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Tämänvuotiseen yhdistyksen vuosikokoukseen Liesjärven Eräkeskukseen saapui 18 järvemme 

tilasta huolestunutta yhdistyksen jäsentä. Kokousasioiden käsittelyn yhteydessä virisi vilkasta 

keskustelua, toimenpide-ehdotuksia sekä vaatimuksia tehokkaista toimista erityisesti 

humusongelman ja vedenpinnan laskun takia. Yhteinen tahtotila oli, että yhdistyksen 

hallituksen tueksi on muidenkin jäsenten toimittava, jottei vastuu kaikesta jäisi vain 

muutamien henkilöiden harteille. Eri puolilla järveä asuvat kokousvieraat lupautuivat 

toimimaan ns. järviagentteina. He kertovat lähiympäristössään asuville järven tilasta ja 

tulevista toimenpiteistä. Kaiken kaikkiaan tietoa olisi levitettävä joka puolelle, jotta saisimme 

joukkovoimaa vaatimuksillemme. 

 

Kokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa tunnelma oli sikäli 

optimistinen, että kokouksessa oli tullut selväksi, että tätä yhdistystä tarvitaan ja että 

olemassa oleville suunnitelmille on jäsenistön vankka tuki. 

Hallitus tulee uudistamaan tiedotusta, nettisivuja ja mahdollisesti käyttämään myös 

postilaatikoihin jaettavia tiedotteita. Pyrimme saamaan jäsenistöltämme mahdollisimman 

kattavasti sähköpostiosoitteita, jotta tiedottaminen entisestään helpottuisi. 

 

Humustilanteen kartoittamiseksi saatiin apua Vanajavesikeskukseen vesiasiantuntijalta Suvi 

Mäkelältä. Hän merkitsi Liesjärven alueen peruskarttaan ne metsäojien suut, joilta hänen 

mielestään kannattaisi ottaa vesinäytteet tulevana syksynä. Olemme saamassa 

yhteistyökumppaniksi HAMKin (Hämeen ammattikorkeakoulun) kestävän kehityksen opettajan 

Tero Ahvenharjun sekä hänen opiskelijoitaan. Yhteydet Lammin biologiseen asemaan ovat 

olemassa tulosten analysointia varten. 

Kerromme tämän hankkeen etenemisestä syksyn mittaan. 

 

Olen ensimmäistä kertaa täysin maallikkona tekemisissä näitten vesitutkimusasioitten kanssa. 

Ilokseni ole huomannut, että apua ja neuvoja on saatavissa ja ystävällisesti vastataan kaikkiin 

kysymyksiin. Tietoa on tarjolla, ja järvensuojelussa tullaan varmasti tarvitsemaan monenlaista 

asiantuntija-apua.  

 

Tiedot jäsenmaksua varten löydät kirjeen kääntöpuolelta. Jäsenmaksun lisäksi on tärkeää, että 

saisimme kerättyä jäsenistön sähköpostiosoitteet. Uusi tietosuoja-asetus estää yhdistystä 

luovuttamaan jäsenrekisterin tietoja kolmannelle osapuolelle, joten emme voi enää käyttää 

kirjepostitukseen postitusyritystä. Sähköpostiosoitteet mahdollistavat taloudellisen ja nopean 

yhteydenpidon.  

 

Hyvää syyskesää kaikille jäsenillemme. 

Ulla Simola, 

ulla.simola@gmail.com       

      Käännä 
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Saajan tili FI42 5025 2040 0003 96 

Saaja Liesjärven Suojelu ry 

Maksajan nimi 
 

Jäsenmaksu eur 20,- 

Eräpäivä  30.9.2019 

Laita maksun viestikenttään 

sähköpostiosoite 

jäsentiedotteita varten 

 

 

Kotiosoitteen muutoksesta ja sähköpostiosoitteen voit ilmoittaa myös sähköpostilla: 

riikka.mandelin@iki.fi   


