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HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2020-2021
Hallitus
Puheenjohtaja: Markku Pohjola
Sihteeri: Sihteerin tehtävät jaettiin hallituksen jäsenten kesken.
Jäsenet: Eeva Järveläinen (kunniapuheenjohtaja), Jyrki Salminen
(varapuheenjohtaja), Jarmo Mäki-Uuro, Raimo Örlund, Jorma Laaksonen, Pekka
Lunnikivi ja Arto Stolt.
Rahastonhoitaja: Maria Mäki-Uuro-Tuiskunen
Toiminnantarkastaja: Lauri Manninen
Jäsenet
Yhdistyksellä oli vuoden 2020 lopussa 65 jäsenmaksun maksanutta jäsentä
Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous 2020 pidettiin 23.8 Sotainvalidien Veljesmajalla
Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontui kolme kertaa
Tapahtumat
Katumajärvipäivän järjestäminen ”Katumajärven suojelua 30 vuotta” 15.8.2021 yhdessä
yhteistyökumppaneiden ja järvellä toimivien yhdistysten kanssa

Osallistuttiin Myllyjoen katselmukseen (Katumajärven, Matkolammmin ja Kankaistenjärven
suojeluyhdistykset, Vanajavesikeskus, Hämeen kalatalouskeskus, Metsäkeskus)
Tapaamiset
Yhteistyökumppanit: Vanajavesikeskus, ELY-keskus, Hämeenlinnan kaupunki
Yritykset: HS-Vesi Oy, Konecranes Oyj, Linna Golf Oy, Tawast Golf Oy
Muut suojeluyhdistykset: Matkolammin ja Kankaistenjärven suojeluyhdistykset
Katumajärven perushoitohankkeen käynnistäminen
- kolmivuotisen hankkeen kokonaissumma on 30000 euroa, josta ELY- keskukselta on saatu
avustuspäätös 15000 eurosta ja toinen puoli katetaan KaSyn omarahoituksella ja
talkootyötunneilla

- hankkeen tärkeimmät toimenpiteet ovat vesikasvien niitot, hoitokalastus, vedenlaadun seuranta,
laskeutusaltaiden valvonta ja tyhjennykset sekä tiedottaminen järven tilasta

Saadut avustukset
- Yritysavustukset yhteensä 4800 euroa (HS- Vesi Oy, Konecranes Oyj, Linna Golf Oy, Tawast Golf)
- ELY- keskus 15000 euroa
- Mäskälän osakaskunta 2000 euroa
-Vanajavesisäätiö 500 euroa
Valokuvakilpailun järjestäminen
- valokuvakilpailun ”Katumajärven kesä” järjestäminen yhdessä Hämeenlinnan Kameraseuran kanssa

Vuosittain tapahtuvan vedenlaadun omaseurannan käynnistäminen
- omaseurannassa mitataan vuosittain järviveden ja järveen laskevien tärkeimpien ojien kokonaistyppi- ja
kokonaisfosforipitoisuudet sekä järviveden happipitoisuus viidestä järvipisteestä; tulokset julkaistaan
yhdistyksen kotisivuilla
- vesinäytteet otosta ja analysoinnista vastaa KVVY Tutkimus Oy ja happimittaukset tehdään talkootyönä
omalla happimittarilla
- vedenlaadun omaseurannan rahoituksesta vastaavat Linna Golf ja Tawast Golf sekä ELY- keskus

Laskeutusaltaiden vuosittain tapahtuvien tyhjennysten aloittaminen

- KaSy tarkastaa vuosittain altaat ja tekee tyhjennysehdotuksen HML kaupungille
- HML kaupunki tyhjetää vuosittain yhden altaan
- helmikuussa 2021 tyhjennettiin Petäjäharjunojan allas
Hoitokalastuksen jatkaminen
- hoitokalastuksesta vastasivat Katumajärven kalastusyhdistys ja Hämeelinnan Kala ja Erä talkootyönä
kumpikin yhdellä rysällä
- pääasiassa särkikalasta koostuvaa saalista saatiin yhteensä n 850 kiloa
Vesikasvien niittoja jatkettiin
- niitot tapahtuivat ELY- keskukselle toimitetun suunnitelman mukaisesti elokuun 1. viikolla järven pohjoisja itäosissa
Vanajanlinnan paineviemärin vesimittari
- HS-Vesi Oy:n asensi KaSyn aloitteesta Solvikin uimarannalle Valkamatielle virtausmittarin, jonka avulla
seurataan Vanajanlinnalta tulevan ja Katumajärven alittavan jätevesiputken virtaamaa ja havaitaan

mahdolliset vuodot
Rantatien alittavan Harvialanojan rummun korjaus
- KaSyn aloitteesta HS-Vesi Oy:n ja Hämeenlinnan kaupunki tekivät syksyllä 2020 toimenpiteitä rummun
virtauksen parantamiseksi
-HS-Veden kanssa on sovittu, että HS-vesi ottaa rummun uusimisen kaupungin kanssa esille.
Hiihtolatu
- yhdistys jatkoi hiihtoladun tekemisen tukemista korvaamalla Hannu Mannerin moottorikelkan
polttoainekulut

