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Toimitusjohtajan katsaus
Vuosi 2019 oli Vesijärvisäätiön kahdestoista toimintavuosi. Vuosi sisälsi sekä uusien linjausten hakemista että reagoimista olemassa oleviin vesienhoidon tarpeisiin.
Säätiön hallitus päätti maaliskuussa käynnistää
strategian laatimisprosessin, jolle annettiin aikaa
vuoden loppuun asti. Esitys strategiaksi hyväksyttiin hallituksen kokouksessa joulukuussa, mutta sillä oli toimintaa ohjaavaa vaikutusta jo valmisteluvaiheessaan. Strategiaan kiteytettiin toiminnalle
selkeät painopisteet, joihin voitiin nojata jo esimerkiksi syksyllä ympäristöministeriölle suunnatun rahoitushakemuksen laadinnassa.
Strategian mukaan Vesijärvisäätiön tavoitteena
on saavuttaa vähintään vesienhoitolain mukainen
Vesijärven hyvä tila sekä parantaa alueen keskeisten pienjärvien virkistyskäyttöarvoa ja tilaa. Jatkossa resurssit kohdennetaan ja toimenpiteet suunnataan niin, että ne tukevat mahdollisimman hyvin
tätä tavoitetta, olipa kyse viestinnästä, markkinoinnista, tutkimuksesta, seurannasta tai varsinaisten
vesienhoitotoimenpiteiden toteuttamisesta. Tavoitteena on myös kehittää eri toimintasektoreilla
jatkuvasti uusia toimintatapoja vesienhoidon edistämiseksi laajan yhteistyöverkoston kanssa. Tästä
esimerkkinä on vuonna 2019 valmistunut Vesijärvisäätiön verkkokauppa, jonka kautta voi mm. tukea vesienhoitotoimenpiteiden toteuttamista.
Vesienhoito on osittain ennakoivaa, mahdollisiin
uhkiin varautumista, mutta pääosin reflektiivistä
olemassa oleviin ongelmiin reagoimista ja ratkaisukeinojen hakemista. Vesijärvellä ryhdyttiin yhdessä Lahden kaupungin ja Vesijärven tutkijayhteisön
kanssa hakemaan uusia keinoja Enonselän tilan parantamiseksi sekä ravintoverkon vääristymien että
liian suuren sisäisen kuormituksen osalta.
Uusia korjaavia toimenpiteitä on odotettavissa jo vuoden 2020 aikana samalla, kun osasta vanhoja menetelmiä luovutaan. Huomiota sai vuoden
aikana myös Hollolan kuntakeskuksessa sijaitseva
Vähä-Tiilijärvi, jonka yllättävään ja pitkäkestoiseen
sinileväkukintaan kesällä 2018 haettiin selitystä
laajamittaisella ja kattavalla tutkimus- ja seurantapanoksella.

Kesäkuussa Vesijärvisäätiöllä oli kunnia isännöidä yhdessä ympäristöministeriön ja Lahden kaupungin kanssa Ranska-vetoisen eurooppalaisen
vesienhoidon yhteistyöverkosto Europe-INBO:n
vuosikongressia. Kongressi oli laatuaan ensimmäinen Suomessa. Onnistunut tapahtuma päättyi
”Lahden julistukseen”, joka luovutettiin myöhemmin EU:n komissiolle tahdonilmaisuna siitä, mihin
suuntaan eurooppalaista vesipolitiikkaa ja vesilainsäädäntöä olisi kehitettävä.
Myös taloudellisen tuloksen näkökulmasta vuosi
sujui tavoitteiden mukaisesti. Useamman tappiollisen vuoden jälkeen vuosi 2019 oli toinen peräkkäinen positiiviseen tulokseen päättynyt vuosi. Säätiö
on pystynyt säilyttämään sekä kunnilta että yksityiseltä sektorilta tulevan rahoituksensa melko vakaana useita vuosia. Samalla entisestään tiivistynyt
yhteistyö Hämeen ely-keskuksen kanssa on mahdollistanut valtion rahoituksen kohdistamisen vesienhoidon kannalta keskeisimpiin kohteisiin.
Vesienhoidon rahoitustarpeet eivät lähivuosina todennäköisesti ainakaan vähene ja työ tulorahoituksen ylläpitämiseksi vaatii jatkossa yhä uusia
avauksia ja uusia yhteistyökumppanuuksia. Tuore
Vesijärvisäätiön strategia antaa tällä työlle hyvät
lähtökohdat.
Heikki Mäkinen
Toimitusjohtaja
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Vesienhoidon
toimenpiteet
Merkittävä osa vesienhoidon toimenpiteistä toteutettiin ympäristöministeriön tehostamishankerahoituksella, Hämeen ely-keskuksen vesienhoitoavustuksella sekä Etpähä ry:n kanavoiman
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman
rahoituksella. Säätiöllä oli vuoden aikana kaksi
omaa hanketta, minkä lisäksi säätiö osallistui yhteen muuhun hankkeeseen ohjausryhmätyöskentelyn kautta.

Vesijärvi
Veden tilan ja kuormituksen seuranta
Vesijärvellä oli vuoden aikana kolme automaattista
vedenlaadun mittausasemaa: Myllysaari, Enonsaari
ja Paimelanlahti. Vähäselän mittauslautta siirrettiin
Porvoonjokeen. Mittauslauttojen anturit puhdistettiin kesän aikana noin kaksi kertaa viikossa aina
marraskuun alkuun asti. Jokaisella lautalla oli happi- ja lämpötila-antureiden lisäksi klorofyllin fluoresenssia mittaavat anturit. Paimelanlahdella oli lisäksi fykosyaniinin fluoresenssia mittaava anturi,
jonka avulla voidaan arvioida sinilevien määrää.
Automaattiasemien lisäksi järven tilaa seurattiin
vesinäyttein, joita haettiin ja analysoitiin kahdesti vuodessa, maaliskuussa ja elokuussa. Näytteet
otettiin Laitialanselältä, Paimelanlahdelta ja Vähäselältä, jotka eivät kuulu Vesijärven velvoitetarkkailun piiriin, ja jotka jäävät siksi usein liian vähälle
seurannalle. Lisäksi otettiin täydentävät näytteet
Enonsaaren ja Myllysaaren syvänteistä. Näytteenotosta vastasi Lahden ympäristöpalvelut. Myös
eläinplanktonseurannan näytteet otettiin viime kesänä Lahden kaupungin avustuksella.
Vesistökuormitusta seurattiin Vesijärvisäätiön
rahoituksella kahdesti vuodessa kaikissa Vesijärveen laskevissa merkittävimmissä uomissa Hollolassa ja Asikkalassa. Lahden alueella kuormitusseurannan kustannuksista vastasi kaupunki. Kolmessa
Vesijärveen laskevassa ojassa tehtiin myös automaattista vesistökuormituksen seurantaa.
Loppuvuodesta Vesijärvisäätiö kilpailutti Lahti Aquan ja Lahti Energian yhteisen velvoitetark-
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kailuohjelman mukaisen Vesijärven tilan seurannan
vuosille 2020–2021. Samaan kokonaisuuteen liitettiin myös velvoitetarkkailua täydentävää seurantaa
Enonselällä, Laitialanselällä, Vähäselällä ja Paimelanlahdella.

Hapetus
Vesijärven Enonselän tilaan vaikuttaa hapetus, joka
aloitettiin talvella 2007–2008 Myllysaaren syvänteessä. Syksyllä 2009 pääsyvännealueelle asennettiin kaikkiaan kahdeksan Mixox MD 1100 -hapetinta.
Laitteet toimivat ympärivuotisesti syystäyskiertoa
ja kevättä lukuun ottamatta. Lokakuussa 2015 poistettiin hapetin nro 8. Helmikuussa 2018 poistettiin
laitteet 2, 4 ja 6. Jäljelle jäivät hapettimet 1, 3, 5 ja
7. Kesäaikaisesta hapetuksesta luovuttiin vuosiksi
2018 ja 2019.
Vuonna 2019 hapetinlaitteet 1, 3, 5 ja 7 käynnistettiin talvikaudeksi 16.1.2019 ja ne olivat käytössä 2.5.2019 asti. Myllysaaren hapetin käynnistettiin
25.1.2019 ja se oli käytössä 8.5.2019 asti.
Maaliskuun lopun havaintokerralla Vesijärven
Isosaaren syvänteen (syvyys 18 m), Enonsaaren (31
m), Lankiluodon (30 m), Kiikkulan (22 m) ja Myllysaaren (14,5 m) syvänteiden pohjanläheisen veden
happipitoisuus oli 6,6–10,8 mg/l. Happitilanne oli
ajankohtaan nähden hyvä ja jopa erinomainen. Liuenneen hapen määrä oli pienin Isosaaren asemalla.

Vesijärven hapetin
laitteiden sijainnit

7
5
3
1
Myllysaaren
hapetin
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Vertailuhavaintopaikalla Kajaanselällä happitilanne
oli huono. Pohjan lähellä oli happea 0,25 mg/l ja
20–35 m syvyydellä 2,2–5,7 mg/l. Enonselän syvännettä lukuun ottamatta hapetuspisteiden pohjanläheisen veden fosforipitoisuudet olivat maaliskuun
havaintokerralla samaa tasoa päällysveden kanssa.
Enonselän syvänteellä pohjanläheisen veden fosforipitoisuus oli kaksinkertainen päällysveteen verrattuna (33 µg/l). Kajaanselällä pohjanläheisen veden kokonaisfosforipitoisuus havaintohetkellä oli
yli kymmenkertainen päällysveteen verrattuna (94
µg/l).
Kesällä Vesijärveä ei hapetettu. Mittausaseman
perusteella Enonsaaren syvänteen pohjanläheinen
vesi oli hapeton kesäkuun lopulta syyskuun puoliväliin saakka. Happitilanne heikkeni heinäkuun aikana myös 20 metrin vesikerroksessa. Tarkkailutulosten perusteella happitilanne oli heikoin elokuun
lopun havaintokerralla, jolloin huono happitilanne ylsi 20 m syvyydelle asti (0,1–0,9 mg/l), kattaen noin 2 % Enonselän kokonaistilavuudesta ja 1 %
pinta-alasta. Enonselän syvänteillä havaittiin kesän
aikana ns. sisäistä kuormitusta, sillä pohjanläheisen
veden fosforipitoisuudet olivat havaintokerroilla
1,5–5-kertaisia päällysveteen verrattuna.
Enonselän hapetuskokeilu on ollut kansainväli-
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sestikin arvioituna melko laaja ja pitkäkestoinen.
Hapetusta on toteutettu yli kymmenen vuotta ja
samalla on aktiivisesti seurattu toimenpiteen vaikutusta järven ekosysteemiin biologian, kemian ja
fysikaalisten olojen näkökulmasta. Vuoden aikana
tehtiin päätös hapetuskokeilun lopettamisesta. Kokeilu paransi merkittävästi Enonselän syvänteiden
happitilannetta ja niiden pohjaeläimistön elinmahdollisuuksia sekä antoi paljon uutta tietoa, joka auttaa järvenhoidon jatkosuunnittelussa. Vaikutukset
jäivät kuitenkin alueellisesti arvioituna melko suppeiksi.

Vesikasvien niitto
Vesikasvien, erityisesti järviruo’on ja järvikaislan
niitoilla pyritään vähentämään rantojen umpeenkasvua ja hajuhaittoja etenkin virkistyskäytön kannalta keskeisillä alueilla. Linnuston kannalta tärkeillä alueilla niittojen tavoitteena on ylläpitää
ruovikkoalueiden monimuotoisuutta. Näillä alueilla
käytössä on ns. talvinen rotaationiitto, jossa ruovikkoa niitetään kaistale kerrallaan vuorovuosina
jättäen aina enemmän niittämätöntä aluetta kuin
niitettyä. Sen jälkeen pidetään useamman vuoden tauko. Ruovikkoon rannansuuntaisesti avatut
väylät parantavat myös hauen pääsyä kutualueil-
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le. Vesikasvien niittäminen on osa vesistön kokonaiskunnostusta, mutta se ei riitä ainoana toimenpiteenä parantamaan veden laatua. Valitut kohteet
pyritään niittämään useampana vuonna peräkkäin
niiton vaikuttavuuden lisäämiseksi.
Niittokohteiden valinnassa ja suunnittelussa
käytettiin hyväksi Paikkatietoikkuna-palveluun tallennettuja, vuonna 2016 kartoitettuja niittoalueita, sekä osakaskuntien näkemyksiä. Niittosuunnitelmat lähetettiin Hämeen ely-keskukseen ja niitot
toteutettiin niittoilmoituksesta saadun lausunnon
mukaisesti.
Vuoden 2019 talviniittojen toteuttajaksi valittiin jälleen HotMill Oy, Risto Kauhala. Talvi 2019
oli haasteellinen, sillä lunta oli harvinaisen paljon
ja teräsjää jäi ohueksi. Maaliskuussa enimmän lumen jo painuttua talviniitot saatiin kuitenkin tehdyksi lähes kokonaan. Vain yksi uusi kohde jätettiin
kokonaan niittämättä ruo’on vähäisen määrän takia. Yhdellä kohteella niittokone vajosi osittain jäihin, mutta se saatiin nostettua vinssin avulla ylös.
Niittosuunnitelman 18,4 hehtaarista toteutui noin
17 ha.
Usealla kohteella massat siirrettiin maanomistajien tai osakaskunnan voimin sopiville läjityspaikoille tai peltoon maanparannusaineeksi. Osa
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niitetyistä massoista meni hyötykäyttöön Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:lle, joka nouti ruo’on
rannasta omalla kustannuksellaan. Sopivan tiestön
puuttuessa massat läjitettiin rantaan tai poltettiin
vesijätöllä.
Talviniittojen vaikuttavuutta on seurattu ruovikkoihin perustetuilla linjoilla mittaamalla näyteruudulla kasvavien ruokojen määrää, keskipituutta ja
-paksuutta. Seurantaa jatkettiin talvella 2019 yhteensä kahdellatoista linjalla. Osa kohteista on niitetty jo useana vuonna, jolloin niiton vaikuttavuudesta on saatu pitkän aikavälin aineistoa. Alustavia
tuloksia esitettiin vesikasvillisuuden hoitoon keskittyvässä kansainvälisessä työpajassa, joka järjestettiin Lahdessa maaliskuussa 2019.
Kesäniittosuunnitelmaan valittiin yhteensä 27
kohdetta, joiden yhteispinta-ala oli noin 39,7 ha.
Ely-keskuksen lausunnon mukaisesti niitot aloitettiin elokuussa. Niitot toteutti nyt kolmatta kesää
IMH-tekniikka. Kalustoon kuuluivat Truxor-niittokone sekä niitetyn massan keruuseen kaksi haravalla varustettua keräysvenettä.
Niittoyrittäjä Ilkka Harjusen mukaan tämän vuoden niitto oli tähän saakka toteutetuista niitoista vaikein alhaisen vedenpinnantason takia. Niittokone oli kovilla eikä vaurioiltakaan voitu välttyä.
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Hoitokalastuksella
poistettiin

745 kg
fosforia
vuonna 2019

Aivan kaikkia suunnitelman väyliä ei voitu niittää.
Jokaisella kohteella saatiin kuitenkin niitetyksi vähintään suurin osa suunnitellusta alasta. Yli puolet
kohteista oli niitetty myös muutamana edeltävänä
vuonna, minkä vuoksi niitettävää materiaalia kertyi
vähemmän ja niitto eteni nopeasti.
Pääosalla kohteita niittojäte nostettiin rantaan
niittokoneella, mutta muutamassa paikassa apuna
oli paikallisten järjestämä nostokoura. Osassa kohteita paikalliset myös veivät niittomassat peltoon
tai sopiville läjityspaikoille omin voimin. Niittojätteen hyötykäyttöä selvitettiin Päijät-Hämeen Jätehuollon ja Kiteen Mato ja Multa Oy:n kanssa. Niittojätettä siirrettiin pääosin hanketyönä Vesijärveltä
Kujalan jätteidenkäsittelylaitokselle aumattavaksi ja jalostettavaksi kasvualustaksi. Lisäksi alueelle
ohjattiin materiaalia Lahden kaupungin tekemistä
niitoista alueen pienjärviltä.

Hoitokalastus
Vesijärvi on ravinteikas järvi, jossa kalantuotanto
on runsasta. Kalat vaikuttavat veden laatuun monella tavalla sekä suoraan että välillisesti. Kalojen
biomassaan sitoutuu paljon ravinteita: järvissä veden fosforista yli puolet voi olla kaloissa. Kalasaaliin mukana poistuu siksi myös merkittäviä määriä
ravinteita.
Kalojen vaikutukset välittyvät myös eläinplanktonin kautta. Eläinplanktonin suuret vesikirput
ovat tehokkaita levänsyöjiä ja pystyvät runsaina
esiintyessään pitämään kasviplanktonin kurissa ja
veden kirkkaana. Kookkaat äyriäiset ovat kuitenkin
kalojen suosikkiravintoa. Jos siis planktonia syöviä
kaloja on paljon, suurikokoinen eläinplankton käy
vähiin ja kasviplanktonin määrä kasvaa. Hoitokalastuksella pyritään estämään järven tilan heikkenemistä, voimistamaan petokalakantoja ja poistamaan
rehevöitymisen kannalta merkityksellistä kalalajistoa.
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Vesijärven hoitokalastus perustuu Vesijärvisää
tiön laatimaan Vesijärvi-ohjelmaan, jossa keskimääräiseksi hoitokalastustavoitteeksi koko Vesijärvelle on määritetty 20 kg/hehtaari/vuosi.
Vesijärven hoitokalastusten organisoinnista vastaa Lahden ympäristöpalvelut. Vesialueen omistajien talkookalastuksen ja kaupungin omana työnä
tekemän hoitokalastuksen lisäksi hoitokalastusurakoinnista on viime vuosina vastannut rysäkalastuksen osalta T:mi Ile’s Fisk ja nuottauksesta
järvikalastus Turtiainen Ky. Vuoden 2019 hoitokalastussaalis oli yhteensä 99 281 kg. Talkookalastajien osuus saaliista on laskenut viiden viime vuoden aikana yli 20 tonnista yhden tonnin tuntumaan
monien hoitokalastusporukoiden lopetettua ikääntymisen vuoksi.
Laskennallisesti vuoden 2019 saaliin mukana
poistui fosforia noin 745 kg. Runsaimmat saalislajit
olivat särki ja salakka. Enonselän osuus kokonaissaaliista oli 42 393 kg, Paimelanlahden 30 400 kg,
Komonselän 3 668 kg ja Laitialanselän osuus 22 820
kg. Kajaanselällä ei hoitokalastettu. Enonselän ja
Paimelanlahden yhteinen hehtaarisaalis oli 23 kg/
ha, muilla selillä hehtaarisaalis jäi alhaisemmaksi.
Koko järven pinta-alaa kohden laskettuna hehtaarisaalis oli 9 kg.
Vuodesta 1987 jatkuneella hoitokalastuksella on
poistettu laskennallisesti yli 35 tonnia fosforia Vesijärvestä. Se vastaa nykytasolla noin kolmen vuoden kokonaisfosforikuormituksen määrää.
Hoitokalastuksella on voitu vaikuttaa varsin tehokkaasti särkikalojen määrään. Sen sijaan erityisesti Enonselällä ongelmana olevaan liian tiheään
kuorekantaan hoitokalastuksella ei ole koettu voitavan puuttua riittävän tehokkaasti. Vuoden aikana käytiin asiantuntijakeskusteluja muiden kalastonhoidon työkalujen soveltamismahdollisuuksista
kuorekannan vähentämiseen.

Vesijärven hoitokalastus
saalis vuosina 2012–2019
tonnia
250
200
150
100
50
0
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miset Oy. Myös järven vesikasvillisuus ja pohjaeläimistö kartoitettiin. Pohjaeläinselvitys käsitti sekä
syvänteen että rantavyöhykkeen pohjaeläimet. Vesikasvikartoituksen ja pohjaeläintutkimuksen tekijäksi valittiin KVVY Tutkimus Oy.
Läheisestä palvelukodista järveen purettavien
jäähdytysvesien vaikutusta järven tilaan tutkittiin
kerrostuneisuuskaudella lähes viikoittain mittaamalla kenttämittarilla hapen ja lämpötilan vertikaalista jakautumista. Lisäksi järvelle asennettiin
eri vesikerroksiin lämpötilaa puolen tunnin välein
mittaavat lämpötilaloggerit. Lämpötilaa mitattiin myös alimmassa tarkastuskaivossa tuloveden
lämpötilaerojen havaitsemiseksi. Aineistosta teki
energia- ja ympäristötekniikan alan opinnäytetyön
Lahden ammattikorkeakouluun harjoittelija, insinööriopiskelija Toivo Viljakainen. Myös jäähdytysveden kuormitusvaikutusta selvitettiin ottamalla
kesällä ylimmästä tarkastuskaivosta vesinäytteet.
Kesän aikana jäähdytysvesien kulkeutumista selvitettiin myös johtokykyluotauksella, joka tilattiin
Luode Consulting Oy:ltä. Johtokyvyn lisäksi luotauslaitteisto sisälsi lämpötila-, sameus-, humus- ja
happianturit.
Vähä-Tiilijärven sedimentin laatua selvitetään
väitöskirjatyönä Helsingin yliopistossa. Ohjaajana

Kesällä 2018 Vähä-Tiilijärvellä ilmeni yllättävä, voimakas ja pitkäkestoinen sinileväkukinta. Kunta ja
paikalliset asukkaat huolestuivat järven tilasta, jota
ryhdyttiin Vesijärvisäätiön toimesta selvittämään
vuoden 2019 aikana. Tavoitteena oli selvittää kukintaan johtaneita syitä sekä koota aineistoa järvelle laadittavan hoitosuunnitelman pohjaksi. Työ
alkoi perusselvityksillä. Keväällä järven lähivaluma-alue kartoitettiin Hollolan ympäristösihteerin
kanssa mahdollisten ojien tai purkuputkien havaitsemiseksi. Kesällä järvellä tehtiin syvyyskartoitus.
Viistokaiku 24:n tekemästä luotauksesta saatiin syvyyskartan lisäksi kaikuluotaus- sekä viistokaikuluotauskuvaa järven pohjasta.
Vähä-Tiilijärvestä otettiin vesi- ja planktonnäytteet toukokuusta syyskuun loppuun noin kolmen
viikon välein. Vesinäytteenotosta ja raportoinnista vastasi Eurofins Ahma Oy. Kasviplanktonnäytteiden laskennasta ja raportoinnista vastasi tmi
Plankton Zwerver. Eläinplanktonnäytteet puolestaan laski ja raportoi FT Dos Kirsi Kuoppamäki Helsingin yliopistosta. Järven ravintoverkon rakennetta selvitettiin edelleen elokuun alussa tehdyllä
verkkokoekalastuksella. Sen toteutti ja raportoi Jo-
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VähäTiilijärven

toimii apulaisprofessori Tom Jilbert. Tutkimuksen
tarkoituksena on selvittää sisäisen kuormituksen
mekanismeja ja pohjalle mahdollisesti kertyneiden
ravinnevarastojen merkitystä järven ravinnekierrossa. Marraskuussa haettiin jo ensimmäiset näytteet, ja varsinaiset syvännenäytteet haetaan maaliskuussa 2020 jään päältä.
Vähä-Tiilijärven tilanteesta ja hoidosta viestimistä on pidetty erityisen tärkeänä, sillä järvellä on
suuri virkistyskäyttöarvo ja sen tila on herättänyt
alueen asukkaista suurta huolta. Paikallislehti Hollolan Sanomat julkaisi omaa palstaa, johon tulosten valmistuessa kirjoitettiin juttu lähes kuukausittain. Tuloksista tiedotettiin myös uutiskirjeissä.
Lisäksi osallistuttiin yhteistyötapaamisiin Hollolan
kunnan, ely-keskuksen sekä Lahden Talojen kanssa. Myös Vesalan Kalaveden Osakaskunnan kanssa
on pidetty tiivistä yhteyttä ja heitä on pidetty ajan
tasalla järvellä tehdyistä tutkimuksista ja niiden tuloksista. Yhteistyössä valmisteltiin myös tammikuussa 2020 pidettävää yleisötilaisuutta.

happitilannetta
seurattiin kesällä
viikoittain.
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Tutkimus
yhteistyö
Vesijärvisäätiön oma tutkimusrahoitus kohdistuu
hankkeille, joiden fokus on toteutettavien vesienhoidon toimenpiteiden lähtökohtien tai vaikuttavuuden arvioinnissa. Tutkimusrahoitusta kohdistettiin erityisesti Vesijärven Enonselän tilaan
liittyvään tutkimukseen. Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksen vetämänä selvitettiin lähinnä ravintoverkkoon liittyviä näkökohtia, erityisesti Enonselän ulapan kalatiheyttä, kalabiomassaa
ja lajijakaumaa sekä eläinplanktonin määrää ja laatua.
Vesijärvisäätiö tuki vuoden 2016 alusta käynnistettyä Vesijärvisäätiön ja Helsingin yliopiston yhteisrahoitteista apulaisprofessuuria, jota hoiti PhD
Tom Jilbert. Hän on ryhmänsä kanssa pystynyt
tuomaan merkittävää lisäpanostusta mm. Vesijärven ja Kymijärven sedimenttitutkimukseen sekä
sisäistä kuormitusta vähentävien toimenpiteiden
suunnitteluun.
Uutena avauksena tiivistettiin yhteistyötä Jyväskylän yliopiston kanssa järvikunnostuksen ja ympäristöterveyden rajapinnassa. Vesijärvellä ryhdyttiin
tutkimaan miten vesistöjen kunnostustoimenpiteet
vaikuttavat järven ravintoverkon laatuun pitkäketjuisten rasvahappojen tuottamisen ja ravintoverkossa siirtymisen kannalta. Aihe on äärimmäisen
tärkeä, sillä vesiekosysteemeissä koko ravintoverkon toiminta ja tuottavuus riippuvat välttämättömien pitkäketjuisten omega-3 -rasvahappojen
saatavuudesta. Levien vaikutus ei kaiken lisäksi rajoitu vain vesiekosysteemeihin, sillä kasvit ja puut
tuottavat vain lyhytketjuisia rasvahappoja, minkä
tähden koko ravintoketju on riippuvainen levien
tuottamista omega-3 -rasvahapoista. Nämä pitkäketjuiset rasvahapot ovat välttämättömiä kaikille
eläimille eläinplanktonista kaloihin, lintuihin ja aina
ihmisiin saakka.
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Strategiatyö
Vesijärvisäätiön hallitus päätti kokouksessaan
18.3.2019, että kymmenen vuoden toiminnan jälkeen Vesijärvisäätiön strategiaa on tarpeen tarkistaa yhdessä sidosryhmien kanssa. Strategiatyön
aikataulutus sidottiin valtuuskunnan kokousrytmiin siten, että strategiatyön aloitus tuotiin esille valtuuskunnan vuosikokouksessa huhtikuussa ja
työn päälinjaukset esiteltiin marraskuun syyskokouksessa. Tavoitteena oli, että strategia valmistuisi
vuoden 2019 loppuun mennessä. Prosessi pystyttiin viemään läpi sovitussa aikataulussa, ja hallitus hyväksyi uuden strategian kokouksessaan 9.12.
Strategian keskeiset kiteytykset ovat:

Visio
Vesijärvisäätiö haluaa olla Vesienhoidon näkyvä
suunnannäyttäjä.

Missio
Vesijärvisäätiö mahdollistaa sellaisen vesienhoidon tieteellisen, taloudellisen ja sosiaalisen toimintaympäristön säilymisen ja vahvistumisen, mikä
tarvitaan alueen vesien saamiseksi hyvään tilaan.

Tavoitteet
Vesijärvisäätiön tavoitteena on saavuttaa vähintään
Vesienhoitolain mukainen Vesijärven hyvä tila sekä
parantaa alueen keskeisten pienjärvien virkistyskäyttöarvoa ja tilaa. Tavoitteena on kehittää jatkuvasti uusia toimintatapoja vesienhoidon edistämiseksi laajan yhteistyöverkoston kanssa.
Strategiaa toteuttavat toimenpiteet esitetään
jatkossakin yksityiskohtaisemmin Vesijärvi-ohjelmassa.
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Viestintä ja verkostoituminen
Alkuvuonna 2019 kannustettiin ihmisiä kertomaan
tarinoita ja muistoja lähivesistä ja niiden merkityksestä. Tarinoita saatiin kokoon 39. Ne kuvasivat mm. retkeilyä, kalastusta ja kaupungin muutosta Vesijärven äärellä, mutta myös maiseman ja
vesistöjen vaikutusta ihmisten hyvinvointiin. Osana tarinoiden keräystä kirjattiin ylös hoitokalastustalkoolaisten kertomuksia vesienhoitotyön
sattumuksista. Tarinat ovat luettavissa säätiön Internet-sivuilla.
Vuoden aikana siirrettiin säätiön Internet-sivut
WordPress-alustalle ja sähköiset uutiskirjeet Mail
Chimp -alustalle. Samalla uusittiin molempien rakenne ja ulkoasu. Myös nimistöä yksinkertaistettiin
luopumalla Puhdas Vesijärvi -nimestä. Internet-sivut löytyvät osoitteesta vesijarvi.fi ja uutiskirje nimettiin Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön uutiskirjeeksi.
Vesijarvi.fi Internet-sivuille sijoitetun tietokantapohjaisen Vesijärven karttapalvelun käyttöliittymä

uusittiin ja sen tietopohjaa laajennettiin erityisesti
pienjärvien osalta. Karttapalvelussa on esitettynä
eri toimijoiden toteuttamia valuma-alueen hoitotoimenpiteitä ja seurantaa.
Loppukeväästä kuvattiin myös Vesijärvi-työtä
esittelevä video. Siinä säätiön sidosryhmien edustajat kertovat Vesijärven hoitotyöstä, sen taustoista ja tuloksista. Video oli mahdollista toteuttaa pro
bono -työnä ja siitä on käytössä yhden ja kolmen
minuutin versiot.

Tiedottaminen
Vesijärvisäätiö lähetti vuonna 2019 sähköisiä uutiskirjeitä 10 kpl. Kokonaisjakelu on noin 1 100 tilaajaa. Entiseen tapaan uutiskirjeessä kerrottiin säätiön toiminnan lisäksi myös lähimpien sidosryhmien,
kuten Lahden ympäristöpalvelujen, Vesijärven ystävien ja Päijät-Hämeen Kalatalouskeskuksen toiminnasta sekä eri tahojen Vesijärvi-tutkimuksesta.
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Uutiskirjeiden lisäksi lähetettiin neljä erillistä kummikirjettä. Lisäksi jokaiselle uudelle kummille lähetettiin Tervetuloa kummiksi -kirje.
Vesijärvisäätiön aktiivisin ja suurimman yleisön
tavoittava sosiaalisen median kanava on Facebook.
Lisäksi käytössä on Vesiposti-blogi ja Instagram
@ilovevesijarvi. Twitter-tiliä säätiöllä ei ole, mutta
vesistöasioita viestitään Twitterissä henkilökohtaisen tilin kautta.
Facebook-sivulla ”I love Vesijärvi” oli vuoden 2019
lopussa 5 650 tykkääjää. Sivu on kasvanut edellisvuodesta noin 250 tykkääjän verran. Postauksista
suosittuja olivat mm. 27.2. julkaistu jään kestävyyttä havainnollistava kuva jään eri kerroksista (10,8K
näyttökertaa), 25.4. kuvat roskaisesta Vesijärvestä
Sibeliustalon edustalla (6K), 5.8. jaettu Maaseudun
Tulevaisuuden artikkeli kotimaisesta järvikalasta
tehdyistä kalapuikoista (4,2K) ja 12.8. Vesiposti-blogissa julkaistu Lahti Energian Juha-Pekka Moision
teksti jättämästämme ympäristöperinnöstä (4,5K).
Lähisidosryhmien kanssa yhteisen Facebook-sivun ”Vesijärvi puhtaaksi” päivittäminen lopetettiin
ja sen päivittäjät osallistuvat jatkossa I love Vesijärvi -sivun ylläpitoon. I love Vesijärvi -sivun lisäksi
saatiin mahdollisuus tuoda alueen vesillä tehtäviä
toimenpiteitä esille osallistumalla valtakunnallisen

STRATEGIA

VIESTINTÄ

HALLINTO

vesistökunnostusverkoston Facebook-sivun päivittämiseen.
Instagramissa seuraajia oli reilut 670, joten vuoden aikana määrä kasvoi noin 80 henkilöllä. Omaan
kuvasyötteeseen lisättiin sisältöä vuoden 2019 aikana vähäisesti, mutta aktivointimielessä muiden
vesistökuvista käytiin tykkäämässä ja kommentoimassa. Hashtageilla #ilovevesijärvi on merkitty yhteensä vajaat 2 000 kuvaa ja #vesijärvisäätiö reilut
130 kuvaa.
Vierasblogissa ”Vesiposti-blogi” julkaistiin vuoden aikana 10 sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden tekstiä.

Mediatyö
Erillisiä mediakutsuja ja -tiedotteita lähetettiin 10
kappaletta. Lisäksi media kuuluu uutiskirjeen jakelulistalle.
Vuonna 2019 säätiön oman mediaseurannan mukaan Vesijärvisäätiöstä tai säätiön toimialueen vesistöistä oli printti- tai nettimediassa 87 juttua ja 2
mielipidekirjoitusta. Parhaiten oltiin esillä Mediatalo Esan printtimedioissa. Medianäkyvyyttä lisäsi
Seutunelosten ja Uusi Lahti -lehden kanssa sovittu Vesijärvi-tarinoiden julkaisuyhteistyö. Kevään ja
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Europe-INBO

kesän aikana lehdissä julkaistiin yhteensä 25 muisteloa Vesijärvestä. Lisäksi toimitettiin Hollolan Sanomiin erillistä Vähä-Tiilijärvi -palstaa. Järven tilan heikkeneminen vuonna 2018 aiheutti Hollolassa
suurta huolta, ja palstan avulla haluttiin tehostaa
viestintää järven tilasta kiinnostuneille. Palsta ilmestyi kolme kertaa kuukauden välein. Radiossa
oltiin esillä mm. Radio Voiman ja Yle Lahden suorissa haastatteluissa.

Erityisesti kansainvälisen verkostoitumisen kannalta merkittävin tapahtuma oli järjestyksessään 17.
Europe-INBO konferenssin saaminen ensimmäistä kertaa Suomeen. Pariisissa päämajaansa pitävä
ranskalaisvetoinen International Network of Basin
Organisations (INBO) on eri valtioiden vesihallinnon edustajien ja vesiasioihin liittyvien kansalaisjärjestöjen muodostama yhteisö, joka on noussut
viime vuosina keskeiseksi toimijaksi kansainvälisessä vesipolitiikassa. Sibeliustalolla 17.–20.6. järjestettyyn tilaisuuteen osallistui noin 150 vesialan
asiantuntijaa Euroopasta, Pohjois-Afrikasta ja Keski-Aasiasta.
Konferenssissa keskusteltiin mm. vesien tilan
luokitteluun liittyvistä kysymyksistä, vesiin kohdistuvista uusista uhkista, kuten mikromuoveista sekä
rajavesien erityiskysymyksistä. Myös tarpeet uudistaa eurooppalaista vesilainsäädäntöä nousivat
vahvasti esille. Koko EU-alueen kattavalla lainsäädännöllä on suora yhteys myös Vesijärven ja useiden muidenkin Lahden alueen järvien hoitoon, sillä
eurooppalaisella tasolla annetut vesien tilatavoitteet ja niiden määrittämismenettelyt vaikuttavat
suoraan siihen, kuinka Vesijärveä seurataan ja mihin asioihin kunnostustoimenpiteitä toteutettaessa kiinnitetään erityistä huomiota.
Yhteistyössä Ranskan vesitoimiston (Agence de l
´eau), ympäristöministeriön ja Vesijärvisäätiön kesken järjestetty tilaisuus sai osallistujilta varsin positiivista palautetta, ja suomalaisten aktivoitumista
INBO-verkostossa jatkossa toivottiin varsin laajasti. Tilaisuuden lopuksi julkistettiin Declaration of
Lahti, joka on toimitettu Euroopan komissiolle vesiasiantuntijoiden yhteisenä tahdonilmauksena siitä, mihin suuntaan eurooppalaista vesipolitiikkaa
olisi tulevina vuosina ohjattava.

Markkinointi
Markkinoinnissa hyödynnettiin vahvasti sosiaalista mediaa mm. toteuttamalla arvontoja ja tapahtuma- ja tuotemarkkinointia. Hyvin yleisöä tavoittaneita markkinoituja julkaisuja olivat mm.
Raksa-messulippujen arvonta (8,6K), Orkester Nordenin konsertti (10,9K), Sibeliustalon konserttilippujen arvonta (18,2K), Vesijärvi 2020 -kalenterin
kokoaminen (9,2K) ja Vesijärven kummikampanja yhdistettynä konserttilippuarvontaan (11,4K). Ilmoituksia julkaistiin 22 kpl lehdissä ja sähköisissä
medioissa. Printtimediassa ilmoituksia oli EteläSuomen Sanomissa, Seutu4:n lehdissä, Kirkonseudussa ja Postia Hämeenmaalta -julkaisussa.
Lokakuun lopussa avattiin varainhankinnan tuek
si vesijarvi.fi- Internet-sivuille oma verkkokauppa. Pienimuotoisen tuotemyynnin lisäksi Vesijärvi-verkkokaupassa voi liittyä Vesijärven kummiksi
ja lahjoittaa varoja hoitotoimenpiteisiin. Vuoden
lopussa lahjoituskohteina olivat petokalojen istutus, vesikasvien niitto, hoitokalastus, kosteikkojen
ja laskeutusaltaiden huolto ja Vesijärven seuranta
ja tutkimus. Verkkokaupan visuaaliseen ilmeeseen
saatiin suunnitteluapua Lahden ammattikorkeakoulun Informaatiomuotoilu-projektilta (ENtRANCE). Samassa hankkeessa toteutettiin uudet myyntituotteet Vesijärven kasvit, kalat ja ravintoverkko
-julisteet ja -kortit.

Vesijärvi-viikko
Neljättä Vesijärvi-viikkoa vietettiin 3.–8. kesäkuuta. Viikkoa koordinoidessa pyrittiin saamaan eri
tapahtumien järjestäjiä yhteistyöhön. Viikolla oli
Lahdessa, Hollolassa ja Asikkalassa 19 tapahtumaa,
jotka toteutettiin parinkymmenen eri tahon voimin. Vesistöt kiinnostivat monella eri tavalla mm.
kalastuksen, liikunnan ja retkien kautta. Lasten tapahtumissa kaupungin ympäristökasvattajien panos oli merkittävä. Viikon tapahtumat ovat mukana
toimintakertomuksen tapahtumaliitteessä.

Muita viestintään ja
verkostoitumiseen liittyviä
aktiviteetteja
Vesijärvisäätiö osallistui aktiivisesti mm. kansallisen vesistökunnostusverkoston toimintaan sekä
Hämeen vesienhoidon yhteistyöryhmän ja Lahden
seurakuntien ympäristötoimikunnan työhön. Suuri
osa viestintäaktiviteeteista tapahtui toimintakertomuksen liitteeseen kirjattujen monimuotoisten tapahtumien yhteydessä ja niiden kautta.
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Hallinto
Vesijärvisäätiön
valtuuskunta

Lahden Teollisuusseura ry:n nimeämät:
Pääomasijoittaja, Päijänteen Luonnonperintö
säätiön hallituksen pj. Markku Kaloniemi
Diplomi-insinööri Hannu Katajamäki
Divisioonajohtaja Juha Luhtanen
Toimitusjohtaja Daniel Ward

Säätiön valtuuskunta kokoontui vuonna 2019 kaksi
kertaa. Valtuuskunnan vuosikokous pidettiin 2.5. ja
syyskokous 21.11. Valtuuskunnan puheenjohtajana
toimi Lea Kauppi ja varapuheenjohtajana Jouko
Kemppi. Valtuuskuntaan kuuluivat:

Vesijärvisäätiön hallitus

Lahden kaupungin nimeämät:

Vesijärvisäätiön hallitus kokoontui vuoden aikana
kuusi kertaa. Hallitukseen kuuluivat:

Kaupunginhallituksen jäsen Pekka Komu
Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Aleksi
Mäntylä
Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha
Rostedt
Ympäristöjohtaja Saara Vauramo

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Milla
Bruneau, Lahti (pj)
Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkala
Toiminnanjohtaja Valtteri Simola, Lahden
Teollisuusseura ry
Henkilöstöjohtaja Anne Aaltonen, Kemppi Oy

Hollolan kunnan nimeämät:
Johtaja Pekka Kotiaho (varalla Helena Maattola)
MJD, työllisyyden tiiminvetäjä, uravalmentaja Tuija
Brax (varalla Klaus Jansson)
Filosofian lisensiaatti, opettaja Juhani Sirkiä
(varalla Aki Markkola)
BBA/IT-tradenomi Janne Bröijer (varalla Pasi Pälsi)

Henkilöstö
Säätiön toimitusjohtajana, toimi FT, VTM Heikki Mäkinen. Säätiön viestintäasiantuntijana jatkoi
MMM Irma Peltola. Vesistöasiantuntijan tehtävää
hoiti FT Mirva Ketola. Varainhankinnasta vastasi yhteyspäällikkö restonomi Anu Isojärvi. Yo Anne-Mari Räihä työskenteli säätiössä viestinnän, taloushallinnon ja yleisen toimistonhoidon tehtäviä
hoitavana assistenttina. Vuoden varrella tuntitöitä
Vesijärvisäätiölle tekivät myös useat harjoittelijat.
Säätiön hallitukselle ja valtuuskunnalle ei maksettu palkkioita vuonna 2019. Vesijärvisäätiöllä ei
ole ollut säätiön suppeaan lähipiiriin annettuja rahalainoja, vastuita tai vastuusitoumuksia.

Asikkalan kunnan nimeämät:
Rahoitusalan ammattilainen, KTM Satu Jaatinen
(varalla Henna Rautavuo-Hätönen)
Kalastaja Juhani Näsi (varalla Heikki Vahto)
Yrittäjä Tuomo Riihilahti (varalla Vilho Laakso)
Mmyo, eläkeläinen Kirsi Viikilä (varalla Riitta Lalla)

Esan Kirjapaino Oy:n nimeämät:
Pääjohtaja Lea Kauppi, puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Jouni Lillman
Päätoimittaja Markus Pirttijoki
Professori Heikki Setälä

Kemppi Oy:n nimeämät:
Hallituksen jäsen Jouko Kemppi, varapuheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja Teresa Kemppi-Vasama
Lehtori Marko Vasama
Talousjohtaja Terhi Laari
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Talous ja rahoitus
Vesijärven kunnista Lahden kaupunki on sitoutunut osallistumaan Vesijärvisäätiön rahoitukseen
100 000 €:n osuudella, Hollolan kunta 70 000 €:n
osuudella ja Asikkalan kunta n. 8 200 €:n osuudella.
Näiden lisäksi kaupungin yhtiöt Lahti Aqua ja Lahti
Energia ovat keskeisiä Vesijärvisäätiön rahoittajia.
Lahti Aquan vuotuinen rahoitusosuus on 100 000 €
ja Lahti Energian 50 000 €.
Vuonna 2019 säätiöllä oli yksitoista vähintään
kolmivuotisen sopimuksen tehnyttä päätukijaa:
Etelä-Suomen Sanomat, Fazer, Hartwall, Kemppi,
Koko Lahti, Lahden Teollisuusseuran säätiö, LSK
Electrics, LähiTapiola Vellamo, Mainostoimisto
Halo, Osuuskauppa Hämeenmaa sekä Päijät-Hämeen Osuuspankki. Päätukijoiden ohessa säätiöllä
oli vuonna 2019 kolme keskitason Vellamo-tukijaa:
Helmi Säästöpankki & Padasjoen Säästöpankkisäätiö, Rantalainen Lahti sekä Renor. Näiden lisäksi
mukana oli joukko vaihtelevilla summilla toimintaa
rahoittavia tukijoita.
Säätiön varainhankinta käsittää yritysyhteistyön,
tuotemyynnin, tapahtumat sekä lähinnä yksittäisille ihmisille suunnatut keräykset ja kampanjat.
Varainhankintaa tehdään pääosin säätiön omana

työnä. Sen lisäksi mono1.fi-markkinointitoimisto
aktivoi Lahden seudun yrityksiä tukemaan Vesijärvi-työtä sekä ylläpitää Vesijärvi-aiheista kuvapankkia, jonka tuotosta tulee osa Vesijärvi-työn hyväksi.
Osa säätiön laskennallisesta perusrahoituksesta
koostuu yrityksiltä ja muilta yhteistyökumppanilta saadusta ns. partner-työstä, joka kattaa säätiön
työssä tarvittavia palveluita, tuotteita tai näkyvyyttä. Partner-työn arvo oli edellisien vuosien tapaan
huomattava.
Vesijärvisäätiö jakoi avustuksia ja apurahoja yhteensä 21 149,16 €. Summaan sisältyvät kolmatta
kertaa avoimen haun perusteella jaetut avustukset pienimuotoisiin vesienhoitohankkeisiin ja vesiin liittyvään ympäristökasvatustyöhön. Näitä aktivointiavustuksia myönnettiin neljä kappaletta ja
niiden yhteissumma oli 5 150 €.
Vuonna 2019 Vesijärvisäätiön varsinaisen toiminnan tulorahoitus oli 576 998,04 €. Lähinnä pienemmän hankerahoituskertymän vuoksi se oli
jonkin verran vähemmän kuin edellisenä vuonna
(686 915,41 €). Tilikauden koko toiminnan tulos oli
21 223,43 € ylijäämäinen.
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TUTKIMUS

Tuotot

Kunnat ja kuntien yhtiöt

311 769,00

Yritykset

9 1920,00

Ykistyishenkilöt ja tapahtumatuotot

19 466,46

Hanketuet
Korkotuotot
Yhteensä

153 842,58
975,00
577 973,04

Kulut
Hallinto

94 631,27

Viestintä

95 743,12

Myynti ja markkinointi

96 823,28

Hoitotoimet

162 829,62

Tutkimus ja erillisselvitykset

72 090,33

Seuranta

23 082,17

Korkokulut

109,24

Muut kulut

11 440,58

Yhteensä

Tilikauden tulos

556 749,61

21 223,43
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Liite: Vuoden 2019 tilaisuuksia ja tapahtumia
15.1.2019
22.1.2019
21.1.–2.2.2019
22.1.2019
22.1.2019
23.–24.1.2019
28.1.2019
5.2.2019
13.2.2019
2.3.2019
11.3.2019
11.3.2019
5.–7.3.2019
12.3.2019
12.3.019
13.3.2019
15.–17.3.2019
19.3.2019
19.3.2019
21.3.2019
26.3.2019
1.4.2019
4.4.2019
9.4.2019
10.4.2019
17.4.2019
20.4.2019
27.-28.4.2019
2.5.2019
6.5.2019
9.5.2019
13.5.2019
14.–16.5.2019
15.5.2019
17.5.2019
23.5.2019
29.5.2019
3.6.2019
3.–5.6.2019

Esitys Lahden ja ympäristökuntien entisten vaikuttajien eläkeläisyhteisö ”Irtolaisille”, Lahti
Työt rannoilla Vesijärven hyväksi -palaveri, Lahti
Pyydystalkoot, Lahti
Vesijärvi-viikon esittely LAMKin ympäristöteknologiapiskelijoille
Vesijärvi-viikon esittely Hollolan yhdistysillassa
INBO:n pääsihteeri Eric Tardieun vierailu, Lahti
Vesijärvisäätiön hallituksen kokous, Lahti
Vesistökunnostusverkoston suunnitteluryhmän kokous, Helsinki
Vesistömallijärjestelmän käyttäjäpäivät, Helsinki
Puhtaan Vesijärven pilkkikisa ja Rock-pilkin SM-kisat, Hollola
Vesijärvisäätiön hallituksen kokous, Lahti
Vesiensuojelun tehostamisohjelman sidosryhmätilaisuus, Helsinki
HolaLake-hankkeen kv-työpaja järviruo’osta, Lahti
Kymijärven hoitokokous, Lahti
Vesistökunnostusverkoston suunnitteluryhmän kokous, Helsinki
Vesijärven petokalarahaston kokous, Lahti
Raksa-messut, Lahti
Vesijärvisäätiön, LYP:n ja Hämeen ELY-keskuksen yhteistyöpalaveri, Lahti
Vesijärvi-viikon yhteistyöosapuolten tapaaminen, Lahti
Tunisian hankintaministerin vierailu, Lahti
RAKI-seminaari, Helsinki
Kunnostetaan virtavesiä -seminaari, Lammi
Esitelmä järviruo’osta Ravinnekierto-seminaarissa, Lappeenranta
Kalasto- ja planktontutkimuskokous, Hyrylä
Vesijärven tutkijakokous, Lahti
Ympäristöministeriön NBS-seminaari, Helsinki
Vesijärvisäätiön hallituksen kokous, Lahti
Pihapiiri-messut, Lahti
Vesijärvisäätiön valtuuskunnan vuosikokous, Lahti
Salpausselän koulun 7.–9.-luokkalaisten Vesijärvi-tapahtuma Pikku-Vesijärvellä
ELY-keskusten vesienhoitotapaaminen, Valkeakoski
Kymijärvi-hankkeen ohjausryhmän kokous, Lahti
Lahden ympäristöpääkaupunkiasian esittely, Bryssel
Valtakunnallisen kalastuspäivän tapahtuma Pikku-Vesijärvellä
Deuzelage-kuntakokous, Asikkala
Melojien yhteistyötapaaminen, Lahti
Vesistökunnostusverkoston suunnitteluryhmän kokous, Helsinki
Säätiön esittely Saaristo-, vesistö- ja rannikkoalueiden seminaarissa, Asikkala
Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari, Mikkeli

Vesijärvi-viikon tapahtumat, 3.–8.6.2019
3.6.2019
3.6.2019
3.–8.6.2019
4.6.2019
4.6.2019
4.6.2019
5.6.2019
5.6.2019
6.6.2019

Vesijärvi-aiheisia graffiteja ja kalatietoutta, Launeen perhepuisto
Vesisamoilijoiden kauden avaus Joutjärvellä
Luontoturva Ky:n vieraslajinäyttelyt viidessä alueen kirjastossa
Yleisökierrokset Lahti Aquan Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamolla
Särjestä sapuskaa -näytös, järjestäjinä Erä-Lindroos ja Lahden Kalaveikot
Lahden seurakuntayhtymän kotailta Siikaniemi, Hollola
Loviisanpässin kerholaisten vesistötutkimuksia Mytäjäisissä
Launeen perhepuiston Vesijärvi-päivä
Maailman ympäristöpäivän tapahtuma, Vääksy. Järjestäjinä Asikkalan 4H, Suomen Vapaa-ajankalastajien
keskusliitto ja Koulutuskeskus Salpaus

20

TALOUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

VESIJÄRVI

VÄHÄ-TIILIJÄRVI

TUTKIMUS

STRATEGIA

VIESTINTÄ

HALLINTO

7.6.2019
7.6.2019
8.6.2019
7.6.2019
8.6.2019
8.6.2019
8.6.2019

Lahden Kalaveikkojen ongintatapahtuma Pikku-Vesijärvellä
Loviisanpässin kerholaiset onkimassa Lahden Kalaveikkojen kanssa
KiteTirrin Vesijärvi, Salpausselkien helmi -fatbike- ja suppailuretki
Vesijärvi-teema jatkuu Launeen perhepuistossa
Kalevan kuntoliikuntajaoston Vesijärven ympäripyöräily
Myllysaari-päivä, järjestäjinä Lahden purjehdusseura ja Lahden järvipelastajat
”Tunti Vesijärvelle” osana Harjulan Tanssifestareiden päivätansseja, järjestäjänä Hollolan Kirkonseudun kylät

11.6.2019
12.6.2019
17.–20.6.2019
25.6.2019
29.7.2019
30.7.2019
9.8.2019
11.8.2019
12.8.2019
20.–22.8.2019
22.8.2019
29.8.2019
29.8.2019
2.9.2019
3.9.2019
3.9.2019
6.9.2019
16.9.2019
17.9.2019
18.9.2019
19.9.2019
19.–22.9.2019
20.9.2019
23.9.2019
3.10.2019
7.10.2019
8.–.10.10.2019
15.10.2019
16.10.2019
18.10.2019
22.10.2019
28.10.2019
30.10.2019
31.10.2019
31.10.–31.11.2019
4.11.2019
5.11.2019
6.11.2019
7.11.2019
13.11.2019
14.11.2019
21.11.2019
25.11.2019
3.12.2019
9.12.2019
11.12.2019
19.12.2019
19.12.2019

Tiedeluokka Solu ja yhteistyöpalaveri, Lahti
Hämeen ELY-keskuksen vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous, Lahti
Europe-INBO 2019, Sibeliustalo
Vesijärvisäätiön hallituksen kokous, Hollola
Vesijärvi-työn esittely Asikkalan Rotareiden kansainvälisellä nuorten Clean Water YouTube -leirillä, Lahti
Orkester Norden -risteily, Lahti
Orkester Norden -konsertti, Lahti
Kurhilan-Hillilän kesäfoorumin paneelikeskustelu, Asikkala
Ruo’on hyötykäyttöä edistävä tapaaminen Kujalassa, Lahti
HolaLake-hankkeen yhteistyöretki Viroon
LADEC:n kiertotaloustilaisuus, Lahti
Järvikalapäivä, Hollola
Esitys Padasjoen säästöpankin hallintoneuvostolle, Lahti
Vähä-Tiilijärven yhteistyöpalaveri, Hollola
Hämeen ELY-keskuksen hanketarkastus, Lahti ja Hollola
Niittojätteen hyödyntämisprosessin avauspalaveri, Lahti
Pyhäjärvi-instituutti 30 v, Kauttua
Vesistökunnostusverkoston suunnitteluryhmän kokous, Helsinki
Kymijärven hoitokokous, Lahti
Järvien kierros -retkeilyreitin avajaiset, Hollola
Vesijärvisäätiö, LYP, Hämeen ELY-keskus yhteistyöpalaveri, Lahti
Caravan-messut, Lahti
Ilkka Sammalkorven läksiäiset, Helsinki
Vesijärvi-esitys Asikkalan valtuustossa, Asikkala
Vesijärvi-työn esittely Ankkurin miestenkerhossa
Vesien tilan salaisuus -työpaja Lahden lukiolaisille tapahtumassa Aktiivinen kansalaisuus ja kestävä kehitys
HolaLake-hankkeen kv-työpaja, Eura
Lauri Arvolan eläköitymisseminaari, Lammi
Asukastilaisuus Petäjälahden tilasta, Hollola
Toivo Viljakaisen opinnäytetyön julkaisuseminaari, Lahti
Vesijärven tutkijakokous, Lahti
Vesijärvisäätiön hallitus, Lahti
Päijät-Hämeen Vuoden maisemateko -valintaraatiin osallistuminen
Hulevesipäivä, Lahti
Kätevä&Tekevä-messut, Lahti
Ministeri Mikkosen sidosryhmätilaisuus, Helsinki
Vesijärvisäätiön esittely Salpauksen ympäristönhoitajaopiskelijoille, Asikkala
Suomen vesistösäätiön työpaja, Helsinki
Pyhäjärvi-instituutti 30v.-juhlaseminaari, Helsinki
Vesijärven murhamysteeri -esitys, Lahti
Lahden Tiedepäivä, Lahti
Vesijärvisäätiön valtuuskunnan syyskokous, Lahti
Esitys Leijonien vesitilaisuudessa, Lahti
Tehostamishankkeiden vaikutusten arviointi seminaari, Helsinki
Vesijärvisäätiön hallitus, Lahti
Esitys ProAgria Etelä-Suomen viljelijätilaisuudessa Messilässä
Vähä-Tiilijärven yhteistyöpalaveri, Hollola
Lahden Teollisuusseuran pikkujoulut, Lahti
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