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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.

AJANKOHTAISTA HIITOLANJOELTA
Yhdistyksen vuosikokous 15.9.2020
Hiitolanjoki-yhdistyksen vuosikokous pidettiin Oronmyllyn kurssikeskuksessa vasta syksyllä
kevään koronarajoitusten vuoksi. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokousasiat ja
kuultiin Mikko Europaeuksen esitys Laatokalta Saimaalle hankkeen (Shore protection, CBCohjelma) erämelontareittitutkimuksista. Hallituksen jäsenet ja jäsenmaksut ovat liitteenä
oheisessa taulukossa. Seuraava vuosikokous pidetään toukokuussa 2020.

Hiitolanjoen patojen purkamista valmistellaan
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö on valmistellut koskien ennallistamista hakemalla lupia ja
rahoituksia EU-ohjelmista. Kangaskosken ja Lahnasenkosken vesilupaa odotellaan AVI:lta
lähiaikoina. Toteutus alkaa Kangaskoskella tulevana vuonna, samalla kunnostetaan kosken ja
voimalan ympäristö kävijöille retkeilypalveluineen sekä suunnitellaan museo- ja elämystoimintoja
Kangaskosken voimalaan ja saarekkeelle. Hankkeista tiedotetaan niiden käynnistyessä vuoden
2021 alussa Virkistysaluesäätiön sivuilla www.ekvas.fi ja Hiitolanjoki-sivulla www.hiitolanjoki.fi.
Kangaskosken voimalan katto saa tällä viikolla peltikatteen, Ritakoskella kattoremontti tehdään
maalis-huhtikuussa. Voimantuotannon on määrä päättyä Kangaskoskella 1.8.2021,
Lahnasenkoskella 2022 ja Ritakoskella 2023. Seuraa prosessin etenemistä hiitolanjoki.fi-sivulla!

Vuoden vesistökunnostaja -palkinto virkistysaluesäätiölle ja Hiitolanjoelle
Vesistökunnostusverkosto valitsi Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön vuoden 2020
vesistökunnostajaksi. Perusteluissa Hiitolanjoen ennallistamishanketta kuvattiin ainutlaatuiseksi.
Palkinto on iloinen yllätys erityisesti siksi, että projekti huomioitiin jo näin alkuvaiheessa. Yhdistys
onnittelee virkistysaluesäätiötä, joka on ollut jo yli 15 vuotta keskeinen yhteistyökumppanimme!

Laatokalta Saimaalle (engl. Shore protection) -hankkeen kuulumisia
Yhdistys on huhtikuusta 2020 osaltaan toteuttanut suomalais-venäläistä Kaakkois-Suomi-Venäjä
-ohjelman Laatokalta Saimaalle -hanketta (engl. The best practises of shoreline biodiversity
protection = Shore protection). Hankeosiossamme selvitetään muinaishistorian pohjalta
kokeellisesti vesireittejä Hiitolanjoen vesistöstä Saimaalle ja alustetaan sen pohjalta uutta laajaa
erämelontaverkostoa yli 150 km Ruokolahden-Rautjärven-Parikkalan-Savonlinnan alueelle.
Tähän mennessä kolmella runkoreitillä (työnimet: läntinen, keskinen ja pohjoinen) koemelontaa
on tehty yli 50 km. Etenkin pienten jokien, purojen ja ojien varsilla työhön liittyy olennaisesti
läpäisyraivaus. Sitä on tehty noin 10 km alueella. Toimiin on osallistunut hankekoordinaattori,
yhdistyksen pj. Mikko Europaeuksen retkikunnissa kaksi koemelonta- ja raivausavustajaa ja
lisäksi kolme raivaustalkoolaista. Reittitutkimuksen tuloksena on nyt selvillä kolmen runkoreitin
lähes yksityiskohtainen kulku Pihlajaveden Särkilahteen (läntinen runkoreitti) ja Putikonlahteen
(keskinen ja pohjoinen runkoreitti). Vuonna 2021 tarkoitus on tehdä välttämätön raivaustyö
loppuun ja lopulta koemeloa kaikki kolme runkoreittiä läpi kokonaisuudessaan.
Sivutoimena Hiitolanjoelle on toteutettu uusi vesistönsuojelutoimenpide, uppopuu-biopuhdistamo.
Veteen upotetun puuaineksen (rankoja) pinnalla alkaa ajan myötä kasvaa bakteereja, leviä ja
sieniä, jotka alkavat suodattaa vedestä epäpuhtauksia. Veden laadun parantumisen ohella
uppopuut monimuotoistavat vesistön elinympäristöä tarjoten suojaa lukuisille eliöille ja elvyttäen
kala- ja rapukantoja. Pinnan alla hapettomissa oloissa puuaines säilyy myös lähes hajoamatta
hiilivarastona jopa tuhansia vuosia. Yli kymmenen sekapuurankanippua on sijoitettu Rautjärven
kunnan jätevedenpuhdistamon purkuojan läheisyyteen ns. Uudensillan suvannossa. Työ on
suunniteltu luonto- ja tiedekeskus Saimaariumissa. Toteuttajina toimivat keskuksen edustajien
lisäksi Kokkolanjoen Erä-Miehet. Kohteen jatkotutkimus ja esittely valmistuu vuonna 2022.
Laatokalta Saimaalle -hankkeen päähallinnoija on Suomen luonnonsuojeluliitto. Venäläisiä
kumppaneita ovat Käkisalmen kaupunki, Leningradin alueen luonnonsuojelualueiden
direktoraatti, Komarovin kasvitieteellinen instituutti ja kansalaisjärjestö NEO Eco Project.
Yhdistyksestämme edustvat puheenjohtajamme Mikko Europaeus hankekoordinaattorina,
sihteerimme Hanna Ollikainen ohjausryhmän jäsenenä. Talkoolaiset ovat arvokas lisäapu ja
tervetulleita! Ks. lisää: www.hiitolanjoki.fi ja myös Suomen luonnonsuojeluliitto: www.sll.fi

Kalauutisia: onneton episodi Kangaskoskella tallentui WWF:n luontolivekameraan
WWF eli Maailman luonnonsäätiö toteutti Kangaskoskella jälleen syksyllä suositun luontoliven eli
vedenalaiskamerakokeilun. Kamerassa vilahteli kutevia lohia ja taimenia sekä muitakin lajeja.
Valitettavasti kamera jouduttiin poistamaan paikalta nyt ennenaikaisesti harvinaisen kutupesien
tallonnan takia. Nähtäväksi jää, aiheutuuko tästä ilmeisesti kuitenkin tahattomasta ikävästä
episodista merkittävää vähennystä ensi keväänä kuoriutuvien kalanpoikasten määrään. Kameraa
ehdittiin tällä kertaa seurata noin kuukauden aikana 62 000 kertaa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hiitolanjoen kotisivu ja perustiedot osoitteessa: www.hiitolanjoki.fi
Hiitolanjoki FACEBOOKISSA: www.facebook.com/hiitolanjoki Liity seuraajaksi ja osallistu keskusteluun!
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