtojen ohella ratkaisevaa on yrittäjien oma 

kiinnostus ja osaaminen ympäristökysymyksissä. Esimerkiksi kiertotalousajattelu on nostanut esiin 

uusia näkökulmia, kuten erilaisten kaupallisten kierrätysravinteiden käytön ja ravinteiden kemialli-

nen suodatuksen ojista tai vesistöistä ja suodatusmassan kierrätyksen ravinteiksi peltoon.  

 

Yhteisillä aalloilla –hanke toimi kahden maakunnan alueella (Kanta- ja Päijät-Häme) ja tavoitti laa-

jasti maakuntien toimijoita ja asukkaita. Tämän hankkeen kokemusten mukaan ihmiset saadaan in-

nostettua vesienhoitoon henkilökohtaisen kontaktin ja yhdessä tekemisen kautta. Sähköisen lähes-

tymisen lisäksi tarvitaan henkilökohtainen kohtaaminen mielellään yhteisen tekemisen kautta. Ai-

kaansaatu yhteisöllisyys ei rajoitu ainoastaan vesienhoitoon, vaan lisää yhteistyötä laajemminkin. 
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Yhteisöllisyys ja sitoutuminen omien lähivesien hoitoon on tärkeää myös ympäristökasvatustyössä, 

jota täytyy tukea tulevaisuudessa yhä enemmän koulujen vähenevien resurssien vuoksi. 

 

 

Vesienhoitotyö on pitkäjänteistä toimintaa ja tarvitsee onnistuakseen monipuolista hanketoimintaa 

ja hyvinkin eritahoilla toimivien organisaatioiden vahvaa yhteistyötä. Yhteisillä aalloilla –hanke on 

osoittanut, että omaehtoisen toiminnan lisäämisellä ja yhteisöllisyydellä on mahdollista parantaa 

ympäristöä ja samalla lisätä maaseudun toimijoiden yhteistyötä. Ympäristön hyvinvointi on elineh-

to maaseutuelinkeinojen menestymiselle ja sitä kautta maaseudun elinvoimalle. Yhteistyö ja laajat 

verkostot mahdollistavat pitkäjänteisen työn jatkuvuuden sekä uusien avausten jalkauttamisen. Li-

säksi tarvitaan edelleen myös alueellista resurssointia ympäristöviestintään, aktivointitapahtumiin 

ja tiedon jakamiseen, jotta hyvin alkanut työ saadaan jatkumaan ja vahvistumaan.    
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LIITTEET 
 

Liite 1. Toimenpiteet ja aikataulu / Kanta-Häme 
 

1. Rannat 

1.3. Maisemanhoitokohde 

o Maisemanhoitotalkoot Lopella 27.4.2017 

1.4. Vieraslajien torjuminen (7 kpl) 

o Lasten talkoot Kutalanjoella (4 kpl) 17.-18.5.2016, 25.-26.5.2016 

o Avoimet talkoot (3 kpl)  21.-22.5.2016, 27.5.2017 

o Hämeenlinna 

 

2. Kalat 

2.1. Kalaruoka- ja kalankäsittelykurssit (17 kpl) 

o Koululaisten/lasten kurssit (5 kpl) 6.10.2015, 5.11.2015, 6.-7.8.2016, 

17.3.2017 

o Urjala, Hattula, Hämeenlinna, Janakkala 

o Avoimet kurssit (11 kpl)  8.10.2015, 20.-22.10.2015,  

27.10.2015, 29.10.2015, 2.2.2016, 

21.11.2016, 7.12.2016, 

12.12.2016, 14.12.2016 

 

o Hauho, Janakkala, Hämeenlinna, Iittala, Hattula, Tervakoski 

o Kuntajohtajien kurssi  14.6.2016 

2.2. Yleisötapahtumat (21 kpl) 

o Lasten maatalousnäyttely Mansikki, Jokioinen  

5.9.2015, 10.9.2016 

o Koko perheen raputapahtuma Hauholla 17.9.2015 

o Saidan tulet, Hausjärvi  10.10.2015, 8.10.2016 

o K-kalapäivä, Parola  14.11.2015 

o Perhepilkkipäivä Hauholla  13.2.2016, 11.2.2017 

o MLL pilkkipäivä Vanajanselällä  21.2.2016, 19.2.2017 

o Toukomarkkinat, Alvettula  14.5.2016 

o Liesjärvi-päivä, Tammela  28.5.2016 

o MLL rastiralli, Hämeenlinna  29.5.2016 

o Luonto ja vesi –päätapahtuma, Hml 2.6.2016 

o Renkajärvi-touri, Hämeenlinna 11.6.2016 

o Harvialan as.yhd. onki-ilta, Janakkala 8.8.2016 

o Elomessut ja rapukuninkaalisen kruunaus 13.-14.8.2016, 12.-13.2017 

o Tervassa tapahtuu, Tervakoski  20.8.2016 

o Puistojen yö, Hämeenlinna  26.8.2016 

o Kiiltomatosoutelu, Tuulos  27.6.2016 

o MLL lystilauantai, Lammi  8.10.2016 
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o MLL leikinpäivä, Hämeenlinna  13.5.2017   

o Lasten luontotapahtuma Laurinmäellä, Janakkala 

    10.6.2017  

o Valkeat yöt, Loppi  30.6.2017 

o Katumajärvipäivä  26.8.2017 

2.3. Hoitokalastusesittelyt (7 kpl) 

o Hoitokalastustalkoot Loppijärvellä 23.10.2015, 26.10.2015,  

    29.10.2015, 2.11.2015, 5.11.2016 

o Hoitokalastustalkoot Äimäjärvellä 23.4.2017, 28.4.2017 

2.4. Kalakantojen säilymisen turvaaminen viestinnällisin keinoin (5 kpl) 

o Kutalanjoen kutusoraikkojen rakentaminen 30.9.2015, 5.10.2015 

o Purokunnostustalkoot Sääjärven ojalla 2.12.2015 

o Kutalanjoen taimenten siirto  12.9.2016 

o Kutalanjoen taimenten siirto II 21.8.2017 

2.5. Kala-aiheiset retket (2 kpl) 

o Vesijärven nuottausretki  7.3.2016 

o Lyseo riista- ja kalakerhon retki Hauholle 11.2.2017 

 

 

3. Vesienhoidon menetelmien kehittäminen 

3.1. Vesikasvien niittojätteen hyödyntäminen -> Isosorsimon pressutuskokeilu 

o Kasvustojen pressutus  1.7.2016, 16.8.2016, 31.8.2016, 

6.9.2016, 23.9.2016, 31.11.2016, 

15.-16.3.2017, 20.-21.3.2017, 

29.3.2017, 4.4.2017, 12.4.2017, 

21.6.2017, 29.6.2017, 31.8.2017 

3.2. Valuma-aluetoimenpiteiden viestintä 

o Koskikunnostustalkoot Renkajoella ja lyhytelokuvien (2 kpl) laadinta  

21.9.2016 

o Kanta-Hämeen ympäristöystävällinen maatila 2017 

3.3. Vesien tilan seurannan kehittäminen ja niistä viestiminen 

o Valuma-aluetoimenpidekartta www-sivuille 2015 

3.4. Ympäristönhoidon verkkoviestinnän kehittäminen 

o Kanta- ja Päijät-Hämeen ympäristökasvatuspäivät ja verkkoviestiminen 

4.10.2016 

3.5. Avoimet vesienhoidolliset yleisöretket 

o Järvitärskyt-retket  19.11.2016, 19.8.2017 

o Tammela, Kaarina 

o  Kansainvälinen vesi ja luontopäivä Evolla 29.4.2017 

3.6. Info- ja keskustelutilaisuudet vesialueiden omistajille ja suojeluyhdistyksille 

o Kalastusalueiden kokoukset (6 kpl) 23.-24.11.2015, 26.11.2015, 

22.11.2016, 29.-30.11.2016 

o Hämeenlinna, Hauho, Vanajanselkä, Loppi 

o Järvitärskyt   26.11.2015, 24.11.2016 

o Hämeenlinna 
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o Lehijärven suoj.yhd. vuosikokous 15.6.2016 

o Renkajärven suoj.yhd. vuosikokous 4.2.2017 

3.7. Omaehtoisen vesistönhoidon edistäminen 

o Alajärven suoj.yhd. perustaminen (suun.) 6.11.2015 

o Rantojen hoidon yhteistyöpalaveri 22.8.2016 

o Katumajärven suoj.yhd. 25 v. tapahtuma 26.8.2017 

 

4. Ympäristökasvatus 

4.1. Päiväkotien ja koululaisten luontotuokiot (29 kpl) 

o Pilkkipäivät (10 kpl)  8.-9.3.2016, 15.3.2016, 

22.2.2017, 28.2.2017, 6.-9.3.2017, 

13.3.2017 

o Iittala, Hämeenlinna, Loppi, Hauho, Sääksmäki, Hattula 

o Onkipäivät (6 kpl)  20.5.2016, 22.-23.5.2016,  

    6.8.2016, 22.9.2016, 21.5.2017 

o Hämeenlinna  

o Vesiteemapäivät (7 kpl)  26.5.2016, 18.8.2016, 6.10.2016 

26.10.2016, 3.11.2016, 22.5.2017, 

1.6.2017 

o Hauho, Lahti, Hämeenlinna, Hausjärvi 

o Lasten taidefestivaali Hippalojen vesityöpajat (6 kpl) 

4.-5.8.2016, 3.-6.8.2017 

4.2. Yläkoululaisten luontoseikkailupäivät (3 kpl) 

o 4H metsäpäivät, Hämeenlinna  13.-14.9.2016 

o Evon seikkailurata, Hämeenlinna 25.10.2016   

4.3. Vesiaiheiset retkipäivät alakoululaisille (8 kpl) 

o Yhteisillä aalloilla –retkipäivät  2.5.2017, 9.5.2017, 11.-12.5.2017, 

15.5.2017 

o Akaa, Sysmä, Padasjoki, Hartola 

o Tammelan luontokeskuksen retkipäivät 23.-24.5.2017, 26.5.2017 

o Humppila, Tammela, Jokioinen 

4.4. Opiskelija-blogi 

o HAMK kestävä kehitys (18 kpl)  2015-2017 

 

5. Julkaisut ja tiedotus 

5.1. Julkaisut (esitteet ja lyhytelokuvat) 

o Lyhytelokuvat (5 kpl) 

o Renkajoen kunnostus  2016 

o Kutusoraa taimenelle  2016 

o Varikonniemi ennen ja nyt 2017 

o Uusi kalastuslaki käytännössä 2017 

o Järviruo’on talviniitto  2017 

o Esitteet (2 kpl) 

o Särjestä sapuskaa –reseptivihko  2016 

o Hämeen vesien suojeluvinkit 2017 
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5.2. Markkinointimateriaali 

o Ei mukana Kanta-Hämeen osiossa 

5.3. Vesiaiheinen näyttely 

o Kiertävä valokuvanäyttely  15.2.2016-31.7.2016 

o Hämeenlinna, Hauho, Lammi 

5.4. Muu viestintämateriaali 

o Opastekylttien korjaus  19.5.2016 

 

 

Lisäksi: 

o Hanke-esittelyt (21 kpl) 

o Senioritoiminta (2 kpl) 

o Vesiaiheinen toimintapäivä Loimalahden leirikeskuksessa, Hml 

10.8.2016 

o Vesiaiheinen toimintapäivä palvelukoti Hoiviassa, Hml 

10.8.2016 
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Liite 2. Toimenpiteet ja aikataulu / Päijät-Häme  

 
1. Rannat (tehty/tavoite) 

1.1. Maisemanhoitokohde – ei mukana Päijät-Hämeen osiossa 

1.2. Vieraslajien torjunta (4/2 kpl) 

o Jättiputken torjunta yhteistyössä Salpauksen kanssa ja mediatilaisuus Lahden-

pohja  Hollola 23.5. 2016 

o Jättipalsamin torjunta, talkoot, Paimela, Hollola, 13.6.2017 

o Jättiputken torjunta, talkoot, Hammonjoki, Hollola 21.6.2017 

o Isosorsimo-esiintymä, infomateriaali, 22.6.2017 

 

2. Kalat 

2.1. Kalaruoka- ja kalankäsittelykurssit (8/8 kpl) 

o Särkiruokakurssit Hollolassa, 9 ja 10.3.2016, 16 ja 17.3.2016  

o Särkiruokakurssi Asikkalassa, 14.12.2016 

o Särkiruokakurssit Hollolassa, 21.3.2017, 28 ja 29.3.2017 

2.2. Yleisötapahtumat, messut yms. (14/8 kpl) 

o Särjen maistatus ja kalankäsittelyn opastus, Kylämarkkinat 7.5.2016 

o Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön lähikalastustapahtumassa 

Vääksy, 16.6.2016   

o Vastuullisuusviestissä särjen fileointikisan järjestäminen, 8.9.2016 Lahti 

o Särkiburgereita Nastolan Uudenkylän talvitapahtumassa 5.2.2017 

o MM 2017 Lahti Sata särkiburgeria ja vesienhoitoa 23 ja 24.2.2017, 1 ja 

2.3.2017 

o Onkitapahtuma ja Kalavale-ilta Pikku-Veskulla 15.6.2017 

o Ankeriasarkun esittely ja koentanäytös, Asikkala 19.5.2017, 10.6.2017, 

22.7.2017  

o Hollolan kk:n kalastustapahtuma, 13.6.2017 

o Syö Vesijärvi puhtaaksi Ace cornerilla 15.6.2017     

 

2.3. Muut kalatapahtumat, hoitokalastusesittelyt, retket ( 4/5kpl ) 

o Retken järjestely Vesijärven talvinuottaukseen kantahämäläisille 7.3.2016 

o Mediatapahtuma kalojen liikkumisen seurantapilotista, Vesijärvi 7.3.2016 

o Laitialan hoitokalastusilta, kalastus vesienhoitona, Parinpelto Hollola, 

20.4.2017  

o Mediatapahtuma järvitaimenen istutuksesta, Asikkala, Komonselkä 8.6.2017  

 

3. Vesienhoidon menetelmien kehittäminen  

3.1. Vesikasvien niittojätteen hyödyntäminen, maan rakenne yms. (4/2 kpl) 

o Kesäniittojätteen peltolevitys, demo ja viestintä Nastola, 27. ja 30.9.2016 

o Talviniitto, ruo’on kuormaus, puristuskokeilu, mediatapahtuma, videointi, ylei-

sötilaisuus Paimela, 8.2.2017 

o Painopaja järvikaislasta, Lahti, kokeilu paperin materiaalina 16.6.2017  
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3.2. Valuma-aluetoimenpiteiden viestintä (5/5 kpl) 

o Ympäristöystävällinen maatila -konseptin kehittäminen ja tilan nimeä-

minen,  mediatilaisuus, Hollola, 18.8.2016 

o Kosteikot määräaikaishuollossa mediatilaisuus  Asikkala, 14.11.2016 

o Miniseminaari maatalouden vesienhoidosta, mukana toteutuksessa, 

8.3.2017 

o Ohjelmalliset Yhteisillä aalloilla Vesijärvi-risteilyt, 18.8.2016 ja 

22.8.2017  

 

          3.2.  Vesistökuormitus käytännön esittely, seuranta ja siitä viestiminen  

o Mittauslauttojen tietojen mobiilisovellus, 2016 

o Haritunjoen viljelijätilaisuus 2016 

o Ojanpohjasuodattimen esittely ja viestintä 3.2017 

o Vesijärven tutkijakokous, hanke tiedon välittäjänä, 16.11.2016  

o Järjestämässä vesistökunnostusverkoston talviseminaaria 26.1.2017 

o Vesijärven ja pienjärvien toimenpiteiden ja seurannan karttasovellus ja 

sen  mediatilaisuus 15.8.2017 

o Vesiin ja niiden hoitoon liittyvien videoiden näkyvyyden parantaminen 

internetissä, 2017 

3.3. Vesienhoidolliset yleisöretket (4/2kpl) 

o Retki Viitasammakko kutsuu Sylvojärven tapahtumaan ja osasto siellä 

3.9.2016 

o Päijät-Hämeen ympäristökasvattajat Hämeenlinnassa, retki, hanke-

esittely bussissa 4.10.2016 

o 4H-toimijoiden retki Lammin biologisen tutkimusaseman vesitutkimus-

pisteelle 20.10.2016 

o Paimelan päiväkodin ja vanhempien retki Enonsaari, 18.5. 2017 

3.4. Info- ja keskustelutilaisuudet vesialueiden omistajille ja suojeluyhdistyksille (6/5 kpl) 

o Nastolan vesistöinfo, 29.10.2015 

o Nastolan uudenkylän kyläpalaverissa vesistökeskustelua, Uudenkylän 

seurantalo, 3.5.2016 

o Niiton ja vesistöseurannan aktivointia Hahmajärvellä, 4.5.2016 

o Hollolan vesistöinfo ja näkösyvyyslevyjen jako, 25.5.2016 

o Vääksyn vesistöilta ja näkösyvyyslevyjen jako 16.6.2016 

o Pukalajärven suojeluyhdistyksen 20-vuotistapahtuma, Asikkala, 

2.7.2017 

3.5. Omaehtoisen vesienhoidon edistäminen (15/5 kpl) 

o Vesijärvi-viikon suunnittelun sidosryhmätilaisuus, Lahti, 24.11.2015 ja 

24.1.2017 

o Näkösyvyyslevyjen teettäminen osana pyydystalkoita 25.-28.1.2016 

o Vesijärvi-viikon esittely LAMKin ympäristöteknologeille, 27.1.2016  ja 

2017 

o Työpaja Salpaus Asikkalan kala- ja ympäristöalan opiskelijoille, Vääksy 

2.5.2016 
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o Kanavan laidalla -tapahtuma, mukana paneelikeskustelussa Nappaako 

kala Asikkalassa, 7.8.2016 

o Hankkeen osasto Anianpellon markkinoilla. Haastattelu ohjelmalavalla. 

13.-14.8.2016 

o Puhtaasti vesillä, Lahden matkustajasatama, 13.8.2016 ja 10.6.2017 

o Vesille Hollolassa, mukana Koulutuskeskus Salpauksen tapahtumassa 

17.8.2016 

o Suuntana Vesijärvi: tauluja, lauluja, satuja ja suojelevia tekoja 

17.8.2016 

o Ympäristökylä Lahdessa, haastattelu ohjelmalavalla, 22.9.2016 

o Salpausselän luonnonystävien kesäleiri, ohjaus ja vanhempien ilta 1.-

4.8.2017 

o Pikku-Veskun PuuhaPiknik, 19.8.2017  

 

4. Ympäristökasvatus - ei mukana erillisenä osiona Päijät-Hämeessä   

 

5. Julkaisut, markkinointimateriaali ja tiedotus 

o Näkösyvyyslevyt ja vesilämpömittarit kansalaisseurantaan, 100 kpl, 

2016,2017 

o Hanketakit, 10 kpl 2016 

o Teltta 2016  

o Kalapehmot messuille 2016 

o Kalaruokakurssien ohjevihko 2016 

o Hämeen vesien suojeluvinkit -vihkonen ja mainosjuliste 2016 

o Pieni lähikalastusopas Salpausselän alueelle 2016 

o Roll-upit 2 kpl, joiden piirroksista teetettiin Infotaulut 3 kpl, (anke-

riasarkku ja viisi tapaa hoitaa vesistöjä) sekä postikortti 2017 

o Kalasta vastuullisesti -flyer 2017 

o Kesäniittovideo 2016-2017 
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Liite 3. Medianäkyvyys / Kanta-Häme 
 

Radio ja televisio: 

 13., 15-16.2.2016  

Talvinen kalajuttu: varma ennätysmade juuttui 8 tuuman reikään, YLE Hä-

meenlinna ja YLE TV-uutiset 

 18.-19.8.2016 Vanajavesi noussut kalojen massakuolemista 

 1.9.2016 Lehijärven pressutus, YLE Hämeenlinna 

 20.2.2017 Särjen pyynti ja kokkaus, YLE Hämeenlinna TV ja radio 

 15.3.2017 Lehijärven pressutus, YLE Hämeenlinna TV ja radio  

11.8.2017 Hämeen ympäristöystävällinen maatila, YLE TV pääuutiset klo 18 ja 20.30, YLE 

Hämeenlinna 

16.-18.8.2017 Rapu-info, YLE Hämeenlinna 

 

Lehdet: 

 27.5.2015 Retkipäivä innostaa ympäristönsuojeluun, Kaupunkiuutiset 

 15.11.2015 Yhteisillä aalloilla, Tahto-lehti 2/2015 

 27.11.2015 Viitasammakko viihtyy Vanajavedellä, Hämeen Sanomat 

 1.2.2016 Tartu luonto ja vesi –teemavuoteen, Yrittäjäuutiset 2/2016 

 16.2.2016 Luontoa ja vettä kirjastossa, Hämeen Sanomat 

 2.3.2016 Luonnon ja veden teema kirjaston tanssitapahtumassa, Kaupunkiuutiset 

 8.3.2016 Tänä vuonna juhlitaan luontoa ja vettä, Arjessa mukana -asukaslehti 1/2016 

1.5.2016 Yhteisillä aalloilla –hankkeen talven tapahtumia, Tahto-lehti 

12.5.2016 Toukomarkkinat Alvettulassa, Hämeen Sanomat 

15.5.2016 Lapset jättipalsamitalkoihin Idänpään uimarannalla ja Kutalanjoella, Hämeen 

Sanomat 

1.7.2016 Puhtaat vesistöt virkistävät elinkeinoelämää, Hämeen yrityssanomat 

21.7.2016 Varaslähtö ravustuskauteen, Hämeen Sanomat 

22.7.2016 Hämeeseen tulossa hyvä rapusaalis, Hämeen Sanomat 

14.8.2016 Rapua arkiseen ruokapöytään, Hämeen Sanomat 

17.8.2016 Päivi Rönnistä uusi rapukuningatar, Hämeen Sanomat 

30.8.2016 Vauvasta vaariin yhteisillä aalloilla, Hämeen Sanomat 

 13.9.2016 Taimenet testaavat Kutalanjokea, Hämeen Sanomat  

 13.10.2016 Lystilauantaina puuhaa ja tietoa koko perheelle, Keski-Häme 

 25.11.2016 Vanajavesi odottaa vielä tositoimia, Hämeen Sanomat 

 29.11.2016 Kesäpäivät Yhteisillä aalloilla, Tahto-lehti 2/2016 

 11.3.2017 Pressu voi pelastaa Lehijärven, Hämeen Sanomat 

 9.5.2017 Vesistötietoutta Sysmän ja Hartolan pienille koululaisille, Itä-Häme  

 13.5.2017 Ilmiöoppimista parhaimmillaan, Itä-Häme 

 18.5.2017 Mistä alkaa veden matka?, Lähilehti 

 18.5.2017 Poikkitieteellistä ympäristökasvatusta, Padasjoen Sanomat 

 24.5.2017 Luonnon ihmeissä riittää tutkittavaa, Forssan lehti 

 24.5.2017 Sontulan koulun oppilaat tutustuivat veden monimuotoisuuteen, Akaan Seutu 

1.6.2017 Kesä yhteisillä aalloilla, Kotikylän kesälehti 2017 
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13.8.2017 Juhani Hongasta uusi rapukuningas, Hämeen Sanomat 

23.8.2017 Vesistötapahtuma koko perheelle, Hämeen Sanomat 

  

Blogit: 

 29.11.2015 Kahluusaappaat jalkaan ja ämpäri kouraan 

29.12.2015 Talkootyöllä tontteja taimenille 

11.1.2016 Vuoden kaunein valo 

9.2.2016 Raggareita ja hengailijoita 

12.2.2016 Lumentäyteinen lauantairetki Torronsuolle 

11.3.2016 Autolla Kolille yli Pielisen 

21.3.2016 Uusi moduuli, uudet järvet, Kumisaapas-blogi 

22.4.2016 Kesälaitumet näkyy jo, Kumisaapas-blogi 

29.4.2016 Kenttäpäivät Kokonjärvellä, Kumisaapas-blogi 

3.6.2016 Luomuyrttien lumoissa, Kumisaapas-blogi 

10.6.2016 Etäopiskelu kesällä, Kumisaapas-blogi 

7.10.2016 Pöhinää putkistoissa, Kumisaapas-blogi 

19.10.2016 Opintojen lisämauste, Kumisaapas-blogi 

23.12.2016 Työharjoittelussa syksyllä, Kumisaapas-blogi 

13.1.2017 Opiskelijat hoitokalastamassa, Kumisaapas-blogi 

24.3.2017 Ensimmäinen vuosi kestävää kehitystä loppusuoralla, Kumisaapas-blogi 

22.8.2017 Erilaiset festarit, Kumisaapas-blogi 

28.8.2017 Mikromuovi?, Kumisaapas-blogi 

 25.9.2017 Kestävä kehitys yhteisillä aalloilla, HAMK Biotalous 
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Liite 4. Medianäkyvyys / Päijät-Häme 
 

Radio ja televisio: 

Päijät-Hämeessä ei ole tehty radio- ja televisioseurantaa.  

 

Lehdet: 

17.1.2016 Pyydykset kuntoon Upon valimolla, Etelä-Suomen Sanomat ESS 

6.2.2016 Tom Jilbert Vesijärvi-apulaisprofessoriksi,Uusi Lahti 

10.2.2016 Vesijärvi sai oman professuurinsa, Seutuneloset 

17.2.2016 Vesijärvi saa tapahtumaviikon, Uusi Lahti 

17.2.2016 Ruovikoita nurin koneellisilla talviniitoilla, ESS 

1.3.2016 Apulaisprofessoriksi valittu Tom Jilbert aikoo seuraavaksi opetella järven kala-

lajit suomeksi.   

Tutkija selvittää pohjamudan salat, ESS 

9.3.2016 Vesijärven särkien uintireitit selville, Uusi Lahti 

16.3.2016 Särkikalojen merkitsemisestä tietoa hoitokalastuksen tueksi, Seutuneloset 

kevät 2016 Katse kohti järveä (Vesijärven kunnostus), Opettajan retkiopas 2016 

4.5.2016 Kylämarkkinat satamassa lauantaina, Uusi Lahti 

8.5.2016 Särkeä ja sorvaa tehtiin tunnetuksi. Kylämarkkinat satamassa, ESS 

13.5.2016 Vesijärvi puhdistuu tekohengityksellä, Tekniikka&Talous 

18.5.2016 Vesijärveen laskettiin 2500 lohenpoikasta, ESS 

25.5.2016 Jättiputken torjunta vaatii sitkeyttä, Maaseudun Tulevaisuus 

11.6.2016 Elokuun tapahtumalista, Sataman laulut/Vesijärvi-viikko mainittu, Uusi Ke-

sä/Uusi Lahti 

19.6.2016 Lahdessa pyritään tarjoamaan koululaisten ruoaksi särkipihvejä tuontikalan si-

jaan, ESS 

6.7.2016 Pikku-Veskun kalastusilta ja Vesijärven Enonselän kuorekanta, Uusi Lahti 

8.7.2016 Viileä sää hyydytti järvien sinilevähavainnot, ESS 

13.7.2016 Päijäthämäläisten ruokapöytään soisi enemmän särkeä. Vesijärven tila yhä 

tyydyttävä, Seutuneloset 

20.7.2016 Kymijärven vedestä reaaliaikaista tietoa, Uusi Lahti 

3.8.2016 Niitot alkavat Hollolan Hahmajärvellä, ESS 

8.8.2016 Viikon tärpit: Vesijärven oma viikko alkaa, ESS 

10.8.2016 Hulevesistä eroon pääsy auttaisi Vesijärveä, Uusi Lahti 

17.8.2016 Vesijärven kuoretiheys ennätyssuuri, ESS 

17.8.2016 Vesijärvi-viikko käynnissä, Seutuneloset 

24.8.2016 Puhdas järvi on kaikkien etu,  Seutuneloset 

4.10.2016 Vesijärven ravinteista uutta tietoa, ESS 

17.10.2016 Särkipihvi edustaa Lahdessa innovointia, ESS 

19.10.2016 Uutta tutkimustietoa Vesijärven ulkoisesta kuormituksesta, Uusi Lahti 

nro 7/2016 Särki on kuuminta hottia Lahdessa, Suomen kalastuslehti 

15.11.2016 Vesijärven kosteikot määräaikaishuollossa, ESS 

23.11.2016 Kosteikot ja laskeutusaltaat määräaikaishuollossa, Seutuneloset 

15.2.2017 Vesijärven hoitokalastussaalis yli 100 000 kiloa, Uusi Lahti 
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22.2.2017 Ruokoa voi niittää talvellakin, Hollolan Sanomat 

3.3.2017 Kymijärvi välttävässä kunnossa, ESS 

31.3.2017 Vesijärveen laskettiin 47 000 taimenen mätijyvää, ESS 

5.4.2017 Ojanpohjasuodatin ottaa liukoista fosforia kiinni, Päijät-Häme 

30.4.2017 Hyvä kosteikko palvelee vesiensuojelua ja riistanhoitoa, ESS 

7.5.2017 Päijät-Hämeen vesienhoitohankkeille tukea, ESS 

24.5.2017 Vesijärvisäätiön jakamat avustukset, Viikon viestit -palsta,  Uusi Lahti 

24.5.2017 Kirkkaasti kirkastuneen Littoistenjärven esikuvia löytyy Päijät-Hämeestä, ESS 

31.5.2017 Vesijärvi tuli tutuksi (Paimelan päiväkodin luontoretki), Uusi Lahti 

9.6.2017 Vilkas seurantakesä edessä Vesijärvellä, Päijänteen lehti 

vk 24/2017 Vedenlaadun puolesta Vesijärvi sopisi hyvin kalastusmatkailuun, Lahden seu-

dun uutiset 

vk 24/2017 Vesijärven kaikkia mahdollisuuksia ei vielä ole ymmärretty , Lahden seudun 

uutiset 

11.6.2017 Vesijärvi-ristikko, ESS, julkaistu myös lehdissä Uusi Lahti ja Setuneloset 

14.6.2017 Nuoriso voi napata torstaina kilon painoisia kaloja Pikku-Vesijärvellä, ESS 

14.6.2017 Tunnustusvaroilla petokaloja Vesijärveen, Päijät-Häme 

17.6.2017 Taimenia Vesijärveen ja kirjolohia Pikku-Veskuun, Uusi Lahti  

28.6.2017 Pienikin teko on tärkeä, Uusi Lahti 

19.7.2017 Vesijärven kalat syynissä, Uusi Lahti 

19.7.2017 Lahdessa selvitetään Vesijärven, Kärkjärven ja Sylvöjärven kalastoa, ESS 

16.8.2017 Vesijärven hoitotoimet voi katsoa kootusti,  ESS 

23.8.2017 Vesijärvi kuhisee hyviä tekoja (karttapalvelu), Uusi Lahti 

13.9.2017 Vesijärven hoitotiedot kartalle, Päijät-Häme 

 

Blogit:  

11.1.2016 Hulehaitat kuriin, Heikki Mäkinen 

18.1.2016 Enonselän syvänteiden hapetus puree?, Kalevi Salonen  

25.1.2016 Enonselkä kuntoon lämmönsäätelyllä?  Kalevi Salonen  

1.2.2016    Viheralueet ovat kestävin keino hulevesien vähentämiseksi, Heikki Setälä ja 

Marjo Valtonen 

17.2.2016  Viisasta veden käyttöä, Henna Ryömä 

29.2.2016  Teekkarit särjen asialla, Irma Peltola 

10.3.2016  Talkoiden konkarit, Anne-Mari Räihä ja Irma Peltola 

5.4.2016    Järven tärkeä eläinplankton, Kirsi Kuoppamäki 

11.4.2016  Hyödynnetään Vesijärven kunnostamisessa petokalojen ilmainen ekosystee-

mipalvelu! Matti Kotakorpi 

18.4.2016  Enonselällä poikkeuksellisen paljon kuoretta, Tommi Malinen  

22.4.2016  Kymmenen kysymystä kosteikoista, Maija Venäläinen 

25.4.2016  Mistä johtuvat Vesijärven syksyiset piileväkukinnat? Juha Keto 

16.5.2016  Ensimmäinen Vesijärvi-blogini, Tom Jilbert 

18.5.2016  Virojoki talkoovoimin kuntoon! Ilkka Vesikko 

29.6.2016  Sedimentaatiomittausta Elonselällä, Juha Niemistö 

26.9.2016  Melkein aina järvellä, Irma Peltola 

17.10.2016  B2B myynnistä varainhankintaan, Anu Isojärvi 



31 
 

24.10.2016  Niittojäte levisi mainiosti peltoon, Irma Peltola 

1.11.2016  Vesikasvit kirkastavat vesistöjä, Leena Nurminen  

16.11.2016 Sosiaalinen media vesistötyössä, Anne-Mari Räihä ja Irma Peltola 

13.1.2017 Verkostoitumisessa on voimaa, Liisa Hämäläinen 

8.2.2017  Petokalaistutuksen Vesijärven hoitotyössä, Matti Kotakorpi 

17.2.2017 Planktondramatiikkaa järviekosysteemiteatterissa, Kirsi Kuoppamäki 

6.3.2017 Pienin askelin kohti suurempia vesistötekoja Leena Lahdensivu-Korhonen 

20.3.2017 Enonselkä säilynyt kuorevaltaisena Tommi Malinen  

4.6.2017 Happiolojen vaikutus Enonselän järvisedimentin mikrobiomiin ja biohajotuk-

seen – havaintoja kokeellisen tutkimuksen kautta, Pauliina Salmi 
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Liite 5. Kuvaus hankkeen toteutumisesta / Kanta-Häme 
 

Syyskuu 2015 

Yhteisillä aalloilla –hanke alkoi vauhdikkaasti Lasten maatalousnäyttely Mansikissa Jokioisilla 

5.9., jossa lapset saivat tutustua pinnan alaiseen maailmaan ötökkä- ja kasvimaljan sisältöä 

tutkien ja Onni-Monnin kanssa piirtäen ja värittäen. Tulevaa suunniteltiin ahkerasti ja Hä-

meenlinnan vesi ja luonto –teemavuoteen saatiin hyviä sisältöjä. Samoin Kutalanjoen kun-

nostussuunnitelmaa päästiin toteuttamaan, kun Hamkin kestävän kehityksen opiskelijat ra-

kensivat jokeen kaksi kutusoraikkoa syyskuun lopulla. Koko perheen raputapahtuma järjes-

tettiin Hauholla 17.9. yhteistyössä Hauhon kalastusalueen kanssa ja Janakkalan Suojärven ti-

laan käytiin tutustumassa suojeluyhdistyksen kutsusta.  

Lokakuu 2015 

Lokakuu alkoi Kutalanjoen elinympäristökohteiden viimeistelyllä. Aseman koululla Urjalassa 

opetimme 6.10. kalankäsittelyä vitos-kutos -luokkalaisille yhdessä Hämeen kalatalouskeskuk-

sen ja Hämeen lähikalapiiri –hankkeen kanssa. Aikuisille suunnattuja kalankäsittely/kalaruoka 

–kursseja järjestimme Hauholla, Turengissa, Hämeenlinnassa, Iittalassa ja Hattulassa yhdessä 

Hämeen lähikalapiiri –hankkeen kanssa. Kurssit olivat suosittuja ja täyttyivät nopeasti ja niitä 

toivottiin lisää, koska vain murto-osa halukkaista voitiin ottaa kurssille. Saidan Tulet –

tapahtumassa 10.10. keräsimme osallistujilta lupauksia vesien hyväksi ja lähetimme lupaus-

lyhdyt sitten Mommilanjärven pimenevään iltaan. Hoitokalastustalkoita järjestimme Loppi-

järven luusuaan lokakuussa kolme ja Hamkin kestävän kehityksen opiskelijat sekä Hyrian kok-

kiopiskelijat kauhoivat avorysistä särkeä tuhansia kiloja ja jatkojalostivat sitä myös ihmisra-

vinnoksi. 

Marraskuu 2015 

Viimeinen hoitokalastusponnistus tehtiin hyrialaisten kanssa 2.11. ja aloitettiin K-kalapäivän 

valmistelut. Parolan yläasteella opetimme 9A –luokkalaiset valmistamaan hauki- Wallenberg 

–pihvejä ja tekemään särkisipsi –tapaksia. 14.11. kalapäivässä nuoret sitten kokkasivat pihve-

jä ja maistattivat särkeä lähes 600 ihmiselle ja päivä oli täydellisen onnistunut. Ekokumppa-

neille esittelimme hankettamme 4.11. ja Alajärviaktiivien kanssa kokoustettiin suojeluyhdis-

tyksen perustamisesta 6.11. Hippaloiden suunnittelupalaverissa ideoitiin järviteemaa 9.11. ja 

kalastusaluepäiville Jämsään matkattiin 18.11. Koska hankkeen budjetti on tiukka eikä osto-

palveluihin ole resursseja, päätettiin yhteistyötä sidosryhmiin aktivoida. Kävimme Kanta-

Hämeen alueen kalastusalueiden varsinaisissa kokouksissa esittelemässä hankkeen toimintaa 

ja yhteistyömahdollisuuksia. Vanajanselän, Hauhon ja Hämeenlinnan kalastusalueet lähtevät 

kaikki yhteistyöhön mukaan ja rakennamme yhteistyössä kalaruoka/kalankäsittelykursseja 

alueella tänä vuonna. Myös esim. perhepilkkipäiviä, lasten ja nuorten onkitapahtumia sekä 

koulu- ja päiväkotitapahtumia tehdään yhdessä. Info- ja keskustelutilaisuus ”Järvitärskyt” jär-

jestettiin 26.11. hotelli Vaakunassa Hämeenlinnassa. 

Joulukuu 2015 

Joulukuu alkoi kovalla vapaaehtoisponnistuksella Sääjärven ojalla Janakkalassa, jossa joukko 

vapaaehtoisia kestävän kehityksen opiskelijoita ja Hämeen kalatalouskeskuksen väki teki rei-

tille viimeisen purokunnostuksen. Tulevan kesän tapahtumien suunnittelu jatkui ja Kestävän 

kehityksen opiskelijoiden kaksi ensimmäistä blogia julkaistiin. 
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Tammikuu 2016 

Yhteisillä aalloilla –hankkeen ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran tammikuun 15. 
päivä Myllyn kuppiin ja kakkuun. Kokouksessa keskusteltiin aktiivisesti ja ohjausryhmäläiset 
antoivat hyviä suuntaviivoja ja käytännön vinkkejä hankkeen toimintaan. Luonto ja vesi tee-
mavuoden avajaisissa olimme verkostoitumassa ja legendaarisen Vanaja-kairan tekijän, Reijo 
Aaltosen kanssa aloitettiin Vanajakairanäyttelyn suunnittelu. Hän lahjoittaa kaikki vanaja-
kaira-mallit näyttelyä varten ja myöhemmin se siirretään Suomen järvikalastusmuseon koko-
elmiin. 
 

Helmikuu 2016 
 

Tammikuun kovien pakkasten jälkeen starttasivat pilkkipäivät. Hauhon perhepilkkipäivää vie-
tettiin Lautsiassa 13.2. Paikalla oli noin 30 ahkeraa kalastajaa vauvasta vaariin. Mannerheimin 
lastensuojeluliiton perhepilkkipäivä oli 21.2. Heinunlahdella Vanajavedellä. Tilaisuuden suo-
sio yllätti kaikki, kun jäälle piti kairata reikiä yli sadalle osallistujalle. LounaPlussan kanssa 
neuvoteltiin hankeyhteistyöstä ja sovittiin jatkotoimista. Hämeenlinnan kirjastoon kokosim-
me Vanajaveden valuma-alueen latvajärviä esittelevän valokuvanäyttelyn osana luonto ja ve-
si –teemavuotta ja olimme esittelemässä hankettamme kaupungin kirjastossa 16.2. Renkajo-
ella Hiitan myllypadolla aloitettiin kosken ennallistamistöiden kuvaukset. Hanke dokumentoi 
kosken ennallistamisen työvaiheet ja koostaa siitä noin 4 minuutin esityksen.  

 
Maaliskuu 2016 
 

Kanta-hämäläiset suuntasivat 7.3. Vesijärven Kajaanselälle tutustumaan talviniittoon, jota 
suoritti Hot Mill Oy Argo 8x8 amfiajoneuvolla. Täältä matkasimme Siikaniemeen tutustumaan 
talvinuottaukseen. Toimenpiteen tarkoituksena on hoitokalastus ja särkiä myös merkittiin 
nuolimerkein ja päästettiin takaisin veteen. Merkkipalautusten avulla voidaan mm. seurata 
särkien liikkeitä ja reviirien kokoa. Saalis oli noin 300 kg särkikalaa, kuoretta ja pientä ahven-
ta. Paikalla oli myös Ylen alueuutiset.  
 
Talvikalastus jatkui 8.3. Iittalassa Jalavanniemessä päiväkoti Peukaloisen n.50 innokkaan pilk-
kijänalun kanssa. Seuraavana päivänä toimme Sairion, Tarvasmäen ja Solvikin päiväkotien es-
karit Hämeenlinnan Katumajärvelle kaloja narraamaan. Aurinko paistoi ja ahvenia nousi run-
saasti. Joentaan koululaiset saivat myös nauttia kauniista talvipäivästä Kesijärvellä 15.3.  
 
Vesijärvellä aloitimme talviniittojen dokumentoinnin 11.3., jossa kuvasimme koneellista niit-
toa ja talkoolaisten ahkerointia. Myöhemmin palaamme kuvaamaan vielä kaislan pakkausta 
jatkokäsittelyä varten. Hanketreffeillä Tammelassa esittelimme Yhteisillä aalloilla hanket-
tamme ja verkostoiduimme muutaman lounais-hämäläisen hankkeen kanssa. Päivän päät-
teeksi kartoitimme alueen tarpeita ja tämän pohjalta ideoimme uusia toimenpiteitä. Maalis-
huhtikuun vaihteessa osallistuimme ympäristökasvattajien verkostotapaamiseen Lahdessa. 
Tilaisuudessa oli paljon osallistujia Päijät-Hämeestä ja Kanta-Hämeenkin puolelta ja sovimme 
yhteistyöstä mm. Lahden ympäristöpalvelujen kanssa.  

 
Huhtikuu 2016 
 

Huhtikuussa saatiin oppia vieraslajikoulutuksessa ja tulevan kesän torjuntatalkoita lyötiin luk-
koon. Koru kuin Vanajavesi –Designkilpailua markkinoitiin Hamkin opiskelijoille 26.4. Visamä-
essä. Tulevan syksyn ympäristökasvatusseminaarin valmistelut aloitettiin myös huhtikuun lo-
pulla Lahden ympäristöpalvelujen kanssa. 
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Toukokuu 2016 
 

Toukokuun alku valmisteltiin tulevaa ja kuun puolivälistä alkoi varsinainen tapahtumarumba. 
Lauantaina 14.5. pidimme infotelttaa Alvettulan toukomarkkinoilla. Ihmiset pääsivät tutus-
tumaan veden pieneliöihin ja kotimaisiin kaloihin teltallamme ja jaoimme tietoa vesien tilasta 
ja siitä, miten jokainen voi itse siihen vaikuttaa. Omaa toimintaansa jokainen pääsi arvioi-
maan Yhteisillä aalloilla –hankkeen Hämeen vesien suojeluvinkit vihkosen avulla. Sunnuntai 
vierähti Kuokkalan koskella kevään toutaimen nousua kartoittaessa ihmisiä haastatellen. Tiis-
taina ja keskiviikkona (17. ja 18.5.) ahkeroivat Kutalan päiväkodin lapset jättipalsamin kitken-
tätalkoissa Idänpään uimarannan tuntumassa Hämeenlinnassa. Perjantaina 20. päivä narrat-
tiin ämpärillinen särkikaloja Aulangon tekosaarten rannasta Sairion päiväkodin eskareiden 
kanssa ja lauantaina 21. päivä ahkeroitiin Hämeenlinnan Ladun ja Visamäen asukasyhdistyk-
sen kanssa vieraslajitalkoissa Vanajaveden rannassa. Työt Kutalanjoella jatkuivat päiväkodin 
vanhempainyhdistyksen retkipaikkatalkoilla jo sunnuntaina. Myös onkitapahtumat jatkuivat 
sunnuntaina ja maanantaina, kun Kuhaveljien, Hämeenlinnan kalastusalueen ja Hämeen kala-
talouskeskuksen järjestämät onkipäivät täyttivät linnan rannan kalastajista. Sunnuntaina las-
ten ja nuorten onkipäivä kokosi muutaman kymmenen kalastajaa ja kehitysvammaisten on-
kipäivässä maanantaina oli mukana peräti kaksi ja puolisataa innokasta kalan narraajaa. Päi-
vän kruunasi upea sää ja niin herkullinen kalasoppa! 
 
Keskiviikkona 25.5. Kutalanjoen jättibalsamin kitkentätalkoissa hihansa käärivät Ortelan ah-
kerat alakoululaiset ja torstaina 26. päivä tutkittiin vesiluontoa Eteläisten päiväkodin eskari-
ryhmä Helmiäisten kanssa. Lauantaina 28.5. järjestimme koko perheen Vesitärskyt Liesjärven 
Korteniemessä yhdessä Liesjärven suojelu Ry:n kanssa. Ohjelmassa oli mm. ongintaa, melon-
taa ja vesinäytteiden tutkimista. Sunnuntaina 29. päivä vietettiin Mannerheimin lastensuoje-
luliiton vaunurallia Aulangon ulkoilumajan tuntumassa ja tilaisuus keräsi toistasataa perhettä 
keväiseen luontoon. 

 
Kesäkuu 2016 
 

Torstaina 2.6. Hämeenlinna kokosi kaiken kansan yhteen juhlistamaan Vihervuoden pääta-
pahtumaa ja Hämeenlinnan kaupungin Luonto ja vesi -teemavuoden kesän avajaistapahtu-
maa. Olimme torilla info-teltaltamme esittelemässä omia latvavesiämme sekä maailman ve-
sivarantoja ja Onni-Monnin bongasi kauppakeskus Goodmanissa. Kesäkuun toinen viikko vie-
rähti osin Lappeenrannassa vesistökunnostusverkoston vuosiseminaarissa, josta saimme yh-
teistyöverkoston vahvistamisen lisäksi painavaa tietoa esim. kosteikoista ja virtavesien kun-
nostuksesta. Renkajärvi Tourilla (pyöräretki) jaoimme infoa lauantaina 11.6. Tilaisuuden suo-
sio yllätti ja esitteet jaettiin lähes viimeistä myöten. Tapahtuma järjestettiin nyt ensimmäistä 
kertaa ja se saa jatkoa heti ensi kesänä. 13.6. kokoonnuimme Kasvua Hämeessä kutsumaan 
Hämeen ympäristöhankepalaveriin ja sen jälkeen palaveerasimme vielä Yhteisillä aalloilla –
hankkeen tiimillä. 
 
14. päivä tiistaina koulutimme Kanta-Hämeen kuntajohtajia ja maakuntajohtoa kotimaisen 
kalan käyttäjiksi. Petäyksen rannassa opetimme kalanfileointia ja tämän jälkeen valmistivat 
osallistujat kolmen ruokalajin lounaan. Aamupäivä sujui hienosti ja puolen päivän jälkeen 
nautimme maukasta kuhakeittoa, salaattia ja paistettua ahvenfilettä Vanajanselän pysähdyt-
tävässä maisemassa. Keskiviikko vierähti Lahdessa Vesijärviviikon ohjelmasuunnittelu –
palaverissa. Tiistaina 21. päivänä tutustuivat hamkilaiset Vanajaveden reittiin kirkkoveneellä 
Virvelistä Mierolaan ja takaisin. 

 
 
 

http://www.hameenlinna.fi/Kaupunki-info/Viestinta/Tapahtumakalenteri/Vihervuosi-2016--paatapahtuma/
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Heinäkuu 2016 
 

Heinäkuussa järjestettiin isosorsimotalkoot Lehijärvellä yhdessä suojeluyhdistyksen kanssa. 
Toinen Lehijärven suurista isosorsimoesiintymistä peitettiin kokeiluluontoisesti kestopeitteil-
lä, jotta kasvustot saataisiin hävitettyä helpommin ja estettyä sorsimon leviäminen. Heinä-
kuussa vietettiin myös kesälomaa! 
 

Elokuu 2016 
 

Elokuu alkoi vauhdikkaasti Hippaloilla, jossa torstaina ja perjantaina 4. ja 5. päivä vedimme 
kalankäsittelytyöpajat. Siellä lapset ja vanhemmat oppivat fileoimaan ahvenia ja kurssin päät-
teeksi vielä herkuteltiin friteeratuilla ruodottomilla fileillä. Perjantai- iltana järjestimme lisäksi 
lasten onkitapahtuman yhdessä kuha-veljien kanssa. Lauantaina ja sunnuntaina olivat vuo-
rossa vedentutkimuspajat. Lapset pyydystivät planktonhaaveilla eliöitä näytepurkkeihinsa ja 
kiikuttivat ne sen jälkeen laboratorioomme, jossa sitten tutustuttiin erilaisiin pieneliöihin 
mikroskopoiden. Lopuksi käytiin vielä läpi ravintoverkkoa. Vedentutkimuspajat olivat koko 
Hippaloiden suosituimmat  työpajat. 
 
Maanantaina 8. päivä järjestimme rantatapahtuman Harvialan asukasyhdistyksen kanssa. Oh-
jelmassa oli onkikilpailu lapsille, infotelttamme, Onni-Monni, makkaraa, pullaa ja virvokkeita. 
Osallistujia oli runsaasti ja tapahtuma onnistunut. Keskiviikko 10. päivä matkasimme vanhus-
leirille Loimalahteen Alajärven rannalle. Kerroimme leiriläisille työstämme ja keskustelimme 
heidän nuoruusvuosiensa vesien käytöstä ja kokemuksista. Lopuksi askartelimme yhdessä lu-
pauslyhtyjä, jotka kovan tuulen takia aseteltiin sisälle tunnelmaa antamaan. Iltapäivällä oli 
vuorossa Hoivia-koti, jossa aluksi näytimme vanhuksille vanhoja valokuvia ja filmin Vanajave-
den tulvista. Kerrottuamme työstämme polveili keskustelu sen jälkeen kalapullien teosta ke-
vättulviin kaupunkialueella.  
 
Perjantai rakennettiin Elomessujen osastoa ja 12.-13. päivä la-su menikin sitten messuilla yh-
dessä Lammin biologisen ja Hämeen virkistysalueyhdistyksen kanssa. Lauantaina organi-
soimme vielä rapumaakuntajulistuksen ja rapukuninkaallisen kruunauksen. Julistuksen teki 
Vanajavesisäätiön hallituksen pj. Aarne Kauranen ja opetusministeri Sanni Gran-Laasonen 
kruunasi uuden kuninkaallisen, MTK Hämeen toiminnanjohtaja Päivi Rönnin.  
 
Tiistaina 16. päivä kävimme katsomassa hankkeen vieraslajin torjuntakokeilua Lehijärvellä, 
jossa isosorsimoesiintymä on peitetty pressuilla. Nähtäväksi jää, kuoleeko juurakko pimeässä, 
maanpäällinen lehdistö oli jo lupaavan ruskeaa. Keskiviikkona tehtiin Yle Hämeenlinnan Timo 
Leponiemen kanssa paikallisuutisiin TV:seen ja radioon juttua Vanajaveden tilan historiasta ja 
nykypäivästä yhdessä Reijo Oravaisen kanssa. 
 
Torstai 18. päivä oli melkoisen vauhdikas, kun osana Vesijärviviikkoa järjestimme yhdessä 
Lahden kaupungin, LUMA –keskuksen ja Yhteisillä aalloilla -hankkeen kanssa Mukkulan kou-
lun 6. ja 7. –luokkalaisille ”pinnan alla” –toimintapäivän. Luokat kiersivät rastilta toiselle tu-
tustuen pohjaveden muodostukseen, veden tutkimukseen, pohjaeläimiin ja kaloihin. Päivän 
aikana radalla kävi yhteensä kahdeksan luokkaa. 
 
Perjantai meni kalastusvälineiden huollossa ja lauantaina tutustuimme ensin Hollolan järvika-
lapäivään ja illalla antoi 130 ihmistä lupauksen Alasjärven hyväksi ja lähetti sen tuikkuveneel-
lä järvelle Tervassa tapahtuu venetsialaisissa Tervakoskella. Seuraavana perjantaina oli sitten 
VVK:n päätapahtuman vuoro. Osallistuimme puistojen yöhön osana taiteiden yön tapahtu-
mia. Terveyskeskuksen sillan alla meillä oli pinnan alla –klassinen tanssiesitys, jossa pääosas-
sa olivat vesikirput ja hankajalkaiset. Projektorilla heijastimme elävää kuvaa sillan holvikaa-
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reen ja klassinen musiikki täytti tilan. Meillä oli myös lupausteltta, jossa ihmiset rakensivat 
ötökkäpinssejä ja lähettivät lupauslyhtyjä pimenevälle järvelle. 
 
Maanantaina 29. päivä aloitimme Varikonniemen historiakuvaukset Sahanniemen ajalta. Ta-
rinankertojana oli vanha herra Eero Vuorinen, joka 20 –luvulla vietti paikassa lapsuutensa. 
Keskiviikkona kartoitettiin Lehijärvellä isosorsimoesiintymiä ja keskusteltiin tämän vieraslajin 
torjuntayhteistyöstä Panssariprikaatin kanssa.  

 
Syyskuu 2016 
 

Hankkeen ohjausryhmä kokoontui Visamäessä 1.9. Hankkeen etenemisestä käytiin vilkasta 
keskustelua ja samalla todettiin sen etenevän suunnitellusti. Isosorsimokartoitusta jatkettiin 
nyt Lehijärvellä ja yläkoululaisten seikkailupäivämaastoon tutustuttiin Evon maisemissa Ham-
kin opiskelijoiden kanssa. Lammin biologisen tiedepolulla avustimme mobiiliradan sisältöku-
vauksissa yhdessä Hyrian media-assistentti –opiskelijoiden kanssa. 
Vanajavesi sävelin konsertti järjestettiin Hotelli Aulangolla perjantaina 9.9. Tilaisuus oli läm-
minhenkinen, kun ihmiset nauttivat hyvästä ruuasta, seurasta ja Vanaja big bandin klassik-
kosävelmistä syksyisessä maisemassa. 
 
Lauantaina 10.9. pääsi maatalousnäyttely Mansikissa Onni-Monniin tutustumaan yli 5500 las-
ta ja seuraavalla viikolla 650 kasiluokkalaista ratkoi eroosio-ongelmia kanssamme 4H –päivillä 
Ahvenistolla. Kutalanjoella tehtiin mielenkiintoinen projekti, kun sähkökoekalastuksen yhtey-
dessä siirrettiin Myllyojasta Kutalaan joukko taimenen poikasia ja otettiin niistä vielä DNA –
näytteetkin. 
 
21.9. järjestimme koskikunnostustalkoot Renkajoen Hiittankoskessa. Joukko Hamkin kestä-
vän kehityksen opiskelijoita teki kutusoraistuksia Hämeen kalatalouskeskuksen Tomi Rannan 
johdolla. Talkoot myös kuvattiin dvd-taltiointia varten. Nummen koulun ongintapäivässä 
22.9. oli mukana peräti 80 lasta ja vanhempaa. Ylimääräisiä apukäsiä saatiin Hämeenlinnan 
kalastusalueen aktiiveilta ja Kuhaveljiltä. Seuraavana päivänä meillä oli oman porukan isosor-
simon kitkentätalkoot Lehijärvellä. Kuun lopussa osallistuttiin vielä Pirkanmaan ympäristö-
kasvatuspäiville Virroilla ja jatkettiin Varikonniemen DVD –kuvauksia. 

 
Lokakuu 2016 
 

4.10. järjestimme ympäristökasvatuspäivät Hämeenlinnassa yhdessä Hml:n ja lahden kau-
punkien kanssa. Aamupäivällä lahtelaisvieraat tutustuivat metsäeskaritoimintaan Solvikin ko-
taryhmän opastuksella ja luokattomaan yläkouluun Hätilässä. Iltapäivällä täyttivät Kanta- ja 
Päijät-Hämeen ympäristökasvattajat Wetterin auditorion, jossa kuultiin ajankohtaisia esitel-
miä ympäristökasvatuksen saralta, mm. WWF:n ympäristökasvattaja Essi Aarnion esitys ”mitä 
tulevaisuuden ympäristökasvatus tarvitsee.” 
 
Seuraavana päivänä osallistuttiin kalataloustyöryhmän kokouksessa Tampereella pohtimassa 
uusien kalatalousalueiden maantieteellisiä rajoja ja 6.10. järjestimme koko Vuorentaan kou-
lun ympäristöpäivän. Vilskettä riitti, kun lapset tutustuivat pohjan ja veden eläviin luokka ker-
rallaan. DVD –kuvauksia jatkettiin Varikonniemessä ja 8.10. keräsi MLL:n lystilauantai perheet 
yhteen Lammilla. Meidän pisteellämme lapset saivat tunnistaa kaloja, onkia ja rakentaa omat 
vesiaiheiset pinssit. Illalla osallistuttiin varamiehityksellä vielä Saidan tulet ulkoilutapahtu-
maan Mommilanjärvellä. 
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Lokakuun lopulla 25.10. toteutui Hamkin kestävän kehityksen opiskelijoiden rakentama ja to-
teuttama mobiiliseikkailurata Evolla, jossa Hakkalan koulun kasiluokkalaiset kiersivät metsissä 
ja rannoilla ratkoen erilaisia luontotehtäviä. Päivä oli sateisesta ja kylmästä säästä huolimatta 
erittäin onnistunut ja erilainen koulupäivä. Heti seuraavana päivänä järjestimme Hirsimäen 
eskareille  ja alaluokille luontopäivän Alajärven rannalla, jossa lähes sata lasta oppi tunnista-
maan kotimaisia kaloja ja tutustui ravintoketjuun.  

Marraskuu 2016 
 

Marraskuun alussa esittelimme yhteisillä aalloilla –hankkeen tapahtumia ja toimintaa Vana-
javesisäätiön hallitukselle ja torstaina 3.11. tutustuivat Visamäen päiväkotilaiset kaloihin Va-
najan rannassa. Lauantaina 5.11. matkasimme Lyseon riista- ja kalakurssilaisten kanssa hoito-
kalastustalkoisiin Loppijärven luusuaan. Perillä odottikin varsinainen Pietarin kalansaalis, kun 
ensimmäisestä avorysästä pojat nostivat yli neljä tonnia kalaa veneeseen. Hikisen urakan jäl-
keen opettelimme vielä särjen perkuuta purkkikalaksi. Kotiin vietäväksi jokainen perkasi pus-
sillisen kalaa ja sai kalaruokaohjevihon. Keskiviikkona 9.11. osallistuttiin GoHäme –
tapahtumaan Hämeen linnassa ja torstaina oli vesijaoston kokous. Tiistaina 15.11. oli ulko-
luokka –hankkeen infotilaisuus ja lauantaina järjestimme järvitärskyt Lounais-Hämeessä yh-
dessä järviensuojeluyhdistysten kanssa. Päivän aikana kiersimme kymmenkunta toimenpide-
kohdetta, joissa tutustuimme mm. lasketusaltaisiin, kalkkivaluntakenttään, kalateihin jne. 
Mukana oli kolmisenkymmentä asiasta kiinnostunutta. Maanantaina 21. päivä järjestimme 
kalankäsittely ja –kokkauskurssin Tervakoskella ja tiistaina kerroimme kuulumisia Vanajanse-
län kalastusalueen varsinaisessa kokouksessa. 24.11. oli vuorossa Järvitärskyt Hämeenlinnas-
sa ja tilaisuudessa kerrottiin mm. uusista kalastusalueista ja uudesta kalastuslaista. Paikalla 
oli yli 30 suojeluyhdistysten ja osakaskuntien aktiivia. Perjantaina 26.11. tutustuimme Kuitti-
lankosken upeaan pohjapadolla varustettuun uuteen kalatiehen ja taimenen elinympäris-
töön. Ennen kuun vaihdetta osallistuimme vielä Hauhon ja Lopen kalastusalueiden varsinai-
siin kokouksiin. 

 
Joulukuu 2016 
 

Joulukuu starttasi Hiittan koskikunnostus –videon tekstien hiomisella, äänityksellä ja editoin-
nilla. 7.12. pidimme kalan käsittely- ja kokkauskurssin Hauholla ja 8.12. tutustuimme laskeu-
tusaltaisiin samalla suunnalla. Hiittan patovideo sai ensi-iltansa Hamkin biotalouden tutki-
musyksikön tapaamisessa 9.12. Maanantaina 12.12. pidimme kalakurssin Hämeenlinnassa ja 
keskiviikkona 14.12. Iittalassa. Siinä välissä 13. päivä osallistuimme luonto- ja vesi teemavuo-
den päätöstilaisuuteen Hml:n raatihuoneella. 15.12. pidimme hankepalaveria Lahdessa ja il-
tapäivällä osallistuimme matkailun hanketreffeille samoin Lahdessa. 

 
Tammikuu 2017 
 

Tammikuun alku suunniteltiin vuoden toimintoja ja kontaktoitiin yhteistyökumppaneita. Vesi-
jaostolle kerroimme hankkeen toimista ja suunnitelmista 25.1. ja Vesistökunnostusverkoston 
talvipäivään suunnistimme Lahteen seuraavana päivänä.  

 
Helmikuu 2017 
 

Renkajärven suojeluyhdistyksen vuosikokouksessa 4.2. pidimme esitelmän aiheesta Renkajo-
en virkistyskäyttö ja aihe herätti paljon keskustelua. 11.2.Hauhon Ilorannassa perhepilkkipäi-
vä keräsi taas suuren osallistujajoukon ja lapset saivat upeita kokemuksia, kun ahvenia nousi 
jään alta runsaasti. Myös lyseon riista- ja kalakurssi osallistui tapahtumaan. 13.2. palaveera-
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simme Metsähallituksen väen kanssa Hämeen luontokeskuksessa ja suunnittelimme kevään 
tapahtumia lounais-hämäläisille lapsille.  
Hankkeen ohjausryhmä kokoontui Lahdessa 15.2. Katumajärven suojeluyhdistyksen 30 –
vuotisjuhlia suunniteltiin samalla viikolla ja sunnuntaina 19.2. olimme järjestämässä Manner-
heimin lastensuojeluliiton perhepilkkipäivää Heinunlahdella Iittalassa. 20.2. pilkittiin Ylen 
toimittajan kanssa ja kokattiin herkullisia särkihampurilaisia uutiskatsojien iloksi. Tarttilan 
koulun pilkkipäivä järjestettiin Sääksmäellä 22.2. ja Kormun koulu narrasi ahvenia Lopen Kesi-
järvellä 28.2. 

 
Maaliskuu 2017 
 

Sää jatkui talvisena myös maaliskuulle ja näin kestäviä jäitä hyödynnettiin tehokkaasti koke-
mukselliseen oppimiseen. 6.-9.3. käytiin talvikalassa Tuomelan, Joentaan ja Alvettulan koulu-
laisten sekä päiväkoti Tiitiäisen ja Alvettulan eskareiden kanssa. Solvikin ja Tarvasmäen eska-
rit vietiin pilkille Katumajärvelle 13.3. Isosorsimon hävityskokeilua jatkettiin talvisella pressu-
tuksella ja sitä oli seuraamassa myös YLE radio ja TV. Pressutusta jatkettiin vielä seitsemänä 
päivänä 15.3.-12.4. Loimijokiryhmän kokous oli Jokioisilla 14.3. ja Itämeritilaisuutta juonsim-
me Hml:n kirjastolla 16.3. Ryttylän koululaiset saivat kalankäsittelyoppia 17.3. ja opettajain-
huoneessa maisteltiin sitten maukkaita kolmosluokkalaisten fileoimia ja friteeraamia ahve-
nia. Maaseuturahoitusseminaariin osallistuimme 22.3. Hämeenlinnassa ja vesijaosto kokoon-
tui 29.3. 30.3. osallistuimme Tulevaisuuden vesitalousratkaisut –seminaariin Eurassa. 

 
Huhtikuu 2017 
 

5.4. osallistuttiin luontomatkailutapahtumaan Evolla ja 6.4. Rural Finland aluetapahtumaan 
Riihimäellä. 23.4. osallistuimme hoitorysien laskutalkoisiin Äimäjärvellä ja 27.4. maiseman-
hoitotalkoisiin Loppijärvellä. 26.4. oli vesinäytesalkkukoulutus Tampereella. Rysät koettiin 
ensimmäisen kerran 28.4. kestävän kehityksen opiskelijoiden kanssa ja saalis oli melko niuk-
ka, muutama sata kiloa. 29.4. veimme ranskalaisen lukioluokan suomalaiseen luontoon Evon 
majavia ja muita ihmeitä katsomaan.  

 
Toukokuu 2017 
 

Toukokuu alkoi yhteisillä aalloilla –retkipäivillä, joissa lapset pääsivät tutustumaan vesiluon-
toon tieteen ja taiteen keinoin. Aloitimme Akaalta ja sen jälkeen suuntasimme Päijät-
Hämeeseen, jossa 9.-12.5. vierailimme Sysmässä, Padasjoella ja Hartolassa. Suomi 100 –
tapahtumaa, 100 lintua oli toteuttamassa koko VVK:n väki ja viidellä tornilla oli vilskettä 5.5. 
koko aamupäivän, kun koululaiset bongasivat ohjatusti lintuja ja ilmoittivat niitä sosiaalisen 
median kautta eteenpäin. Mukana oli myös YLE radio ja TV. MLL:n leikinpäivässä olimme 
mukana ötökkä- ja kalainfolla 13.5. Yhteisillä aalloilla retkipäivät jatkuivat Akaalla 15.5. ja ku-
haseminaariin Tampereella osallistuttiin 18.5. Kalatietokilpailu järjestettiin 21.5. linnanran-
nassa lasten onkipäivässä ja seminaarin koulun luontopäivä pidettiin seuraavana päivänä. 
Lounais-hämäläisille lapsille järjestimme retkipäiviä Hämeen luontokeskuksessa yhdessä 
metsähallituksen väen kanssa. Me pyydystimme lasten kanssa planktonia ja tutkimme sitä 
”laboratoriossamme” samalla kun opastuskeskuksen väki tutustutti lapsia suoluontoon näyt-
telytilassa. 23.-26.5. Kolmen päivän aikana pääsi kuusi luokkaa mukaan tapahtumiin. Kuun 
lopulla järjestimme vielä jättibalsamitalkoot Visamäessä Hml:ssa. 

 
Kesäkuu 2017 
 

Kesäkuu alkoi Hausjärven koulun vesiliikuntapäivänä, jossa oli mukana pari sataa lasta. 5.-
6.6. kehitimme luontotietouttamme ja sen soveltamista Ulos-Ut-Out –tapahtumassa Turussa. 
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10.6. kerroimme muovien haitallisuudesta vesiin Laurinmäen luontotapahtumassa ja Vesis-
tökunnostusverkoston vuosiseminaarissa Tampereella vierähti 12.-14.6. välinen aika. Lisää 
oppia saatiin vesisammalkoulutuksessa  15.-16.6. Yhteisillä aalloilla –hanketta esiteltiin SYKE-
läisille 20.6. ja isosorsimon pressutus jatkui vielä 21. ja 29.6. Lopen valkeat yöt –
tapahtumaan osallistuimme lapsille suunnitelluilla aktiviteeteillä. Vesitutkimusta tehtiin 
planktonhaaveilla, munamikroskoopilla ja Loppijärven kaloja tarkasteltiin akvaariossa. Me-
nossa mukana oli tietysti myös Onni-Monni. 

 
Heinäkuu 2017 
 
 Heinäkuun 12. päivä aloitettiin Vanajanselällä kuvaukset, joissa käytiin läpi kalastuksen val-

vontaa ja uuden kalastuslain soveltamista käytäntöön. 29.7. sai Kuumaa Huumaa –
tapahtuman yleisö arvuutella latvavesiemme vesinäytteitä ja samalla tutustua laajaan valu-
ma-alueeseemme. Myös akvaariorapumme herättivät suurta kiinnostusta ja samalla opittiin 
rapujen biologiaa ja rapuruton leviämisen ehkäisyä. 

 
Elokuu 2017 
 
 Elokuu alkoi täydellä höyryllä lastentapahtuma Hippaloiden valmisteluissa ja kemian pajam-

me pyörähtivät käyntiin torstaina 3.8. Ohjasimme nuoria kemistin alkuja neljän päivän ja 
kahdeksan työpajan ajan. Pajat olivat jälleen Hippaloiden suosituimmat. Lauantaina 5.8. jär-
jestimme myös Vanajavesikeskuksen vuoden päätapahtuman, Vesitorin ja Vanajavesi sävelin 
-konsertin, joka oli tällä kertaa siis lastenkonsertti. Elokuun toisella viikolla olimme mukana 
Lehijärven verkkokoekalastuksissa ja Kanta-Hämeen ympäristöystävällinen maatila valittiin ja 
mediatilaisuus pidettiin perjantaina 11.8. Tapahtuma pääsi myös Ylen TV 1. pääuutisiin seu-
raavalla viikolla. Viikonloppu vierähti Elomessuilla, jossa esittelimme toimintaamme ja opas-
timme kävijöitä vesiin liittyvissä kysymyksissä. Ruuhkaa riitti, kun kahden päivän aikana pai-
kalla kävi yli 47 000 ihmistä. Lauantai-iltana valitsimme myös Hämeen 2017 rapukuninkaalli-
sen Petäyksessä pidetyssä iltajuhlassa. Hämeen uusi rapukuningas vuonna 2017 on professo-
ri Juhani Honka.  

 
16.8. järjestimme Yhteisillä aalloilla –hankkeen ohjausryhmälle kesäretken, jossa tutustuim-
me Lammin biologisen aseman mobiililuontopolkuun, jonka rakentamiseen myös hank-
keemme osallistui. Esittelimme myös hankkeen laadullista onnistumista ja ohjausryhmä an-
toi oman arvionsa loppuraporttia varten. Rapukoulussa opeteltiin syömään rapuja ja tehtiin 
lyhyt radiotietoisku Ylelle ja lopuksi saunottiin. Perjantaina 18.8. järjestimme vammaisten 
onkipäivän Aulangon tekosaarilla ja lauantaina teimme hankeretken Littoistenjärvelle, jossa 
professori Jukka Heikkilä esitelmöi meille Littoisten kemikalisointiprojektista. Kävimme myös 
järven rannassa tarkastelemassa veden laatua ja leväkeräintä. Retkellä oli mukana kolmisen-
kymmentä vesiensuojeluaktiivia ja palaute tilaisuudesta oli erittäin positiivinen.  

 
Taimenen siirto –projekti jatkui Kutalanjoella yhdessä Hämeen kalatalouskeskuksen kanssa 
maanantaina 21.8. ja sähkökoekalastus antoi jo positiivisen signaalin edelliseltä vuodelta, 
kun potra vuoden ikäinen taimen saatiin haaviin. DVD –kuvauksia viimeisteltiin Varikonnie-
messä ja hankkeen tuloksia esiteltiin VVK:n arvovaltaiselle neuvottelukunnalle. Yhteisillä aal-
loilla –hankkeen viimeinen tapahtuma oli lauantaina 26.8., kun organisoimme Katumajärven 
suojelun 25 –vuotis –juhlatapahtuman Idänpään uimarannalla. Mukana oli suuri joukko yh-
teistyökumppaneita ja juhlan avasi europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. 
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Liite 6. Kuvaus hankkeen toteutumisesta / Päijät-Häme 
 

Alla kuvattujen toimenpiteiden lisäksi koko hankeajan tuotettiin yksi Puhdas Vesijärvi – sähköinen uutiskirje 
kuukaudessa (21  kpl)  sekä päivitettiin aktiivisesti I love Vesijärvi ja Vesijärvi puhtaaksi fb-sivuja sekä hank-
keen toiminnasta kertovilla uutisilla että jakamalla muiden vesienhoitoon liittyviä uutisia. Lisäksi kirjoitettiin 
muutamia blogeja sekä vastattiin yhteisillavesilla-blogin ilmestymisestä, tehtiin maksatushakemus ja osallis-
tuttiin ohjausryhmän kokouksiin.  

Lokakuu 2015 

Päijät-Hämeessä hanke alkoi lokakuussa, mutta koska alkuperäistä kustannusarviota oli tar-
peen supistaa, päädyttiin kirjaamaan tunteja hankkeelle vasta marraskuun alusta.  Lokakuus-
sa päivitettiin valokuva-aineistoa mm. näkösyvyyslevyn käytöstä ja vesinäytteiden otosta ja 
tehtiin esitettä Vesijärvestä. Tekijätaho JS Suomi kattoi omalla ilmoitusmyynnillään esitteen 
teon, joten siitä ei syntynyt kustannuksia. Esitettä jaettiin hanketilaisuuksissa Vesijärven alu-
eella.   
Käynnistettiin hankkeeseen palkattavan osa-aikaisen (20 % työaika) kala-asiantuntijan rekry-
tointi.   

Lokakuussa (29.10) järjestettiin Nastolan vesistö-info. Keskustelutilaisuus kunnantalolla kerä-
si paikalle 84 henkilöä ja tilaisuudessa virisi vilkas keskustelu.  

Marras-joulukuu 2015  

Hankkeeseen osa-aikaiseksi palkattavan kala-asiantuntijan tehtävään tuli kolme hakemusta, 
joista tehtävään valittiin FM Ilkka Vesikko. Hänen aloitettuaan täsmennettiin hankesuunni-
telmaa kalapuolen osalta. Suunniteltiin mm. erilaisia hoitokalastusesittelyjä, vähäarvoisen 
kalan nouto- tai jakotapahtumia, kala-aiheisia retkiä ja yleisötapahtumia. Suunniteltiin kala-
ruokakurssien sisältöä, hankittiin kurssille avustajia ja sovittiin kurssin aikatauluista. 

Viestittiin Hälvälän koulun 23.11. kalapäivästä ja tutustuttiin ao. toimintamalliin. Vesijärvi-
viikon 2016 sidosryhmätilaisuus pidettiin Lahdessa 24.11. ja siihen osallistui 19 henkilöä.    

Oltiin yhteydessä Nastolan, Asikkalan, Padasjoen, Hollolan ja Sysmän 4H-yhdistyksiin ja Päi-
jät-Hämeen kalatalouskeskukseen vesistöpainotteisen lasten ja nuorten ympäristökasvatus-
hankkeen käynnistämiseksi. Hanke täydentäisi Yhteisillä aalloilla –hankkeen Päijät-Hämeen 
osioita. Rahoitusta haettaisiin alueiden välisenä Leader-hankkeena Päijänne-Leaderiltä ja Et-
pähältä. Lisäksi tuettiin ensimmäisen hankesuunnitelmaversion sisällön suunnittelua. Han-
keaihiosta olivat kiinnostuneita 4H-Asikkala, -Hollola, -Padasjoki ja -Sysmä.   

Tammikuu 2016 

Teetettiin osana pyydystalkoita näkösyvyyslevyjä vesien tilan kansalaisseurannan käynnistä-
miseksi. Hot Mill Oy lahjoitti 100 kpl teräskiekkoja, jotka maalattiin ja niihin kiinnitettiin 6-8 
m pitkä naru. Näkösyvyyden mittauksen tehtiin ohjeet ja laadittiin lomake mittaustulosten 
kirjausta varten. Materiaalit laitettiin myös puhdasvesijarvi.fi -sivustolle. Levyjä jaettiin kiin-
nostuneille kevään, kesän ja syksyn tapahtumissa noin 40 kappaletta. Loppusyksystä odotel-
laan mittaustuloksia. Kokeilu kiinnosti laajemminkin, mm. Lappeenrannan seudulla on aiko-
mus tehdä vastaavaa työtä.  

Lahden seudulla järvistä tehdään runsaasti laadukasta vesistötutkimusta. Tutkijoita ja muita 
vesialan asiantuntijoita aktivoitiin kirjoittamaan yleistajuisia lyhyitä tekstejä, joissa he kerto-
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vat tuloksistaan tai työstään. Tekstit julkaistaan olemassa olevassa blogissa yhteisillavesil-
la@blogspot.fi. Hankkeessa ideoitiin aiheet ja haettiin kirjoittajia. Kevään mittaan erityisesti 
kalaston merkitys veden tilaan nousi kiinnostavaksi aiheeksi, josta syntyi myös keskustelua.  

Selvitettiin hanketakkien ja messuteltan hankintaa, kalaruokakurssien tiloja ja kursseilla tar-
vittavaa välineistöä. Käynnistettiin yhteistyötä kahden LAMKin opiskelijaryhmän kanssa, jotta 
saadaan apua Vesijärvi-viikon tapahtumien aktivointiin ja kokoamiseen.  

Helmikuu 2016 

Luotiin ensimmäisen Vesijärvi-viikon projektisuunnitelmaa ja koottiin kontaktoitavia tahoja. 
Palveluliiketoiminnan opiskelijaryhmä Lahden ammattikorkeakoulusta teki viikolle liikkeen-
johdollisen uudistavan harjoitustyön. Ympäristötekniikan ensimmäisen vuoden opiskelija-
ryhmä puolestaan aloitti tapahtuman suunnittelun viikolle.   

Kalaruokakurssia varten kartoitettiin raaka-ainekanavia ja suunniteltiin kurssi yhdessä illoissa 
avustaneen Eero Mäen (Lahden Kalaveikot) kanssa. Reseptit testattiin ja niiden valmistami-
seen kuluva aika kellotettiin. Kursseja markkinoitiin mm. sähköpostilistojen ja sosiaalisen 
median kautta sekä lehti-ilmoituksella. 

Koottiin pääasiassa hoitokalastussaalista noutaneilta saatuja särkikalareseptejä yhdessä Va-
najavesikeskuksen järvikalareseptien kanssa kalareseptivihkoseksi. Suunniteltiin kurssipalaut-
teen kerääminen. 

Maaliskuu 2016 

Järjestettiin HAMKin kestävän kehityksen opiskelijoille ja kantahämäläisille hankepartnereille 
retki, jossa he tutustuivat talviniittoon, hoitokalastusnuottaukseen ja seurasivat särkikalojen 
merkintää. Merkinnän tarkoituksena on saada tietoa kalojen liikkumisesta järvellä. Tieto aut-
taa mm. arvioitaessa hoitokalastuksen vaikutusta koko järven kalakantoihin. Merkinnästä 
tehtiin mediatiedote.  

Kahden ruokalajin särkikalakurssi toteutettiin neljä kertaa Hollolassa Salpakankaan koululla. 
Kurssilaiset opetettiin perkaamaan kaloja kolmella eri tavalla, riippuen siitä, miten raaka-
ainetta hyödynnettiin ruoan valmistuksessa. Lisäksi kerrottiin purkitetun särjen valmistuksen 
perusteet. Kurssilla valmistettiin särkitartar sekä paistettiin massatusta särjestä kalaraksuja. 
Kurssi päättyi tehtyjen ruokien nauttimiseen. Kursseilla oli 10-12 osallistujaa iltaa kohti ja tu-
lijoita olisi ollut enemmänkin. Osallistujissa oli mukana myös Marttoja, kotitalousopettajia ja 
kalastusmatkailualan toimijoita. Osallistujia valistettiin myös vajaasti hyödynnettyjen kalala-
jien käytön merkityksestä vesien tilalle.  Iltojen perusteella saatiin hyviä kehitysideoita ja li-
sää vastaavantyyppisiä kursseja voitaisiin järjestää sisältöjä vaihdellen. Myös lisämateriaalien 
(alustat kalankäsittelyyn, veitset, sakset yms.) hankinta tuli ajankohtaiseksi kursseilla saadun 
kokemuksen perusteella. Parityöskentelyä kiinnostavampaa oli kunkin itse perata kaloja. 

Talvella oli tarkoitus kokeilla talviniittojen niittomassan keräämistä puristavaan konttiin ja 
kuljetusta poltettavaksi. Runsaiden lumimäärien vuoksi niittomassakasojen luo oli kuitenkin 
hankala päästä isolla kalustolla. Yhdelläkään kohteella ei myöskään ollut saatavilla voimavir-
taa, jota kontti olisi tarvinnut. Niittojäte saatiin lähialueen yrittäjälle tuotekehityskäyttöön ja 
hän kuljetutti sen pois. Konttikokeiluun palataan myöhemmin.   

Huhtikuu 2016 

Kilpailutettiin hankkeen materiaalien graafinen suunnittelu. Valituksi tuli Viestintätoimisto 
Palaset Asikkalasta. Suunniteltiin kevään ja kesän tapahtumia ja niihin tarvittavaa työvoimaa. 

mailto:yhteisillavesilla@blogspot.fi
mailto:yhteisillavesilla@blogspot.fi
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Hankittiin teltta. Kartoitettiin edelleen yhteystyökumppaneita erityisesti tapahtumien järjes-
tämiseen, joista mainittakoon Koulutuskeskus Salpaus, Sisa-Suomen kalatalousryhmä ja Nas-
tolan maaseutu eläväksi- hanke.     

Aloitettiin toukokuun alussa Lahden satamassa pidettävien Kylämarkkinoiden osaston suun-
nittelu. Pohdittiin kalaruokakurssien sisällön kehittämistä sen mukaan, miten eri kalalajeja 
olisi saatavilla eri aikoina: ammattikalastajalta kuhaa kesä-, heinä- ja elokuussa; särkeä maa-
liskuusta toukokuuhun; pientä ahventa huhtikuusta toukokuuhun. Talkookalastajien rysistä 
suutaria heinäkuusta syyskuuhun. 

Oltiin mukana järjestämässä Haritunjoen maanomistajatilaisuutta, jonka tavoitteena oli löy-
tää Haritunjoelta sopivia kohteita erilaisten suodattimien rakentamiseksi sen sivu-uomiin es-
tämään ravinteiden valumista. Tehtiin mediatiedote tapahtumasta. 

Toukokuu 2016 

Hankittiin Lahden sataman Kylämarkkinoihin maistiaisia (JärkiSärki –tuotteita Korpilahdelta). 
Kylämarkkinoilla osa yleisöstä oli erittäin kiinnostuneita särkisäilykkeestä, toisille taas särki 
tuntui olevan jollain tapaa kyseenalainen ruokakala, mutta maistamaan uskaltautuneet hen-
kilöt olivat kaikki yllättyneitä sen hyvästi mausta. Kylämarkkinoilla esiteltiin myös nä-
kösyvyyslevyjen käyttöä ja jaettiin levyjä kiinnostuneille.  

Järjestettiin jättiputken torjuntaesittely ja mediatilaisuus yhdessä Koulutuskeskuskeskus Sal-
pauksen kanssa. Hollolassa. Kohde sijaitsi Vesijärveen laskevan puron rannalla.  

Muokattiin Itämeren suojeluvinkit vihkonen Hämeen vesien suojeluvinkit –vihkoseksi muut-
tamalla tekstit järviluontoon sopiviksi. Myös kuvitus vaihdettiin, jotta kaikki kuvat ovat Hä-
meen vesistökohteilta.  Vihkoselle teetettiin myös A4 ja A1 julistemainokset.  

Puhdas Vesijärvi –etusivun reaaliajassa toimivasta vesistöinfograafista teetettiin mobiiliver-
sio.  

Kesäkuu 2016 

Järjestettiin vesistöinfot Hollolassa ja Vääksyssä, joissa kerrottiin veden tilasta ja seurannas-
ta. Tilaisuuksissa jaettiin myös näkösyvyyslevyjä. Vääksyn tilaisuuden tilat tarjosi OP Järvi-
Häme. 

Kehitettiin Hämeen ympäristöystävällinen maatila –konseptia. Koska vuonna 2016 WWF ja 
MTK eivät järjestäneet Suomen ympäristöystävällisin tila –kilpailua, päädyttiin hakemaan 
Päijät-Hämeestä tilaa, joka on toimillaan edistänyt vesiensuojelua. Kartoitusta tehtiin yhdes-
sä MTK Hämeen, Pro Agaria Etelä-Suomen paikallisten asiantuntijoiden, Vesijärvisäätiön ja 
Hämeen ELY-keskuksen kanssa. 

Täsmennettiin ja valmisteltiin elokuussa käynnistyvän Vesijärvi-viikon ohjelmaa (mm. risteily 
ja sen puhujat, valittiin ympäristöystävällinen tila, tavattiin talkoolaisia).  Viikon tavoitteena 
on viestiä vesistöjen merkityksestä, järjestää viikolle tapahtumia ja saada erilaisia toimijoita 
järjestämään omia tapahtumia ao. viikolle.  
Suunniteltiin Anianpellon markkina- ja Kanavan laidalla osastot Asikkalan tapahtumiin. 

Laadittiin suunnitelma lähikalapaikkoja-esitteeksi, valittiin lähikalastuskohteet ja selvitettiin 
kohteiden perustietoja.  
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Heinäkuu 2016 

Jatkettiin lähikalapaikkojen kartoitusta ja siitä tehtävän vihkosen suunnittelua. Kerättiin koh-
teiden perustietoja. Valittuihin kohteisiin tehtiin kartoituskierrokset, joissa tutustuttiin koh-
teiden yksityiskohtiin ja otettiin julkaisuun tarvittavat valokuvat. Vihkosen nimeksi tuli Pieni 
lähikalaopas Salpausselän alueelle.  

Keskusteltiin Pukalajärven olkikunnostuksen mahdollisuudesta. Tiedoteluonnos kesäniittojen 
alkamisesta.    

Elokuu 2016 
Oltiin mukana Vääksyn Kanavan laidalla –tapahtumassa. Tarkoituksena oli jakaa tietoa uhan-
alaisista ja elinvoimaisista kalalajeista sekä järjestää ohjattuja retkiä Vääksynjoen ankeriasar-
kulle, jossa päästäisiin näkemään eläviä ankeriaita. Näiden lisäksi aktivoitiin kansalaisten ve-
sistöseurantaan markkinoimalla ja jakamalla näkösyvyyslevyjä. Osallistuttiin paneelikeskuste-
luun Nappaako kala Asikkalassa. 

Oltiin mukana Anianpellon markkinoilla omalla osastolla, mutta tiiviissä yhteistyössä Koulu-
tuskeskus Salpauksen ja Sisä-Suomen kalatalousryhmän kanssa (Leader). Kerrottiin ohjelma-
lavalla vesien tilasta ja hoidosta. Opastettiin vesien tilan kansalaisseurantaan.  

Elokuussa hanke oli vahvasti mukana järjestämässä ensimmäistä kertaa järjestettävää Vesi-
järvi-viikkoa. Hanke hoiti viikon viestinnän ja organisoinnin. LAMKin opiskelijat (ympäristö-
tekniikka) järjestivät Puhtaasi Vesillä tapahtuman Lahdessa ja Koulutuskeskus Salpauksen 
Asikkalan toimipisteen opiskelijat ja melonta ja soututapahtuman Hollolan kirkonkylässä. Vii-
kolla järjestettiin myös avoin Vesijärvi-risteily, jolle koottiin mukaan asiantuntijoita ja tutki-
joita. Yle Lahti veti laivalla asiantuntijoiden haastattelut. Risteilyn jälkeen oli kalaruokailta, 
johon hankittiin haastateltavia.   

Hämeen ympäristöystävällinen tila julkistettiin Vesijärvi-viikolla. Pidettiin mediatapahtuma 
Jenni ja Juha Ruotsalaisen tilalla.     

Syyskuu 2016 

Kotimaisten elintarvikkeiden käyttöön erityisesti suurtalouskeittiöitä kannustava Vastuulli-
suus-viesti saapui Lahden satamaan aamulla 8.9. Hanke järjesti joukkueille leikkimielisen kil-
pailun särjen perkauksessa ja fileoinnissa.  Osallistujille ja muillekin paikalla oleville tarjoiltiin 
tuoreita särkipihvejä ja remoulade-kastiketta. 

Hanke oli osastolla mukana Nastolan Sylvojärven Viitasammakko -kutsuu tapahtumassa. 
Lahden Ympäristökylässä kerrottiin ohjelmalavalla vesienhoidosta ja vesien tilasta. Nä-
kösyvyyslevyjä lainattiin Silakkasoutuun.  

Vesienhoidon puolella kokeiltiin kesällä tehdyissä vesikasvien niitoissa syntyneen niittojät-
teen peltolevitystä Nastolassa. Ylivuotisen niittojätteen levitys onnistui ongelmitta, sen sijaan 
tuoreen ei.  Kokeilusta kirjoitettiin raportti. Järviruo’on talviniiton konttikokeilua edistettiin 
selvittämällä vuokrakontin saanti ja niittokohteet, jonne kontti saadaan testaukseen.  

Lokakuu 2016 

Kerrottiin hankkeesta Lahden seudun ympäristökasvattajille bussiretkellä Hämeenlinnan ym-
päristökasvatusseminaariin.  
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Aloitettiin hoitotoimenpiteitä esittelevän karttasovelluksen tavoitteiden määrittely.  
Tuettiin 4H-yhdistysten luontohankeen toteutumista retkellä Lämmin Pääjärven vesitutki-
muspisteelle. Hoitokalastussaaliin noudosta kirjoitettiin.  

Kansalaisten vesistöseurannan aktivointiin tehtyjä näkösyvyyslevyjä jaettiin vuoden mittaan 
nelisenkymmentä kappaletta. Mittauslomakkeita saatiin takaisin alkuvuonna levyn ottaneilta 
seitsemän, joista kolmen tulokset olivat Vesijärveltä, loput Tiilijärveltä, Urajärveltä, Ruotsa-
laiselta ja Etelä-Pohjanmaan Alajärveltä.    

Marraskuu 2016 

Hanke oli mukana luomassa Vesijärvisäätiön ensimmäistä apurahojen myöntöprosessia. Ta-
voitteena on, että säätiö jakaa jatkossa vuosittain tukirahaa pienimuotoisiin ympäristökasva-
tuksen ja/tai vesistökunnostuksen hankkeisiin. Pienellä tukirahalla tavoitetaan uusia kohde-
ryhmiä ja aktivoidaan eri tahoja työhön vesistöjen hyväksi.  

Aloitettiin vesien tilan ja hoitotoimenpiteiden karttasovelluksen parametrien ja datan ko-
koamista ja selvitettiin eri rakennevaihtoehtoja tutustumalla olemassa oleviin vastaavan-
tyyppisiin viestinnällisiin sovelluksiin. Tavoitteena on yhdistää karttaan myös hankesuunni-
telmassa oleva ojastopilotti. 

Kosteikkokunnostuksien mediatilaisuus toteutettiin Asikkalassa, josta mm. Yle Lahti teki lähe-
tyksen.  

Joulukuu 2016 

Oltiin mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa valtakunnallisen vesistökunnostusverkos-
ton talviseminaaria Lahteen tammikuulle 2017.  Verkosto kokoaa kunnostajat yhteen kerran 
vuodessa kesäseminaariin. Talviseminaari oli ensimmäinen laatuaan.  
Asikkalan, Padasjoen ja Sysmän 4H-yhdistysten Leader-rahoitteisen ympäristökasvatushank-
keen hakemus eteni. Työnimenä on Vesien salaisuudet, Vesistötietoa lapsille ja nuorille ja 
sen on suunniteltu alkavan loppuvuodesta 2017. Hakijana toimisi Asikkalan 4H-yhdistys.  

Suunniteltiin neljä kalaruokailtaa Asikkalassa Koulutuskeskus Salpauksen tiloissa. Kursseista 
toteutui vain yksi. Kurssin avustajiksi rekrytointiin Salpauksen NY-ryhmä ”Päijänteen Kala-
matkat”. Tuorekalan hankinnassa oli joulukuussa tiettyjä vaikeuksia, koska järvet olivat alka-
neet jäätyä. Tarvittavat kalat saatiin pilkkikilpailuista, joiden saalis saatiin hyödynnettäväksi 
kalaruokakursseilla.  

Määriteltiin karttasovellukseen mukaan tulevat järvet ja uomat.  

Tammikuu 2017 

Päätettiin vuoden 2016 kokemusten perusteella siirtää Vesijärvi-viikko kesäkuulle, jolloin ve-
siin liittyvät asiat ovat monille ajankohtaisempia kuin loppukesästä. Esiteltiin viikkoa LAMKin 
ympäristöteknologiopiskelijoille harjoitustyön aiheeksi viime vuoden tapaan.    

Pidettiin 24.1. Vesijärvi-viikon viime vuoden toimijoiden ja mahdollisten uusien sidosryhmien 
työpaja Painovoima-pajalla Lahdessa. Ideoitiin uusia tapahtumia ja saatiin palautetta vuoden 
2016 viikosta. 

Vesistökunnostusverkoston talviseminaari pidetiin 26.1. Lahden kansanopiston auditoriossa. 
Seminaari oli erittäin suosittu ja vesistökunnostajia tuli paikalle ympäri Suomen yhteensä 
107. 
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Helmikuu 2017  
Karttasovellukseen tarvittavien uomien sivuhaarojen digitoinnin tarjouspyyntöjen lähettämi-
nen.   

Pidettiin talviniiton, järviruo’on siirron ja lastauksen sekä puristavan kontin esittelytapahtu-
ma Hollolan Paimelassa. Samalla videoitiin kuormausta ja pidettiin mediatapahtuma 8.2. 
Suunniteltiin videon lopullista sisältöä tuottajan kanssa. 

Toteutettiin messuosastoja varten ”Tätä me teemme” vesienhoitotapoja esittelevä roll up ja 
”Syö särkeä” vähäarvoisen kalan käyttöön kannustava roll-up. Roll upien piirroksia hyödyn-
nettiin myöhemmin Hollolaan sijoitetussa infotaulussa.    

Suunniteltiin särkiburgereiden paistopistettä ja vastuullisen kalastuksen messuosastoa Lah-
den hiihdon MM-kisojen sisääntuloreitille. Toteutustapa testattiin 5.2. järjestetyillä Uudenky-
län kyläpäivillä, jossa särkihampurilaiset saivat suuren suosion. Paikalle oli saapunut lähes 
koko kylä ja osallistujille jaettiin vesien hoidon tietopakettien lisäksi lähes 100 särkiburgeria. 

Hiihdon MM-kisoihin osallistuttiin helmikuun 23. ja 24. päivä. Molempina päivinä paistettiin 
ja jaettiin reilut 100 särkiburgeria. Burgerit paistettiin tuoreeltaan, joten paistamisen aikana 
oli hyvin aikaa keskustella ihmisten kanssa niistä syistä miksi tarjolla on särjestä valmistettuja 
hampurilaisia. Särkiburgereita ei markkinoitu sillä, että ne olivat ilmaisia, vaan ihmisten mie-
lenkiinto pyrittiin herättämään retoriikan keinoin. Ihmisiä kohdattiin kasvokkain heidän kä-
vellessään paistopisteen ohitse, jonka kohdalla oli mainostelineet. Mainostelineiden tekstillä 
herätettiin mielenkiintoa (mm. ”syö parvikaloja, älä vain petokaloja”) ja roll-up –kuvitus toimi 
kuvallisena tukena, kun ihmisten kanssa keskusteltiin hoitokalastuksen vaikutuksista järven 
ekosysteemiin.  

Maaliskuu 2017 
Maaliskuun 1. ja 2. päivä jatkettiin särkiburgerien paistamista hiihdon MM-kisoissa aiemman 
viikon tapaan, joten särkiburgereita jaettiin hiihdon MM-kisavieraille yhteensä 400 kappalet-
ta. Mukana kaikissa viidessä burger-tapahtumassa oli NY-yritys Onnenonkija. 

Maaliskuun kalaruokakurssit järjestettiin edelleen Hollolassa, Salpakankaan koulun kotita-
lousluokassa. Kursseilla valmistettiin särkitartarin lisäksi kalahampurilaisia. Kalaruokakursseja 
markkinoitiin sähköpostin ja sosiaalisenmedian lisäksi myös radiossa. Maaliskuun 20. päivä 
Radio Voima haastatteli Ilkka Vesikkoa. Kolmelle kurssi-illalle osallistui 25 henkilöä. 

Tehtiin Vesijärvi-viikon toimijoille oma fb-ryhmä. Pyydettiin tarjoukset kesän vieraslajitorjun-
noista. Edullisimman hinta-arvion antoi Tmi Ounila. Laadittiin ja lähetettiin tarjouspyyntö 
karttasovelluksen tekemisestä. Uomadigitoinnin tekijäksi valittiin tarjousten perusteella Lah-
den ympäristöpalvelut.  

Toteutettiin yhteistyössä MTK:n ja MTK Hämeen kanssa viljelijöille suunnattu keskustelutilai-
suus vesienhoidosta, jossa esiteltiin mm. ojanpohjasuodattimia 8.3.  
Suodatin asennettiin Vesivehmaalle 17.3. ja siitä tehtiin tiedote. Ankerias-aiheisen infotaulun 
sisällöstä ja kuvituksesta pidettiin palaveri ja tutustuttiin Oval Designilla ulkotaulujen paina-
tustekniikkaan. Palaveri Hollolan kirkonkylän kyläyhdistyksen kanssa sinne tulevasta vesien-
hoidon infotaulusta.  
Vesijärvi-viikon toteutukseen avuksi haetun työssäoppijan haastattelut.  

Laitialan hoitokalastusillan ohjelma, kutsut ja paikan varaus.     
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Huhtikuu 2017 
Karttasovelluksen tekijäksi valittiin Biwatech Oy. Infotaulun ankeriasarkkutekstien kirjoitta-
minen ja editointi. Hajajätevesipäivän suunnittelua. Laitialan hoitokalastusilta pidettiin 20.4. 
(14 hlöä). Juttu Vesijärvi-viikosta Asikkalan kesälehteen.  

Toukokuu 2017 

Mukana hajajätevesipäivän osastolla Lahden torilla 3.5. yhdessä Lahden ympäristöneuvon-
nan, LYPin ja Biolanin kanssa. Paimelan päiväkodin ja vanhempien retki Enonsaareen 19.5.  ja 
ankeriasarkun esittely lapsille. Mediatiedote siitä.  
Vesijärvi-sanaristikon tilaus ja valokuvien etsintää siihen. Ristikon julkaisemisesta Vesijärvi-
viikolla sovittiin alueen sanomalehtien kanssa (ESS, Uusi Lahti, Seutuneloset).  Salpausselän 
luonnonystävien ja hankkeen elokuisen kesäleirin markkinointia. Vesijärvi-viikon tapahtu-
mien muotoutuminen ja ohjelman kokoaminen.  
Vieraslajikitkentöjen (jättipalsami) mainos ja niistä markkinointi Paimelassa kyläläisille. Jätti-
putken kitkentätalkoiden selvittelyä, sopiva kohde oli Hammonjoella.  
Hollolan infotaulujen Natura-osuuden sisällön kirjoittaminen ja tarkistuttaminen ELYssä.  

Kesäkuu 2017 

Sisä-Suomen kalatalousryhmän/MAVIn avustaminen etsimällä erilaisia kaloihin ja kalastuk-
seen liittyviä valokuvia arkistoista heidän viestintäkäyttöönsä. Vesien laadun kansalaisseu-
rannan välinepaketin (näkösyvyyslevy, vesilämpömittari, ohjeet ja lomakkeet) toimitus kaik-
kiin Päijät-Hämeen kuntiin.  
Jättiputken torjuntatalkoot Hammonjoella ja niistä viestiminen, mukana 5 talkoolaista.  
Karttasovelluksen aineistojen kokoamista ja palaveri Biwatechin kanssa.  
Järvitaimenen istuttamisen mediatapahtuma 8.6. ja tiedottaminen. 

Vesijärvi-viikon 10.-16.6. osalta hanke hoiti pääosan sen viestinnästä sekä järjesti ja osallistui 
eri tapahtumiin:  Sylvojärven uimarannan kesätalkoot ja jättipalsamin kitkentätalkoot 
Paimelan Myllyojalla.    
Lahden Ympäristöpalvelun järjestämä lasten ja perheiden Pikku-Vesijärven työpaja, jossa 
tunnistettiin eri vesieläimiä suurikokoisen määrityskartan avulla. Ihmetystä herätti, miten 
saastuneena pidetystä Pikku-Vesijärvestä löytyi niin paljon eri eliölajeja. Aktivoitiin ihmisiä 
mukaan vesienhoitoon jakamalla näkösyvyyslevyjä. Huonosta säästä huolimatta pisteellä kä-
vi noin 20 perhettä. 

Hollolan Kirkkolahden onkitapahtuma yhdessä vapaa-ajankalastusjärjestöjen kanssa. Paikalle 
saapui noin 30 lasta vanhempineen. Opastettiin kalan käsittelyssä (mm. särjen fileointi) ja ja-
ettiin tietoa vajaasti hyödynnettyjen lajien käytöstä elintarvikkeena. Kerroimme myös ve-
sienhoidon toimenpiteistä.  

Launeen grillipäivässä (14.6.2017) arviolta 50 henkilöä vieraili tutustumassa lapsille suunnat-
tuun vesistötutkimus-työpajaan, joka toteutettiin vastaavalla tavalla kuin Pikku-Vesijärvellä 
13.6.  

Moottoripyörämuseolla (Ace Corner) järjestettiin 15.6.2017 Syö vesijärvi puhtaaksi –
tapahtuma. Päivän aikana myytiin noin 20 särkiburgeria. Ruokailijoita päivän aikana kävi kai-
ken kaikkiaan noin 70. Paikalla keskusteltiin ruokailijoiden kanssa Vesijärveen, kalastukseen 
ja särjen hyötykäyttöön liittyvistä teemoista. 15.6. Kalakeittoa ja kalavaleita -tapahtuma sekä 
samaan aikaan ollut kirjolohien ongintatapahtuma Pikku-Vesijärvellä. Jälkimmäisestä myös 
mediatiedottaminen.  
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Paperia kaislasta -työpaja. Painovoima ry testasi järvikaislan käyttöä paperimassan materiaa-
lina. Tavoitteena oli saada uusia kohderyhmiä kiinnostumaan käsillä tekemisen kautta ve-
sienhoidosta.  

Lisäksi osallistuttiin useampana päivänä Koulutuskeskus Salpauksen Vesijärvi -lounaaseen 
keskustelemalla ruokailijoiden kanssa vesien hoidosta. Vesijärvi-viikon tapahtumiin osallistui 
arviolta 1500 henkilöä.  
Perehdyttiin vieraslaji isosorsimoon ja sen esiintymiseen Vesijärvellä. Mukana torjunnassa 
(kitkentä Vatajantiella 27.6.)   

Heinäkuu 2017  

Loma ja hankeaikana kertyneiden ylitöiden pitäminen vapaana.   
Pukalajärven 20-vuotistapahtumassa. Isosorsimon pressutus. Kaarnalaiva SM-kisojen aikaan 
Aito Taimen ry esitteli hankkeena tilaamana ankeriaan elämää ja Vääksyn ankeriasarkkua. 
Niittovideon palaute tekijälle. Karttapalveluun videoita ja valokuvia sekä kosteikkoaineistot ja 
kemialliset toimenpiteet. Teetettiin infotaulun piirroksista ”Viisi tapaa hoitaa vesistöjä” -
postikortti. 

Elokuu 2017  

Jatkettiin karttasovelluksen tietojen kokoamista ja viimeistelyä. Julkaistiin sovellus ja järjes-
tettiin mediatilaisuus 15.8. Perehdyttiin sovelluksen päivittämiseen ja korjauksiin. Lisättiin 
karttasovellukseen hulevesien käsittelykohteet ja virtavesikunnostukset.  
Irralliset vesienhoidon piirroskuvat ladattiin myös puhdasvesijarvi.fi -internet- sivuille va-
paasti käytettäviksi ja niistä laadittiin vesienhoitovinkki-sarja I love Vesijärvi -fb:iin.  
Koottiin vesienhoidon videoita ja teetettiin niille käyttäjäystävällinen sivu puhdasvesijarvi.fi -
sivustolle.  
Kesän 2016 niitoista kuvatun Kesäniitto-videon viimeistelyn ohjaus.   

Järjestettiin ohjelmallinen avoin Vesijärvi-risteily yhteistyössä erityisesti Päijät-Hämeen lintu-
tieteellisen yhdistyksen ja Yle Lahden kanssa. Risteilylle osallistui 70 henkilöä.  
Elokuussa hankkeen lopputöitä, kustannusarvion seuraamista, maksatusliitteiden kokoamis-
ta ja loppuraportin kokoamisen aloitus.    
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Liite 7. HAMKin kestävän kehityksen koulutusohjelman palaute yhteistyöstä 
 
 


