1 (3)

Toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2018 -2019
Tavoitteet ja tekemisen painopisteet
Toiminta-ajatus/perustehtävä
Heinijärven Suojelu ry edistää järviluonnon suojelua Heinijärven ja sen ympäristön tilan
parantamiseksi.Yhdistys tarjoaa lisäksi tietoa, virkistystä ja yhteistä tekemistä.
Yhdistyksen hallitus pitää vuosittaisen suunittelukokouksen syksyn aikana, jolloin tarkistetaan
strateginen suunnitelma, painopisteet ja tavoitteet. Toimintasuunnitelman pohjana ovat syksyllä
2017 tarkistetut toiminta-ajatukseen kuuluvat tehtävät. Entistä enemmän toivotaan palautetta ja
aloitteita jäseniltä.
Seurataan järven kuntoa ja vedenpinnan korkeutta
Heinijärven tilaa ja vedenkorkeutta seurataan systemaattisesti. Tärkeää on saada tietoa tehtyjen
toimenpiteiden vaikutuksista ja tarvittaessa ryhtyä mahdollisiin korjaustoimenpiteisiin. Käynnissä
oleva seurantahanke antaa taustatietoa tuleville toimenpiteille. Kerätään esim sinilevähavaintoja ja
pyritään hyödyntämään mm. uusia analysointimenetelmiä. Yhdistys vastaa edelleen
vedenkorkeusmittarin käyttökustannuksista.
Fosforisaostajan käyttö
Luolamminojan fosforisaostajaa käytetään tarkoituksenmukaisesti valumavesien määrän sitä
edellyttäessä. Yhteistyössä HAMK:n ja Lammin Biologisen aseman kanssa pyritään saamaan suurin
mahdollinen hyöty saostajan käytöstä. Toimenpiteitä on esitetty myös yhdistyksen omassa HankeEhdotukset “ työkalussa”.
Saloistenjärven uimarannan kunnostushanke
Yhdessä Jänijärven yhdistyksen kanssa toteutettavalle hankkeelle haettiin ja saatiin jatkoaikaa
31.12.2018 asti. Viimeistelytyöt kuten vesikasvillisuuden niitot, polun ja pysäköintialueen
kunnostus saatetaan loppuun syksyn aikana. Toteutukseen tarvitaan vielä reilusti talkootyötä. Em.
töiden yhteydessä voidaan suorittaa kunnostustöitä myös Kyynäräjärven laskuojan
pohjakynnyksellä.
Pohjois-Tammelan vesistötutkimus- ja ympäristökasvatushanke
Hankkeessa toteutetaan yhteensä kolme vedenlaadun ja ojien tutkimusta Jäni- ja Heinijärvellä.
Tutkimuslaitos on Lammin biologinen asema. Vuoden 2018 mittaukset ovat käynnissä, ja viimeinen
tutkimus toteutetaan v. 2019. Hankeaika jatkuu 31.8.2019 asti.
Yhteydet muihin vesiensuojeluyhdistyksiin, viranomaisiin ja sidosryhmiin
Jänijärven suojeluyhdistyksen kanssa jatkuu tiivis yhteistyö aloitettujen hankkeiden puitteissa.
Viime vuosina on toiminut ns. Loimijoki-ryhmä joka on saanut tuekseen Kokemäenjoen
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vesiensuojeluyhdistyksen KVVY:n. Mahdollisuudet laajempiin vesistöjen suojelutoimenpiteisiin
riippuvat paljolti myös alueen kuntien ja yhdistysten aktiivisuudesta. Osallistumalla mm.alueen
vesiensuojeluyhdistysten yhteisiin tilaisuuksiin ja katselmuksiin saamme omaan toimintaamme
uutta tietoa ja virikkeitä. Tärkeää on huolehtia jo luotujen yhteyksien säilymisestä ja
ylläpitämisestä. Kun yhdistys toimii määrätietoisesti ja uskottavasti, on aina helpompi saada
asiantuntija-apua ja tukea eri tahoilta. Muista sidosryhmistä tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat
Mustialan yhteismetsä, Mustialan osakaskunta ja Metsähallitus. Mm. näiden yhtesöjen kanssa
olemme vuorovaikutuksessa esim. erilaisten hankkeiden yhteydessä.
Yhteistyö Lammin Biologisen aseman ja HAMK:n kanssa
Yhdistykselle laaditun Hanke-Ehdotukset -ohjelman pohjalta selvitetään yhteistoimintamahdollisuuksia em. tahojen kanssa. Kevätkaudelle 2019 on jo sovittu yhteisestä projektista
Hämeen Ammattikorkeakoulun HAMK:n kanssa. Hallitus pohtii myös sopivaa aihetta Lammin
opinnäytetyönä toteutettavaksi.
Kaislaleikkuri
Saatujen kokemusten pohjalta pyritään hyödyntämään hankintaa tehokkaasti. Vesikasvillisuuden
tarkoituksenmukainen poisto on yksi keino edesauttaa järven kuntoa. Toimiva yhteiskäyttö
edellyttää useamman henkilön kouliutumista laitteen tekniikkaan ja hallintaan.
Ruoppaus
Vielä syksyn 2018 aikana jatketaan ruoppausasioiden selvittämistä ja mahdollista kilpailuttamista.
Edellisenä syksynä mahdollisia yksityisrantakohteita oli 9 kpl.
Jätekimppa
Jatketaan jäsenistölle tarkoitetun jätekimpan hallinnointia. Sopimuskunmppanina jatkaa Mikline
Oy. Kilpailutus tehdään tarvittaessa.
Tiedottaminen
Verkkosivuston www.heinijarvi.fi ylläpitoa jatketaan. Kannustetaan jäseniä hyödyntämään sivuilta
saatavaa tietoa. Facebookin käytöstä kerätään kokemusta. Ilmoitustaulut pidetään toistaiseksi
myös käytössä.
Vuosikokouskutsut toimitetaan jäsenille joko sähköpostilla tai tarvittaessa postitse. Jäsenkirjeet
sekä jäsen- ja jätekimppamaksut toimitetaan myös em. tavalla.
Tehdään yhdistystä tunnetuksi erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Hyödynnetään
tarkoituksenmukaisesti paikallisia medioita silloin kun konkreettista uutisoitavaa on. Pyritään
aktivoimaan jäseniä antamaan palautetta ja uusia ideoita, jotta tekisimme oikeita asioita yhteiseksi
hyväksi.
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Tapahtumat
Järjestetään kesällä 2019 vähintään yksi yhteinen tapahtuma jäsenistölle.
Etsitään keinoja vakituisten asukkaiden kanssa yhteistyön ja yhteisten tavoitteiden löytämiseksi.
Osallistutaan mahdollisimman laajalla joukolla tilaisuuksiin ja tapahtumiin, joista voisi olla hyötyä
yhdistykselle.
Toiminnan rahoitus
Jäseniltä kerättävät jäsen- ja jätekimppamaksut
Haetaan mahdollisia avustuksia
Sevitetään mahdollisia rahoitusvaihtoehtoja hankkeiden yhteydessä
Toimintasuunnitelmaa on mahdollista tarkentaa ja täydentää toimintavuoden aikana.

Heinijärven Suojelu ry.
Hallitus

