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Toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2022-2023

Tavoitteet ja tekemisen painopisteet

Toiminta-ajatus ja perustehtävä

Heinijärven Suojelu ry edistää järviluonnon suojelua Heinijärven ja sen ympäristön
tilan parantamiseksi. Yhdistys tarjoaa lisäksi tietoa, virkistystä ja yhteistä tekemistä.

Kokemusten mukaan on välttämätöntä kohdistaa kunnostustoimia koko valuma-
alueelle huolellisesti suunnitellen.

Seurataan järven kuntoa ja vedenpinnan korkeutta sekä veden laatua.

Automaattiset vedenkorkeusmittarit Heinijärvellä ja yläpuolisilla järvillä antavat
vuorokautiset mittaustiedot ympäri vuoden. Kaikkiaan neljän mittarin seuranta ja
huolto on yhdistyksen vastuulla. Heinijärven vedenkorkeuden vaihtelua pyritään
tasaamaan erilaisin tavoin ja toimin.

Sinilevä ei ole ollut ongelma Heinijärvellä. Sen esiintymistä kuitenkin seurataan
mahdollisimman kattavasti havainnoiden eri puolilla järveä.

Kesälle 2022 luvattu koekalastus toteutetaan Tammelan-Tarpianjoen
kalatalousalueen toimesta. Yhdistys antaa tarvittavaa talkooapua.

Hankkeet

Harrastehanke (LounaPlussa) viedään loppuun vuoden 2022 aikana. Tavoitteena
on, että ehdimme syksyn 2022 maksatukseen. Hankeaika päättyy 31.12.2023.

Jänhijoki-hanke pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2022 loppuun mennessä.
Järjestettävänä on yhteistilaisuuksia erilaisille ryhmille, sedimenttitutkimusten
teettämistä, koekalastukset Heinijärvellä ja Jänijärvellä sekä erikseen valittavan
konsultin työnä tehtävä yhteenveto toimenpiteistä. Hankeasioista tiedotetaan
viestintäsuunnitelman mukaisesti.

Metsäkeskuksen toimesta tehdään Heinijärven valuma-alueella
kunnostustoimenpiteitä. Toimenpiteiden suunnittelu jatkuu Heinijoen, Särkijärven ja
Jänijärven valuma-alueilla.
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Yhteydet muihin vesiensuojeluyhdistyksiin, viranomaisiin ja sidosryhmiin

Vesiensuojeluyhdistykset
Jänijärven Seudun Suojeluyhdistys on tärkeä kumppani yhteisissä
hankkeissa. Myös muiden aktiivisten suojeluyhdistysten kanssa on tärkeää
olla vuorovaikutuksessa. Saattaisi olla perusteltua jälleen kokoontua
yhteiseen palaveriin hankekokemuksia kertaamaan.

KVVY
Alueellisista toimijoista Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys on
tärkeä koordinoija. Se järjestää monenlaisia tiedotus- ym yhteistilaisuuksia
vesiensuojeluasioista ja auttaa hankkeiden suunnittelussa.

LounaPlussa
Paikallinen Leader-yhteisö järjestää yhteishankkeita ja on tärkä osa
pienempien hankkeiden rahoituksessa ja suunnittelussa.

Vanajavesikeskus
Alueellinen toimija, jonka vuosittaisissa tilaisuuksissa yhdistykset ja alan
toimijat saavat arvokasta tietoa ja voivat jakaa kokemuksiaan
vesiensuojelutyössä. Myös hankerahoitusta kanavoituu tätä kautta.

Mustialan osakaskunta
Osapuoli kaikissa hallitsemiensa vesialueiden toimenpiteissä. Yhteistyötä on
syytä edelleen vahvistaa ja sitä on toivottu myös osakaskunnan taholta. Esim.
kalastusasioissa voisi olla paljon kehittämisen mahdollisuuksia.

Metsäkeskus
Yhteistyö jatkuu valuma-alueen kunnostussuunnitelman merkeissä.
Toteutusaika on useita vuosia ja hankkeen seuranta on tärkeätä, jotta
voidaan jatkossa arvioida vaikutuksia vesistöjen tilaan.

Mustialan yhteismetsä
Tärkeä yhteistyökumppani valuma-alueen suurimpana metsänomistajana.
Pyrittävä yhteistyössä vaikuttamaan mm. hakkuusuunnitelmiin erityisesti
aroilla ranta-alueilla. Vuorovaikutuksen lisääminen olisi tärkeää
molemminpuolisen ymmärtämyksen kehittämiseksi

Lammin Biologinen asema, HAMK, FAI
Näiltä yhteisöiltä on saatavissa suunnittelu- ja tutkimuspalveluja erilaisissa
hankkeissa mm. oppilastöinä.
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Metsähallitus
Saloistenjärven erämaauimarannan kunnostushankkeen perintönä
yhdistyksellä on voimassa vuokrasopimus vuoteen 2026. Yhteydenpito on
tärkeää myös Natura alueen (Saloistenjärven ympäristö ym.) hallinnoinnin
mahdollisten muutosten seuraamiseksi. Keväällä 2022 esim. Saloistenjärven
ja Kyynäräjärven venepaikkojen hallinta ja vuokraus siirtyi Mustialan
osakaskunnalta Metsähallitukselle.

ELY-keskus
Ylläpidetään vuorovaikutusta hankeasioissa ja erilaisten webinaarien ym.
tapaamisten avulla. ELY-keskus on myös tärkeä tiedonlähde esimerkiksi
aikaisemmista vesiensuojelutoimista ja arkistoja on paljolti saatettu
digitaaliseen muotoon.

Tammelan kunta
Pyrittävä parempaan yhteistyöhön esim. ympäristötoimen kanssa.
Toimintojen sijoittuminen Forssaan ja henkilövaihdokset ovat selvästi
vähentäneet Tammelan osalta satsausta vesiensuojelutyöhön. Yhdistykselle
tärkeää on tarvittaessa kunnan toimitilojen käyttömahdollisuus kokouksiin ym.
tilaisuuksiin.

Jätekimppa-asiat

Varmistetaan toiminnan jatkuminen ja seurataan mahdollisia muutosvaatimuksia.
Jätteenkuljetusten hinnoittelun perusteella arvioidaan jätekimppamaksujen taso.
Toiminta ei saa olla yhdistykselle tappiollista.

Jätteenhuoltoyrittäjä vaihtui alkuvuonna ja nyt keräystä hoitaa Urbaser oy.

Ohjeistetaan jätekimppalaisia oikeaoppiseen lajitteluun. Seurataan jäteastioiden
riittävyyttä ja täydennetään tarpeen mukaan. Jätekatokset pyritään saamaan
suunnitelman mukaan paikoilleen viimeistään syksyllä 2022.

Kaislaleikkuri

Käyttöä yritetään tarpeen mukaan lisätä asentamalla leikkuri tukevampaan ja
vakaampaan veneeseen. Toiminta edellyttää sopivia olosuhteita ja talkooapua
niittopäivinä.

Viestintä
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Toimitaan laaditun viestintäsuunnitelman mukaisesti. Uudistetut verkko- ja
Facebook-sivut mahdollistavat aiempaa monipuolisempaa viestintää. Sähköpostia
ja WhatsAppia käytetään entiseen tapaan. Myös ilmoitustaulut pidetään käytössä.

Jäsenkirjeet toimitetaan ensisijaisesti sähköpostitse ja kirjepostina vain ellei
sähköpostia ole.

Hyödynnetään tarpeen mukaan paikallismedioita. Vuorovaikutusta yhdistyksen
jäsenkunnan kesken pyritään lisäämään. Hanketiedotus toimii erillisen
viestintäsuunnitelman mukaisesti.

Tapahtumat

Perinteiset muinaistulet elokuun viimeisenä lauantaina, joka samalla on Suomen
luonnon päivä. Järjestetään ainakin yksi yhteinen tapahtuma jäsenkunnalle kesällä
2023. Osallistutaan edelleen aktiivisesti toimintaamme liittyviin esim. sidosryhmien
järjestämiin tilaisuuksiin. Tiedotetaan näistä etukäteen mahdollisimman kattavasti
jäsenille.

Toiminnan rahoitus

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

Tätä toimintasuunnitelmaa on mahdollista täydentää hallituksen päätöksillä
toimintavuoden aikana.

Heinijärven Suojelu ry, hallitus


