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Toimintakertomus toimintakaudelta 2019 – 2020
Yhdistyksen neljästoista (14) toimikausi sisälsi muun muassa aloitettujen hankkeiden loppuun
saattamista sekä tulevien hankkeiden ja toimenpiteiden suunnittelua. Koronapandemia osaltaan
rajoitti toimintaa.
Jäsenmäärä ja jäsenmaksu
Heinijärven Suojelu ry:n rekisterissä oli syksyllä 2020 63 jäsenkiinteistöä, joista 62 kuului
jätekimppaan. Jäsenmaksun suuruus oli 30 euroa.
Yhdistyksen hallitus ja toiminnantarkastajat v. 2019 - 2020
Jouko Elomaa,puheenjohtaja
Timo Räty, sihteeri
Leena Liukkonen, rahastonhoitaja
Marja Mäkelä, varapuheenjohtaja
Kimmo Järvinen
Aulikki Maunu
Hannu Nevalainen
Reijo Stevander
Ilkka Tuominen
Tiina Liukkonen, varajäsen
Nina Valli, varajäsen
Toiminnantarkastaja Margit Ojares, varalla Raija Peltola
Yhdistyksen strategia ja toiminnan painopisteet
Hallitus piti vuotuisen suunnittelukokouksen 26.10 2019 Hevossillan Museotilalla. Kokouksessa
keskityttiin yhdistykselle tärkeiden sidosryhmien taustatietoihin ja yhteistyömahdollisuuksien
hyödyntämiseen.Tulevien toimenpiteiden ja hankkeiden osalta tulee entistä enemmän painottaa
saatavien hyötyjen suhdetta kustannuksiin. Mahdollisuuksien mukaan pyritään sidosryhmien
kanssa yhteisiin suunnitelmiin.
Hallituksen kokoukset ja yhteydenpito
Hallituksen keskeinen viestintätapa on sähköposti oheistoimintoineen. Toimintavuoden aikana
hallitus kokoontui kahdeksan (8) kertaa, joista kaksi (2) etäkokouksena.
Tiedottaminen ja yhteydet jäsenistöön ja viranomaisiin
Pääasiallinen tiedotuskanava jäsenistölle on www.heinijarvi-sivusto. Käytössä on myös ollut
Facebook-sivut ja kolme ilmoitustaulua. Tiedottamisesta ovat vastanneet Marja Mäkelä, Timo Räty
ja Kimmo Järvinen. Jäsenmaksu-/jätekimppalaskut ja perinteinen jäsenkirje lähetettiin
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tammikuussa. Viranomaisiin ja sidosryhmiin on pidetty toimivia vuorovaikutussuhteita yhteisten
hankkeiden ja erilaisten tilaisuuksien yhteydessä.
Puheenjohtaja osallistui marraskuussa Loimijoki-iltaan ja joulukuussa Vanajavesikeskuksen
Järvitärskyille. Maaliskuussa 2020 kokoontui vielä ns. Loimijoki- ryhmä. Tammelan kunta järjesti
helmikuussa järjestöillan, jossa keskusteltiin mm. arkistointiasioista. Kevään aikana monia
tilaisuuksia peruuntui pandemian takia
Rahatilanne, varainhankinta ja avustukset
Tilikauden päättyessä 31.5.2020 yhdistyksen oma pääoma oli 15136,07 euroa. Tammelan kunnalta
saatiin avustusta 800 euroa. Toimintakulut on katettu avustuksilla ja jäseniltä saaduilla maksuilla.
Reitistö-hankkeen menot ja tuloutukset ajoittuvat seuraavalle tilikaudelle.
Jätekimppa
Jäsenistölle tarkoitettuun jätekimppaan kuului 62 jäsenkiinteistöä; näistä 35 kuului ympärivuotisen
ja 27 kesäaikaisen jätehuollon piiriin. Jätekimppamaksut olivat edelleen 60 euroa ympärivuotinen
ja 40 euroa kesäaikainen. Yhdistyksen jätehuollon hoiti Mikline Oy.
Heinijärven veden laadun ja veden korkeuden seuranta
Edelliseltä vuodelta olevat tuoreet tutkimukset antavat taustatietoa järven tilasta. Kesällä 2020
aloitettiin kokeilumielessä sinilevän esiintymisen suunnitelmallinen seuranta. Tätä varten Kimmo
Järvinen laati seurantalomakkeen ohjeineen. Kokemusten mukaan tätä työtä kehitetään tulevina
kesinä.
Entiseen tapaan on seurattu Heinijärven vedenkorkeuden vaihteluja. Kuluneen vuoden
poikkeuksellisten sääolojen vaikutus näkyi sekä ylimmissä että alimmissa arvoissa. Yhdistyksen
vastuulle tuli myös kolmen muun mittarin valvonta yläpuolisilla järvillä Ely-keskuksen luopuessa
em. kohteista. Seurannasta ja mittareiden kunnosta on vastannut Ilkka Tuominen. Tiedot
vedenkorkeuksista menevät suoraan Suomen Ympäristökeskuksen tiedostoihin, mistä niitä voi
seurata.
Tapahtumat
Vuoden 2019 vuosikokous pidettiin 14.9.2019 Susikkaan kylätalolla. Sääntömääräisten asioiden
lisäksi HAMK:n opiskelija Jonna Alastalo esitteli projektityön eli “ Pelikirjan” Heinijärven tilasta ja
suositelluista kunnostustoimista.
Perinteisen kesätapahtuman korvaajana järjestettiin Timo Rädyn ideoimana ja toteuttamana
valokuvasuunnistus. Tehtävänä oli löytää valokuvan ja vihjeiden perusteella kymmenen rastia ja
kerätä tunnukset. Näin pyrittiin tekemään lähiympäristön kohteita tutuiksi.
“Muinaistulet” syttyivät jälleen elokuun viimeisenä lauantai-iltana.
Hankkeet
Saloistenjärven erämaauimarantaan lisättiin hiekkaa Ilkka Tuomisen toimesta.
Linnasaareen hankittiin ja asennettiin laituri ja puukatos. Samalla hankittiin puukatos
Saloistenjärven uimarantaan. Hankinnat rahoitettiin Reitistö-hankkeesta.
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Tulevia hankkeita pyritään suunnittelemaan yhteistyössä muiden suojeluyhdistysten ja
sidosryhmien kanssa. Käytettävissä olevat rahoituslähteet ja suunnitteluresurssit on tarkoin
selvitettäva.
Yleistä
Sääolojen entistä suuremmat vaihtelut asettavat uusia vaatimuksia myös vesiensuojeluun.
Perinteisiä kunnostustoimia edelleen tarvitaan, mutta samalla on etsittävä uusia keinoja ja
mahdollisuuksia.
Heinijärven Suojelu ry
Hallitus

