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Suojeluyhdistys pyrkii kokoamaan Pääjärven alueen vesiensuojelusta kiinnostuneet 
henkilöt yhteen ja toimimaan järven säilyttämiseksi puhtaana ja virkistyskäyttöön 
hyvin soveltuvana. Toiminta jakautuu kolmen kunnan, Tammelan, Hämeenlinnan (ent 
Rengon) ja Lopen alueelle. Tiedonkulun varmistamiseksi olisi hyvä, että toimintaan 
osallistuisi mahdollisimman laaja edustus koko alueelta. 
 
Järven tilaa seurataan tällä hetkellä vesi-. kasviplankton-, pohjaeläin- ja 
vesikasvinäytteillä sekä kalastotutkimuksen avulla. Nämä seurannat jatkuvat vuoteen 
2012 asti. Keväällä toteutetun jäsenkyselyn vastausprosentiksi muodostui 39 %. 
Kyselyllä selvitettiin myös halukkuutta järviveden alimman tason vakauttamiseen. 
Vastaajista 64 % kannatti vedenpinnan alimman tason nostamista. Jos katsotaan 
vastauksia Pääjärven ranta-asukkaiden kohdalta, niin prosentti on 75 %. Vastaajista 
45 % on valmis ottamaan osaa myös kustannuksiin. Vuosikokouksessa käytiin 
vilkasta keskustelua vedenpinnan alimman tason vakauttamisesta. Kokousedustajien 
puolesta epäiltiin, että onko kyseessä lainkaan vesiensuojelullinen toimenpide. 
Tässä muutamia Ympäristöministeriön mainitsemia asioita jotka puoltavat 
toimenpidettä; 
- kasvillisuus vähenee vesisyvyyden kasvaessa,  
- kasvattaa vesitilavuutta ja talviaikainen happitilanne järvessä voi parantua koska 

pohjasedimentin happea kuluttava vaikutus kohdistuu suurempaan vesimassaan 
- kesällä aallokon aiheuttama pohjasedimentin sekoittuminen vähenee sekä 
- matalan järven käyttökelpoisuus ja virkistyskäyttömahdollisuudet parantuvat.  
Vedenkorkeudet ovat vaihdelleet 1, 0 m:n rajoissa. Yksittäisinä vuosina vaihtelu on 
ollut pienempää, keskimäärin 0,7 m. Pohjapadon avulla on mahdollisuus vähentää 
vaihtelua 0,2 - 0,3 m. Pohjapadon harjan muodolla varmistetaan se, että Ilmetynjoen 
vesimäärä ei vähene.   
 
Vuosikokous velvoitti johtokunnan;  
- seuraamaan järveen tulevien valumavesien ja niissä olevien laskeutusaltaiden 

tilaa, 
- seuraamaan järviveden pinnan korkeutta sekä seuraamaan niiden järvien tilaa 

joissa pohjapatohankkeella on vedenpinnan alinta tasoa nostettu,  
- jatkamaan yhteistyötä alueella olevien kuntien sekä vesiensuojeluyhdistysten 

kanssa sekä 
- toteuttamaan yhdistykselle nettisivut. 
Vuosikokous valitsi puheenjohtajaksi Risto Järvisen, johtokuntaan valittiin Ritva 
Westerlund (vpj), Leena Päivärinta (siht/rahhoit), Markku Lukkala, Hannele Eskman 
ja Eero Timari, varajäseniksi Aimo Oksanen, Raimo Takala, Torsti Rantanen, Tuula 
Viitanen ja Markku Vaherno.  
 
Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan ja se tulee maksaa 1.10.2010 mennessä. 
Ohessa ohjeet jäsenmaksun maksamisesta toimintakaudelle 1.6.2010 - 31.5.2011. 
 
Vuosikokouksessa käsiteltiin jäsenkyselyn sekä kalastotutkimuksen tulokset. 
Kalastusyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja Pertti Sundgren jakoi tietoa 
Pääjärven kalaistutuksista. Jäsenkyselyssä vastaavat olivat halukkaita osallistumaan 
yhteisiin tilaisuuksiin. Tähän liittyen vuosikokouksen jälkeisenä päivänä retkeilimme 
Pääjärven laavulla ja Ilvesreitillä.  
 
Syyskuun 18 päivä kokoonnutaan Pääjärven laavulle "kesäkauden 
päättäjäisiin" kello 14. Otetaan omat eväät mukaan, paistetaan makkaraa ja 
jutellaan mukavia. 
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risto.h.jarvinen@gmail.com  leena.paivarinta@op.fi 


