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Toimintakertomus toimintakaudelta 2013 - 2014
Heinijärven Suojelun kahdeksannen toimintakauden painopiste oli Pohjois-Tammelan
vesistöhankkeessa. Valuma-alueen suunnitelmille saatiin aluehallintoviraston lupa. Osa
toimenpiteistä toteutettiin syksyllä 2013 ja loput elokuussa 2014. Yhdistys terävöitti myös ulkoista
näkymistään ottamalla käyttöön oman logon.
Jäsenmäärä ja jäsenmaksu
Heinijärven Suojelu ry:n rekisterissä oli 7.8.2014 65 jäsenkiinteistöä, joista 60 kuului jätekimppaan.
Jäsenmaksun suuruus oli 30 euroa.
Yhdistyksen hallitus ja toiminnantarkastajat v. 2013 - 2014
Hallitus
Marja Mäkelä, puheenjohtaja
Reijo Stevander, varapuheenjohtaja
Riitta Leminen, sihteeri
Leena Liukkonen, rahastonhoitaja
Jouko Elomaa
Anneli Punta
Ilkka Tuominen
Varajäsenet:
Hannu Nevalainen
Aarne Punta
Toiminnantarkastaja
Riitta Ovaska
Varatoiminnantarkastaja Tuomo Heikkilä
Yhdistyksen strategia ja painopisteet
Yhdistys piti vuosittaisen suunnittelukokouksen 26.10.2013 Hämeen luontokeskuksessa.
Kokouksessa päivitettiin pitkän ja lyhyen aikavälin suunnitelma, painopisteet ja tekemiset. Asetetut
tavoitteet saavutettiin lähes sataprosenttisesti toimintakauden aikana.
Yhdistyksen logo ja logotuotteet
Syksyllä 2013 järjestettiin logokilpailu, jonka tuloksena yhdistys sai oman logon. Logon suunnittelija
on Heinijärven mökkiläinen Pekka Könönen. Logoa tuodaan esille eri yhteyksissä; muun muassa
tilattiin logolla varustettuja kangaskasseja ja avaimenperiä. Tuotteita jaetaan vuosikokoukseen
osallistuville. Kasseja myydään 10 eurolla ja avaimenperiä 5 eurolla.
Hallituksen kokoukset ja yhteydenpito
Hallitus on vakiinnuttanut sähköpostiviestinnän keskeiseksi viestintätavakseen. Hallitus on
kokoontunut toimintakauden aikana kolme kertaa.
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Tiedottaminen ja yhteydet jäsenistöön, viranomaisiin ja sidosryhmiin
www.heinijarvi-fi -sivusto toimi edelleen pääasiallisena tiedotuskanavana, jota täydensivät kolme
ilmoitustaulua. Puheenjohtaja on vastannut tiedottamisesta. Sivustolle avattiin syksyllä oma Tori,
joka toimii jäsenistön ja alueen asukkaiden myydään/ostetaan –palstana.
Yhdistyksen jäseniin ja yhdistyksen tiedossa oleviin alueen asukkaisiin on lisäksi pidetty yhteyttä
sähköpostilla ja tekstiviesteillä. Jäsenmaksu-/jätekimppalaskut lähetettiin tammikuussa.
Viranomaisiin ja muihin vesiensuojeluyhdistykseen on muodostunut luonteva vuorovaikutus
yhteisissä hankkeissa.
Rahatilanne, varainhankinta ja avustukset
Tilikauden päättyessä 31.5.2014 yhdistyksen oma pääoma oli 11.518,01 euroa.
Tammelan kunnalta saatiin tammikuussa 1.000 euron avustus.
Yhdistys on kattanut toimintakulunsa jäseniltä perityillä maksuilla ja saaduilla avustuksilla.
Pohjois-Tammelan vesistöjen vesitalouden hallinta ja virkistyskäytön parantaminen -hanke
Hankekautta on jatkettu vuoden 2014 loppuun saakka.
Syksyllä 2013 tehtiin Myllyojan riistakosteikko ja Hylönjärvenojan laskeutusallas.
Saloistenjärven ja Kyynäräjärven pohjakynnykset tehtiin elokuussa 2014. Samalla perattiin
Saloistenjärven laskuojaa molemmin puolin Haarankorventietä. Pohjakynnykset rakensi
Kaivinkoneurakointi Lönnqvist Oy Salosta. Toimenpiteille on Etelä-Suomen Aluehallintoviraston
lupa.
Hankkeen ohjausryhmässä Heinijärven Suojelua edustivat Marja Mäkelä, Jouko Elomaa ja Ilkka
Tuominen.
Heinijärven veden laadun ja ojien tutkimus
Lammin biologiselta asemalta tilattiin tutkimus Heinijärven veden laadusta ja Myllyojan,
Hylönjärvenojan ja Luolalamminojan aiheuttamasta kuormituksesta. Näytteitä otetaan kaksi
järvestä ja kustakin ojasta kolme. Tutkimustulokset ovat käytettävissä syksyllä 2014. Tutkimuksen
kustannus on 2.111 euroa.
Jäteasiat
Jäsenistölle tarkoitettuun jätekimppaan kuuluu 60 jäsenkiinteistöä; näistä 25 ympärivuotisen ja 35
kesäaikaisen jätehuollon piiriin. Jätekimppamaksut olivat 60 euroa/ympärivuotinen ja 40
euroa/kesäaika. Yhdistyksen jätehuollon hoitaa Mikline Oy.
Tuotettiin jätekimppaopas, jota jaettiin sekä sähköisenä että paperiversiona.
Veden korkeus
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Heinijärven veden korkeutta seurattiin manuaalisesti viikoittain ja raportit lähetettiin Hämeen ELYkeskukselle tilastoitaviksi kerran kuukaudessa. Kevättulvaa ei tullut lainkaan ja veden pinta laski
huippualas (28 cm + korkeus meren pinnasta 116,24/tilanne 6.8.2014).
Hallitus on päättänyt hankkia automaattisen vedenkorkeusaseman yhteishankintana Tammelan
kunnan kanssa. Mittari lähettää lukemat suoraan Suomen ympäristökeskukseen ja voimme käydä
hakemassa lukemat omaan käyttöön sieltä. Nykyinen mittari jää tarkistusmittariksi, ja uuden
mittarin lukulaite sijoitetaan Tuomisten rantaan. Mittarin kustannukset, n. 2.000 euroa,
maksettaneen pääosin Pohjois-Tammelan hankkeesta.
Tapahtumat
Vuoden 2013 vuosikokous pidettiin 31.8.2013 Ravintola Isossa Piipussa Mustialassa. Kokoukseen
osallistui 14 henkilöä.
Jäsenistölle järjestettiin bussiretki Tammelan alueen kiinnostaviin kohteisiin 5.7.2014. Retkeen
osallistui 24 henkeä.

Heinijärven Suojelu ry.
Hallitus

