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KATUMAJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY 
 
HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2021-2022 
 
Hallitus 
            Puheenjohtaja: Markku Pohjola 

Sihteeri: Hallituksen kokousten sihteerinä toimi Jyrki Salminen 

Jäsenet: Eeva Järveläinen (kunniapuheenjohtaja), Jyrki Salminen (varapuheenjoh-
taja), Hanna Kivelä, Johanna Maasto, Jarmo Mäki-Uuro, Raimo Örlund, Jorma Laakso-
nen, Pekka Lunnikivi ja Arto Stolt 

Rahastonhoitaja: Maria Mäki-Uuro-Tuiskunen 
Toiminnantarkastaja: Lauri Manninen 

 
Jäsenet 
 
Yhdistyksellä oli vuoden 2021 lopussa 70 jäsenmaksun maksanutta jäsentä ja yhdeksän yritys- ja 
yhteisöjäsentä. 
  
Vuosikokous 
 
Yhdistyksen vuosikokous 2021 pidettiin 5.9.2021 Sotainvalidien Veljesmajalla. 
 
Hallituksen kokoukset 
 
Hallitus kokoontui viisi kertaa. 
 
Katumajärven perushoitohanke (2021–2023) 
 

- Kolmivuotisen hankkeen ensimmäinen vuosi (2021) toteutui suunnitellusti ja budjetoidusti. 
- Toinen hankevuosi 2022 on meneillään ja suunnitellut hoitotoimenpiteet on toteutettu. 

 
Tärkeimmät toimenpiteet 
 
Laskeutusaltaat 

- Laskeutusaltaiden katselmus suoritettiin lokakuussa 2021. 

- Kaupunki ruoppasi KaSyn ehdotuksesta Iso-Harvoilan altaan laskuojan tammikuussa 2022. 
 
Vedenkorkeuden seuranta 
 

- Automaattinen vedenkorkeusmittari hankittiin ja asennettiin sekä mittaukset aloitettiin 
toukokuussa 2022. 

 
Hoitokalastus 

- Hoitokalastuksesta vastasivat Katumajärven kalastusyhdistys ry ja Hämeenlinnan Kala ja 
Erä ry talkootyönä. Kumpikin yhdellä rysällä. 
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- Pääasiassa särkikalasta koostuvaa saalista saatiin yhteensä n. 2200 kiloa. 
- Hoitokalastuksesta ilmoitettiin Kaupunkiuutisissa kahdesti suojeluyhdistyksen toimesta. 

Vedenlaadun omaseuranta 

- Ojavesinäytteitä otettiin lokakuussa 2021 ja toukokuussa 2022 järveen laskevista tärkeim-
mistä ojista (11 ojaa). Näytteistä analysoitiin kokonaistyppi- ja kokonaisfosforipitoisuudet. 
Pitoisuudet olivat tyypillisiä eteläsuomaisia purovesien ravinnepitoisuuksia. 

- Järvivesinäytteet otettiin elokuun 2021 alussa ja niistä analysoitiin kokonaistyppi- ja koko-
naisfosforipitoisuudet viidestä järvipisteestä. Happipitoisuus mitattiin talkootyönä omalla 
happimittarilla. Veden laatu oli keskimääräistä selvästi parempi, samoin happitilanne oli 
melko hyvä eri puolilla järveä. 

Vesikasvien niitot 
 

- Niitot tapahtuivat ELY- keskukselle toimitetun suunnitelman mukaisesti elokuun 1. viikolla 
järven pohjois- ja itäosissa Tmi Asmo Paloniityn toimesta. 

- 9 ranta-asukasta teetti niittoja omalla kustannuksellaan. 
 
Järvibarometri 

- Järvibarometrista on tehty speksi eli tuotemäärittely ja ensimmäiset neuvottelut on käyty 
mahdollisten järjestelmätoimittajien sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. 

 
Tapaamiset 
 
Yhteistyökumppanit:  

- Hämeenlinnan kaupunki (kaupungin johtaja ja ympäristöjohtaja); Vanajavesikeskus 
Yritykset: 

- SSAB, HS-Vesi Oy 
Suojeluyhdistykset:  

- Myllyjoki katselmus tehtiin yhdessä Matkolammin suojeluyhdistyksen kanssa tavoitteena 
selvittää miten voitaisiin vähentää Myllyjoen aiheuttamia ongelmia ja ravinnekuormitusta. 

 
Saadut avustukset 
 

- Yritysavustukset yhteensä 5800 euroa (Linna Golf Oy, Tawast Golf, Konecranes, HS-Vesi, 
Hämeen Sanomat)  

- ELY- avustus 6461 euroa (Katumajärven perushoitohanke) 
- Mäskälän osakaskunta 2000 euroa 
- Vanajavesisäätiö 500 euroa 

 
Hiihtolatu 
 

- Yhdistys jatkoi hiihtoladun tekemisen tukemista korvaamalla Hannu Mannerin moottorikel-
kan polttoainekulut. 

- Yhdistys teki ehdotuksen Hämeenlinnan osallistuvan budjetoinnin kokeilussa hiihtoladun 
ylläpidosta Katumajärvellä ja Linna Golfin alueella, mutta esitys ei mennyt läpi. 


