Toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2016-2017
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.
Yhdistyksen hallitus pitää vuosittaisen suunittelukokouksen syksyn aikana, jolloin
tarkistetaan strateginen suunnitelma, painopisteet ja tavoitteet.
Toimintasuunnitelman pohjana ovat syksyllä 2015 tarkistetut toiminta-ajatukseen
kuuluvat tehtävät.

Seurataan järven kuntoa ja vedenpinnan korkeutta
Heinijärven tilaa javedenkorkeutta seurataan systemaattisesti. Tärkeää on saada
tietoa tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista ja tarvittaessa ryhtyä mahdollisiin korjaustoimiin. Vuoden 2016 aikana otetut vesinäytteet antavat vertailutietoa
aikaisempaan. Käynnistetty seurantahanke antaa tulevina vuosina lisätietoa .
Yhdistys vastaa edelleen vedenkorkeusmittarin käyttökustannuksista.

Fosforisaostajan käyttö
Luolamminojan fosforisaostajaa käytetään tarkoituksenmukaisesti valumavesien
määrän sitä edellyttäessä.Ferrisulfaatin hankinnan kustannuksia pyritään siirtämään
myös valuma-alueen kiinteistöille. Saostajan hyötyjä pyritään selvittämään mm.
vesianalyysien kautta.

Saloistenjärven uimarannan kunnostushanke
Yhdessä Jänijärven yhdistyksen kanssa toteutettava hanke vaatii omatoimisuutta
sekä suunnittelussa että toteutuksessa. Tavoitteena on saada alustavat työt
käyntiin syksyn 2016 aikana ja konetyöt olosuhteiden mukaan viimeistään talvella
2017.

Kyynäräjärven laskuojan pohjakynnyksen kunto
Tarvittaessa kunnostetaan kynnyksen pinnan kiveystä, jota jo kertaalleen syksyllä
2015 omatoimisesti korjattiin. Tarvittavat toimet kuuluvat periaatteessa kohteen
toteuttaneelle urakoitsijalle. Pyritään saaaan omalle työlle kohtuullinen korvaus.

Yhteistyö Mustialan Yhteismetsän kanssa
Jatketaan yhteismetsän ja yhdistyksen välistä vuorovaikutusta etsimällä uusia
yhteistyömuotoja. Pyritään mukaan esim Yhteismetsän hallinnon tilaisuuksiin
esittämään näkemyksiämme ja tavoitteitamme.

Yhteistyö osakaskuntien kanssa
Mustialan osakaskunnan kanssa toimitaan eri hankkeiden puitteissa ja esim.
kalastukseen liittyvissä asioissa. Osakaskuntien järjestäytymiseen liittyvät asiat
tulisi
esim. Heinijärven osalta selventää.

Yhteistyö Metsähallituksen kanssa
Metsähallitus vastaa Natura-alueista Saloisten- ja Kyynäräjärven ympäristössä.
Siksi se on tärkeä yhteistyökumppani ko. alueelle suunniteltujen toimenpiteiden
osalla. Ajankohtainen on nyt esim. uimarantaprojekti.

Yhteydet muihin vesiensuojeluyhdistyksiin ja viranomaisiin
Jänijärven suojeluyhdistyksen kanssa jatkuu tiivis yhteistyö aloitettujen hankkeiden
puitteissa. Muihin yhdistyksiin yhteyttä pidetään tarpeen mukaan mm. osallistumalla
yhteistilaisuuksiin. Uutena asiana tuli ns. Loimijoki-ryhmä, jonka mukana alueen
vesiensuojeluyhdistykset ja ympäristönsuojelun viranomaiset kokoontuvat vuosittain
vaihtamaan kokemuksia.
Tärkeää on huolehtia jo luotujen yhteyksien säilymisestä ja ylläpitämisestä. Kun
yhdistys toimii määrätietoisesti ja uskottavasti on aina helpompi saada asiantuntijaapua ja tukea eri tahoilta.

Jätekimppa

Jatketaan jäsenistölle tarkoitetun jätekimpan hallinnointia. Sopimuskunmppanina
jatkaa Mikline Oy. Kilpailutus tehdään tarvittaesa.

Tiedottaminen
Verkkosivuston www.Heinijarvi.fi ylläpitoa jatketaan. Kannustetaan jäseniä
hyödyntämään sivuilta saatavaa tietoa.
Ilmoitustaulut pidetään toistaiseksi myös käytössä.
Vuosikokouskutsut toimitetaan jäsenille joko sähköpostilla tai tarvittaessa postitse.
Jäsenkirjeet sekä jäsen- ja jätekimppamaksut toimitetaan myös em. tavalla.
Tehdään yhdistystä tunnetuksi erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa.
Hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti paikallisia medioita silloin kun konkreettista
uutisoitavaa on.
Pyritään aktivoimaan jäseniä antamaan palautetta ja uusia ideoita, jotta tekisimme
oikeita asioita yhteiseksi hyväksi. Hallitus harkitsee tältä osin jäsenille suunnattua
kyselyä toiminnan arvioimiseksi ja tarpeiden selvittämiseksi.

Tapahtumat
Järjestetään kesällä 2017 vähintään yksi yhteinen tapahtuma jäsenistölle.
Etsitään keinoja vakituisten asukkaiden kanssa yhteistyön ja yhteisten tavoitteiden
löytämiseksi.
Osallistutaan mahdollisimman laajalla joukolla tilaisuuksiin ja tapahtumiin, joista
voisi olla hyötyä yhdistykselle.

Toiminnan rahoitus
Jäseniltä kerättävät jäsen- ja jätekimppamaksut
Haetaan mahdollisia avustuksia
Sevitetään mahdollisia rahoitusvaihtoehtoja hankkeiden yhteydessä

Toimintasuunnitelmaa on mahdollista tarkentaa ja täydentää toimintavuoden
aikana.

Heinijärven Suojelu ry
Hallitus

