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Toimintakertomus toimintakaudelta 2014 - 2015
Heinijärven Suojelun yhdeksättä toimintakautta leimasi viranomaishankkeiden päättyminen ja
omaehtoisempaan toimintaan ja suunnitteluun keskittyminen.
Jäsenmäärä ja jäsenmaksu
Heinijärven Suojelu ry:n rekisterissä oli 8.8.2015 68 jäsenkiinteistöä, joista 63 kuului jätekimppaan.
Jäsenmaksun suuruus oli 30 euroa.
Yhdistyksen hallitus ja toiminnantarkastajat v. 2014 - 2015
Hallitus
Marja Mäkelä, puheenjohtaja
Reijo Stevander, varapuheenjohtaja
Riitta Leminen, sihteeri
Leena Liukkonen, rahastonhoitaja
Jouko Elomaa
Tuomo Heikkilä
Ilkka Tuominen
Varajäsenet:
Hannu Nevalainen
Aarne Punta
Toiminnantarkastaja
Riitta Ovaska 11.6.2015 saakka
Varatoiminnantarkastaja Monica Löfstedt. Toiminnantarkastajana 12.6.2015 lähtien.
Yhdistyksen pitkäaikainen toiminnantarkastaja Riitta Ovaska menehtyi vaikeaan sairauteen
11.6.2015.
Yhdistyksen strategia ja painopisteet
Yhdistys piti vuosittaisen suunnittelukokouksen 25.10.2014 Eerikkilän Urheiluopistolla.
Kokouksessa määriteltiin yhdistyksen arvot, visio, toiminta-ajatus/perustehtävät sekä
päämäärät/tavoitteet. Samalla päivitettiin pitkän ja lyhyen aikavälin suunnitelma, painopisteet ja
tekemiset.
Hallituksen kokoukset ja yhteydenpito
Hallitus on vakiinnuttanut sähköpostiviestinnän keskeiseksi viestintätavakseen. Hallitus on
kokoontunut toimintakauden aikana kolme kertaa.
Tiedottaminen ja yhteydet jäsenistöön, viranomaisiin ja sidosryhmiin
www.heinijarvi-fi -sivusto toimi edelleen pääasiallisena tiedotuskanavana, jota täydensivät kolme
ilmoitustaulua. Puheenjohtaja on vastannut tiedottamisesta. Sivuston myydään/ostetaan/annetaan
–osion, Torin, käyttöä aktivoitiin, ja sinne tulikin kevään kuluessa lukuisia myynti-ilmoituksia.
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Yhdistyksen jäseniin ja yhdistyksen tiedossa oleviin alueen asukkaisiin on lisäksi pidetty yhteyttä
sähköpostilla ja tekstiviesteillä. Jäsenmaksu-/jätekimppalaskut lähetettiin tammikuussa.
Viranomaisyhteyksiä on hankkeiden päätyttyäkin pidetty yllä.
Rahatilanne, varainhankinta ja avustukset
Tilikauden päättyessä 31.5.2015 yhdistyksen oma pääoma oli 9 889,83 euroa.
Tammelan kunnalta saatiin joulukuussa 1.100 euron avustus.
Yhdistys on kattanut toimintakulunsa jäseniltä perityillä maksuilla ja saaduilla avustuksilla.
Pohjois-Tammelan vesistöjen vesitalouden hallinta ja virkistyskäytön parantaminen -hanke
Hanke päättyi vuoden 2014 lopussa. Hankkeesta on tehty esite, joka on julkaistu omilla
verkkosivuillamme, ja sitä on jaettu eri yhteyksissä. Kunnostuskohteista on valmistunut myös
esittelytaulut, jotka tullaan sijoittamaan maastoon.
Heinijärven veden laadun ja ojien tutkimus
Lammin biologinen asema tutki vuoden 2014 aikana Heinijärven ja siihen laskevien Myllyojan,
Luolalamminojan ja Hylöjärvenojan veden laatua. Tutkimuksen tuloksia vertailtiin 2007-2008
tehtyyn järviveden laatututkimukseen sekä ojatutkimukseen vuodelta 2011. Järven osalta vuoden
2014 tulokset eivät olennaisesti poikenneet aiempien vuosien tuloksista. Myllyojassa kiintoaineen
ja orgaanisen aineen määrä oli selvästi vähentynyt. Hylöjärvenojan pitoisuudet olivat korkeita, ja
raportin mukaan syynä on todennäköisesti laskeutusaltaasta sateiden mukana kulkeutunut aines.
Luolalamminojassa ravinne- ja kiintoainespitoisuudet olivat selvästi korkeimmat.
Luolalamminojan fosforikuormitus varmistettiin maaliskuussa 2015, jolloin Kokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistys tutki fosforinäytteet ojan yläjuoksulta ja sillanpielestä. Tällöin pitoisuudet
olivat tyypillisen matalat, kuten tulvaveden aikaan aiempinakin tutkimusvuosina. Luolalamminojan
fosforipitoisuudet ovat olleet korkeimmillaan syksyisin.
Jäteasiat
Jäsenistölle tarkoitettuun jätekimppaan kuuluu 63 jäsenkiinteistöä; näistä 24 ympärivuotisen ja 39
kesäaikaisen jätehuollon piiriin. Jätekimppamaksut olivat 60 euroa/ympärivuotinen ja 40
euroa/kesäaika. Yhdistyksen jätehuollon hoitaa Mikline Oy. Itse tuotettu jätekimppaesite on
luettavissa verkkosivuillamme, ja paperista esitettä on jaettu eri tilaisuuksissa.
Veden korkeus
Heinijärven veden korkeutta on seurattu syksystä 2014 lähtien automaattisesti. Automaattiasema
hankittiin kunnan yhteishankintana Pohjois-Tammelan hankkeesta. Mittari lähettää lukemat
Suomen ympäristökeskukseen, mistä omien verkkosivujemme linkin kautta voimme tarkastella
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tilastoa. Aseman kustannukset ovat noin 5 euroa kuukaudessa, mikä koostuu Soneralle
maksettavasta tekstiviestipalvelusta.
Luolalamminojan fosforisaostaja
Heinijärveen laskevista ojista luoteiskulmaan laskeva Luolalamminoja kuljettaa merkittävän määrän
ravinteita järveen. Varsinkin fosforin osuus ylittää muista laskuojista tulevan kuormituksen
moninkertaisesti. Fosforikuorman vähentämiseksi Luolalamminojaan, Heinämaantien ja järven
väliin, on asennettu keväällä 2015 fosforisaostaja. Laitteeseen annosteltava ferrisulfaatti saostaa
fosforin, eikä se päädy järveen. Tavoitteena on, että annostelija on käytössä muutamia viikkoja
syksyllä ja keväällä tulvaveden aikaan. Fosforin määrää sekä Luolalamminojassa että Heinijärvessä
seurataan.
Saloistenjärven uimarannan kunnostus
Saloistenjärvellä on 1960-luvulla ollut heinijärveläistenkin paljon käyttämä, hiekkapohjainen
uimaranta. Nyt vesialue on ruovikoitunut ja järven pohjassa on lehtimassan muodostamaa liejua.
Ranta-alue on pusikoitunut ja siinä kasvaa lahopuita. Uimarannan kunnostuksen suunnittelu
käynnistyi 24.4.2015 pidetyllä maastokatselmuksella. Uimarannan käytettävyyden parantamiseen
tähtäävä suunnitelma teetetään Hämeen Ammattikorkeakoulun oppilastyönä. Tammelan kunnan
ympäristösihteeri Erja Klemelä koordinoi suunnittelua.
Tapahtumat
Vuoden 2014 vuosikokous pidettiin 30.8.2014 Suomisilla, Kutterinkuja 41. Kokoukseen osallistui 24
yhdistyksen jäsentä.
Heinijärven alueen vakioasukkaille järjestettiin savusaunailta Mauno Anderssonin pihapiirissä
27.6.2015.
Yhdistys järjesti jäsenistölle laulutapahtuman Suomisten huvilalla 18.7.2015. Tilaisuuteen osallistui
21 henkeä.
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