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Toimintakertomus 1.6.2017 – 31.5.2018
YLEISTÄ
Jänijärven seudun suojeluyhdistys perustettiin 15.6.1991, joten kyseessä oli yhdistyksen
27.toimikausi. Yhdistyksen nimeksi tuli alun perin Jänijärven seudun asukasyhdistys, joka
päätettiin vielä jättää rekisteröimättä. Yhdistyksen ensirekisteröinti tapahtui 6.4.2005,
jolloin nimeksi tuli Jänijärven seudun suojeluyhdistys ry.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vesien suojelua toimialueellaan, joka on
Jänijärvi ympäristöineen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii kokoamaan
asiasta kiinnostuneet henkilöt, yhdistykset ja yhteisöt yhteiseen toimintaan järven
suojelun hyväksi
HALLITUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa 8.7.2017 valittiin puheenjohtajaksi Jan Löfstedt ja
hallitukseen seuraavat henkilöt:
(Varapuheenjohtaja*) Petri Tamminen
(Sihteeri*) Pirjo Vesinen
(Taloudenhoitaja ja hankevastaava*) Esko Lepänkoski
(Jätehuoltovastaava*) Petri Tamminen
Jäsen Ari Jaska
Jäsen Marja-Helena Salmio
Jäsen Susanna Lieto
Jäsen Merja Heikkilä
Erkki Salmio jatkaa kotisivuvastaavana ja Anne Sandberg jatkaa hallituksen tukena
hoitaen postituksen, ja päivittäen jäsenrekisterin sekä sähköpostiosoitteiston.
*Hallitus järjestäytyi kokouksessaan 2.9.2017
YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Kokoukset
Yhdistyksen 26. sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 8.7.2017 Kaukjärven koululla (joka
oli päätetty lakkautettavaksi 1.6.2018). Hallituksen valinnan lisäksi uusiksi
toiminnantarkastajiksi valittiin Riitta ja Mauno Rantala, heidän varahenkilöiksi Jyrki Vilkman
ja Kirsti-Liisa Lassila.
Kokouksessa päätettiin perustaa jokiasioiden selvittelytoimikunta, jonka hallitus nimeää.
Tarkasteluun pitää ottaa sekä tuova Heinijoki, että vievä Peräjoki, sekä merkittävät ojat.
Lisäksi syytä tehdä tässäkin kysymyksessä yhteistyötä muiden Pohjois-Tammelan
suojeluyhdistysten kanssa.
Joki-ja ojatoimikuntaan hallitus nimesi Pirjo Vesisen, Esko Lepänkosken, Merja Heikkilän
ja Ari Jaskan. Yhdistyksen pj osallistuu työskentelyyn tarvittaessa. Toimikunta valmistelee
tarvittavat lausunnot yhdessä hallituksen kanssa. Kokoonkutsujana toimii Pirjo Vesinen.
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Hallitus kokoontui toimikauden aikana neljä (4) kertaa. Asioiden hoitamiseksi hallitus on
keskenään ollut aktiivisesti sähköpostiyhteydessä ja puhelimitse sekä piti neuvonpidon
yhteisrantatalkoiden yhteydessä.
Yhdistyksen jäsenet
Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 137 jäsentä (+2). Muutaman mökin omistus on
vaihtunut, jolloin myös jäsenyys on muuttunut.
Toimikauden yhtenä tavoitteena oli edelleen kerätä toivomuksia jäsenistön aktivoimiseksi,
esim. Jänijärven ympärisoutu, suunnistus (iltarastit), luontopolku, tms. Jäsenaloitteita ei ole
esitetty.
TALOUS
Yhdistyksen talous on kunnossa. Toimintaa on rahoitettu jäsen-ja jätemaksuilla sekä
Tammelan kunnan ympäristölautakunnan myöntämällä toiminta-avustuksella, joka
vuonna 2017 oli 1000€. Saldo 31.5.2018 6.455€, toiminnan tulos: 645€
TOIMINTA
* Peräjoen pohjapadon toimintaa on seurattu sekä visuaalisesti, että v. 2014 Jänijärvelle
asennetun automaattisen vedenkorkeuden seurantalaitteen avulla. Arvoja voi seurata
yhdistyksen nettisivuilla olevasta osoitteesta.
* Yhdistyksen v. 2014 (Yli-Tokon) hevostilan läpi virtaavaan Pajuojaan rakentama
”fosforisieppari” on pidetty toiminnassa syksyllä ja keväällä useita viikkoja suuren
ojavirtauksen aikana. Seurantamittausten perusteella vaikutukset järven veden
fosforipitoisuuden laskemiseksi ja siten rehevöitymisen ehkäisemiseksi ovat ristiriitaiset.
Aineen hinta n. 900 € /1000 kg, mikä on noin yhden vuoden annos.
* Kärjensuon mahdollista ojitusta selvitettiin viime syksynä katselmuksella 2.9.2017
yhdessä Tammelan kunnan ympäristösihteerin kanssa, sekä myöhemmin niin ELYkeskuksen kuin maanomistajan kanssa. Viime talvena ei ryhdytty kaivuutöihin.
* Jänijärven tilaa on seurattu hankkeemme puitteissa vesinäyttein, ja nyt keväällä HAMK
kestävän kehityksen opiskelijat kävivät tekemässä Heinijoen ja Jänijärveen virtaavien ojien
kartoitusta, josta saimme laajan raportin toukokuussa.
* Lähialueemme yhdistykset ja muut toimijat pitivät 25.1.2018 yhteiskokouksen, jossa
päätimme lähestyä Loimijoki-ryhmän toimintaa vetävän Kokemäenjoen KVVY-yhdistystä
mahdollisen koko Jänhijokea koskevan hankkeen selvittämiseksi.
* Sekä Saloistenjärven uimarannan kunnostus-hanke, että Vesistötutkimus ja
ympäristökasvatus-hanke ovat edenneet hyvin yhteistoimin Heinijärven suojelun kanssa.
Saloistenjärvellä kaivuutyöt tehtiin maaliskuussa. Tiedotustaulut pystytetään kesäkuun
2018 aikana, johon yhdistys Esko Lepänkosken avuksi on saanut OP Lounaismaan
rahoittamana nuoren kesätyöntekijän kahdeksi viikoksi.
Jätehuolto toimi kokonaisuudessaan hyvin, taloudellista tappiota aiheuttamatta. Kesällä
tietyt astiat täyttyivät yli äyräidensä, osittain johtuen puutteellisesta lajittelusta ja liian
isoista tavaroista. Jäsentiedotteessa 1/2018 kiinnitettiin jälleen lajitteluun huomiota.
Talvijätehuolto on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi niin mökkiläisten kuin vakinaisten
asukkaiden näkökulmasta.
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Jäsenyydet ja osallistumiset
Kesäasukaspäivää vietettiin 30.6.2017 Mustialassa. Yhdistyksellä oli kirppispöytä
20.8.2017 Kaukjärven koululla –jäseniltä tuli vain vähän tavaraa myytäväksi.
Hankevastaava Esko Lepänkoski, Ari Jaska ja Jan Löfstedt ovat osallistuneet
Saloistenjärven ja Jänijärven hankkeiden kokouksiin ja Esko Lepänkoski aktiivisesti myös
käytännön talkootoimiin Saloistenjärvellä, mm raivaamassa ja klapeja tekemässä.
Merja Heikkilä ja Esko Lepänkoski osallistuivat Loimijoki-ryhmän kokouksiin.
Marja-Helena ja Erkki Salmio kävivät 19.8.2017 Järvitärskyjen puitteissa tutustumassa
Littoisten järven alumiinikloridi-käsittelyn tuloksiin. Samalla tutustuttiin isosorsimokasvustoon, joka huolestuttavasti leviää jopa tukkien Loimijoen uomaa.
Esko Lepänkoski, Petri Tamminen, Mauno Rantala ja Tauno Saukoniemi osallistuivat
Kaukjärven osakaskunnan kokoukseen 8.3.2018.
Yhteisrannan kunnossapitotalkoisiin osallistuttiin 26.5.2018, myös rahoittamalla maalia.
TIEDOTTAMINEN
Jäsenille tiedottaminen
Jänijärven suojeluyhdistys ry lähetti jäsenilleen toimintakauden aikana
vuosikokouspöytäkirjan laskuineen syksyllä sekä jäsentiedotteen ennen varsinaisen
mökkikauden alkua keväällä. Viime vuosikokouksen päätöksen mukaisesti ensisijaisesti
sähköpostitse, ja kirjepostitse niin haluaville. Jo yli puolella sähköpostiosoitteet on
tiedossa. Sähköpostia on käytetty toimikauden aikana myös muuhun jäsentiedottamiseen.
Yhdistyksen ilmoitustaulut ja ennen kaikkea kotisivut ovat olleet keskeinen tiedotusväline
yhdistyksen toiminnasta jäsenille ja muille toiminnasta kiinnostuneille. Kotisivujen
tilastotiedot kertovat, että sivuilla oli vuositasolla noin 1000 käyntiä. Sivuston
ylläpitämisestä ja päivittämisestä huolehti Erkki Salmio.
Lähipalveluiden ilmoituspalsta on yhdistyksen kotisivulla www.janijarvi.fi, jolla on myös
lisää tietoa ja valokuvia yhdistyksen toiminnasta, hankkeista ja yhteistoiminnasta
25.5.2018 voimaan astunut EU-tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation,
GDPR) on huomioitu jäsenrekisterimme ylläpidossa ja postituksessa.
Sisäinen tiedottaminen
Hallituksen sisäinen tiedottaminen – kokouskutsut ja tilannekatsaukset sekä
kannanottopyynnöt – on hoidettu pääosin sähköpostitse.
LOPUKSI
Yhteistyön vahvistaminen naapuriyhdistyksiin, yhteisten ympäristöhankkeiden
toteuttamisen ja suunnittelun muodossa on omiaan pitämään yhdistyksemme vireänä ja
järvemme ympäristöineen kunnossa. Uusina hyvinä kumppaneina tähän työhön olemme
saaneet HAMK Kestävän kehityksen opintolinja sekä perustettu Loimijokiryhmä.
Toivomme myös oman jäsenistömme aktiivista toimintaa!
Tammelassa 15.6.2018
Jan Löfstedt , puheenjohtaja

Pirjo Vesinen , sihteeri

