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Toimintakertomus vuodelta 2010-2011
Heinijärven Suojelun viides toimintavuosi painottui Luoteis-Tammelan vesistöhankkeen
ympärille. Jätekimppa osoitti toimivuutensa, ja yhdistys saavutti tunnettuutta aktiivisena ja
aikaansaavana vesien- ja ympäristönsuojelun toimijana.
Jäsenmäärä ja jäsenmaksu
Heinijärven Suojelu ry:n rekisterissä oli 3.8.2011 69 maksanutta jäsentä, joista 62 kuului
jätekimppaan. Jäsenmaksun suuruus oli 30 euroa.
Yhdistyksen hallitus ja tilintarkastajat v. 2010 - 2011
Hallitus
Marja Mäkelä, puheenjohtaja
Reijo Stevander, varapuheenjohtaja
Riitta Leminen, sihteeri
Marja-Leena Tirri, rahastonhoitaja
Jouko Elomaa
Heikki Saloinen
Ilkka Tuominen
Varajäsenet:
Leena Liukkonen
Eija Saloinen
Tilintarkastajat
Riitta Ovaska, varatilintarkastaja Maija Lilja
Hallituksen kokoukset ja yhteydenpito
Hallitus on kokoontunut kuusi kertaa toimintavuoden aikana, lisäksi kaksi hallituksen
kokousta on päätettävien asioiden kiireellisyden vuoksi pidetty ns. sähköpostikokouksina.
Hallituksen jäsenet ovat pitäneet yhteyttä kokousten välissä sähköpostitse, puhelimitse ja
tekstiviestein.
Tiedottaminen ja yhteydet jäsenistöön
Yhdistyksen päätiedotuskanavana toimi edelleen yhdistyksen omat nettisivut,
www.heinijarvi.fi. Sivusto toimii Solinet Oy:n palvelimella, jonka kautta saamme tilastoa
sivujen liikenteestä. Kävijämäärä on vaihdellut 15-50 kävijää viikossa. Puheenjohtaja
yllläpitää sivustoa. Sivuston vuorovaikutteisuutta parannettiin keväällä lisäämällä
Havainnot-osio, minne sivustolla kävijät voivat kirjoittaa havaintojaan Heinijärvestä ja
lähettää omia kuviaan julkaistavaksi.
Lisäksi yhdistyksen asioista tiedotettiin kolmella ilmoitustaululla. Yhdistyksen jäseniin ja
yhdistyksen tiedossa oleviin alueen asukkaisiin on lisäksi pidetty yhteyttä sähköpostilla ja
tekstiviesteillä. Jäsenmaksu-/jätekimppalaskut lähetettiin tammikuussa.
Paikallislehdissä on julkaistu artikkeleita Luoteis-Tammelan vesistöjen
kunnostushankkeesta ja jätekimpastamme.
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Yhteistyö ja yhteydenpito viranomaisiin, muihin yhdistyksiin ja sidosryhmiin
Yhdistykselle on viiden toimintavuoden aikana muodostunut tiiviit ja hyvät suhteet
Tammelan kuntaan sekä hankkeiden kautta mm. Hämeen ELY-keskukseen ja Lammin
biologiseen asemaan. Jänijärven seudun vesiensuojeluyhdistyksen kanssa toimittiin
kiinteässä yhteistyössä yhteisen Luoteis-Tammelan hankkeen puitteissa. Muihin
suojeluyhdistyksiin oli kontakteja yhteisten tapahtumien yhteydessä.
Varainhankinta ja avustukset
Yhdistys on kattanut toimintakulunsa jäseniltä perityillä maksuilla ja saaduilla avustuksilla.
Tammelan kunnalta saatiin tammikuussa 1500 euron avustus ns. ojatutkimusta varten.
Luoteis-Tammelan vesistöjen kunnostus- ja vedennoston suunnittelu -hanke
Heinijärveä ja Jänijärveä koskeva kaksivuotinen hanke päättyy 30.9.2011. Hankkeen
ohjausryhmä on kokoontunut viisi kertaa. Yhdistyksen edustajina olivat edelleen Marja
Mäkelä ja Jouko Elomaa. Lisäksi hallituksen jäsen Heikki Saloinen edusti Heinijoen
perkausyhtiötä. FCG Finnish Consulting Group sai valmiiksi alimpien veden korkeuksien
nostosuunnitelman, johon merkittävimpänä sisältyy Heinijoen luusuaan rakennettava
pohjapato. Luvanhakuprosessi on käynnistymässä ja prosessin jouduttamiseksi yhdistys
lupautui maksamaan 50 % luvanhausta aiheutuvista kustannuksista. Toisen puolen
maksaa Mustialan yhteismetsä.
Suostumusten ja hakijaehdokkaiden haku työllisti yhdistystä, ja kirjeitä tuotettiin neljä eri
versiota. Ne lähetettiin yhdistyksen ja Tammelan kunnan nimissä. Elokuun alkuun
mennessä kiinteistöjen omistajista 18 oli antanut suostumuksensa kesäveden nostolle.
Luvanhakijoiksi oli alustavasti lupautunut 10 rannanomistajaa. Vuokralaisista 2/3 oli
hankkeelle myötämielinen. Hakijoiden saamisessa yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat
tehneet merkittävää kenttätyötä.
Tiedottaminen on ollut kattavaa: hankkeen hakijaehdokkaille järjestettiin tiedotustilaisuus
18.5.2011, puheenjohtaja piti esityksen hankkeesta Järvisunnuntaina 12.6.2011 ja kaikille
avoin yleisötilaisuus pidettiin 17.6.2011. Lisäksi hankkeesta on kerrottu www.tammela.fi ,
www.heinijarvi.fi -sivustolla ja lehdistössä.
Hankkeeseen kuuluvina toimenpiteinä toteutetaan Heinijärvellä vielä ns. ojatutkimus sekä
yleisten ranta-alueiden niitot elokuussa.
Oja- ja järvitutkimus
Lammin biologiselta asemalta tilattiin kolmea Heinijärveen laskevaa ojaa koskeva
ojatutkimus. Tutkimuksella selvitetään kiintoaineen ja ravinteiden kulkeutumista Myllyojasta,
Luolalamminojasta ja Hylöjärvenojasta, mitataan virtaamat sekä tutkitaan järven tilaa.
Keväällä ylivirtaaman aikaan tehtiin ensimmäiset mittaukset, toinen mittaus on
loppukesästä alivirtaaman aikaan ja kolmas syksyllä ylivirtaaman aikaan. Lisäksi kesällä
ojanäytteiden yhteydessä tutkitaan myös Heinijärven vesi. Järven tilasta saatavia tuloksia
verrataan v. 2007-2008 tehdyn tutkimuksen tuloksiin. Tutkimuksen kustannukset on
aiemmasta suunnitelmasta poiketen saatu sisällytettyä Luoteis-Tammelan
vesistöhankkeeseen.
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Pohjois-Tammelan vesistöjen vesitalouden hallinta ja virkistyskäytön parantaminen -hanke
Keväällä hyväksyttiin otsikossa mainittu Luoteis-Tammelan vesistöhankkeen jatkohanke,
joka käynnistyy syksyllä.
Jätekimppa
Vuonna 2010 käynnistynyt yhdistyksen jäsenistölle tarkoitettu jätekimppa on toiminut hyvin.
Jäteastioita on ollut talviaikaan kuusi ja kesäaikaan 8-9 kpl. Astioiden lukumäärää ja
sijoittelua on muutettu tarpeen mukaan. Kimppaan kuului 62 kiinteistöä, joista 39 kuului
ympärivuotisen tyhjennyksen piiriin ja 23 vain kesäaikaan. Jätekimppamaksut olivat 60
euroa/ympärivuotinen ja 40 euroa/kesäaika. Jätteiden keruusopimukset kilpailutettiin
vuoden vaihteessa ja vuodelle 2011 sopimus on tehty Mikline Oy:n kanssa.
Veden korkeus
Veden korkeutta on seurattu toista vuotta. Yhdistyksen hallituksen jäsen Ilkka Tuominen on
toimittanut lukemat viikoittain Marja Mäkelälle, joka lähettää seurantaraportin Hämeen ELYkeskukselle kerran kuukaudessa. Korkeimmillaan vesi oli 112 cm (+ korkeus meren
pinnasta 116,24) (20.4.) ja toistaiseksi matalimmillaan 38 cm (3.8.), eroa 74 cm.
Tapahtumat
Vuoden 2010 vuosikokous pidettiin 4.9.2010 Ravintola Isossa Piipussa Mustialassa.
Kokoukseen osallistui 19 henkilöä.
Yhdistys oli mukana järjestämässä Järvisunnuntai-tapahtumaa 12.6.2011 Hämeen
Luontokeskuksessa. Tapahtumassa yhdistyksellä oli oma esittelyständi teltassa. Lisäksi
auditoriossa puheenjohtajalla oli hankkeita koskeva esitys ja Heikki Saloisella
eroosiolaattoja koskeva esitys.
Yhdistys järjesti retken Salmensaaren kämpälle Saloistenjärven rannalle 30.7.2011.
Retkellä tutustuttiin alueen historiaan ja nykypäivään Natura 2000-alueena. Retkeen
osallistui 31 henkeä.
Kimppakehukisa
Yhdistys osallistui Hämeen Kylien ja Yle Hämeen Kimppakehu-kisaan, missä kehuimme
itseämme itsetehdyn räpin muodossa. Tekijöinä ja esittäjinä olivat Marja Mäkelä ja Reijo
Stevander. Tuotoksemme pääsi viiden parhaan joukkoon ja esiintymään finalistien
joukossa Hämeenlinnan Elomessuille. Toimintakertomusta kirjoitettaessa lopputulos ei
ollut vielä selvillä.
Maakuntajärviehdokkuus
Heinijärvi asetettiin ehdolle Hämeen maakuntajärveksi Järviwiki-sivustolle.
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