JÄSENTIEDOTE
22.6.2021

Hyvää kesää heinijärveläiset!
Tulevia tapahtumia (vain joitain poimintoja)

Tutkituta kaivosi vesi

• Tammelan kesäasukaspäivä Saaren
kansanpuistossa 2.7. klo 13

Rengaskaivot

• Hankeryhmän kokous 11.7.
• Kesätapahtuma ”Avoimet mökit” Heinijärvellä,
lauantaina 17.7. klo 13 - 17 - tarkemmin
liitteessä
• Yhdistyksen hallituksen kokous perjantaina
30.7.
• Hakkapeliitttapahtuma 7.8. klo 9.45 – 16
• Tammelan kirpputoripäivät 21.-22.8.

• Jos vettä ei ole koskaan tai yli 3 vuoteen
analysoitu, niin laboratorio suosittelee laajaa
käyttökelpoisuustutkimusta (PKT 6)
Porakaivot
• Jos vettä ei ole koskaan tai yli 3 vuoteen
analysoitu, niin laboratorio suosittelee laajaa
käyttökelpoisuustutkimusta (PKT 6).
• Lisäksi tulee analysoida arseeni, uraani ja
radon, mikäli kysymys on uudesta
porakaivosta tai niitä ei ole aiemmin
analysoitu.

• Yhdistyksen vuosikokous lauantaina 28.8. klo
14 – 16 perinteisellä paikalla eli Suomisten
mökillä, Kutterinkuja 90

Mikäli vesi on tutkittu viimeisen 3 vuoden aikana,
mutta on syytä epäillä pintavesivalumaa kaivoon,
niin laboratorio suosittelee suppeaa (PKT1) tai
laajaa juomakelpoisuustutkimusta (PKT 2).

• Suomen luonnon päivä ja Muinaistulet
lauantaina 28.8.

Ilmoittaudu sähköpostilla viimeistään 28.6.
kimmo.jarvinen@ramboll.fi (nimi, mökkiosoite,
haluamasi analyysipaketti)

Näkyykö levää rannallasi?

Hae näytepullot 4.7. aamupäivällä Kimmolta
(Suutarinpolku 15) ja palauta ne viimeistään klo
17 mennessä.

• Mahdollisia sinileväesiintymiä seurataan
aktiivisesti hallituksen jäsenten toimesta eri
puolilla järveä.
• Viime kesänä levänäytepaketit jäivät vaille
käyttöä ja samaa toivomme tietysti tältäkin
kesältä.
• Jos epäilet sinilevää rannallasi, niin voit tehdä
yksinkertaisen juomalasitestin: Ota vettä lasiin
ja anna seistä noin tunnin ajan liikkumatta. Jos
pinnalle nousee vihreitä hiukkasia, voi
kyseessä olla sinilevä.

Analyysipakettien hinnasto liitteenä.

Jänhijoen latva-alueiden
kunnostustoimien suunnittelu -hanke
etenee
Hanke on hyvässä vauhdissa, vaikka korona-aika
toikin vähän viivästyksiä.
Rahoitus on kunnossa, hankeryhmä on
järjestäytynyt ja pitänyt kaksi kokousta.
Tutkimustiedon keräys on lähtenyt liikkeelle sekä
Heinijärven, Jänijärven että Heinijoen osalta.
Loppukesälle on suunnitteilla keskustelut
maanomistajien kanssa ja mahdollisesti
yleisötapahtumia.

• https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/ui
marantavesi/sinilevat-eli-sinibakteerit

Heinijärven Suojelu ry, hallitus

Tutustu tarkemmin hankkeen sisältöön ja tapahtumiin joko https://www.heinijarvi.fi/ -sivustolla tai
Facebookissa https://www.facebook.com/HeinijarvenSuojelu/ Näiltä sivuilta saat aina ajantasaista tietoa
siitä, missä mennään.

