Kevätkirje, toukokuu 2019
Tervehdys, Valkjärven ystävä

Mennyttä
Yhdistyksen nettisivut on päivitetty viime vuonna! Osoite on www.provalkjarvi.fi. Ja
huom. Facebook-sivujamme (www.facebook.com/provalkjarvi) päivitetään useammin
kuin nettisivuja. Facebook-sivuja pääsee katsomaan, vaikkei olisi rekisteröitynyt
Facebookiin.
Heinä-elokuussa 2018 yhdistys suoritti tihennettyä veden happipitoisuuden mittausta.
Järvestä mitattiin happipitoisuus syvänteen kohdalta metrin välein. Heinäkuun
useamman viikon jatkuneet helteet ja toisen hapettimen rikkoutuminen heinäkuussa
vaikuttivat osaltaan siihen, että happipitoisuus oli pohjassa 0 % ja useamman metrin
etäisyydellä pohjasta hyvin alhainen.
Järvessä oli keväästä alkaen paljon leväkasvustoa, mikä teki uimisesta joidenkin mielestä
epämiellyttävää. Valkjärven kyläyhdistyksen ja Pro Valkjärven aktiivit siivosivat
Lähtelästä levää heinäkuun loppupuolella. Sinilevää järvessä oli enemmän ja vähemmän heinä-elokuussa. Lähtelän
rannan virkistyskäyttö oli heinäkuussa selvästi normaalia vähäisempää ilmeisesti juuri sinilevästä johtuen.
Talven 2019 säät eivät suosineet talviurheilulajeja järvellä. Tehty latu ei pysynyt kauan hyvänä eikä luistelu-uraa saatu
tehtyä jään epätasaisuuden vuoksi.

Tulevaa
Toukokuussa siivoamme ja kunnostamme Lähtelän rannan ja nostamme yhdistyksen veneet talviteloilta jäsenistön
käyttöön. Siivoustalkoot pidetään Lähtelässä 21.5.2019 klo 17 alkaen, tervetuloa! Talkoissa on tarjoilua. Veneiden ja
kanootin lainaustoimintaa, joka on ilmaista yhdistyksen jäsenille, hoitaa jatkossa Henri Stenroos, puh. 040 564
3297. Varaukset mieluiten tekstiviestillä.
Vilkku-Plus -hanke toimii tänä vuonna myös Valkjärven ympäristössä pyrkien saamaan pienennettyä järveen
kohdistuvaa kuormitusta niin viljelyn kuin muunkin maankäytön osalta. Pro Valkjärvi ry tekee yhteistyötä projektin
kanssa.
12. Valkjärvi-soudut pidetään sunnuntaina 26.5.2019 tuttuun tapaan Lähtelän rannassa, alkaen klo 10. Buffettia
pitää Valkjärven koulun vanhempainkerho ja Lähtelän rannassa on oheisohjelmaa. Kokoa joukkue ja ilmoittaudu!
Ilmoittautumiset ja kyselyt Keijo Juusolalle 0400 591670 tai keijo.juusola@gmail.com.
Kevätkokouksessa yhdistys päätti järjestää ns. venetsialaiset Lähtelän rannassa 23.8.2019.sidosryhmien kanssa.
Suunnitelmissa on siis mukava koko perheen tapahtuma loppukesän iltana. Tästä tulee lisätietoa lähempänä!
Huom. Olemme saaneet suurelle osalle jäsenistä sähköpostiosoitteet jäsenrekisteriin. Vielä kuitenkin on muutamia
kymmeniä jäseniä, joiden sähköpostiosoite ei ole tiedossa. Jos et ole vielä ilmoittanut sähköpostiosoitettasi, voit sen
tehdä osoitteeseen tuulivainikkala@gmail.com. Tänäkin vuonna kevätkirje ja jäsenmaksu tulevat sähköisesti jäsenille,
joiden sähköpostiosoitteet ovat tiedossa.
Mikään vapaaehtoisista koostuva yhdistys ei toimi ilman hallituksen aktiivisia jäseniä. Toivomme, että saisimme
mukaan uusia jäseniä hallitukseen tai muuten mukaan toimintaan. Tule suunnittelemaan toimenpiteitä Valkjärven
hyvinvoinnin edistämiseksi, järjestämään erilaisia tapahtumia tai muuten osallistumaan toimintaan! Yhteyttä voit
ottaa nettisivuilta ja Facebookista löytyvien yhteystietojen kautta.
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