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Toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2014 - 2015
Tavoitteet ja tekemisen painopisteet
Yhdistys pitää vuosittaisen suunnittelukokouksen syksyn 2014 aikana, jolloin tavoitteet, tekemisen
painopisteet ja lyhyen aikavälin tekemiset täsmentyvät. Pidemmän aikavälin tavoitteet:
• Varmistetaan jäsenistön pysyminen yhdistyksessämme tekemällä toimenpiteitä, joista jäsenistö
kokee hyötyvänsä. Kysytään säännöllisesti jäsenistön mielipiteitä toiminnastamme.
• Hyvän yhteishengen ylläpitämiseksi järjestetään jäsenille virkistys- ym tilaisuuksia
• Ylläpidetään hallituksen työskentelymotivaatiota ja panostetaan hyvään yhteishenkeen.
Hallituksen tehtävä- ja vastuunjako tarkistetaan tarvittaessa.
• Pyrimme saamaan nuorempaa väkeä mukaan toimintaan.
• Hoidetaan jätekimppa siten, että siihen kuuluvat tuntevat saavansa siitä hyötyä
• Ollaan mukana hankkeissa, joista on meille hyötyä
• Talouden turvaamiseksi haetaan avustuksia
• Ylläpidetään ja vaalitaan tiivistä ja mutkatonta yhteistyötä viranomaisten kanssa
• Ylläpidetään ja vaalitaan suhteita vakioasukkaisiin
o Järjestetään säännöllisiä tilaisuuksia kerran vuodessa
• Pyritään lisäämään luottamusta Yhteismetsän ja yhdistyksemme välillä
• Huolehditaan säännöllisestä tiedottamisesta jäsenistölle ja sidosryhmille
o www.heinijarvi.fi –sivusto pidetään yksinkertaisena ja selkeänä
Hankkeiden tulevaisuus auki
EAKR-rahoitteisten hankkeiden toiminta päättyy vuoden 2014 lopussa, jolloin myös PohjoisTammelan hanke päättyy. Euroopan laajuisesti painopiste on siirtymässä ilmastonmuutoksen
torjuntaan, jolloin EU-rahoituksen saaminen vesiensuojeluun vähenee. Tämä heijastunee myös
julkisen sektorin halukkuuteen panostaa vesiensuojeluun. Yhdistyksen toiminnan rahoittamiseksi
etsitään vaihtoehtoisia rahoituskanavia.
Pohjois-Tammelan hankkeessa on toteutettu sovitut toimenpiteet ja parin vuoden kuluttua
nähdään niiden vaikutukset alueen vesistöihin.
Yhdistys teettää omatoimisesti Myllyojan kosteikon pohjakynnyksen tiivistämisen virtaaman
tasoittamiseksi Myllyojassa. Tarvittaessa käytetään talkootyövoimaa.
Heinijärven veden laadun ja ojien tutkimus
Lammin biologisen aseman tutkimus Heinijärven veden laadusta ja Myllyojan, Hylönjärvenojan ja
Luolalamminojan aiheuttamasta kuormituksesta valmistuu syksyllä 2014. Tutkimuksen kustannus
on 2.111 euroa.
Veden korkeuden mittaukseen automaattilaitteisto
Yhdistys on päättänyt hankkia automaattisen vedenkorkeusaseman, joka sijoitetaan Heinisuontie
50 –kiinteistön rantaan. Hankinta tehdään yhteishankintana Tammelan kunnan neljän muun
vastaavan aseman kanssa. Asema lähettää lukemat digitaalisesti Suomen Ympäristökeskukselle,
jonka sivustolta tilastot ovat yhdistyksen käytettävissä. Asema asennetaan alkusyksystä. Mittariston
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kustannukset (n. 2.000 euroa) katetaan kokonaisuudessaan alustavan lupauksen mukaan PohjoisTammelan hankkeesta. Jos hankkeen budjetti ylittyy muilta osin, voi yhdistyksen maksuosuus olla
joitakin satoja euroja.
Jätekimpan jatkaminen
Jatketaan jäsenistölle tarkoitetun jätekimpan hallinnointia. Jätehuoltoyrittäjänä jatkaa Mikline Oy.
Jätteenhuoltosopimus kilpailutetaan tarvittaessa.
Talouden turvaaminen
Jäseniltä kerättävät maksut
Haetaan avustuksia tarvittaessa
EAKR-rahoituksen päätyttyä selvitetään eri rahoitusvaihtoehtoja mahdollisiin tuleviin
hankkeisiin
Tiedottaminen
•
•
•
•
•
•

Verkkosivuston www.heinijarvi.fi ylläpitoa jatketaan ja pyritään tekemään siellä käynti
houkuttelevaksi sekä jäsenille että sidosryhmille. Tori-palstan käyttöä pyritään aktivoimaan.
Alueen teiden varsilla olevat kolme ilmoitustaulua pidetään toistaiseksi.
Vuosikokouskutsut toimitetaan jäsenistölle joko sähköpostilla tai postitse.
Jäsenkirjeet sekä jäsen-/jätekimppamaksut toimitetaan joko sähköpostilla tai postitse.
Osallistutaan tilaisuuksiin, kilpailuihin, tempauksiin ym, joissa voidaan tehdä yhdistystämme
tunnetuksi.
Pyritään olemaan esillä paikallisissa medioissa – sekä lehdissä että radiossa - aina kun jotain
uutisoitavaa ilmenee.

Yhteydet viranomaisiin, muihin suojeluyhdistyksiin ja sidosryhmiin
Huolehditaan siitä, että viranomaisiin ja eri suojeluyhdistyksiin luodut yhteydet pysyvät tiiviinä.
Ollaan kuulolla ja solmitaan uusia suhteita aina kun siihen nähdään tarvetta. Haasteena on ylläpitää
aiemmin hankkeiden yhteydessä luodut suhteet nyt kun yhteiset hankkeet päättyvät, eikä uusista
yhteistyömuodoista ole vielä tietoa.
Yhdistyksen puheenjohtaja Marja Mäkelä ja Jouko Elomaa on kutsuttu esiintymään 30.9.2014
pidettävään seminaariin, jonka aiheena on yhdistysten kokemukset EAKR-hankkeista.
Tapahtumat
•
•
•

Järjestetään vuosittainen tapahtuma jäsenistölle.
Järjestetään vuosittainen tapahtuma vakioasukkaille.
Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan sellaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, joista katsomme
olevan hyötyä yhdistykselle.

Toimintasuunnitelmaa on mahdollista tarkentaa ja täydentää toimintavuoden aikana.
Heinijärven Suojelu ry.
Hallitus

