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          AJANKOHTAISTA HIITOLANJOELTA 

 
 Hiitolanjoen läpimurron vuosi – KOSKET VAPAUTETAAN 2020-LUVUN ALKUPUOLELLA! 
 

           Kuluneen vuoden 2019 aikana, kuten mediassa on laajalti uutisoitu, on tapahtunut viimein kauan 
           kaivattu ja Hiitolanjoki-yhdistyksenkin ajama läpimurto: Hiitolanjoen valtatie 6:n alapuolisista  
           voimalaitoskoskista myös Rita- ja Kangaskoskesta vuoden aikana solmittu kauppa Etelä-Karjalan  
           virkistysaluesäätiön ja Hiitolanjoen Voima Oy:n kanssa! Hiitolanjoki-yhdistyksen jäsenet ovat  
           osaltaan olleet mukana läpimurron valmistelussa ja meistä etenkin nykyinen Etelä-Karjalan  
           virkistysaluesäätiön toiminnanjohtaja Hanna Ollikainen ja nykyisin Etelä-Karjalan liitossa  
           ympäristöpäällikkönä toimiva Matti Vaittinen olivat tiiviisti mukana prosessin loppumetreilläkin.  
           Kiitämme heitä, kuten myös kaikkia julkisen rahoituksen eteen toimineita ja yksityisiä lahjoittajia,  
           jotka viime kädessä mahdollistivat nyt historiallisten koskikauppojen toteutumisen!  
 
           Sähköntuotanto siis päättyy Hiitolanjoen voimalaitoskoskilla ja kosket ennallistetaan seuraavan  
           suunnitelman mukaan: Kangaskoski 2021, Lahnasenkoski 2022, Ritakoski 2023. Asiasta  
           tarkemmin esimerkiksi www.hiitolanjoki.fi -sivuillekin linkitetyssä Etelä-Karjalan liiton tiedotteessa:   
           https://hiitolanjoki.fi/wp-content/uploads/2019/09/Hiitolanjoki_ESITE.pdf 

           
           Ohessa myös linkki viime kesän YLEn uutiseen, jossa yhdistyksen puheenjohtaja Mikko  
           Europaeus kommentoi tapahtunutta tuoreeltaan: https://yle.fi/uutiset/3-10890501  

 

Vuosikokous ja Kangaskosken entinen vartio 
 

           Hiitolanjoki-yhdistyksen vuosikokous pidettiin Kangaskosken entisen vartion tiloissa  
           19.6.2019. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokousasiat. Hallituksen 

jäsenet ja jäsenmaksut ovat liitteenä oheisessa taulukossa. Seuraava vuosikokous 
pidetään toukokuussa 2020. Kangaskosken entistä vartiota vuokrataan tapahtumiin.  

 

HALLITUS 2019 (vuosikokous 2019 – hallituksen toimikausi vuosikokoukseen 2020 saakka) 
Puheenjohtaja  Mikko Europaeus  mikko.europaeus@gmail.com  puh. 050-468 9758  
Sihteeri Hanna Ollikainen  hanna.ollikainen@ekarjala.fi 
Jäsenet         Hannu Lattu   
  Hannu Toivanen 
  Jari Kiljunen  
  Matti Vaittinen  
Varajäsenet             Jarmo Kojo    
  Jari Kontiokorpi  
 
 

  

 

JÄSENMAKSUT VUONNA 2019       henkilöjäsen     20 €     
                                                                       yhteisöjäsen     30 € 
                                                                       yritysjäsen        50 € 
 

Maksu yhdistyksen tilille FI25 5428 0820 0222 37      31.12. 2019 mennessä  

Mikäli tarvitset laskutositteen jäsenmaksusta kirjanpitoa varten, voit tulostaa jäsenkirjeen 2. sivulta. 

PYSYTHÄN JÄSENENÄ – TAI LIITY MUKAAN VIIMEISTÄÄN NYT! 
 

Yhdistys ei lähetä erillistä laskua, jäsenten odotetaan maksavan jäsenmaksut tämän jäsenkirjeen perusteella. 
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Muinaiskarjalaisten vanavedessä Hiitolanjoen vesistöstä Saimaalle - Hiitolanjoki-
yhdistys mukaan uuteen EU-hankkeeseen 2020 – 2021!  
 
Kun yhdistyksen voimavaroja on vapautunut vuosikausia kestäneestä ”koskisodasta”, on 
aika kääntää katse myös muihin Hiitolanjokeen ja koko vesistöalueeseen liittyviin toimiin. 
Hiitolanjoki-yhdistys on vuosien varrella pyrkinyt edistämään myös vesikulkua, matkailun 
edellytyksiä ja eritoten selvittämään Hiitolanjoen kunniakasta menneisyyttä muinaisten 
karjalaisten kulkureittinä Laatokalta sisämaahan, Saimaalle ja aina pohjoisille alueille.  
Aihepiiri oli myös yksi Hiitolanjoki - latvavesiltä Laatokalle -tietokirjan (2012) sisältöjä. 
Yhdistys on nyt teemaan liittyen mukana vuosina 2020 – 2021 toteutettavassa 
suomalais-venäläisessä EU-hankkeessa, jossa osuutenamme selvitetään kokeellisesti 
vesireittivaihtoehtoja Hiitolanjoen vesistöalueelta Saimaalle. Selvityksen pohjalta 
hankkeessa aloitetaan myös rakentamaan ainutlaatuista uutta laajaa melontareitistöä 
kulkuhistorian pohjalta. Myös ympäristönhoitotoimenpiteitä (uppopuu-demonstraatio, 
suon ennallistaminen, luontokartoituksia) toteutetaan. Shore protection -hankkeen 
päähallinnoija on Suomen Luonnonsuojeluliitto ja mukana on useita venäläisiä 
hankekumppaneita mm. Käkisalmesta ja Olhavanjoen alueelta. Hankkeessa 
työskentelee osa-aikaisesti yhdistyksen puheenjohtaja Mikko Europaeus ja 
ohjausryhmän jäseneksi on valittu sihteerimme Hanna Ollikainen. Hankkeesta 
tiedotetaan tarkemmin vuoden 2020 aikana myös sivuilllamme: www.hiitolanjoki.fi        
 
 Koskioikeusprosessi  
 

Vuosikymmeniä jatkunut Hiitolanjoen koskioikeusprosessi on myös vuonna 2019 viimein 
saanut päätepisteensä, kun jutussa ei enää myönnetty valituslupaa korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. Änkilän osakaskunnan hakema koskioikeuskorvaus tosin jäi vain murto-osaan 
oikeusteitse haetusta. Osakaskunnan asiamies Martti Myllyksen YLElle antama 
haastattelu aiheesta on luettavissa oheisesta linkistä: https://yle.fi/uutiset/3-11002779 
 

Kala- ja kunnostusuutisia  
 

WWF eli Maailman luonnonsäätiö toteutti Kangaskoskella syksyllä erittäin suositun (170 
000 katselukertaa!) vedenalaiskamerakokeilun. Kamerassa vilahteli kutevien lohien ja 
taimenten ohella muitakin lajeja. Parhaita paloja voi yhä vilkaista Hiitolanjoen Facebook-
sivuilla. Kangaskoskella pidettiin myös koskikunnostustalkoot kiveämällä ja sorastamalla 
Kangaskosken alapuolista matalikkoa. Kiitos kaikille vapaaehtoisille ja Simpeleen K-
market Hermannille ystävällisestä talkooeväiden tarjoilusta!    

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hiitolanjoen kotisivu ja perustiedot löytyvät osoitteessa: www.hiitolanjoki.fi   
Hiitolanjoki FACEBOOKISSA: https://fi-fi.facebook.com/pages/category/Nonprofit-
Organization/Hiitolanjoki-158678414181559/ Liity seuraajaksi ja osallistu keskusteluun!  
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Y-tunnus: 2042771-4 
 

 
 

henkilöjäsen 20 € 

yhteisöjäsenen 30 €  

yritysjäsen 50 € 

 
 

 
Simpeleen Osuuspankki 542808-222237 

FI25 5428 0820 0222 37 OKOYFIHH 

 

Maksaja: 
 

Käytä maksaessasi viitenumeroa 44040 
 

Eräpäivä 31.12.2019 

 
Summa € 
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