Toimintakertomus toimintakaudelta 2018 – 2019
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Heinijärven Suojelun kolmastoista (13) toimikausi sisälsi keskeneräisten hankkeiden loppuun
saattamista sekä yhteisiä suunnitteluprojekteja tulevia toimenpiteitä ajatellen.
Jäsenmäärä ja jäsenmaksu
HeinijärvenSuojelu ry:n rekisterissä oli syksyllä 2019 64 jäsenkiinteistöä, joista 61 kuului
jätekimppaan. Jäsenmaksun suuruus oli 30 euroa.
Yhdistyksen hallitus ja toiminnantarkastajat v. 2018-2019
Jouko Elomaa, puheenjohtaja
Riitta Leminen, sihteeri, varajäsen
Leena Liukkonen, rahastonhoitaja
Marja Mäkelä, varapuheenjohtaja/tiedottaja
Kimmo Järvinen
Juhani Ovaska
Timo Räty
Reijo Stevander
Ilkka Tuominen
Tiina Liukkonen, varajäsen
Toiminnantarkastaja Margit Ojares, varalla Hannu Nevalainen
Yhdistyksen strategia ja toiminnan painopisteet
Hallitus piti vuotuisen suunnittelukokouksen 19.01.2019 Lounais-Hämeen pirtillä Tammelassa. Tällä
kerralla keskityttiin erityisesti tehtyjen ja tulevien toimenpiteiden kustannustehokkuuteen ja
olemassaolevan laajan tutkimustiedon hyödyntämisen mahdollisuuksiin. Uusia hankkeita pohditaan
eri yhteistyötahojen kanssa. Tässä vaiheessa oli tiedossa ainakin laajempi suunnittelukokonaisuus
Metsäkeskuksen kanssa ja HAMK:n oppilastyöna tehtävä `Pelikirja`Heinijärven kunnostustoimista.
Hallituksen kokoukset ja yhteydenpito
Hallituksen keskeinen viestintätapa on sähköposti oheistoimintoineen. Hallitus kokoontui
toimintavuoden aikana kahdeksan (8) kertaa.
Tiedottaminen ja yhteydet jäsenistöön ja viranomaisiin
Pääasiallinen tiedotuskanava jäsenistölle on ollut www.heinijarvi -sivusto. Tarvittaessa on käytetty
kolmea ilmoitustaulua ja Facebook-sivuja. Hankkeiden yhteydessä on käytetty myös lehtiilmoituksia. Tiedotusasioista on vastannut Marja Mäkelä.
Jäsenmaksu-/jätekimppalaskut lähetettiin tammikuussa. Viranomaisiin ja muihin vesiensuojelun
toiminintayhteisöihin on ylläpidetty toimivia vuorovaikutussuhteita yhteisten hankkeiden ja
erilaisten tilaisuuksien yhteydessä.
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Rahatilanne, varainhankinta ja avustukset
Tilikauden päättyessä 31.05.2019 yhdistyksen oma pääoma oli 12 121,32 euroa.
Tammelan kunnalta saatiin avustusta 1750 euroa. Yhdistys on kattanut toimintakulunsa jäseniltä
perityillä maksuilla ja saaduilla avustuksilla.
Päättyneiden hankkeiden osalta saatiin maksatuksen kautta yhdistykselle kuuluvat korvausosuudet
tilille (Saloistenjärven hanke, Harraste-hanke)
Heinijärven veden laadun ja ojien tutkimus
Toimintavuoden aikana valmistui seurantahankkeeseen liittyvä selvitys Heinijärven tilasta Lammin
Biologisen aseman toimesta. Lisää tietoa saatiin HAMK:n yhteisprojektin kautta. Aineistojen
työstäminen ja hyödyntäminen on tulevan toimintakauden keskeisiä asioita.
Jätekimppa
Jäsenistölle tarkoitettuun jätekimppaan kuuluu 61 jäsenkiinteistöä; näistä 28 kuuluu
ympärivuotiseen ja 33 kesäaikaisen jätehuollon piiriin. Jätekimppamaksut olivat edelleen 60
euroa/ympärivuotinen ja 40 euroa/kesäaika. Yhdistyksen jätehuollon hoitaa Mikline Oy.
Veden korkeus ja Luolamminojan fosforisaostajan hoito
Heinijärven vedenkorkeutta mitataan edelleen automaattisesti. Tiedot menevät mittarilta suoraan
Suomen Ympäristökeskukseen jonka tiedostosta lukemia voi käydä hakemassa. Seurannasta ja
mittarin kunnosta on vastannut Ilkka Tuominen.
Vuoden 2018 vähäsateisuus ja talven 2018-2019 lumien sulaminen kahdessa vaiheessa pitivät
keskikorkeuden edelleen melko alhaisena. Fosforisaostajan käytössä on pidetty taukoa, koska sen
toimivuutta on tarkoitus parantaa mm. laskeutusaltaan kunnostuksella ym toimin.
Tapahtumat
Vuoden 2018 vuosikokous pidettiin Suomisten mökillä Heinijärvellä 15.09.2018. Sääntömääräisten
asioiden lisäksi keskusteltiin jätevesiasetuksen edellyttämistä vaatimuksista ja maakaapeloinnin
tilanteesta Heinijärven alueella.
Kaukjärven koululaiset kävivät 19.3.2019 retkellä Saloistenjärvellä tutustumassa
kunnostuskohteeseen ja samalla vähän puuhastelemassa.
13.07.2019 järjestettiin jäsenistölle kesätapahtuma Saloistenjärven erämaauimarannalla ja samalla
tutustumismahdollisuus sienitieteilijä Karstenin mökkiin. Tähän liittyvää historiaa paikallaolijoille
valotti Jouko Lindroos.
Elokuun viimeisenä lauantaina ´Muinaistulet`valaisivat Heinijärveä.
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Hankkeet ja verkostot
Saloistenjärven erämaauimarannan kunnostushanke saatettiin valmiiksi syksyllä 2018
kunnostamalla pysäköintialue ja rantaan johtava polku. Keväällä 2019 talkoilla tehtiin rannan
siivousta. Käyttäjiltä on saatu hankkeesta myönteistä palautetta.
Pohjois-Tammelan vesistötutkimus ja ympäristökasvatushanke päättyi myös syksyllä 2019, ja sen
tuloksia voidaan työstää tulevalla toimintakaudella. Aikaisemmin mainittu HAMK-yhteistyön tulos
antaa myös aineksia jatkosuunnitelmiin.
Yhdistys pääsi mukaan Louna-Plussan Reitistö-teemahankkeeseen. Tarkoituksena on rakentaa
puukatokset Saloistenjärven uimarannalle ja Linnasaareen Heinijärvelle ja viimeksimainittuun myös
laituri maihinnousua helpottamaan.
Jouko Elomaa osallistui joulukuussa 2018 Vanajavesikeskuksen järjestämille Järvitärskyille.
Yhdistys kuuluu ns. Loimijoki-ryhmään. Maaliskuussa 2019 pidetyssä ryhmän kokouksessa Jouko
Elomaa ja Marja Mäkelä esittelivät yhdistyksen toimintaa.
02.04.2019 Järjestettiin yhdessä jänijärveläisten kanssa yhteiskokous Kaukjärven koululla
pääaiheena yhteishankkeen suunnittelu Metsäkeskuksen kanssa.
8.6. 2019 yhdistys oli mukana Avoimet kunnostuskohteet-tapahtumassa.
Ehkäpä toimintavuoden mielenkiintoisin yhteistyöprojekti oli HAMK:n kestävän kehityksen
opintolinjan työstämä Pelkirja eli selvitys Heinijärven tilasta ja toimenpide-ehdotuksia
tulevaisuuteen.
Yleistä
Kuluneen vuoden aikana olemme yhdistyksenä saaneet paljon myönteistä palautetta
toiminnastamme. Se toki lämmittää, mutta ei saa tuudittautua tyytyväisyyteen.
Vesienkunnostushankkeissa tulokset näkyvät hitaasti. Monesti hyvänä tuloksena voi pitää jo
tilanteen säilymistä ennallaan. Uusia haasteita riittää esimerkiksi luonnonolosuhteiden ääriilmiöiden yleistyessä. Toisaalta myös uutta tietoa erilaisista kunnostuskeinoista on saatavilla. Näillä
mietteillä uusiin haasteisiin.
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