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Toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2015 - 2016
Tavoitteet ja tekemisen painopisteet
Toiminta-ajatus/perustehtävä:
Heinijärven Suojelu ry. edistää järviluonnon suojelua Heinijärven ja sen ympäristön tilan
parantamiseksi. Yhdistys tarjoaa lisäksi tietoa, virkistystä ja yhteistä tekemistä.
Yhdistys pitää vuosittaisen suunnittelukokouksen syksyn aikana, jolloin tarkistetaan strateginen
suunnitelma, painopisteet ja tavoitteet. Toimintasuunnitelman pohjana ovat syksyllä 2014
pidetyssä kokouksessa määritellyt yhdistyksen toiminnan painopisteet 2015 – 2016:
Seurataan järven kuntoa ja veden pinnan korkeutta
Heinijärven tilaa ja veden korkeutta seurataan systemaattisesti. Seurannan avulla voidaan tehdä
johtopäätöksiä yläpuolisten vesien toimenpiteiden vaikutuksista. Laskeutusaltaiden, kosteikkojen,
pohjakynnysten ja muiden toimenpiteiden lopullinen vaikutus nähdään kuitenkin vasta vuosien
kuluttua. Tutkimusten tarpeellisuudesta päätetään erikseen.
Automaattinen veden korkeusmittari on Pohjois-Tammelan hankkeen päätyttyä Heinijärven
suojeluyhdistyksen vastuulla. Yhdistys vastaa mittarin toimivuudesta ja käyttökustannuksista.
Käyttökustannukset muodostuvat kuukausittaisesta tekstiviestimaksusta Soneralle.
Fosforisaostaja käyttöön
Luolalamminojaan keväällä 2015 asennettu fosforisaostaja otetaan käyttöön. Sen tarkoituksena on
vähentää Luolalamminojasta Heinijärveen siirtyvää fosforikuormaa. Ferrisulfaattia lisätään
ensimmäistä kertaa syksyllä. Kemikaalin vaikutusta fosforipitoisuuksiin seurataan.
Saloistenjärven uimarannan kunnostus
Yhdessä Jänijärven vesiensuojeluyhdistyksen kanssa on ideoitu Saloistenjärven uimarannan
kunnostusta. Saloistenjärvi on Natura-aluetta, ja rannan ja vesistön toimenpiteille tulee olla ELYkeskuksen, Metsähallituksen ja osakaskunnan hyväksyntä. Uimarannan käytettävyyden
parantamiseen tähtäävä suunnitelma teetetään Hämeen Ammattikorkeakoulun oppilastyönä,
jolloin asianosaisille ei tule kustannuksia. Mahdollisista toimenpiteistä ja niiden rahoituksesta
päätetään erikseen.
Myllyojan kosteikon pohjakynnyksen tiivistäminen
Yhdistys teettää omatoimisesti Myllyojan kosteikon pohjakynnyksen tiivistämisen virtaaman
tasoittamiseksi Myllyojassa. Tarvittaessa käytetään talkootyövoimaa.
Kyynäräjärven laskuojan pohjakynnyksen tiivistäminen
Kyynäräjärven pohjakynnys toteutettiin Pohjois-Tammelan hankkeesta elokuussa 2014. Kynnyksen
kivetys on niukkaa, ja vesi syö jonkin verran kynnystä. Tarvittaessa kivetystä lisätään käsivoimin,
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mahdollinen konevoimainen korjaus teetetään takuutyönä. Vastuu pohjakynnyksen toimivuudesta
on Tammelan kunnalla, joka tekee tarvittaessa reklamaation takuuajan puitteissa.
Yhteistyö Mustialan Yhteismetsän kanssa
Jatketaan Mustialan Yhteismetsän ja yhdistyksen välistä vuorovaikutusta ja pyritään entistä
tiiviimpään yhteistyöhön.
Yhteistyö osakaskuntien kanssa
Mustialan osakaskunnan kanssa on tehty yhteistyötä hankkeiden puitteissa ja sitä jatketaan muun
muassa Saloistenjärven uimarannan kunnostusprojektissa.
Yhteistyö Metsähallituksen kanssa
Metsähallitus on tärkeä toimija Heinijärven valuma-alueella. Sen omistuksessa on muun muassa
Natura 2000 –alueet Saloisten- ja Kyynäräjärven ympäristössä. Pidetään yllä Metsähallitukseen
hankkeiden puitteissa luotua suhdetta.
Yhteydet muihin vesiensuojeluyhdistyksiin ja viranomaisiin
Jänijärven vesiensuojeluyhdistyksen kanssa keväällä 2015 aloitettua yhteistyötä ja ideointia
jatketaan. Seuraava yhteiskokous pidetään syksyllä 2015.
Huolehditaan siitä, että viranomaisiin luodut yhteydet pysyvät tiiviinä. Haasteena on ylläpitää
aiemmin hankkeiden yhteydessä luodut suhteet nyt, kun yhteiset hankkeet ovat päättyneet. Eri
tyyppisiä yhteisprojekteja ja hankkeita on kuitenkin jo vireillä, esimerkiksi Saloistenjärven
uimarannan kunnostus.
Jätekimpan jatkaminen
Jatketaan jäsenistölle tarkoitetun jätekimpan hallinnointia. Jätehuoltoyrittäjänä jatkaa Mikline Oy.
Jätteenhuoltosopimus kilpailutetaan tarvittaessa.
Tiedottaminen
•
•
•
•
•
•

Verkkosivuston www.heinijarvi.fi ylläpitoa jatketaan ja pyritään tekemään siellä käynti
houkuttelevaksi sekä jäsenille että sidosryhmille. Tori-palstan käyttöä pyritään aktivoimaan.
Alueen teiden varsilla olevat kolme ilmoitustaulua pidetään toistaiseksi.
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.

Tapahtumat
•

Järjestetään vuosittainen tapahtuma jäsenistölle.
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•
•

Järjestetään vuosittainen tapahtuma vakioasukkaille.
Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan sellaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, joista katsomme
olevan hyötyä yhdistykselle.

Toiminnan rahoitus
Jäseniltä kerättävät maksut
Haetaan avustuksia tarvittaessa
EAKR-rahoituksen päätyttyä selvitetään eri rahoitusvaihtoehtoja mahdollisiin tuleviin
hankkeisiin

Toimintasuunnitelmaa on mahdollista tarkentaa ja täydentää toimintavuoden aikana.
Heinijärven Suojelu ry.
Hallitus

