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Toimintakertomus toimintakaudelta 2017 - 2018
Heinijärven Suojelun kahdestoista (12) toimikausi kului käynnissä olevien hankkeiden toteutuksessa
ja tulevien vuosien toimintoja suunnitellen.
Jäsenmäärä ja jäsenmaksu
Heinijärven Suojelu ry:n rekisterissä oli syksyllä 2018 64 jäsenkiinteistöä, joista 60 kuului
jätekimppaan. Jäsenmaksun suuruus oli 30 euroa.
Yhdistyksen hallitus ja toiminnantarkastajat v. 2017-2018
Jouko Elomaa, puheenjohtaja
Riitta Leminen, sihteeri
Leena Liukkonen, rahastonhoitaja
Marja Mäkelä, varapuheenjohtaja/tiedottaja
Juhani Ovaska
Timo Räty
Reijo Stevander
Ilkka Tuominen
Kimmo Järvinen, varajäsen
Pirjo Lamberg, varajäsen
Toiminnantarkastaja Margit Ojares, varalla Hannu Nevalainen
Yhdistyksen strategia ja painopisteet
Hallitus piti vuotuisen suunnittelukokouksensa 18.11.2017 Scandic Forssan tiloissa. Kokouksessa
päivitettin pitkän ja lyhyen aikavälin suunnitelma, painopisteet ja tekemiset. Samalla arvioitiin
edellisten hankkeiden vaikutuksia ja tarvittavia ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Uusien
hankkeiden osalta avainasioita ovat erilaiset yhteistyömuodot sidosyhteisöjen kanssa sekä
rahoitusresurssien etsiminen.
Hallituksen kokoukset ja yhteydenpito
Hallituksen keskeinen viestintätapa on sähköposti oheistoimintoineen. Hallitus kokoontui vuoden
aikana seitsemän kertaa ja piti yhden sähköpostikokouksen kiireellisen päätöksen takia.
Tiedottaminen ja yhteydet jäsenistöön, viranomaisiin ja sidosryhmiin
www.heinijarvi sivusto toimi edelleen pääasiallisena tiedotuskanavana. Tarvittaessa on käytetty
kolmea ilmoitustaulua ja Facebook-sivuja. Hankkeiden yhteydessä on käytetty myös lehtiilmoituksia. Tiedotusasioista on vastannut Marja Mäkelä. Yhdistyksen jäseniin ja yhdistyksen
tiedossa oleviin alueen asukkaisiin on lisäksi pidetty yhteyttä sähköpostilla, Facebook-sivuilla ja
tekstiviesteillä. Jäsenmaksu-/jätekimppalaskut lähetettiin tammikuussa.
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Viranomaisiin ja muihin vesiensuojelun toimintayhteisöihin on muodostunut toimivia
vuorovaikutussuhteita mm. yhteisten hankkeiden ja erilaisten tilaisuuksien yhteydessä. Hallituksen
jäsenet osallistuivat toimintavuonna mm. Vesiensuojeluyhdistysten yhteiskokoukseen 25.1.2018,
Vauhtia Vesienhoitoon tilaisuuten Tampereella 21.11.2017 ja Loimijokiryhmän/KVVY:n tilaisuuteen
Huittisissa 7.3.2018.
Rahatilanne, varainhankinta ja avustukset
Tilikauden päättyessä 31.5.2018 yhdistyksen oma pääoma oli 5964,26 euroa.
Tammelan kunnalta saatiin joulukuussa 1000,00 euron avustus.
Yhdistys on kattanut toimintakulunsa jäseniltä perityillä maksuilla ja saaduilla avustuksilla.
Tilivuoden tulokseen vaikutti merkittävästi Saloistenjärven uimarantahankkeeseen sitoutunut
kuluerä, joka palautuu aikanaan maksatushakemuksen kautta.
Heinijärven veden laadun ja ojien tutkimus
Joulukuussa 2017 valmistui Lammin Biologisen aseman toimesta Tammelan Jäni- ja Heinijärven
vedenlaatuselvitys. Seuranta jatkuu käynnissä olevan hankkeen kautta. Hankerahoitus kattaa
pääosan em. toimintojen kuluista.
Jäteasiat
Jäsenistölle tarkoitettuun jätekimppaan kuuluu 60 jäsenkiinteistöä; näistä 21 ympärivuotisen ja 39
kesäaikaisen jätehuollon piiriin. Jätekimppamaksut olivat 60 euroa/ympärivuotinen ja 40
euroa/kesäaika. Yhdistyksen jätehuollon hoitaa Mikline Oy.
Veden korkeus ja Luolamminojan 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.
Kesän 2018 poikkeukselliset helteet ja vähäsateisuus vaikuttivat jo merkittävästi korkeuslukuihin.
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. Myös saostajan
sijoituspaikkaa ja valumavesien ohjausta joudutaan miettimään.
Tapahtumat
Vuoden 2017 vuosikokous pidettiin HAMK:n tiloissa Mustialassa 16.9.2017. Sääntömääräisten
asioiden lisäksi ympäristösihteeri Erja Klemelä piti esityksen vieraslajien esiintymisestä, niiden
tunnistamisesta ja vaikutuksista vesistöön ja ympäröivään luontoon. Hallituksen jäsen Timo Räty
kertoi biohiilen valmistuksesta ja hyödyntämismahdollisuuksista.
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Lauantaina 14.7.2018 järjestettiin Heinijärven Linnasaaressa kesätapahtuma. Tavoitteena oli
tutustuttaa jäsenkuntaa kyseiseen retkeilypaikkaan ja samalla viettää leppoisaa kesäpäivää
yhteisen seurustelun ja makkaranpaiston sekä nyyttikestieväiden kera. Osallistujia oli 30.
Lauantaina 25.8.2018 kierrettiin yhdessä jänijärveläisten kanssa hankekohteita.
25.8.2018 valaistiin syyskesän iltayötä Muinaistulien merkeissä.
Hankkeet
Saloistenjärven erämaauimarannan kunnostushanke eteni huhtikuussa pohjasedimentin poistolla
ja talkootöin tehdyillä puuston raivauksella ja pilkkomisella. Maaston kuivuttua kesäkuussa
tasoitettiin loput läjitysmassasta ja pohjustettiin yhteyspolkua. Viimeistelytöitä jäi vielä syksyn
talkoisiin. Uimaranta oli keskeneräisyydestä huolimatta erityisesti lapsiperheiden aktiivisessa
käytössä.
Pohjois-Tammelan vesistötutkimus ja ympäristökasvatushanke eteni tuottaen jo ensimmäisen
vedenlaatuselvityksen hankkeen aikana. Lisäksi kohteisiin asennettiin opastaulut kertomaan
hankkeiden yhteydessä suoritetuista toimenpiteistä.
Omatoimisesti hallitus ja työryhmä Kimmo Järvinen, Jouko Elomaa ja Ilkka Tuominen alustivat
Hanke-ehdotuksia tuleville vuosille. Kimmo Järvinen työsti keskustelujen pohjalta ammattitaidolla
tiivistetyn Hanke-ehdotus kokonaisuuden. Muun muassa näiden asioiden pohjalta käynnistettiin
keväällä 2018 yhteistyötä HAMK:n opiskelijoiden kanssa. Tarkoitus on, että oppilastyönä työstetään
hanke-ehdotuksia ja selvitetään järviluonnon nykytilaa. Em. yhteistyö konkretisoituu kevätkaudella
2019, kun ko. oppilasryhmä Kestävän kehityksen opintolinjalta ryhtyy työhön.
Kaislaleikkuri
LounaPlussan Harraste-teemahankkeen aktivoimana päätettiin toteuttaa jo aikaisemminkin
harkittu hankinta. Leikkurin hankintakustannuksiin saadaan avustusta 75 % alunperin arvioidusta
hintaperusteesta. Käytännön toteutuksesta vastasivat Reijo Stevander ja Hannu Nevalainen.
Alkuperäinen ajatus akkukäyttöisestä leikkurista vaihtui lopulta järeämpään
polttomoottorikäyttöiseen. Reijo Stevander on suorittanut laitteen koeajot ja asennukset.
Käyttökokemusten perusteella laaditaan pelisäännöt ko. laitteen hyödyntämiseksi.

Heinijärven Suojelu ry.
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