Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys ry;n vuosikokous 2021
järjestetään Urheilumetsästäjien majalla sunnuntaina
6.6. klo 14.30 alkaen. Osoite: Tirkkalantie 170, Lokalahti

Lähde mukaan toteuttamaan yhteistä haavettamme!

H

aavaisten Vesiensuojeluyhdistys ry on toiminut jo viisitoista vuotta. Tavoitteemme on
pysäyttää alueen vesistön rehevöityminen ja pitää se hyvänä virkistysalueena.
Olemme olleet ahkeria ja saaneet paljon aikaiseksi, mutta paljon on vielä tehtävää.
Toimintamme perusta on jäsenistö, osallistuminen ja avustukset, siksi kaikkien tuki on meille
tärkeää.
Jäsenenä sinulla on mahdollisuus osallistua toimintaamme. Oheisesta pankkisiirtolomakkeesta löytyvät sopivat vaihtoehdot-/maksut jäsenyyteen. Voi myös kirjautua uudeksi
jäseneksemme nettisivujemme kautta (alasivulta Liity jäseneksi).
Tutustu toimintaamme nettisivuillamme: www.haavaistenvesiensuojeluyhdistys.fi. ja
facebookissa / Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys. Nettisivuilta löydät myös yhteyshenkilöiden
yhteystiedot.
Lokalahden SUVIPÄIVILLÄ meillä on koko sen toiminta-aikana ollut oma infopiste.
Lisäksi teemme yhteistyötä muiden paikallisten yhdistysten kanssa. Alueen lehdistö on myös
usein kirjoittanut toiminnastamme sivuillaan.
Jäsenmäärämme on nyt noin 150, mutta lisää jäseniä tarvitaan. Laita siis sana kiertämään
naapurustossa ja tuttavapiirissä. Jäsenmäärä on suoraan verrannollinen yhdistyksen
painoarvoon avustuksia jaettaessa ja hankerahoituksista päätettäessä.
SÄHKÖPOSTIN käyttömahdollisuus helpottaa huomattavasti tiedotustoimintaamme ja
vähentää kustannuksia. Jos käytössäsi on sähköposti, niin ilmoita sen osoite pikaisesti Heikki
Mäntsälälle: heikki.mantsala@gmail.com - KIITOS.
Lokalahdella 27.5.2021
Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys ry
Hallitus
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Jäsenmaksu 20 euroa
Nimi:______________________
Perheenjäsen á 10 euroa
Nimi:______________________
Kannatusmaksu ______ euroa
Nimi:______________________
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Maksa jäsenmaksu netissä tai pankissa käyttämällä oheista pankkisiirtolomaketta
Muista viitenumero

→

ALUEELLA TEHTYJÄ TOIMENPITEITÄ VIRTAUSTEN LISÄÄMISEKSI JA VEDEN
LAADUN PARANTAMISEKSI

1. Haavaisten salmen ruoppaus 2008
2. Lutun ja mantereen välin ruoppaus 2009
3. Petekarin ja Lutun välin ruoppaus 2010
4. Pelluodon salmen ruoppaus 2010
5. Vohlon silta-aukon edustan ruoppaus 2011
6. Epin silta-aukon edustan ruoppaus 2011
7. Pörkin kanavan ruoppaus 2012
8. Siiankarin ja Pitkäluodon välin ruoppaus 2013
9. Haavaisten sillan itäpuolen ruoppaus 2015
10. Haavaisten salmen uusi silta 2018 (toteutettiin yhteistyössä Tuppiluodon tiekunnan kanssa). Samalla
purettiin vanha silta sekä levennettiin, syvennettiin ja maisemoitiin alue.
11. Ärviän poisto imuruoppaamalla Haavaisten salmesta.
Tänä vuonna 2021 pyrimme hävittämään ongelmia aiheuttavaa kasvustoa eri puolilta vesialuettamme.
Ravakalta saamamme rahoituksen (9000 euroa) turvin suoritamme valumakartoituksen koko alueella.
Tällä pyritään löytämään ratkaisuja vesialueen rehevöitymisen torjumiseen. Ruovikon niittoa ja
pohjakasvillisuuden poistoa on suoritettu vuosittain Truxor ruovikkokoneella sekä talkoilla eri puolilla
aluetta. Uudenkaupungin kaupunki myönsi 1000 euron avustuksen ruovikon niittoon.
Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys on hakenut ja saanut toimintansa aikana avustuksia eri instansseilta
mm. ELY-keskukselta, Ravakalta, Saaristomeren suojelurahastolta, Uudenkaupungin kaupungilta sekä
yksityisiltä rahoittajilta jotka se on käyttänyt seuraavasti:
Kartoitukset, suunnittelut ja tutkimukset ………………….. 30328 euroa
Kaivuut, ruoppaukset ja kuljetukset …………………………… 91199euroa
Kaislan leikkuut ja pohjakasvillisuuden poistot …………… 23052 euroa
Vesinäytteet ja analyysit vuosina 2017 -2019 ………..…… 3000 euroa
Haavaisten uuden sillan suunnittelu …………………………… 12710 euroa
Jäsenmaksuilla olemme keränneet varoja pienimuotoisiin hankkeisiin sekä toimintamme
pyörittämiseen.

