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Toimintakertomus toimintakaudelta 2020 – 2021 
       

Yhdistyksen viidestoista (15) toimikausi vietiin läpi koronapandemian rajoittaessa 
toimintamahdollisuuksia. Toiminnassa jouduttiin opettelemaan uusia toimintatapoja. Keskeisin uusi 
asia oli uuden hankkeen käynnistäminen yhteistyössä Jänijärven Seudun Suojeluyhdistyksen kanssa. 
 

Jäsenmäärä ja jäsenmaksu 
 
Heinijärven Suojelu ry:n rekisterissä oli syyskesällä 2021 67 jäsenkiinteistöä, joista 63 kuului 
jätekimppaan. Jäsenmaksun suuruus oli 30 euroa 
 

Yhdistyksen hallitus ja toiminnantarkastajat v. 2020-2021 
 
Jouko Elomaa, puheenjohtaja  
Kimmo Järvinen, varapuheenjohtaja 
Timo Räty, sihteeri        
Leena Liukkonen, rahastonhoitaja 
Marja Mäkelä 
Aulikki Maunu 
Hannu Nevalainen 
Reijo Stevander 
Ilkka Tuominen 
Nina Valli (varajäsen) 
Tiina Liukkonen ( varajäsen) 
Margit Ojares (toiminnantarkastaja) 
Raija Peltola (toiminnantarkastaja, vara) 
 

Hallituksen kokoukset ja yhteydenpito 
 
Hallitus kokoontui toimintakauden aikana kahdeksan (8) kertaa, joista kolme live-kokousta, neljä 
Teams-kokousta ja yksi sähköpostikokous. 
 
Keskeinen viestintätapa oli sähköposti oheistoimintoineen. 
 

Tiedottaminen ja yhteydet jäsenistöön ja sidosryhmiin 
 
Pääasialliset tiedotuskanavat jäsenistölle olivat www.heinijarvi.fi -sivusto ja Facebook-sivut sekä 
kolme ilmoitustaulua. Tiedottamisesta ovat vastanneet Timo Räty, Marja Mäkelä ja Kimmo 
Järvinen.  
 
Jäsen- ja jätekimppalaskut sekä perinteinen jäsenkirje lähetettiin tammikuussa. Kesäkuussa 
lähetettiin toinen jäsenkirje, jossa tiedotettiin kesäkauden toiminnoista.  
 
Viranomaisiin ja sidosryhmiin on pidetty aktiivisesti yhteyttä ja mm. päivitetty tarpeelliset rekisteri- 
ja yhteystiedot säännöllisesti.  

http://www.heinijarvi.fi/
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Hallituksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti sidosryhmien järjestämiin webinaarehin yms. 
Puheenjohtaja  osallistui mm. Loimijokiryhmän kokouksiin syksyllä ja kevättalvella, 
Vanajavesikeskuksen Järvitärskyille ja KVVY:n hankewebinaareihin. Marja Mäkelä osallistui kevään 
hanketiedotusta käsittelevään webinaariin. Myös sihteeri ja varapuheenjohtaja olivat mukana 
kevään tilaisuuksissa. Aulikki Maunu osallistui Tammelan kunnan järjestämälle arkistointikurssille. 
Hämeen ELY-keskukselta pyydettiin yhdistyksen kommenttipuheenvuoroa kevään 
hankewebinaariin. Kimmo Järvinen laati tiivistetyn yhteenvedon kokemuksistamme hanketyössä. 
 

Rahatilanne, varainhankinta ja avustukset 
 
Tilikauden päättyessä 31.5.2021 yhdistyksen oma pääoma oli 15 809,32 euroa. 
 
Tammelan kunnalta saatiin toimintakaudelle avustusta 1 000,00 euroa. 
 
Toimintakulut on katettu avustuksilla ja jäseniltä saaduilla maksuilla. Reitistöhankkeen osalta 
lopputilitys Louna-Plussalta saatiin tilikauden aikana. 
 

Heinijärven veden laadun seuranta 
 
Uusia tutkimuksia vedenlaadusta ei tehty, mutta sinilevän esiintymisen seurantaa pyrittiin edelleen 
tehostamaan ja keräämään havaintotietoja. 
 

Jätekimppa 
 
Jätekimppaan kuului 63 jäsenkiinteistöä, joista 33 oli mukana kesäajan ja 30 koko vuoden. Maksut 
olivat 60 euroa ympärivuotinen ja 40 euroa kesäaikainen. Jätehuollon kuljetukset hoiti Mikline Oy. 
 

Veden korkeuden seuranta 
 
Heinijärven veden korkeuden vaihteluja on seurattu entiseen tapaan. Yhdistyksen vastuulla on 
lisäksi kolme muuta mittaria yläpuolisilla järvillä. Seurantatietoja voidaan hyödyntää tulevia 
parannustoimia suunniteltaessa. Seurannasta ja mittarien huollosta on vastannut Ilkka Tuominen. 
 

Tapahtumat 
 
Vuoden 2020 vuosikokous pidettiin Tammelan kunnantalon valtuustosalissa 19.9.2020. Tilaisuuden 
alussa käytiin ympäristötarkastaja Erja Klemelän kanssa keskustelua mm. kunnan roolista 
kunnostushankkeissa. Yhdistyksen kannalta huono asia oli Erja Klemelän siirtyminen eläkkelle 
virastaan. Hänen roolinsa oli vuosien kuluessa hyvin merkittävä lukuisissa kunnostushankkeissa.  
 
Alkuvuodesta menetimme myös yhdistyksen jäsenen ja merkittävän tukihenkilön Mauno “Manu” 
Anderssonin hänen menehtyessään äkillisesti. Hän ehti olla mukana lukuisissa yhteisissä 
tapahtumissa ja oli aina valmiina antamaan oman työpanoksensa ja tietonsa käyttöömme.  
 
Pandemian rajoittaessa yleisötilaisuuksien järjestämistä kokeiltiin  “Avoimet mökit”-tapahtumaa. 
17.7.2021 toivotimme jäsenet tervetulleiksi tutustumaan naapuruston mökkeihin. Ovensa vieraille 
avanneita jäsenkiinteistöjä löytyi mukavasti, ja näin saatiin edes hiukan kanssakäymistä 
lomakauteen. 
 
Jäsenille tarjottiin mahdollisuus tutkituttaa kaivovetensä yhteishankkeena. Analyysien perusteella 
saatiin samalla myös yleiskuvaa alueen käyttövesien laadusta. 
 
Yhdistys oli mukana juhlistamassa Jänijärven Seudun Suojeluyhdistyksen 30-vuotisjuhlakokousta. 
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Hankkeet 
 
Syksyn 2020 aikana käynnistettiin yhdessä Jänijärven Seudun Suojeluyhdistyksen kanssa 
yhteishanke koko valuma-alueella tehtävistä toimenpiteistä. Hankkeen nimeksi tuli Jänhijoen latva-
alueiden kunnostustoimien suunnittelu. Hankesuunnitelma laadittiin yhteistyössä Kokemäenjoen 
vesistön vesiensuojeluyhdistyksen KVVY:n kanssa Kimmo Järvisen toimiessa hankevastaavana. 
Avustushakemus tehtiin marraskuussa 2020 ELY-keskukselle, ja myönteinen rahoituspäätös saatiin 
huhtikuussa 2021. Yhdistyksistä koottu hankeryhmä on kokoontunut kolme kertaa. Ongelmana 
tässäkin on ollut pandemian aiheuttamat rajalliset mahdollisuudet järjestää tapaamisia ja 
yleisötilaisuuksia. Tästä syystä hankkeelle joudutaan hakemaan jatkoaikaa vuoden 2022 puolelle. 
 
Omana suunnitteluhankkeenaan etenee Metsäkeskuksen toimesta aloitettu selvitys alueella 
tarvittavista kunnostustoimista. Suunnittelija Olli Lukanniemi on aloittanut maastoselvitykset 
keväällä 2021 ja jatkaa syksyllä 2021 kohteena tässä vaiheessa Heinijärven valuma-alue.  
 

Yleistä 
 
Vesiensuojelutyö on pitkäjänteistä ja edellyttää jatkuvaa seurantaa ja tilanteen arviointia. 
Yhteiskunnan toimesta tuntuu tällä hetkellä olevan myönteinen ilmapiiri erilaisille 
kunnostushankkeille. Edellytyksenä on perusteellinen suunnittelu ja sitä kautta hankitut 
edellytykset hankkeiden rahoitukselle. Toivotaan jatkoa hyvälle yhteistyölle sidosryhmien kanssa. 
 
 
 
Heinijärven Suojelu ry 
 
Hallitus 
 


