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Toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2021 - 2022 
 
Tavoitteet ja tekemisen painopisteet 
 
Toiminta-ajatus ja perustehtävä 
 

Heinijärven Suojelu ry edistää järviluonnon suojelua Heinijärven ja sen valuma-alueen ympäristön 
tilan parantamiseksi. Yhdistys tarjoaa lisäksi tietoa, virkistystä ja yhteistä tekemistä. Kokemusten 
perusteella on välttämätöntä kohdistaa kunnostustoimenpiteitä koko valuma-alueelle huolellisesti 
suunnitellen. 

 
Seurataan järven kuntoa ja vedenpinnan korkeutta sekä veden laatua 
 

Automaattiset vedenkorkeusmittarit Heinijärvellä ja yläpuolisilla järvillä antavat yhdessä 
perustietoa tilanteesta. Kaikkien neljän mittarin seuranta ja huolto on nykyisin yhdistyksen 
vastuulla. 
 
Mahdollista sinilevän esiintymistä pyritään tehostetusti seuraamaan mahdollisimman kattavasti 
havainnoiden järven eri puolilla. 
 
Tammelan-Tarpianjoen kalatalousalueelta on saatu lupaus koekalastuksen suorittamisesta v. 2021 
tai 2022. 

 
Hankkeet 
 

Saloistenjärven erämaauimarannan kunnostushanke on saatettu päätökseen, ja yhdistys pyrkii 
osaltaan huolehtimaan kohteen kunnosta. 
 
Reitistö-teemahanke saatiin maksatuksineen päätökseen syksyllä 2021. Hankkeessa toteutetut 
rakenteet Linnasaaressa ja Saloistenjärvellä vaativat huolenpitoa jatkossakin (laituri, puukatokset). 
 

Jänhijoen latva-alueiden kunnostustoimien suunnittelu -hanke 
 
Uutena hankkeena toimintakaudella työllistää yhteistyössä Jänijärven Seudun Suojeluyhdistyksen 
kanssa syksyllä 2020 käynnistetty Jänhijoen latva-alueiden kunnostustoimien suunnittelu -hanke. 
Tarkoituksena on koota kaikki aikaisempi tutkimustieto ja saadut kokemukset yhteen ja niiden 
pohjalta suunnitella asiantuntijoiden avulla uusia kunnostustoimenpiteitä koko Heinijärven, 
Heinijoen ja Jänijärven valuma-alueella. Tavoitteena on edetä hyvässä vuorovaikutuksessa kaikkien 
asianosaisten kanssa, jotta tuleville toimenpiteille saataisiin mahdollisimman suuri yksimielisyys.  
 
Hanke piti saada päätökseen vuoden 2021 loppuun mennessä, mutta jatkoaikaa joudutaan 
hakemaan pandemian aiheuttamien kokoontumisrajoituksien ym. perusteltujen syiden takia. 
Yhteishankkeen vetovastuu lankesi Heinijärven Suojelulle, mutta kustannusten osalta yhdistykset 
panostavat yhtä paljon. Kustannusarvioon on laskettu merkittävä osuus talkootyötä. Päärahoitus 
tulee ELY-keskuksen kautta. 
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Metsäkeskuksen hanke 

 
Omana hankkeenaan etenee Metsäkeskuksen toimenpidesuunnittelu valuma-alueella. Vuoden 
2021 aikana työtä on tehty Heinijärven osalta, ja työ jatkuu v.2022 Heinijoen ja Jänijärven 
suuntaan. Metsäkeskuksen työstä vastaa suunnittelija Olli Lukanniemi. 

 
Yhteydet muihin vesiensuojeluyhdistyksiin, viranomaisiin ja sidosryhmiin 
 
KVVY 

Alueellisista toimijoista tärkeä yhteisö on KVVY eli Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys. 
Yhteisön toimihenkilöiltä on saatu paljon käytännön apua mm. hankeasioissa ja webinaarien ym. 
neuvontatilaisuuksien yhteydessä. 
 

LounaPlussa 
 

LounaPlussa on tärkeä sidosryhmä hankkeiden järjestäjänä, suunnittelijana ja rahoittajana. 
 

Vanajavesikeskus 
 
Vanajavesikeskuksen kautta on saatavissa asiantuntija-apua erilliskysymyksissä sekä neuvontaa 
erilaisten järjestettyjen tilaisuuksien yhteydessä (Järvitärskyt yms.). 
 

Metsäkeskus 
 
Metsäkeskuksen kanssa yhteistyö jatkuu toimikaudella valuma-alueen kunnostustöiden 
suunnittelun merkeissä. Avustamme suunnittelutyössä toimittamalla aikaisempia tutkimustuloksia 
ja hankesuunnitelmia heidän käyttöönsä.  
 

Mustialan osakaskunta 
 
Mustialan osakaskunnan kanssa yhteistyötä tarvitaa kaikissa ko yhteisön vesialueilla tapahtuvissa 
toiminnoissa. Osakaskunnan toimesta suunnitelmiin saatu koekalastus Heinijärvellä on yksi 
yhteistyön muoto. 
 

Mustialan yhteismetsä 
 
Mustialan yhteismetsä on keskeisin kiinteistöjen omistaja alueella erilaisia kunnostustoimenpiteitä 
suunniteltaessa. Neuvottelemalla on sovitettava yhteen talousmetsien hakkuu- ja hoitoasiat ja 
kunnostustoimien edellyttämät mahdolliset muutokset ja vaikutukset toimintoihin. Jatkossa on 
myös entistä paremmin voitava yhteisesti vaikuttaa hakkuusuunnitelmien sovittamiseen mm. 
vapaa-ajan asutukseen ja maisemaan. 
 

Metsähallitus 
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Metsähallituksen kanssa on velvoitteena Saloistenjärven uimarannan kunnostukseen liittyvä 
vuokrasopimus. Yhteydenpito on tarpeen myös Natura-alueella tehtävien toimenpiteiden 
vaikutusten huomioon ottamiseksi valuma-alueella. 
 

ELY-keskus 
 
ELY-keskuksen kanssa toimitaan kiinteästi hankeasioissa ja erilaisten ilmoitus- ja lupa-asioiden 
yhteydessä. Toimivat yhteydet avainhenkilöihin ovat helpottaneet merkittävästi asioiden hoitoa. 
 

Tammelan kunta 
 
Tammelan kunnan viranhaltijoihin pidetään säännöllisesti yhteyttä mm. hanke- ja järjestö-asioissa. 
Vireillä on esimerkiksi järjestöjen käyttöön suunniteltujen kokoontumis- ja arkistointitilojen etsintä. 
Ympäristötoimen viranhaltijoiden siirtyminen toimimaan alueellisesti Forssaan on selkeästi 
vähentänyt työpanosten kohdistamista Tammelan hankkeisiin. Erityisesti pitkäaikaisen 
ympäristösihteeri Erja Klemelän eläkkeelle siirtyminen jätti suuren aukon yhteistoimintaan. 
 

Vesiensuojeluyhdistykset 
 
Jänijärven Seudun Suojeluyhdistyksen kanssa vakiintunut hankeyhteistyö jatkuu tiiviinä. Muiden 
paikallisten suojeluyhdistysten kanssa tehdään yhteistyötä tapauskohtaisesti. Tärkeää on myös 
seurata naapuriyhdistysten hankkeita ja niistä saatuja kokemuksia.  

 
Muut toimijat 

 
Erilaisissa projekteissa ja tutkimuksissa tärkeitä kumppaneita ovat edelleen Hämeen 
Ammattikorkeakoulu HAMK ja Lammin Biologinen asema. Näiden yhteisöjen kautta voidaan 
toteuttaa erilaisia asioita myös oppilastöinä, jolloin hyöty on molemminpuolista. 

 
Kaislaleikkuri 
 

Yhdistyksen kaislaleikkurin käyttöä pyritään tehostamaan. Samalla kannattaa myös 
hankesuunnittelun yhteydessä selvittää, mitä alueita on tarkoituksenmukaista niitttää ja mitä 
säästää mm. kalaston ja linnuston tarpeisiin. 

 
Jätekimppa 
 

Jatketaan jäsenistölle tarkoitetun jätekimpan hallinnointia. Sopimuskumppanina jatkaa Mikline Oy. 
Jäteastioiden käyttöä ja riittävyyttä seurataan, ja tarvittaessa ohjeistetaan esimerkiksi lajittelua. 
Hinnoittelua seurataan ja sitä tarkistetaan tarvittaessa. Varustetaan ainakin osa jätepisteistä 
katoksilla, joiden hankintaa selvitetään. 

 
Tiedottaminen  
 

Verkkosivuston www.heinijarvi.fi ylläpitoa jatketaan, ja Facebook-sivujen käyttöä tehostetaan 
edelleen. Ilmoitustaulut pidetään edelleen käytössä. Jäsenkirjeet, jäsen- ja jätekimppalaskut sekä 
vuosikokouskutsut toimitetaan jäsenille joko sähköpostilla tai tarvittaessa kirjeitse. Jäsenille 
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suunnatun tiedotuksen ohella tehdään yhdistystä tunnetuksi eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa. 
Uutisoidaan merkittävät tapahtumat yhteistyössä paikallisten medioiden kanssa. Aktivoidaan 
jäsenistöä antamaan palautetta ja ideoita toimintaamme liittyen.  
 
Hanketiedotuksesta on laadittu erillinen viestintäsuunnitelma, jossa erityisesti vuorovaikutuksen 
merkitys korostuu. Erityisen tärkeää hankkeissa on tiedotuksen yhdenmukaisuus eri tahoilla ja 
oikea-aikaisuus. 

 
Tapahtumat 
 

Järjestetään kesällä 2022 ainakin yksi yhteinen tapahtuma jäsenistölle. Seurataan Tammelan ja 
lähiympäristön tapahtumia, ja sovitetaan omaa toimintaamme niihin. 
 
Osallistutaan mahdollisimman aktiivisesti toimintaamme liittyviin esimerkiksi sidosryhmien 
järjestämiin tilaisuuksiin, joista voimme saada tietoa ja ideoita sekä uusia yhteistyökumppaneita. 

 
Toiminnan rahoitus 
 

Jäseniltä kerättävät jäsen- ja jätekimppamaksut. 
 
Haetaan mahdollisia yleis- ja kohdeavustuksia. 
 
Selvitetään mahdolliset rahoitusvaihtoehdot hankkeiden yhteydessä. 
 

 
Toimintasuunnitelmaa on mahdollista hallituksen päätöksillä täydentää toimintavuoden aikana. 
 
Heinijärven Suojelu ry. 
 
Hallitus 
 
          
 

 


