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Toimintakertomus toimintakaudelta 2012-2013
Heinijärven Suojelun seitsemäs toimintakausi oli ristiriitainen. Toisaalta tulimme itse vakuuttuneiksi
tekemistemme oikeasta suunnasta, ja myös jäsenemme antoivat meille vahvan tuen. Toisaalta lähes
neljä vuotta tärkeimpänä tavoitteenamme pitämä kesäveden korkeuden nosto ei toteudukaan, kun
patohanke kaatui.
Jäsenmäärä ja jäsenmaksu
Heinijärven Suojelu ry:n rekisterissä oli 18.7.2013 70 jäsenkiinteistöä, joista 61 kuului jätekimppaan.
Jäsenmaksun suuruus oli 30 euroa.
Yhdistyksen hallitus ja toiminnantarkastajat v. 2012 - 2013
Hallitus
Marja Mäkelä, puheenjohtaja
Reijo Stevander, varapuheenjohtaja
Riitta Leminen, sihteeri
Leena Liukkonen, rahastonhoitaja
Jouko Elomaa
Heikki Saloinen 19.1.2013 asti
Ilkka Tuominen
Varajäsenet:
Pekka Anttila
Aarne Punta
Toiminnantarkastajat
Riitta Ovaska, varatoiminnantarkastaja Hannu Nevalainen
Yhdistyksen strategia
Toimintasuunnitelmassa 2012-2013 päätettiin laatia yhdistykselle strateginen suunnitelma. Hallitus
on pitänyt kaksi suunnittelukokousta, toinen syyskuussa 2012 ja toinen tammikuussa 2013. Ns.
swot-analyysin avulla saatiin kirjattua, miten hyvin omasta mielestämme toimimme sisäisesti ja miten
ulospäin. Hallitus jatkaa varsinaisen strategisen suunnitelman ja tavoitteiden työstämistä.
Yhdistyksen logo
Toimintasuunnitelman 2012-2013 mukaan otetaan käyttöön oma logo ja sitä varten järjestetään
logon suunnittelukilpailu. Kilpailu toteutetaan vasta syksyllä 2013, kun strateginen suunnitelma ja
yhdistyksen arvot täsmentyvät ja ne antavat paremmin suuntaa visuaaliselle ilmeelle.
Hallituksen kokoukset ja yhteydenpito
Varsinaisia hallituksen kokouksia on ollut neljä sekä lisäksi yksi sähköpostikokous. Hallituksen
jäsenet ovat pitäneet yhteyttä kokousten välissä sähköpostitse, puhelimitse ja tekstiviestein.
Tiedottaminen ja yhteydet jäsenistöön, viranomaisiin ja sidosryhmiin
www.heinijarvi-fi -sivusto toimi edelleen pääasiallisena tiedotuskanavana, jota täydensivät kolme
ilmoitustaulua. Puheenjohtaja on vastannut tiedottamisesta.
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.
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Rahatilanne, varainhankinta ja avustukset
Tilikauden päättyessä 31.5.2013 yhdistyksen oma pääoma oli 9.983,16 euroa.
Tilikauden suurimmat menoerät olivat 3.660 euroa veden korkeuden nostoluvan maksu ja 3.000
euroa Pohjois-Tammelan hankemaksua.
Tammelan kunnalta saatiin tammikuussa 1.800 euron avustus.
Yhdistys on kattanut toimintakulunsa jäseniltä perityillä maksuilla ja saaduilla avustuksilla.
Pohjois-Tammelan vesistöjen vesitalouden hallinta ja virkistyskäytön parantaminen -hanke
Hankevuosi 2012-2013 oli heinijärveläisten kannalta mitä vilkkain.
Syksyllä 2011 käynnistyneen kolmivuotisen EAKR-rahoitteisen hankkeen tarkoituksena on
aikaansaada suunnitelma toimenpiteistä, joilla voidaan vähentää Heinijärven ja muiden alapuolisten
vesistöjen tulvaongelmaa. Tulva-aikana halutaan pidättää vesiä yläpuolisella valuma-alueella ja
pienentää ja hidastaa tulvavirtaamia sekä vähentää eroosiota erityisesti Myllyojassa. Yleisesti
tavoitteena on tasata virtaamanvaihteluita suunnittelualueella ja vähentää alivirtaaman aikaista
järvien vedenpinnan laskua. Lisäksi hankkeesta oli sovittu toteutettavaksi Heinijärven ja Jänijärven
pohjapadot. Suunnitelman ja hakuasiakirjat on laatinut FCG Suunnittelu ja tekniikka.
Heinijoen padon rakentamiseen saatiin Etelä-Suomen aluehallintovirastosta lupa marraskuussa
2012. Heinijärven Suojelu vastasi lupamaksusta suuruudeltaan 3.660 euroa. Yllättäen luvan
saamisen edellytyksenä oli korvausten maksaminen joillekin kiinteistöille. Patoalueen
maanomistajien vastustuksen ja kohtuuttomien korvausvaatimusten takia hakijat päättivät vetää
lupahakemuksensa pois. Vaasan hallinto-oikeus on heinäkuussa 2013 kumonnut vesiluvan ja
päättänyt, että myös joidenkin valittajien vaatimat asianajokulut ovat perusteettomia. Ellei Vaasan
hallinto-oikeuteen valiteta päätöksestä, Heinijoen patohanke on nyt haudattu.
Hankkeen toimenpiteet keskittyvät nyt kolmeen kohteeseen:
1. Saloistenjärvi-Kyynäräjärvi-Kuivajärvi -alue (Metsähallitus)
2. Myllyojan alue (Mustialan Yhteismetsä)
3. Hylönjärven alue (Mustialan Yhteismetsä)
Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla joudutaan hakemaan toimenpiteille vesilupa. Myllyojaan
rakennetaan riistakosteikko. Hylönjärven alueelle tehdään laskeutusallas ja samalla korotetaan
Haarankorventietä. Yhteismetsän alueilla on jo ryhdytty toimenpiteisiin.
Hankkeen ohjausryhmässä Heinijärven Suojelua edustavat Marja Mäkelä, Jouko Elomaa ja Ilkka
Tuominen. Heikki Saloinen on jättäytynyt ohjausryhmän toiminnasta.
Heinijärven Suojelun loppuosuus hankkeen kustannuksista on 922 euroa.
Heinijärven kalasto tutkittiin
Tammelan järvien ja kalaston tutkimus -hankkeeseen kuuluvana tehtiin Heinijärvellä koekalastus 10.
- 11.9.2012. Koekalastuksen toteutti FCG Suunnittelu ja tekniikka ja kalastukseen osallistui myös
heinijärveläisiä.
Koekalastuksessa saatiin kaloja yhteensä 323 kpl. Saaliiksi saatiin kuutta
eri kalalajia: salakka, lahna, kiiski, hauki, ahven ja särki. Kaikkien kalojen yhteismassa oli 10,4 kg,
Lukumäärällisesti tärkein saalislaji oli särki. Koekalastuksen kokonaissaaliin massasta suurin osa oli
ahventa, 40 % kokonaissaaliista. Toiseksi tärkein saalislaji oli särki 35 % osuudella ja merkittävä oli
myös lahnan osuus 13 % kokonaissaaliista. Hauen osuus oli 4 % kokonaissaaliista.
Heinijärvellä kaikkien ahventen keskipaino oli 33,7 g ja särjen keskipaino oli 24,3 g.
Petokalojen, ison ahvenen ja hauen osuus kokonaissaaliin massasta oli 37,4 %.
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Jäteasiat
Jäsenistölle tarkoitettuun jätekimppaan kuuluu 61 jäsenkiinteistöä; näistä 25 ympärivuotisen ja 36
kesäaikaisen jätehuollon piiriin. Jätekimppamaksut olivat 60 euroa/ympärivuotinen ja 40
euroa/kesäaika. Yhdistyksen jätehuollon on hoitanut jo toista vuotta Mikline Oy.
Jäteastioiden ja niiden ympäristön täyttäminen sinne kuulumattomalla jätteellä on edelleen ongelma,
vaikka asiasta tiedotetaan jatkuvasti monin tavoin. Hankalin tilanne on ollut Haarankorventien
jäteastian kohdalla. Se tullaan siirtämään läheisen pistotien puolelle.
Metalliromun keräys järjestettiin Kutterviikin kämpän pihalla 8.6.2013. Kerääjänä toimi Peltolan Kone
Oy.
Veden korkeus
Heinijärven veden korkeutta seurataan edelleen viikoittain ja raportit lähetetään Hämeen ELYkeskukselle tilastoitaviksi kerran kuukaudessa. Kevättulvat jäivät maltillisiksi ja kuivan kevään ja
alkukesän takia veden pinta laski kesällä jälleen virkistyskäyttöä haittaavalle tasolle (tilanne 17.7.=
36 cm + korkeus meren pinnasta 116,24).
Jäsenkysely
Hallituksen strategiatavoitteisiin liittyvänä toteutettiin touko-kesäkuussa 2013 jäsenkysely. Tutkimus
toteutettiin omatoimisesti ilmaisella Survey Monkeyn tutkimustyökalulla. Kyselylinkki lähetettiin
sähköpostilla niille, joilla on sähköpostiosoite ja paperiversio muille. Kyselyn vastausprosentti oli
peräti 52 %, suurin osa vastasi verkkokyselyn kautta..
Jäsenistämme kaikki olivat sitä mieltä, että olemme tarpeellisia (63 % erittäin tarpeellisia, 37 %
tarpeellisia). Toiminnassamme tärkeimpinä pidetään järven tilan kohentamiseksi tehtyjä toimenpiteitä
ja tiedottamista. Yleisarvosana onnistumisestamme tehtävässämme oli 4,14 (asteikolla 1-5).
Parhaiten olemme onnistuneet jätekimpan järjestämisessä ja tiedottamisessa. Tärkeimpinä
tiedotuskanavina pidetään www.heinijarvi.fi –sivustoa ja sähköpostia.
Tapahtumat
Vuoden 2012 vuosikokous pidettiin 8.9.2012 Ravintola Isossa Piipussa Mustialassa. Kokoukseen
osallistui 16 henkilöä.
Koska strategisissa pohdinnoissa nousi selvästi esille tarve pitää tiiviimpää yhteyttä ns.
kantaväestöön, kutsuttiin vakioasukkaat saunailtaan Manu Anderssonin savusaunalle 15.6.2013.
Tilaisuudessa oli mukana vakioasukkaiden lisäksi hallituksen jäseniä, yhteensä 18 henkeä.
Yhdistyksen Lettukestit järjestettiin jo toisena vuonna peräkkäin. Isäntäväki Aino, Aaro ja Arto
Suominen tarjosi mahtavat puitteet Kutterinkujalla. Letuista ja yhdessäolosta nautti kesäisenä
lauantaina 27.7.2013 yli 40 henkeä.
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