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Heinijärven Suojelu ry, toimintakertomus toimintakaudelta 2021-2022
Yhdistyksen kuudestoista (16) toimikausi jouduttiin viemään läpi pandemian rajoittaessa
toimintamahdollisuuksia. Tärkeimmät suunnitelmat pystyttiin kuitenkin toteuttamaan ja
asioita vietiin eteenpäin.

Jäsenmäärä ja jäsenmaksu
Heinijärven Suojelu ry:n rekisterissä oli 2022 kesällä 68 jäsentä, joista 63 jäsentä
(kiinteistöä) kuului jätekimppaan. Jäsenmaksun suuruus oli 30 euroa.

Yhdistyksen hallitus ja toiminnantarkastajat v. 2021-2022
Jouko Elomaa, pj
Kimmo Järvinen, varapj
Timo Räty, sihteeri
Leena Liukkonen, rahastonhoitaja
Elina Kaislasalo
Marja Mäkelä
Hannu Nevalainen
Ilkka Tuominen
Aulikki Maunu, varajäsen
Reijo Stevander, varajäsen
Margit Ojares, toiminnantarkastaja
Raija Peltola, varatoiminnantarkastaja

Hallituksen kokoukset ja yhteydenpito
Hallitus kokoontui toimintakauden aikana (vuosikokous-vuosikokous) kahdeksan (8) kertaa,
joista neljä (4) Teams-kokousta. Suunnittelukokouksessa 20.11.2021 päätettiin mm.
verkkosivujen ja Facebook-sivujen uusiminen. Päivitettiin strategisen suunnitelman
pääkohdat ja hallituksen vastuut ja tehtävät. Lisäksi päätettiin tehdä viestintäsuunnitelma.
Hallitus käytti yhteydenpidossa sähköpostia oheistoimintoineen sekä WhatsApp-viestejä.

Tiedottaminen, yhteydet jäsenistöön ja sidosryhmiin
Pääasialliset tiedotuskanavat jäsenistölle olivat www.heinijarvi.fi-sivusto, Facebook-sivut ja
kolme ilmoitustaulua. Lisäksi tammikuun jäsenkirje jaettiin joko sähköpostiin tai kirjeitse ja
sen yhteydessä laskutettiin jäsen- ja jätekimppamaksut. Tiedottamisesta ovat vastanneet
Marja Mäkelä, Kimmo Järvinen ja Timo Räty.
Verkkosivujen uudistamisesta vastasi työryhmä Marja Mäkelä, Elina Kaislasalo, Kimmo
Järvinen ja Timo Räty yhteistyössä Mainostoimisto Synergian kanssa.
Viranomaisiin ja sidosryhmiin on pidetty aktiivisesti yhteyttä ja päivitetty tarpeelliset
rekisteri- ja yhteystiedot säännöllisesti.

Toimintakertomus
6.7.2022

sivu 2 (3)

Hallituksen jäsenet osallistuivat sidosryhmien webinaareihin ja tiedotustilaisuuksiin. Olimme
mukana mm. Loimijoki-ryhmän kokouksissa, KVVY:n vesi-illassa, Vanajavesi-keskuksen
Järvitärskyillä, ELY-keskuksen hankewebinaareissa sekä myös paikallisissa tiehoitokunnan ja
osakaskunnan kokouksissa.

Rahatilanne, varainhankinta ja avustukset
Tilikauden päättyessä 31.05.2022 yhdistyksen oma pääoma oli 14 023,88 euroa.
Tammelan kunnalta saatiin toimintakaudella avustusta 1 000,00 euroa.
Toiminnan kulut on katettu avustuksilla ja jäseniltä saaduilla maksuilla.

Heinijärven vedenlaadun seuranta
Uusia vedenlaadun selvityksiä ei tehty mutta esim. sinilevän esiintymisen seurantaa
jatkettiin.

Jätekimppa
Jätekimppaan kuului 63 kiinteistöä. Maksut olivat 60 euroa ympärivuotinen ja 40 euroa
kesäaikainen jätekimppa. Jäteastioille hankittiin katokset kevään 2022 aikana ja viimeiset
kaksi katosta asennetaan paikalleen kesän 2022 kuluessa.

Veden korkeuden seuranta Heinijärven valuma-alueella
Yhdistyksen vastuulla on neljä automaattista vedenkorkeusmittaria. Tiedot saadaan
Heinijärveltä, Saloistenjärveltä, Kyynäräjärveltä ja Kuivajärveltä. Kevään 2022
vedenkorkeudet olivat kaikilla em. järvillä korkeimpia mittaushistorian aikana. Seurannasta
ja mittareiden huollosta on vastannut Ilkka Tuominen.

Tapahtumat
Vuoden 2021 vuosikokous pidettiin Suomisten mökillä Kutterinkujalla 28.08.2021. Muita
jäsenkunnan yhteistapaamisia ei pandemian takia järjestetty.

Hankkeet
Jänhijoen latva-alueiden kunnostustoimien suunnittelu-hanke sai jatkoaikaa vuoden 2022
loppuun. Hankeryhmä kokoontui toimintakauden aikana viisi (5) kertaa. Koottiin aineistoja
jatkosuunnitteluun ja päätettiin myös mm sedimenttitutkimusten teettämisestä ja
koekalastusten teettämisestä Heinijärvellä ja Jänijärvellä. Hankkeelle laadittiin
viestintäsuunnitelma.
Yhdistys pääsi mukaan Louna-Plussan Harrastehankkeeseen. Sen kautta saatiin toteutetuksi
verkkosivujen uudistaminen sekä osittain jätekatosten hankinta ja mahdollisuus hankkia
käytetty vene kaislaleikkuria varten. Hankkeen kautta saadaan maksatushakemuksella 75 %
kuluista.
Metsäkeskuksen Heinijärven valuma-alueen kunnostussuunnitelma valmistui keväällä 2022
ja sen toteuttaminen alkaa mahdollisesti jo vuoden 2022 loppupuolella. Suunnittelija Olli
Lukanniemi lupautui esittelemään hanketta vuoden 2022 vuosikokouksessa.
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Yleistä
Aikaisemmin toteutuneiden ja käynnissä olevien hankkeiden yhteydessä on jatkuvasti
korostunut hyvien ja monipuolisten sidosryhmäsuhteiden merkitys. Tärkeää on myös saada
toimintaamme mukaan aktiivisia vesiensuojelusta kiinnostuneita henkilöitä. Toiminta vaatii
pitkäjänteisyyttä; tulokset näkyvät viiveellä.

Heinijärven Suojelu ry, hallitus

