Toimintakertomus 2021

Vuosi 2021 osoitti, ettei koronasta niin vain eroon päästäkään. Muistetaan edelleen koronakevät ja
-kesä. Toisaalta mökkeilyn suosio kasvoi edelleen, monille myös turvallisena etätyöpaikkana.
Iloinen asia oli, että lämpimänä kesänä ei sinileväesiintymiä haittaavasti näkynyt.

Vedenkorkeus
Oheinen grafiikka osoittaa, miten vedenkorkeus on kuusi vuotta sitten rakennetun pohjapadon
ansiosta stabiloitunut suunnittelun mukaiseen 92,67m keskikorkeuteen ja poikkeamat ovat jääneet
n. 15cm poikkeuksellisen kuivinakin kesinä. Vähäluminen talvi 2021 jätti kevättulvat väliin, mutta
suhteellisen sateinen kevät ja alkukesä saivat vedenpinnan säilymään suhteellisen korkealla aina
heinäkuulle asti. Syyssateet nostivat jälleen vedenkorkeutta lokakuun tulvakorkeuteen.
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Houhajärven tilan parantaminen
Houhajärven kunto näyttää kohentuvan. Matalien rantojen ruokokasvusto on selvästi vetäytynyt,
mikä johtunee pohjapadon ylläpitämästä korkeammasta vedenpinnasta kesän kasvukaudella.

Yhdistyksen hallinto
Johtokunnan puheenjohtajana toimi Antti Soini. Muut johtokunnan jäsenet olivat Jari Alppiranta,
Olli Jylhä, Heimo Keskumäki, Erkki J. Koivu, Petri Koivu, Leena Koivu, Pauli Nikkilä ja Airi Viitanen.
Johtokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.
Erkki Nuutila toimi tilintarkastajana ja Heimo Kuusisto toiminnantarkastajana.
Varatoiminnantarkastajina toimivat Jaakko Erjo ja Rauno Jalkanen. Yhdistyksen vuosikokous
pidettiin 25.7. Levon metsästysmajalla.
Yhdistyksessä on 160 henkilöjäsentä sekä muutama yhteisöjäsen. Kaikki Houhajärvestä ja sen
hyvinvoinnista kiinnostuneet ovat tervetulleita yhdistyksen toimintaan.

Tiedotusta ja toimintaa
Vuoden aikana lähetettiin kaksi jäsenkirjettä sähköpostin tai kirjepostin välityksellä.
Omien nettisivujen https://houhajarvi.yhdistysavain.fi kautta voi löytää tietoa ja kuvia järveltä ja
myös ilmoittautua jäseneksi. Facebookissa on myös sivu Houhajärvi ry. Jäseniltä on saatu
sivuille kauniita maisemakuvia ja yhteydenpito jäsenien kesken on tiivistynyt varsinkin lomaaikoina.
Pääskysaaren virkistyskäytön kohentamiseksi kaupungin, Tapiolan kyläyhdistyksen ja Houhajärvi
ryn kesken päätetttiin kattaa uimakopit ja grillikatos sekä hankkia uusi PuuCee. Kaupunki rahoitti
tarvikkeet, jotka toimitettiin toukokuussa 2021 työmaalle. Materiaalien saavuttua innokkaat
talkoolaiset ryhtyivät toimeen. Kiitokset kaikille panoksensa aktiviteettiin hienossa kevätsäässä
antaneille. Porukkaa oli Tapiolasta ja rannoiltamme. Kaupungin panokseen vaikuttanut
(maaseutujohtaja emeritus) Katariina Pylsy kutsuttiin heinäkuun alussa talkookahveille yhdessä 20
talkoolaisen kanssa. Positiivista julkisuutta saimme sekä Tyrvään Sanomien että Alueviestin
runsaasti kuvitetuissa jutuissa.
Vaikka Pääskysaari oli poistettu kaupungin virallisista uimarannoista, käytetään uimarantaa
edelleen ja grillikatos tarjoaa hyvän levähdyspaikan niin kesällä kuin talvellakin järvellä ja
luonnossa liikkujille. Jätehuoltoa alueelle ei järjestetä, vaan kukin huolehtii pois omat roskansa ja
tuo omat polttopuunsa.
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