
Toimintasuunnitelma syyskuusta 2016 elokuuhun 2017 
Yleistä 
Entiseen tapaan tämä toimintasuunnitelma tilikaudesta poiketen ei tarkastele kalenterivuotta vaan luontaista 
toimintajaksoa syksystä syksyyn. Toiminta jaetaan tavanmukaisesti kahteen toimintalinjaan; 
tapahtumalinjaan ja projektilinjaan. Tapahtumalinja tarkoittaa toimintaa, jonka tapahtumat ovat 
kertaluonteisia vaikka ne toistuisivat esim. vuosittain. Projektilinja tarkoittaa pitempikestoisia toimenpiteitä 
ulottuen useamman vuoden suunnitelmajaksolle. 
Tapahtumalinja  
Yhdistyksen vuosikokoukset ovat toiminnan kiintopisteitä. Niiden yhteydessä on tilaisuus myös 
epämuodolliseen vapaaseen keskusteluun. Lisäksi erilaisilla yhteistapahtumilla on tarkoitus kehittää 
jäsenistön aktiivisuutta toimimaan yhdessä järven ja sen ympäristön hyväksi. Jäseniltä toivotaan vinkkejä ja 
aloitteita asian kehittämiseksi. 
      Kesällä 2016 niitettiin järvikasvillisuutta ensimmäisen kerran 6-7 rantakohteessa. Yhdistys koordinoi 
toiminnan ja järjesti niittokaluston paikalle. Kukin rannan omistaja maksoi omaan rantaan kohdistuvat 
kustannukset. Pysyvien tulosten saamiseksi niitto tulisi toteuttaa kolmena peräkkäisenä kesänä eli se pitäisi 
toistaa vielä parina kesänä. Näin pohjaan jääneen juurikasvillisuuden yhteyttämisenergia hiipuisi ja 
kasvillisuus menettäisi elinvoimansa. Mahdollisia uusia niitokohteita voidaan vielä ottaa mukaan.. 

Myös ongelmajätteiden keräys toistettiin kuluneena kesänä hyvällä menestyksellä. 

Kesällä järjestettiin ongintatapahtuma, jonka suosio jäi epäsuotuisan sään vuoksi kuitenkin laimeaksi. 

Yhteiset vapaamuotoiset tapahtumat olisivat kuitenkin tärkeitä. Niissä jäsenet voisivat tutustua toisiinsa 

ja keskustella järven asioista. 

Kevään korvalla järjestettiin mielipidekysely, jolla kysyttiin järven ranta- ja sen läheisyydessä olevien 

kiinteistöjen omistajilta näkemyksiä monista järveen ja suojeluyhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista. 

Tuloksia käsitellään yhdistyksen kotisivuilla erikseen. 

Projektilinja 

Keväällä 2016 toteutettiin Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Forssan toimipisteen oppilasryhmän 

kanssa yhteisprojekti. Projektissa oppilasryhmä harjoitteli järveämme esimerkkinä käyttäen sen 

kuntomäärittelyä, ympäristökartoitusta, kunnostukseen käytettävien mahdollisten menetelmien 

soveltuvuuden ja niiden kustannusten arviointia jne. Hyvää aineistoa tuli runsaasti. Sitä tulee vielä 

pelkistää ja katsoa, miltä osin ja millä aikataululla siinä esitettyjä toimenpiteitä voidaan viedä 

käytäntöön. Tällöin tulee vielä tarkemmin kartoittaa projekteihin tarvittavat ja meillä käytettävissä 

olevat voimavarat. Tällaiset projektit tarvitsevat rahan lisäksi myös henkilöitä, jotka ovat valmiita 

sitoutumaan projektin vaatimaan organisaatioon ja siitä aiheutuvaan työhön. 

      Järven tilan tarkkailu, kuten veden laadun ja sen korkeusvaihtelujen pitkäaikainen seuranta, antaa 
edellytyksiä kunnostustoimenpiteiden ja niiden tulosten arvioinnille. Seurannan edellyttämiä 
järjestelyjä on jo tehty mutta niitä täytyy vielä systematisoida paremmin.  

     Yhdistyksemme ja järven vesiosakaskunnan/kalastuskunnan välistä yhteistyötä tulee kehittää toimintojen 
koordinoimiseksi. Näin voitaisiin paremmin hyödyntää yhteiset henkilövoimavarat. Sitä varten voitaisiin 
muodostaa yhteinen vapaamuotoisesti toimiva ”neuvottelukunta”. 

Tiedottaminen 
Yhdistyksellä on kotisivut, joiden kehittäminen on yhdistyksen tiedottaminen kannalta keskeistä. Tästä 
kehittämistyöstä on vastannut yhdistyksen puheenjohtaja. Kehittämistä tulee vauhdittaa ja vastuuta 
laajentaa useammalle henkilölle. Kehittämisvaihe tulee tehdä kuitenkin koordinoidusti kokonaisuuden 
pitämiseksi yhdenmukaisena ja jäsenneltynä. 

Tiedottamisessa tulee käyttää mahdollisuuksien mukaan myös muita välineitä 

Päätteeksi 
Järvemme kunto kuten Suomen vesistöjen kunto yleensäkin on eri syistä heikentynyt pitkän ajan kuluessa. 
Samoin tilanteen korjaaminen vaatii pitkän ajan. Nykyisin kuitenkin tieto keinoista lisääntyy jatkuvasti. Myös 
asenneilmasto muutos ja ymmärrys asian merkityksestä kehittyvät kaiken aikaa suotuisasti. 

 

 

 



Tulo- ja menoarvio vuodelle 2016 

 
Yleiskuvaus  
 
Vuositasolla tarkastellen keskeisin tulolähde yhdistyksellä on jäsenmaksut. Niiden tuotto nykyisellä 
jäsenmaksulla (30€/henkilö) ja jäsenmäärällä on n. 2500 € vuodessa. Ns. ”sidottut” toimintamenot 
(kotisivujen ylläpito, vuosikokouskustannukset, vuosikokousilmoitus ja vastaavat menot) ovat yht. n. 700 €. 
Hallituksen erikseen päätettäviä kertaluonteisia menoja on yhteensä enintään 1300 € . Ylijäämää vuodelle 
2016  n. 500 €  
    Pitemmän ajanjakson tarkastelussa kassan kartuttaminen ei ole itsetarkoitus vaan sillä pyritään luomaan 
rahoituspohjaa ja edellytyksiä myöhemmin toteutettaville laajemmille kunnostushankkeille. Nykyiset varat 
eivät vielä mahdollista mitään peruskunnostukseen tarvittavia hankkeita kuten kosteikkojen tai laskeuma-
altaiden tekemistä. Paremman alkukassan kehittäminen puoltaa jäsenmaksun pitämistä ennallaan (30 
€/henkilöjäsen/vuosi). Näin saatava omarahoituspohja auttaa kunnostustoimiin tarvittavan tuen hakemista 
valtiolta. Yleensä tukirahoituksen osuus on noin puolet hankkeiden kokonaiskustannuksista. Puolet täytyy 
olla omaa rahoitusta.    Kunnostusprojekteihin tulee pyrkiä saamaan myös yksityistä tukea mahdollisilta 
yhteistyökumppaneilta. Kyselytutkimuksessa esiintyi myös yhdistyksen jäsenillä valmiutta lisäpanostukseen, 
jos kysymyksessä olisi selkeä kunnostusprojekti. Tarkoitus on, että jatkovalmistelujen jälkeen yhdistyksellä 
on selkeä asiantuntijanäkemys siitä, millä toimenpiteillä järven ravinnekuormaa saadaan pitkällä 
tähtäyksellä kustannustehokkaimmin kevennettyä.  
      Menoissa on syytä varautua myös pienimuotoisiin omakustanteisiin valmistelu- ja selvityshankkeisiin 
sekä muihin projekteihin. 
 
Tulot 
 
 Jäsenmaksut     2 500 € 
 Tulot yht.     2 500 € 
 
 

 
Menot 
  
 Kotisivujen ylläpito    300  € 

Tiedotustoiminta    200  € 
Hallituksen päättämät erilaiset 
kertaluonteiset menot               1 300  € 
Muut kulut     200  € 
Menot yht.                2 000  € 
 
Ylijäämä     500 € 


