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Keväällä kiikaroitiin lintuja ja kuunneltiin sammakoita
Kesän 2016 menovinkit
Vanajavedelle pääsee nyt soutelemaan!
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Alkutalven kunnostushankkeet
Vanajavesisäätiö jakoi omaehtoisen vesiensuojelun avustukset huhtikuussa. Avustusta
sai 17 erilaista hanketta valuma-alueen eri osista. Avustussumma oli yhteensä 10 640
euroa. Tyypillisiä rahoitusta saaneita hankkeita olivat erilaiset vedenlaadun selvitykset
ja pienet kunnostustoimenpiteet. Avustetut hankkeet löytyvät Vanajavesikeskuksen
www-sivuilta.
Katumajärven Honkalanrantaan on kevään aikana noussut Kanta-Hämeen
lintutieteellisen yhdistyksen talkootyönä upouusi lintutorni. Myös lintutorni sai
Vanajavesisäätiön avustusta. Lintutorni on kaikille avoin.
Katumajärven, Kankaistenjärven, Myllyojan ja Pannujärven yhteinen selvitys- ja
kunnostushanke PAKKA tuotti uutta tietoa ja kunnostussuunnitelmia. Hankkeessa
niitettiin, poistettiin isosorsimoa, hankittiin hapetuslaitteisto ja soraistettiin taimenen
kutualueita. Hankkeessa syntynyt materiaali löytyy Vanajavesikeskuksen nettisivuilta.

Renkajoen Hiittan vanha
säännöstelypato muutettiin
pohjapadoksi. Nyt kalat pääsevät
padon ohi ylävirtaan.

Toukokuu täynnä tapahtumia
Aurinkoiset alkukesän päivät loivat oivat puitteet erilaisten tapahtumien järjestämiselle ja
Vanajavesikeskuksen väkikin oli mukana 12 pääasiassa lapsille suunnatussa talkoo- ja
tapahtumapäivässä. Hämeenlinnan kaupungin Luonto ja vesi -teemavuoden hengessä
vieraslajeja hävitettiin Visamäessä ja Kutalanjoen lähiympäristössä, jälkimmäisessä
myös yhteensä 150 päiväkotilaista ja koululaista osallistui jättipalsamin kitkentään.
Erilaisissa eskariryhmien tai koko perheen tapahtumissa pääsi onkimaan ja
pyydystämään
pieniä
planktoneläimiä
mikroskoopilla
tutkittavaksi.
Lisäksi
Vanajavesikeskus oli taas mukana kehitysvammaisten onkitapahtumassa linnan
rannassa kalantunnistuskilpailua vetämässä.

FRESHABIT-kuulumiset
Vuoden alusta alkaneen FRESHABIT LIFE IP -hankkeen kevät on kulunut kohteiden
esiselvitysten merkeissä. Järvien linnustoa ja viitasammakkokantaa on kartoitettu ja
raportit ovat valmistumassa. Myös järvien ja niiden rantojen mahdolliset
kulttuuriperintökohteet
kartoitetaan
alkusyksyyn
mennessä.
Järvikohtaiset
yleisötilaisuudet järjestetään kuluvan kesän ja syksyn aikana. Lammin Ormajärven
tilaisuus järjestetään ma 20.6. ja Valkeakosken Saarioisjärven ti 21.6. Tilaisuuksissa
pohditaan yhdessä järvien hyväksi toteutettavia toimenpiteitä.

Kutalan päiväkodin reippaat
lapset jättipalsamitalkoissa.

Vanajavedelle soutelemaan!
Vanajavesikeskus ja Hämeen virkistysalueyhdistys toivat Hämeenlinnan Virvelinrantaan
soutuveneen kaikkien lainattavaksi. Veneen avaimen saa 20 euron panttia vastaan
Virvelin RantaKrouvista. Laina-aika on enintään 4 tuntia kerrallaan ja paatissa on kolme
veneilyliiviä.

Kesän menotärpit
2.6.2016
11.6.2016
4.-7.8.2016
13.-14.8.2016
15.-21.8.2016
20.8.2016
26.8.2016
27.8.2016
9.9.2016
10.9.2016
25.9.2016
Lisätietoja:

Vihervuoden päätapahtuma, Hämeenlinnan torilla klo 12-17 ja
#siistihämpton -kampanjan päätöstilaisuus Goodmanissa klo 16-19
Renkajärvi Touri -ulkoilutapahtuma, Renkajärvi klo 12-16
Lasten taidefestivaali Hippalot, Hämeenlinna
Elomessut ja rapukuninkaalisen kruunaus, Verkatehtaan ranta
Vesijärviviikko, Lahti
Tervassa tapahtuu, Suruton klo 18 alkaen
Puistojen yö -päätapahtuma, Hämeenlinna
Kiiltomatosoutu, Tuulos klo 21 alkaen
Vanajavesi Sävelin -konsertti, Hotelli Aulanko klo 18 alkaen
Lasten maatalousnäyttely Mansikki, Jokioinen
Poronpolku/Häme-päivä, Loppi

Vanajavesisäätiön hallituksen uusi
puheenjohtaja Aarne Kauranen
kävi pokkaamassa Hämeen
Heimoliiton Häme-teko 2015 kunniakirjan Pisaroita-kirjan
julkaisusta.
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Hämeen vesien suojeluvinkit -opas
löytyy nyt Vanajavesikeskuksen
nettisivuilta ja on jaossa myös
tapahtumissamme.

