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Toimintasuunnitelma kaudelle 2013-2014
Toiminnan tarkoitus
Sääntöjen mukaan:
Heinijärven Suojelu ry:n tarkoituksena on vesiensuojelun edistäminen Heinijärven alueella ja sen
toimintaympäristössä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys muun muassa
• kokoaa yhteen yllä mainitun vesistön suojelun ja kunnostuksen edistämisestä
kiinnostuneet yksityishenkilöt ja yhteisöt
• rakentaa kiinteän yhteistyön vesialueen omistajiin, ympäristöviranomaisiin ja mahdollisiin
muihin vesiensuojelun kannalta tärkeisiin toimijoihin
• hankkii tietoa vesiensuojelusta, siihen vaikuttavista tekijöistä sekä yllä mainitun vesistön
tilasta ja tiedottaa siitä jäsenistölleen
• käynnistää ja toteuttaa kunnostustoimenpiteitä käytettävissä olevan tiedon pohjalta
• voi ylläpitää omia internetsivuja
Strategisen suunnitelman ja tavoitteiden laatiminen
Hallituksen oman työskentelyn sekä jäsenkyselyn pohjalta tähänastinen toimintamme on ollut
pääosin oikeansuuntaista ja olemme onnistuneet tehtävässämme. Hallitus jatkaa syksyllä
varsinaisen strategisen suunnitelman ja tavoitteiden työstämistä
Uusi logo ja oma t-paita
Logon suunnittelukilpailu toteutetaan syksyllä 2013, kun strateginen suunnitelma ja yhdistyksen
arvot täsmentyvät, ja ne antavat paremmin suuntaa visuaaliselle ilmeelle. Uudella logolla teetetään
oma t-paita.
Pohjois-Tammelan hankkeessa aktiivisesti mukana
Toiminnan painopiste tulee olemaan 2013-2014 edelleen Pohjois-Tammelan vesistöjen vesitalouden
hallinta ja virkistysmahdollisuuksien parantaminen -hankkeessa. Hankkeeseen haetaan
todennäköisesti lisäaikaa vuoden 2014 loppuun. Hankkeen etenemisaikataulu riippuu muun muassa
veden korkeuksien noston lupaprosessista, toimenpiteiden kustannuksista ja hankkeen
taloustilanteesta. Heinijärven Suojelun maksuosuutta on jäljellä 922 euroa, ja se tulee maksuun
syksyllä 2013.
Jätekimpan jatkaminen
Jätekimppa on osoittautunut toimivaksi ja myös jäsenet ovat siihen tyytyväisiä. Jätehuollon
hallinnointia jatketaan, sopimuskumppanina on toistaiseksi Mikline Oy. Jätehuoltosopimus
kilpailutetaan tarvittaessa. Jäteastioiden oikeanlaisesta käytöstä tullaan muistuttamaan jatkossakin,
hallitus miettii erilaisia keinoja tuoda asiaa esille. Eniten ongelmia tuottaneen Haarankorventien
jäteastia siirretään läheisen pistotien puolelle.
Talouden turvaaminen
Jäseniltä kerättävät maksut
Haetaan avustuksia tarvittaessa
Tiedottaminen
Jäsenkyselystä kävi ilmi, että yhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä on tiedottaminen ja että olemme
onnistuneet siinä hyvin. Vastausten perusteella verkkosivustoa www.heinijarvi.fi ja sähköpostia
pidetään tärkeimpinä informaatiokanavina. Verkkosivuston ylläpitoa jatketaan ja pyritään tekemään
siellä käynti houkuttelevaksi sekä jäsenille että sidosryhmille.
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Alueen teiden varsilla olevat kolme ilmoitustaulua pidetään toistaiseksi, vaikka niiden merkitys
jäsenien tiedotuskanavana ei ole kovin suuri.
Vuosikokouskutsut toimitetaan jäsenistölle joko sähköpostilla tai postitse.
Jäsenkirjeet sekä jäsen-/jätekimppamaksut toimitetaan joko sähköpostilla tai postitse.
Osallistutaan tilaisuuksiin, kilpailuihin, tempauksiin ym, joissa voidaan tehdä yhdistystämme
tunnetuksi.
Pyritään olemaan esillä paikallisissa medioissa – sekä lehdissä että radiossa - aina kun jotain
uutisoitavaa ilmenee.
Yhteydet viranomaisiin, muihin suojeluyhdistyksiin ja sidosryhmiin
Huolehditaan siitä, että viranomaisiin ja eri suojeluyhdistyksiin luodut yhteydet pysyvät tiiviinä. Ollaan
kuulolla ja solmitaan uusia suhteita aina kun siihen nähdään tarvetta.
Tapahtumat
Järjestetään vuosittainen tapahtuma jäsenistölle.
Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan sellaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, joista katsomme olevan
hyötyä yhdistykselle.

Toimintasuunnitelmaa on mahdollista tarkentaa ja täydentää toimintavuoden aikana.
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