
Vanajavesikeskuksen tavoitteet

Vanajanselkä on hyvässä tilassa 15 vuoden kuluttua ja myös muiden sen valuma-alueen järvien ja jokien tila on parantunut   I   
Muut ympäristö- ja kulttuuriarvot ovat vahvistuneet   I   Vesiin liittyvä virkistyskäyttö ja matkailu ovat voimistuneet   I   
Tieto ja osaaminen on lisääntynyt   I   Hämeen hienoista vesistä on tullut alueen asujille ja yrittäjille myönteistä imagoa.
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Vanajavesikeskus aloittaa 2011
Hämeeseen perustetaan ensi vuonna laaja-alainen 
ja monipuolinen Vanajavesikeskus, joka tähtää 
koko Hämeenlinnan seudun vetovoimaisuuden ja 
elinvoimaisuuden vahvistamiseen sekä järvien ja jokien 
kuntoon saamiseen. Vanajavesikeskus hoitaa myös kulttuurimaisemaa, 
virkistää elinkeinoelämää sekä sopeuttaa seutua ilmastonmuutokseen. 
Tarkoituksena ei ole lyhytaikainen hanke, vaan pysyvä keskus, jonka 
toimet ovat määrätietoisia ja pitkäjänteisiä.

Suurhanke – Vetovoimaa Vanajavedestä
Vanajavesikeskuksen takana on hyvin laaja yhteistyö: mukana ovat Hämeenlinnan kaupunki, Janakka-
lan kunta, Hattulan kunta, Valkeakosken kaupunki, Akaan kaupunki, Hämeen liitto, Kehittämiskeskus 
Oy Häme, MTK Häme, Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema, Koulutuskeskus Tavastia, Hä-
meen ELY -keskus sekä Hämeen Sanomat – ja yhteistyö laajenee kaiken aikaa. Myös elinkeinoelämän 
ja kansalaisjärjestöjen edustajilla ja tavallisilla kansalaisilla on Vanajavesikeskuksessa tärkeä rooli. 

Ei vain vesiensuojelua
Kyse ei ole vain yhden järven, vaan kokonaisen vesistöreitin suojelemisesta. Näitä järviä ja jokia ei voi-
da suojella hoitamatta samalla koko valuma-aluetta. Koko Vanajaveden valuma-alue ulottuu yhdeksän 
kunnan ja kolmen maakunnan alueelle. 

Vanajavesikeskus ei ole vain vesiensuojelua varten, vaan se perustetaan puolustamaan myös alueen 
muita arvoja. Tähtäimessä on koko alueen vetovoimaisuuden vahvistaminen.

Onni-Monni liputtaa Vanajaveden puolesta
Vanavesikeskuksen maskotiksi valittiin monni, joka eli Vanajaveden alueella vielä 1800-luvun
puolivälissä. Onni-Monni esiintyy ensimmäistä kertaa Koko kansan Vanajavesi-illassa 9.6.2010. 

Onni-Monni on iloinen, positiivinen ja lämminhenkinen persoona, jonka avulla kerrotaan tulevaisuudes-
sa Vanajaveden uutisia. Onni-Monni edustaa Vanajavesikeskus-hankkeessa vedenelävän näkökulmaa. 
Onni-Monnin mielestä Vanajaveden asuinalue on järvimaisemineen ainutlaatuinen – aivan mahtava!

Vanajavesikeskuksen verkkosivut aukeavat
Vanajavesikeskuksen omilla verkkosivuilla tiedotetaan Vanajavesikeskuksen toimintaan liittyvistä 
ajankohtaisista asioista. Verkkosivuja päivitetään hankkeen edetessä. Uudet sivut löytyvät osoitteesta: 
www.vanajavesi.fi.

Valokuvaa Vanajavettä! -valokuvauskilpailu alkaa
Valokuvauskilpailuun saa osallistua itse kuvaamallaan valokuvalla Vanajaveden alueesta. Kunkin sar-
jan kolme parasta kuvaa julkaistaan Hämeen Sanomissa ja niistä järjestetään Lukijoiden suosikkikuva 
-äänestys marraskuussa. Äänestyksen voittaja saa palkinnoksi lahjakortin valokuvausliikkeeseen.

Yhteystiedot:
Sanni Manninen Johansen, Pääsihteeri / Vanajavesikeskus-hanke, sanni.manninen.johansen@hame.fi
Päivi Lautala, Toimistosihteeri / Vanajavesikeskus-hanke, paivi.lautala@hame.fi
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