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Tutkimusrintamalla tohinaa, koneet odottavat talvea
Talkoita ja tekemistä lapsille ja nuorille
Valkeakosken ympäristöpalkinto
Vanajavesikeskukselle
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Tutkimusta, hankehakuja ja kunnostustohinaa
Syksyn aikana Vanajanselälla alkoi uusi Helsingin yliopiston tutkimushanke, jossa
mitataan järven ja ilmakehän välistä kasvihuonekaasujen vaihtoa. Teuron-Puujoen
varrella automaattiset vedenlaatumittarit keräävät jatkuvatoimisesti tietoja veden
laadun muutoksista.
Vanajaveden sedimenttien pilaantuneisuuden tutkimushankkeen tulokset valmistuvat
tammikuussa.
Kunhan maa hieman jäätyy, lähtevät kaivinkoneet liikkeelle laskeutusallastöihin
Lopella ja pohjapatoa rakentamaan Janakkalaan.
Uusia rahoitushakemuksia on laadittu pinoittain - yksin ja yhdessä. Tällä hetkellä
näyttää mm. siltä, että tulevina vuosina voisimme panostaa alueemme lintuvesien
kohentamiseen.

Talkoita ja tapahtumia lapsille ja nuorille
Syksyn aikana panostettiin ympäristökasvatukseen ja järjestettiin jo perinteeksi
muodostuneet alakoululaisten retkipäivät Hämeenlinnan Varikonniemessä. Lisäksi
lokakuussa Hämeenlinnan lyseon eräretkeily- ja kalastuskurssilaisten talkoopäivä sujui
Loppijärven luusuassa hoitokalastuksen parissa. 16 innokasta kasiluokkalaista pääsi
kauhomaan särkikalaa avorysästä ja saalista kertyikin n. 1500 kg. Marraskuussa
Vanajavesikeskus osallistui myös Turengin yhteiskoulun ekoviikon viettoon kertomalla
8- ja 9-luokkalaisille vesiensuojelusta.

Janakkalan Vääräkosken vanha
luukkupato korvataan pohjapadolla.

Viestejä Vanajavedellä -hanke päättyy, mutta viesti jatkaa matkaa
Nelivuotinen Vanajavesikeskuksen viestintähanke päättyy vuoden vaihteessa. Sen
aikana aloitettu vuorovaikutuksellinen yhteistyö alueen monien toimijoiden ja
asukkaiden kanssa jatkuu aktiivisena myös hankkeen jälkeen. Lisäksi hankkeen aikana
aloitettua ympäristökasvatustyötä tullaan jatkamaan tulevaisuudessa. Hankkeen viime
metreillä
saatiin
valmiiksi
lyhytelokuvat
Vanajanselästä
ja
Tyrvännön
järvikalastusmuseosta. Museo esittelee hämäläistä ja etenkin tyrväntöläistä
kalastusperinnettä monipuolisella esineistöllä ja upeilla henkilökuvilla. Hankkeen moniilmeinen viestintämateriaali lyhytelokuvineen ja esitteineen löytyy Vanajavesikeskuksen
internet-sivuilta: www.vanajavesi.fi/olennaiset.

Hämeenlinnan lyseon oppilaat ja
särjet kohtasivat Loppijärven
Nummistenjoella.

Valkeakosken ympäristöpalkinto Vanajavesikeskukselle
Valkeakosken kaupunki myönsi historiansa ensimmäisen ympäristöpalkinnon
Vanajavesisäätiölle lokakuussa. Ilolla vastaanotettu palkinto oli myös Vanajavesikeskukselle ensimmäinen laatuaan ja kertoi upealla tavalla Vanajavesikeskuksen työn
merkityksestä ja tuloksellisuudesta.

Rauhallista joulunaikaa ja valoisaa uutta vuotta 2015!
Vanajavesikeskuksen väki toivottaa kaikille tunnelmallista joulunaikaa ja
menestyksekkäitä hetkiä vesienhoidon parissa myös Uutena Vuotena 2015! Erityisesti
haluamme kiittää yhteistyökumppaneitamme tärkeästä tuesta ja aktiivisesta otteesta
alueemme järvien ja jokien kuntoon saamiseksi!
PS1. T-paitamyyntimme on vihdoin alkanut! Vanajavesikeskuksen tyylikkään mustan tpaidan Onni-Monni -logolla voi nyt ostaa vaikkapa pukin konttiin ja tukea samalla
vesiensuojelutyötä. Lisätietoja t-paidoista ja muista tukimahdollisuuksista löytyy
internet-sivuiltamme.
PS2. Mikan ja Heidin sähköpostiosoitteet 1.1.2015 alkaen ovat muotoa @vanajavesi.fi
Lisätietoja:

www.vanajavesi.fi

Pääsihteeri Sanni Manninen Johansen, sanni.manninen.johansen@vanajavesi.fi
Vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä, suvi.makela@vanajavesi.fi
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Juhani Honka ja Sanni MJ kävivät
pokkaamassa Valkeakosken
kaupungin ensimmäisen
ympäristöpalkinnon.

