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Toimintakertomus toimintakaudelta 2016-2017
Heinijärven Suojelu ry:n yhdestoista (11.) toimikausi kului käynnissä olevien hankkeiden
valmistelun ja niihin liittyvien sopimusten ym. asioiden merkeissä.
Jäsenmäärä ja jäsenmaksu
Heinijärven Suojelu ry:n rekisterissä oli syksyllä 2017 65 jäsenkiinteistöä, joista 61 kuului
jätekimppaan. Jäsenmaksun suuruus oli 30 euroa.
Yhdistyksen hallitus ja toiminnantarkastajat v. 2016-2017
Hallitus
Jouko Elomaa, puheenjohtaja
Tuomo Heikkilä
Riitta Leminen, sihteeri
Leena Liukkonen, rahastonhoitaja
Marja Mäkelä, varapuheenjohtaja
Timo Räty
Reijo Stevander
Ilkka Tuominen
Varajäsenet :
Pirjo Lamberg ja Juhani Ovaska
Toiminnantarkastaja Monica Löfstedt, varalla Margit Ojares
Yhdistyksen strategia ja painopisteet
Yhdistys piti vuosittaisen suunnittelukokouksen 15.10 2016 Eräkeskuksessa Tammelan Liesjärvellä.
Kokouksessa päivitettiin pitkän ja lyhyen aikavälin suunnitelma, painopisteet ja tekemiset. Lisäksi
arvioitiin edellisten hankkeiden vaikutuksia ja tarvittavia jatkotoimenpiteitä. Uusiin hankkeisiin
liittyvät asiat olivat em. palaverissa vahvasti esillä.
Hallituksen kokoukset ja yhteydenpito
Hallitus on vakiinnuttanut sähköpostiviestinnän keskeiseksi viestintätavakseen. Keväällä otettiin
käyttöön myös yhdistyksen Facebook- sivut, joiden perustamisesta vastasivat Marja Mäkelä, Juhani
Ovaska ja Timo Räty. Hallitus on kokoontunut toimintakauden aikana kuusi kertaa.
Tiedottaminen ja yhteydet jäsenistöön, viranomaisiin ja sidosryhmiin
www.heinijarvi-fi -sivusto toimi edelleen pääasiallisena tiedotuskanavana, jota täydensivät kolme
ilmoitustaulua sekä Facebook-sivut. Varapuheenjohtaja Marja Mäkelä on vastannut
tiedottamisesta.
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Yhdistyksen jäseniin ja yhdistyksen tiedossa oleviin alueen asukkaisiin on lisäksi pidetty yhteyttä
sähköpostilla, Facebook-sivuilla ja tekstiviesteillä. Jäsenmaksu-/jätekimppalaskut lähetettiin
tammikuussa.
Keväällä 2017 toimitettiin jäsenkysely yhdistyksen toiminnan arvioimiseksi.
Viranomaisiin ja muihin vesiensuojeluyhdistykseen on muodostunut luonteva vuorovaikutus
yhteisissä hankkeissa. Lisäksi hallituksen jäseniä on osallistunut useisiin toimintoihimme liittyviin
alueellisiin tilaisuuksiin.
Rahatilanne, varainhankinta ja avustukset
Tilikauden päättyessä 31.5.2017 yhdistyksen oma pääoma oli 10.060,60 euroa.
Tammelan kunnalta saatiin tammikuussa 1.600,00 euron avustus.
Yhdistys on kattanut toimintakulunsa jäseniltä perityillä maksuilla ja saaduilla avustuksilla.
Heinijärven veden laadun ja ojien tutkimus
Lammin biologiselta asemalta tilattu viimeisin tutkimus Heinijärven veden laadusta ja Myllyojan,
Hylöjärvenojan ja Luolalamminojan aiheuttamasta kuormituksesta valmistui syksyllä 2016.
Tutkimuksen hinta oli 2.219,00. Seuranta on jatkunut samoissa merkeissä käynnissä olevan
hankkeen puitteissa. Näin saadaan toivottavasti tietoa tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista ja
tarvittavista jatkotoimista.
Jäteasiat
Jäsenistölle tarkoitettuun jätekimppaan kuuluu 61 jäsenkiinteistöä; näistä 23 ympärivuotisen ja 38
kesäaikaisen jätehuollon piiriin. Jätekimppamaksut olivat 60 euroa/ympärivuotinen ja 40
euroa/kesäaika. Yhdistyksen jätehuollon hoitaa Mikline Oy.
Veden korkeus ja Luolalamminojan fosforisaostajan hoito
Heinijärven veden korkeutta on seurattu syksystä 2014 lähtien automaattisesti.
Mittari lähettää lukemat suoraan Suomen ympäristökeskukseen ja voimme käydä hakemassa
lukemat omaan käyttöön sieltä. Seurannasta on vastannut Ilkka Tuominen. Alustavien arvioiden
mukaan hankkeiden toimenpiteet ovat vaikuttaneet myönteisesti tasaten vedenkorkeuksien
vaihteluja.
Myös fosforisaostajan hoidosta on vastannut Ilkka Tuominen. Laitetta pyritään hyödyntämään
olosuhteiden mukaan pääasiassa syksyn ja kevään tulvavesien aikaan. Jatkossa saostajan vaikutusta
on tarkoitus seurata myös Lammin Biologisen aseman kanssa yhteistyössä.
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Tapahtumat
Vuoden 2016 vuosikokous pidettiin 10.09.2016 Suomisilla Kutterinkuja 41. Kokoukseen osallistui
20 jäsentä. Vieraana kokouksessa oli Palomestari Mikko Malin, joka alusti palo- ja
pelastusturvallisuusasioista mökkiläisten näkökulmasta.
Pääsiäislauantaina 15.04.2017 yhdistyksen jäseniä osallistui Jänijärvellä järjestettyyn Pääsiäiskokkoja tiedotustilaisuuteen.
Launtaina 22.07.2017 järjestettiin kesätapahtuma Suomisten mökillä Kutterinkujalla. Ohjelmassa oli
mm. Erärengin järjestämä luontopolku ym leikkimielistä kilpailua. Lisäksi osallistujilla oli
mahdollisuus samassa tilaisuudessa kokeilla melontaa kanooteilla ja suppauslaudoilla.
26.08.2017 toteutettiin edellisvuoden tapaan Muinaistulet-tapahtuma kesäkauden päätteeksi.
Hankkeet
Käynnissä olevat hankkeet etenivät. Saloistenjärven erämaauimarannan kunnostushankkeen
maankäyttösopimukset Metsähallituksen ja Mustialan osakaskunnan kanssa saatiin tehdyksi.
HAMK:n oppilaat Jouko Lindroosin johdolla suorittivat alueella tarvittavaa puuston raivausta.
Päätös rahoituksestakin saatiin toukokuussa.
Pohjois-Tammelan vesistötutkimus ja ja ympäristökasvatushanke eteni esimerkiksi vesinäytteiden
otolla Heinijärven ja Jänijärven alueella. Em. hankkeista vastaavat Heinijärven ja Jänijärven
suojeluyhdistykset yhdessä.

Heinijärven Suojelu ry.
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