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Hyväkuntoinen Hulausjärvi on yhteinen asiamme! 

Liiity nyt Hulauden vesialueen kunnostusyhdistykseen järven paremman huomisen puolesta. 

Miksi Hulausjärvi tarvitsee tukeasi? 

Järven nykyinen välttäväksi luokiteltu kunto ei parane itsestään, vaan aktiivinen toiminta on 

edellytys järven kuntoon saattamisessa. Järven kunnon parantaminen mahdollistaa paremman 

virkistyskäytön, estää järven umpeen kasvamisen, parantaa kalakantaa ja alueen kiinteistöjen arvoa. 

Meidän tulee toimia nyt! 

Yhdistyksestä lyhyesti 
Hulauden vesialueen kunnostusyhdistys r.y. on vuonna 1992 perustettu, täysin talkoovoimin toimiva 

aktiivinen yhdistys. Päätavoite on nostaa Hulauden vesialueen vedenlaatu hyvälle tasolle. 

Pääkeinona on saattaa loppuun Rikalan kanavan kautta kulkeva vedenjuoksutusreitti. Hankkeen 

tarmokasta toteuttamista tukee Pirkanmaan ELY-keskuksen uusi vuonna 2021 teettämä laaja 3D-

virtaamamallinnus, jolla on arvioitu veden johtamisen vaikutuksia. Suomen ympäristökeskuksen 

mallinnuksen tulos osoittaa, että järvien vedenlaatu nousee jo puolentoista vuoden kuluessa 

kanavan avaamisesta tasolta välttävä pysyvästi tavoitetasolle hyvä. Mallinnusraportti löytyy 

yhdistyksen kotisivuilta www.hulaus.fi. Loppuosuuden toteutussuunnitelman päivitys ja rahoituksen 

selvittäminen ovatkin yhdistyksen päätavoitteet tällä vuodelle. 

 

Kanavahankkeen edistämisen lisäksi yhdistys on kuluneen vuoden aikana asentanut Heinälahdelle 

järven happipitoisuutta parantavan ilmastimen, hoitokalastanut ja pyrkinyt vaikuttamaan 

säännöstelyyn, jotta järven pinnankorkeus pysyisi korkeammalla tasolla. Lisäksi järjestämme 

säännöllisesti kaislanniittoa. Toimintaamme voit seurata osoitteessa www.hulaus.fi tai Facebookissa 

ryhmässä Hulauden Vesistöalueen Kunnostushanke. Tavoitat meidät myös info@hulaus.fi 

Liity mukaan tukemaan järven kunnostusta ja ilmoittaudu jäseneksi! 

Jäsenenä olet mukana tukemassa yhteistä tavoitettamme. Jäsenmaksuja käytetään kunnostustoimiin 

ja julkisen rahoituksen saamisen edellyttämiin omarahoitusosuuksiin. Jäsenenä pääset halutessasi 

osallistumaan myös aktiivisemmin yhdistyksen toimintaan. Vuosimaksu jäsenyydelle on 20 €/talous. 

Pyydämme myös nykyisiä jäseniämme käymään nettisivulla päivittämässä yhteystietonsa ja 

hyväksymässä GDPR:n mukaisen tietosuoja-asetuksen. 

Ohjeet jäseneksi liittymiseksi/tietojen päivittämiseksi JA jäsenmaksun maksamiseen - toimi näin: 

1. Liity jäseneksi Hulauden vesialueen kunnostusyhdistys ry:een tai vanhana jäsenenä päivitä 

sähköpostisi ja puhelinnumerosi viestinnän helpottamiseksi osoitteessa 

https://www.hulaus.fi/yhdistys/ tai tekstaa/soita 040 750 7676.  

 

2. Anna tukesi Hulausjärvelle maksamalla jäsenmaksu 31.7.2021 mennessä tilisiirrolla: 

 

 

  

 

3. Nauti kesästä ja järvistä       

Tilinumero FI52 4252 0010 0673 92 

Saaja Hulauden vesialueen kunnostusyhdistys ry 

Viite 20213 
Summa 20,00€ 
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