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Toimintakertomus toimintakaudelta 2015-2016
Heinijärven Suojelun kymmenes toimikausi kului päättyneiden hankkeiden seurantaan liittyvissä
tehtävissä sekä uusien hankkeiden byrokratian opiskelussa.
Jäsenmäärä ja jäsenmaksu
Heinijärven Suojelu ry:n rekisterissä 13.8.2016 oli 66 jäsenkiinteistöä, joista 63 kuului
jätekimppaan. Jäsenmaksun suuruus oli 30 euroa.
Yhdistyksen hallitus ja toiminnantarkastajat v. 2015-2016
Hallitus
Jouko Elomaa, puheenjohtaja
Marja Mäkelä, varapuheenjohtaja
Reijo Stevander
Riitta Leminen, sihteeri
Leena Liukkonen, rahastonhoitaja
Ilkka Tuominen
Tuomo Heikkilä
Aarne Punta
Varajäsenet :
Timo Räty ja Hannu Nevalainen
Toiminnantarkastaja Monica Löfstedt, varalla Margit Ojares

Yhdistyksen strategia ja painopisteet
Yhdistys piti vuosittaisen suunnittelukokouksen 07.11.2015 Portaan Nahkurin verstaan tiloissa.
Kokouksessa päivitettiin pitkän ja lyhyen aikavälin suunnitelma, painopisteet ja tekemiset. Samalla
täsmennettiin hallituksen jäsenten tehtäväjakoa toimintakaudelle.

Hallituksen kokoukset ja yhteydenpito
Hallitus on vakiinnuttanut sähköpostiviestinnän keskeiseksi viestintätavakseen. Hallitus on
kokoontunut toimintakauden aikana viisi kertaa.

Tiedottaminen ja yhteydet jäsenistöön, viranomaisiin ja sidosryhmiin
www.heinijarvi-fi -sivusto toimi edelleen pääasiallisena tiedotuskanavana, jota täydensivät kolme
ilmoitustaulua. Varapuheenjohtaja Marja Mäkelä on vastannut tiedottamisesta.
Yhdistyksen jäseniin ja yhdistyksen tiedossa oleviin alueen asukkaisiin on lisäksi pidetty yhteyttä
sähköpostilla ja tekstiviesteillä. Jäsenmaksu-/jätekimppalaskut lähetettiin tammikuussa.
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Viranomaisiin ja muihin vesiensuojeluyhdistykseen on muodostunut luonteva vuorovaikutus
yhteisissä hankkeissa. 19.03.2016 pidettiin yhteiskokous lähialueen suojeluyhdistysten ja muiden
sidosryhmien kanssa. Lisäksi hallituksen jäseniä on osallistunut useisiin toimintoihimme liittyviin
alueellisiin tilaisuuksiin.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat Jänijärvenseudun Suojeluyhdistyksen 25-vuotis
juhlakokoukseen välittäen yhteistyöterveiset.
Rahatilanne, varainhankinta ja avustukset
Tilikauden päättyessä 31.5.2016 yhdistyksen oma pääoma oli 11299,83 euroa.
Tammelan kunnalta saatiin tammikuussa 800,00 euron avustus.
Yhdistys on kattanut toimintakulunsa jäseniltä perityillä maksuilla ja saaduilla avustuksilla.
Heinijärven veden laadun ja ojien tutkimus
Lammin biologiselta asemalta tilattiin tutkimus Heinijärven veden laadusta ja Myllyojan,
Hylönjärvenojan ja Luolalamminojan aiheuttamasta kuormituksesta. Näytteitä otetaan kaksi järvestä
ja kustakin ojasta kolme. Tutkimustulokset ovat käytettävissä syksyllä 2016 Tutkimuksen kustannus
on 2225.00 euroa.
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.

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.
Fosforisaostajan hoidosta on vastannut Ilkka Tuominen. Laitetta pyritään hyödyntämään
olosuhteiden mukaan pääasiassa syksyn ja kevään tulvavesien aikaan.
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Tapahtumat

Vuoden 2015 vuosikokous pidettiin 5.9.2015 Suomisilla Kutterinkuja 41. Kokoukseen osallistui 20
jäsentä.
Juhannusaattona soi järvellä Reijo Stevanderin haitari ja kaikui Tuomo Heikkilän tenori. Kierros
alkoi lipunnostolla Kutterinkujalla ja musiikkitervehdys kulki veneellä järven ympäri.
Kymmenettä toimintavuotta juhlittiin leppoisissa ja kodikkaissa ja myös toiminnallisissa tunnelmissa
16.07.2016 jälleen Suomisilla. Muisteloitten lisäksi toiminnallisesta ohjelmasta vastasi Erärenki,
paikallinen luontopalveluyritys.
30.07.2016 järjestettiin Erärengin ja Timo Rädyn opastuksella mahdollisuus melonnan harjoitteluun
Anderssonin rannassa.
27.08.2016 toteutettiin edellisvuoden tapaan Muinaistulet-tapahtuma kesäkauden päätteeksi.

Hankkeet
Toimintavuoden aikana käynnistettiin yhteistyössä Jänijärven suojeluyhdistyksen kanssa kaksi
hanketta: Saloistenjärven erämaauimarannan kunnostushanke ja Pohjois-Tammelan vesistötutkimus
ja ympäristökasvatushanke. Molempiin saatiin tehdyksi yhteistyössä HAMK:n kanssa
hankesuunnitelmat . Louna-Plussan käsittelyssä hankkeet saivat myönteiset päätökset. Hankkeiden
rahoitus tulee suurimmaksi osaksi Louna-Plussan kautta mutta varsinkin Saloistenjärven
hankkeeseen tarvitaan myös merkittävä talkootyöpanos. Hankkeista löytyy tarkempaa tietoa
kotisivuilta.
Edellisiin hankkeisiin liittyen syksyllä 2015 kuuden talkoomiehen voimin kunnostettiin
Kyynäräjärven pohjakynnyksen kiveystä. Näin haluttiin varmistaa rakenteen kestävyys ja toiminta
suunnitellulla tavalla.

Heinijärven Suojelu ry.
Hallitus

