
JÄSENTIEDOTE syksy 2020 Hulauden vesialueen kunnostusyhdistys ry

HYVÄKUNTOINEN JÄRVI on yhteinen asiamme – liity nyt Hulauden
vesialueen kunnostusyhdistykseen järven paremman huomisen puolesta!

Järven nykyinen välttäväksi luokiteltu kunto ei parane itsestään, vaan aktiivinen yhdistystoiminta
on edellytys järven kuntoon saattamisessa. Järven kunnon parantuminen mahdollistaa paremman
virkistyskäytön, estää järven umpeen kasvamisen, parantaa kalakantaa ja alueen kiinteistöjen
arvoa.

Hulauden vesialueen kunnostusyhdistys r.y. on vuonna 1992 perustettu, täysin talkoovoimin
toimiva aktiivinen yhdistys. Päätavoite on edelleen saattaa loppuun Rikalan kanavan kautta
kulkeva vedenjuoksutusreitti, jolla saadaan lisävirtaaman avulla pysyvä ja nopea vaikutus
Hulauden vesialueen veden laatuun. Suunnitelman päivitys ja toteutuksen rahoitus-
mahdollisuuksien selvittäminen ovatkin yhdistyksen päätavoitteet tulevalle vuodelle. Pirkanmaan
ELY-keskus on jo myöntänyt päivitykseen yhdistykselle 33 000 € avustuksen.
Kuluneen vuoden aikana yhdistys on mm. vaikuttanut vesialueen säännöstelyn toteuttamiseen ja
tuleviin muutoksiin tavoitteena erityisesti järven pinnankorkeuden pitäminen tasaisena ja
korkeammalla tasolla, jyrsinyt ja niittänyt vesikasveja sekä hoitokalastanut. Lisäksi yhdistys on
hankkinut rahoituksen ja laitteiston Heinälahdelle asennetulle ilmastimelle, joka käynnistyy ensi
talvella. Yhteistyössä KVVYn kanssa yhdistys on mm. käynnistänyt toimia peltojen valuma-alueiden
kunnostamiseksi.

Tule nyt mukaan tukemaan järven kunnostusta ja ilmoittaudu jäseneksi!
Ilmoittaudu kotisivuilla: www.hulaus.fi/yhdistys
Vaihtoehtoisesti voit ilmoittautua jäseneksi myös palauttamalla kääntöpuolella olevan lomakkeen
osoitteeseen c/o Lumme, Hulaudentie 147, Lempäälä.

Jäsenenä olet mukana tukemassa yhteistä tavoitettamme järven kuntoon saattamiseksi. Lisäksi
jäsenmaksut lisäävät kunnostushankkeiden omarahoitusosuuksia, jotka taas ovat edellytys
julkisten rahoitusten saamiselle. Jäsenenä pääset halutessasi osallistumaan myös aktiivisemmin
yhdistyksen toimintaan, kuten vuosikokouksiin, projekteihin ja talkootöihin, ja voit halutessasi
hakea myös mukaan hallitustoimintaan. Vuosimaksu jäsenyydelle on tällä hetkellä 40 eur/talous.

Pyydämme myös nykyisiä jäseniämme käymään nettisivulla päivittämässä yhteystietonsa ja
hyväksymässä GDPR:n mukainen tietosuoja-asetus. HUOM! Jatkossa lähetämme jäsen-
tiedotteita vain jäsenrekisterin kautta.

Toimintaamme voit seurata osoitteessa www.hulaus.fi tai Facebookissa ryhmässä Hulauden
Vesistöalueen Kunnostushanke. Tavoitat meidät myös info@hulaus.fi

Hulausjärvi kiittää tuestasi!!!
Hulauden vesialueen kunnostusyhdistys ry

http://www.hulaus.fi/yhdistys
http://www.hulaus.fi
mailto:info@hulaus.fi


ILMOITTAUDUN HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSYHDISTYS RY:N JÄSENEKSI

Nimi ______________________________________________

Puhelinnumero ______________________________________________

Sähköpostiosoite _______________________________________________

Osoite _______________________________________________

Postinumero ____________  Kunta   ____________

Osoite alueella, jos eri  _______________________________________________

Käytämme jäsenrekisteriin kerättäviä henkilötietoja jäsenpostituksiin ja tiedottamiseen.
Tietosuojaseloste löytyy kotisivuilta.

□ Hyväksyn, että tietojani käytetään jäsenpostitukseen

__________... __________... __________... __________... __________... __________...

JÄSENMAKSU

Vuosikokouksessa päätettiin jatkaa korotetun 40 euron jäsenmaksun keräämistä. Alla olevalla
tilisiirrolla voit maksaa jäsenmaksusi tai liittyä jäseneksi. Varat käytetään kunnostushankkeen
seuraavien vaiheiden edistämiseen ja pienempiin kunnostustoimiin kuten ilmastukseen ja
kaislanniittoon.  Lisätietoja yhdistyksen kotisivuilla www.hulaus.fi.
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