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Toimintasuunnitelma vuodelle 2012-2013
Heinijärven Suojelu ry:n tarkoituksena on vesiensuojelun edistäminen Heinijärven alueella ja sen
toimintaympäristössä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys muun muassa
• kokoaa yhteen yllä mainitun vesistön suojelun ja kunnostuksen edistämisestä
• kiinnostuneet yksityishenkilöt ja yhteisöt
• rakentaa kiinteän yhteistyön vesialueen omistajiin, ympäristöviranomaisiin ja
• mahdollisiin muihin vesiensuojelun kannalta tärkeisiin toimijoihin
• hankkii tietoa vesiensuojelusta, siihen vaikuttavista tekijöistä sekä yllä mainitun
• vesistön tilasta ja tiedottaa siitä jäsenistölleen
• käynnistää ja toteuttaa kunnostustoimenpiteitä käytettävissä olevan tiedon pohjalta
• voi ylläpitää omia internetsivuja
Toimintavuonna 2012-2013 painopiste tulee olemaan edelleen Pohjois-Tammelan vesistöjen
vesitalouden hallinta ja virkistysmahdollisuuksien parantaminen -hankkeessa.
Toimintasuunnitelmaa on mahdollista tarkentaa ja täydentää toimintavuoden aikana.
Yhdistykselle strateginen suunnitelma
Hallituksen jäsenet ovat ehdottaneet, että yhdistykselle laaditaan pitkän tähtäimen suunnitelma,
eettiset säännöt tms, jonka lopputuloksena kiteytetään ”Heinijärven henki”. Hallitus kokoontuu ns.
strategiapalaveriin lokakuussa pohtimaan miksi yhdistyksemme on olemassa ja mikä on
toimintamme tarkoitus pitkällä tähtäimellä.
Yhdistykselle oma logo
Oman identiteetin terävöittämiseksi ja yhtenäisen visuaalisen ilmeen takaamiseksi otetaan käyttöön
yhdistyksen oma logo. Sitä varten järjestetään avoin logon suunnittelukilpailu. Kilpailu järjestetään
strategiapalaverin jälkeen, jolloin yhdistyksen arvot, päämäärät, identiteetti ja eettiset säännöt tulee
otetuksi huomioon logon suunnittelussa.
Pohjois-Tammelan vesistöjen vesitalouden hallinta ja virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen
-hanke
Hankkeen tarkoituksena on rakentaa suunnitellut pohjapadot ja saada aikaan suunnitelmat
ravinteiden kulkeutumisen vähentämiseksi ja tulvahuippujen tasaamiseksi. Yhdistystä edustavat
hankkeen ohjausryhmässä Marja Mäkelä, Jouko Elomaa ja Heikki Saloinen
Pohjapatojen rakentaminen käynnistyy Etelä-Suomen aluehallintovirastolta saadun luvan jälkeen,
jos luvasta ei valiteta.
Kolmivuotisen hankkeen kokonaiskustannus on n. 150.000 euroa ja se on saanut EAKR-rahoitusta.
Heinijärven Suojelun rahoitusosuus, yhteensä 3.922,50 euroa, tullee maksuun tilikautena 20122013.
Jätekimppa
Ylläpidetään edelleen yhdistyksen jäsenille järjestettyä jätekimppaa. Seurataan järjestelmän
toimivuutta, hankitaan tarvittaessa uusia astioita ja sijoitetaan niitä jäseniä parhaiten palveleville
reiteille. Jätehuoltosopimus vuodeksi 2013 kilpailutetaan tarvittaessa.
Yhdistyksen talouden turvaaminen



Jäseniltä kerättävät maksut
Haetaan avustuksia tarvittaessa
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Tiedottaminen
Pyritään ylläpitämään avointa ja mutkatonta vuorovaikutusta jäsenistön, alueen asukkaiden ja
mökkiläisten sekä sidosryhmien kanssa.
Ylläpidetään www.heinijarvi-fi -sivustoa ja pyritään pitämään se yksinkertaisena, informatiivisena,
mutta samalla mielenkiintoisena ja vuorovaikutteisena kanavana jäsenistön ja muiden sidosryhmien
välillä.
Alueen teiden varsilla olevat kolme ilmoitustaulua toimivat paikallisina tiedotusvälineinä.
Vuosikokouskutsut toimitetaan jäsenistölle joko postitse tai sähköpostilla.
Jäsenkirjeet sekä jäsen-/jätekimppamaksut toimitetaan joko sähköpostilla tai kirjeitse.
Osallistutaan tilaisuuksiin, kilpailuihin, tempauksiin ym, joissa voidaan tehdä yhdistystämme
tunnetuksi.
Pyritään olemaan esillä paikallisissa medioissa – sekä lehdissä että radiossa - aina kun jotain
uutisoitavaa ilmenee.
Yhteydet viranomaisiin, muihin suojeluyhdistyksiin ja sidosryhmiin
Pohjois-Tammelan järvien kunnostushanke toimii yhdistävänä tekijänä, jonka puitteissa pidetään
yhteyttä kaikkiin hankkeen osapuoliin. Pidetään huolta nykyisten hyvien suhteiden säilymisestä
muun muassa Tammelan kunnan kanssa.
Tapahtumat
Järjestetään oma kesätapahtuma kesällä 2013.
Pyritään järjetsämään romunkeräys kesällä 2013.
Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan sellaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, joista katsomme olevan
hyötyä yhdistykselle. Osallistumiseen vaikuttaa tarvittavat resurssit suhteessa tapahtuman
hyödyllisyyteen.
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