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Toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2020 - 2021
Tavoitteet ja tekemisen painopisteet
Toiminta-ajatus ja perustehtävä:
Henijärven Suojelu ry edistää järviluonnon suojelua Heinijärven ja sen valuma-alueen ympäristön
tilan parantamiseksi.
Yhdistys tarjoaa lisäksi tietoa, virkistystä ja yhteistä tekemistä.
Yhdistyksen hallitus pitää syksyn aikana suunittelukokouksen. Tällöin mietitään mahdollisia uusia
hankkeita ja tarkistetaan painopisteet ja tavoitteet.
Seurataan järven kuntoa ja vedenpinnan korkeutta
Automaattiset vedenkorkeusmittarit Heinijärvellä ja yläpuolisilla järvillä antavat yhdessä
perustietoa tilanteesta. Jatkossa pyritään myös selvittämään jatkuvatoimisia veden laatua mittaavia
laitteita, mahdollisesti vuokrattavaksi. Yhdistyksen vastuulle on siirtynyt kolme
vedenkorkeusmittaria yläpuolisilla järvillä, ja niiden valvonta ja ylläpito aiheuttaa lisätyötä ja
kustannuksia.
Kesällä 2020 aloitettua tehostettua sinileväseurantaa jatketaan ja pyritään saamaan lisää
havaintojen kirjaajia.
Fosforisaostajan käyttö
Luolamminojan fosforisaostajan käyttöä jatketaan aikaisemman päätöksen mukaisesti vasta
mahdollisten kunnostustoimien jälkeen (laskeutusaltaat Luolalamminojaan yms).
Saloistenjärven uimarannan kunnostushanke
Hanke on saatu päätökseen, ja jatkossa huolehditaan alueen kunnossapidosta. Tähän pyritään
saamaan mukaan rannan käyttäjiä lähialueelta ja vähitellen vastuun siirto heille.
Pohjois-Tammelan vesistötutkimus- ja ympäristökasvatushanke
Hankeaika päättyi 31.8.2019. Jatkossa on yhdessä Jänijärven Seudun Suojeluyhdistyksen kanssa
huolehdittava mm. informaatiotaulujen kunnosta.
Reitistö-teemahanke
Hankkeen puitteissa on asennettu kesällä 2020 laituri ja puukatos Linnasaareen ja syksyllä 2020
puukatos myös Saloistenjärven uimarannalle. Näistä rakenteista on jatkossa huolehdittava ja
tehtävä tarvittavat kunnostustoimet. Hankkeen osalta haetaan syksyn aikana maksatus
yhdistykselle aiheutuneista kustannuksista (75%). Louna-Plussan hallinnoima hanke päättyy
keväällä 2021.
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Yhteydet muihin vesiensuojeluyhdistyksiin ja viranomaisiin
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen (KVVY) aloittaman hankkeen kautta on alueen
vesiensuojeluyhdistysten yhteistoimintaa tarkoitus tehostaa. Loimijoki-ryhmä kokoaa yhteen
laajemman aluekokonaisuuden, ja toiminnassa on perusteltua olla mukana mahdollisten
laajempien vesistön kunnostusprojektien toivossa.
Tiivistä yhteistyötä Jänijärven Seudun Suojeluyhdistyksen kanssa jatketaan. Syksyllä 2020 aloitetaan
mahdollisen yhteishankkeen suunnittelu koskien Heinijärven valuma-aluetta,
Heinijärveä/Heinijokea ja Jänijärveä.
Metsäkeskus on tärkeä yhteistyötaho suunniteltaessa valuma-alueen kunnostustoimenpiteitä. Jo
vireillä ollut valuma-alueen kunnostusprojekti siirtyi eteenpäin Metsäkeskuksen työlistalla. Hanke
pyritään silti pitämään vireillä.
Mustialan osakaskunnan kanssa tavoitellaan tiiviimpää yhteistyötä mm. kalastoon liittyvissä
asioissa. Järjestelyt kalatalousalueella voivat jatkossa antaa mahdollisuuksia tuen saamiseen omiin
hankeisiimme (koekalastukset ym).
Mustialan yhteismetsän kanssa pyritään entistä tiiviimpään keskusteluyhteyteen esim.
hakkuusuunnitelmien osalta. Pyritään vaikuttamaan metsänkäsittelytoimenpiteisiin erityisesti
ranta-alueilla.
Metsähallitus vaikuttaa toimintaan erityisesti Natura-alueella ja tulevia päätöksiä on aktiivisesti
seurattava.
Tammelan kunnan ja Ely-keskuksen viranhaltijoiden kanssa pidetään toimivia yhteyksiä. Kunnan
mukanaolo myös tulevissa hankkeissa tulisi varmistaa. Ely-keskus on keskeisessä asemassa esim
hankerahoitusten osalla.
Toimivaksi koettu yhteistyö Lammin Biologisen aseman ja Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK:n
kanssa on tärkeää tulevia hankkeita ajatellen. Suunnitteluun ja toteutuksiin on näiltä tahoilta
mahdollista saada merkittävää apua. Esimerkiksi edelliseltä toimintakaudelta siirynyt
kasvillisuustutkimus yritetään toteuttaa oppilastyönä.
Kaislaleikkuri
Yhdistyksen kaislaleikkurin käyttöön saatiin vene ja käyttöä pyritään lisäämään talkoovoimin.
Jätekimppa
Jatketaan jäsenistölle tarkoitetun jätekimpan hallinnointia. Sopimuskumppanina jatkaa Mikline Oy.
Tarvittaessa suoritetaan kilpailutus. Jäteastioiden käyttöä ja riittävyyttä seurataan ja tehdään
tarpeellisia toimenpiteitä. Varaudutaan mahdolliseen uuteen jäteastiaan länsirannalla rakenteilla
olevien tonttien käyttöön. Hinnoittelun osalta seurataan tilannetta.
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Tiedottaminen
Verkkosivuston www.heinijarvi.fi ylläpitoa jatketaan. Myös yhdistyksen Facebook-sivujen käyttöä
pyritään tehostamaan ja samalla mahdollistamaan monipuolisempi ja helpompi käyttö.
Ilmoitustaulut pidetään myös käytössä.
Vuosikokouskutsut toimitetaan jäsenille joko sähköpostilla tai tarvittaessa postitse.
Jäsenkirjeet sekä jäsen-ja jätekimppamaksut toimitetaan myös em. tavalla.
Tehdään yhdistystä tunnetuksi eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Uutisoidaan merkittävät
tapahtumat yhteistyössä paikallisten medioiden kanssa. Aktivoidaan jäsenistöä antamaan
palautetta ja ideoita toimintaamme liittyen.
Tapahtumat
Järjestetään kesällä 2021 ainakin yksi yhteinen tapahtuma jäsenistölle. Vuoden 2020 kesään
suunniteltu yhdistetty vuosikokous ja kesätapahtuma toteutetaan mahdollisuuksien mukaan
heinäkuussa 2021.
Osallistutaan mahdollisimman laajalla joukolla erilaisiin toimintaamme liittyviin tapahtumiin, joista
voisi olla hyötyä yhdistykselle, ja joista voimme saada uusia ideoita ja yhteistyökumppaneita.
Toiminnan rahoitus
Jäseniltä kerättävät jäsen- ja jätekimppamaksut.
Haetan mahdollisia yleis- ja kohdeavustuksia.
Selvitetään mahdollisia rahoitusvaihtoehtoja hankkeiden yhteydessä.
Toimintasuunnitelmaa on mahdollista tarkentaa ja täydentää toimintavuoden aikana.
Heinijärven Suojelu ry
Hallitus

