Toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2019 – 2020

1 (3)

Tavoitteet ja tekemisen painopisteet
Toiminta-ajatus ja perustehtävä:
Henijärven Suojelu ry edistää järviluonnon suojelua Heinijärven ja sen ympäristön tilan
parantamiseksi. Yhdistys tarjoaa lisäksi tietoa, virkistystä ja yhteistä tekemistä.
Yhdistyksen hallitus pitää syksyn aikana suunnittelukokouksen aiheena olemassa olevan
suuunnittelu- ja tutkimusmateriaalin analysointi ja kokonaisvaltainen tarkastelu. Tarpeen mukaan
voidaan pitää toinen suunittelupäivä, jolloin tarkistetaan strateginen suunnitelma, painopisteet ja
tavoitteet.
Seurataan järven kuntoa ja vedenpinnan korkeutta
Automaattiset vedenkorkeusmittarit Heinijärvellä ja yläpuolisilla järvillä antavat yhdessä
perustietoa tilanteesta. Jatkossa pyritään myös selvittämään jatkuvatoimisia veden laatua mittaavia
laitteita (mahd.vuokraus). Kesällä 2020 pyritään keräämään mahdolliset sinilevähavainnot
mahdollisimman kattavasti järven eri puolilta. Ohjeistus havaitojen kirjaamisesta toimitetaan
jäsenille keväällä 2020.
Fosforisaostajan käyttö
Luolamminojan fosforisaostajan käyttöä jatketaan todennäköisesti vasta suunniteltujen virtauksien
ohjailuun liittyvien kunnostustoimien jälkeen. Edellä mainittu suunnittelu voidaan toteuttaa
esimerkiksi vireillä olevan Metsäkeskuksen hankkeen yhteydessä. Saostajan käytöstä tulisi saada
merkittävää hyötyä, koska kustannus kemikaalien osalta on yhdistykselle suuri kuluerä.
Saloistenjärven uimarannan kunnostushanke
Hanke on saatettu suunnitelman mukaisesti päätökseen, loppuraportti ja rahoitus on hyväksytty.
Jatkossa pyritään saamaan paikallisia rannan käyttäjiä mukaan vuotuisiin siivous- ja
kunnostustalkoisiin.
Pohjois-Tammelan vesistötutkimus- ja ympäristökasvatushanke
Hankeaika päättyi 31.08.2019. Loppuselvitykset, raportoinnin ja hankerahoitusasiat hoitaa
Jänijärven seudun Suojeluyhdistys ry. Tutkimuslaitoksen loppuraportti saatiin kesällä 2019, ja se
antaa viitteitä tuleviin toimenpiteisiin.
Reitistö-teemahanke
Hankkeen puitteissa rakennetaan puukatos Saloistenjärven uimarannalle sekä laituri ja puukatos
Heinijärven Linnasaareen.

Yhteydet muihin vesiensuojeluyhdistyksiin, viranomaisiin ja sidosryhmiin
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KVVY:n aloittaman hankkeen kautta on alueen vesiensuojeluyhdistysten yhteistoimintaa tarkoitus
tehostaa.
Tiivistä yhteistyötä Jänijärvenseudun Suojeluyhdistyksen kanssa jatketaan. Yhdistyksillä on paljon
yhteisiä intressejä kotijärvien valuma-alueella.
Loimijoki-ryhmä kokoaa yhteen laajemman aluekokonaisuuden ja toiminnassa on perusteltua olla
mukana mahdollisten laajempien vesistön kunnostusprojektien toivossa.
Metsäkeskus on tärkeä yhteistyötaho suunniteltaessa valuma-alueen kunnostustoimenpiteitä.
Mustialan yhteismetsä, Mustialan osakaskunta ja Metsähallitus ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita
toiminta-alueemme maa-ja vesialueiden haltijoina.
Tammelan kunnan ja Ely-keskuksen viranhaltijoiden kanssa on ylläpidettävä toimivat yhteydet.
Luonteva yhteistyö HAMK:n ja Lammin Biologisen aseman kanssa on jatkossakin tärkeää tulevia
hankkeita suunniteltaessa.
Yhteistyö Lammin Biologisen aseman ja HAMK:n kanssa
Em. yhteisöjen kanssa pyritään esim. oppilastyönä toteuttamaan hankkeitamme. Tulevan
toimintavuoden aikana pyritään toteuttamaan mm.kasvillisuustutkimus Heinijärven alueella.
Erityisesti halutaan selvittää mahdolliset haitallisten vieraslajien esiintymät. Hallitus pohtii myös
muita mahdollisia oppilastyönä toteutettavia asioita.
Metsäkeskuksen mahdollinen kunnostusprojekti valuma-alueelle
Vuoden 2019 aikana on tehty alustavia selvityksiä Heini-ja Jänijärven valuma alueelle tarvittavista
laskeutusaltaiden kunnostamisista ja tarvittavista uusista altaista ym kunnostustoimista.
Suunittelusta ja toteutuksesta vastaisi Metsäkeskus yhteistyössä alueen maanomistajien ja
yhdistysten kanssa. Metsäkeskuksen suunnittelija Olli Lukanniemi on kertonut maastosuunnittelun
alkavan kevättalvella 2020.
Kaislaleikkuri
Yhdistyksen kaislaleikkuri pyritään saamaan tehokkaaseen käyttöön. Tarkoitus on varata pelkästään
leikkurin käyttöön tarkoitettu vene, jonka tulisi olla em käyttöön riittävän vakaa.
Käyttäjäkoulutuksen kautta pyritään saamaan toimintaan talkoovoimaa.
Jätekimppa
Jatketaan jäsenistölle tarkoitetun jätekimpan hallinnointia. Sopimuskumppanina jatkaa Mikline Oy.
Tarvittaessa suoritetaan kilpailutus. Jäteastioiden käyttöä ja riittävyyttä seurataan, ja tehdään
tarpeellisia toimenpiteitä.
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Tiedottaminen
Verkkosivuston www.heinijarvi.fi ylläpitoa jatketaan. Myös yhdistyksen Facebook-sivujen käyttöä
pyritään tehostamaan ja kannustetaan jäseniä hyödyntämään em tiedotuskanavia. Ilmoitustaulut
pidetään myös käytössä.
Vuosikokouskutsut toimitetaan jäsenille joko sähköpostilla tai tarvittaessa postitse. Jäsenkirjeet
sekä jäsen-ja jätekimppamaksut toimitetaan myös em tavalla. Tehdään yhdistystä tunnetuksi eri
tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Uutisoidaan merkittävät tapahtumat yhteistyössä paikallisten
medioiden kanssa. Aktivoidaan jäsenistöä antamaan palautetta ja ideoita toimintaamme liittyen.
Tapahtumat
Järjestetään kesällä 2020 ainakin yksi yhteinen tapahtuma jäsenistölle. Tällä kertaa on tarkoitus
pitää vuosikokous samassa yhteydessä esim heinäkuun aikana.
Osallistutaan mahdollisimman laajalla joukolla erilaisiin toimintaamme liittyviin tapahtumiin, joista
voisi olla hyötyä yhdistykselle, ja joista voimme saada uusia ideoita ja yhteistyökumppaneita.
Toiminnan rahoitus
•

Jäseniltä kerättävät jäsen- ja jätekimppamaksut

•

Haetaan mahdollisia yleis- ja kohdeavustuksia

•

Selvitetään mahdollisia rahoitusvaihtoehtoja hankkeiden yhteydessä

Toimintasuunnitelmaa on mahdollista tarkentaa ja täydentää toimintavuoden aikana.

Heinijärven Suojelu ry.
Hallitus

