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TOIMINTASUUNNITELMA 2018-2019
TAVOITE
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, kokoaa saatavissa olevia tietoja järven tilasta ja
kaikista siihen vaikuttavista tekijöistä, harjoittaa sekä suullista että kirjallista valistus- ja neuvontatoimintaa
järjestämällä kokouksia ja esitelmätilaisuuksia, sekä auttamalla soveltuvan tietouden ja valistuksen
kehittämistä toimipiirissään. Toiminnan tuloksena tavoitellaan Jänijärven kunnon kohentumista ja
jänijärveläisten viihtyisyyden lisääntymistä.
TOIMENPITEET
1. Seurataan järven kuntoa, veden pinnan korkeutta ja sen muutoksia sekä pohjapadon mahdollisesti
aiheuttamia vaikutuksia. Seuranta on jatkuvaa ja systemaattista tarkoitukseen asennettujen laitteiden
avulla. Tiedot ovat luettavissa www.janijarvi.fi –sivuilla. Huolehditaan fosforisiepon toiminnasta ja
seurataan ja arvioidaan sen vaikutusta. Seurataan Kärjensuon tilaa ja tarvittaessa ryhdytään asianmukaisiin
toimenpiteisiin. Jatketaan jätehuollon ylläpitämistä, seurataan jätehuollon lainsäädännön mahdollisia
muutoksia.
2. Oja-jokitoimikunnan toiminta: 3-5/2018 toteutettiin ”Oja-ja joki-tutkimus” HAMK Kestävä kehitysopiskelijoiden kanssa. Lopputuotoksena ”Jänijärven alueen pelikirja”, jossa laaja tilannekartoitus sekä
toimenpide-ehdotuksia, sekä hankkeen erillinen esittely-animaatio.
Jatkotoimenpiteiden prioriteettina voisi olla Pajuojan fosforisiepon toimivuuden lisääminen: mahdollisesti
saostusalue, kosteikko ja fosforisiepon siirtäminen, lisäksi mahdollisuutena pellon kipsikäsittely sekä
suojavyöhykkeiden arviointia. Tällaiselle hankkeelle voisi mahdollisesti saada ELY:ltä tukirahoitusta ja myös
maanviljelijälle vuosittainen korvaus. HAMK:in vastuuopettajien kanssa on neuvoteltu mahdollisesta
jatkoyhteistyöstä, esim opiskelijan lopputyön muodossa.
3. Pyydetään yhdistyksen jäseniltä ehdotuksia Jänijärveä koskevista toimenpiteistä tai aktiviteeteista, joihin
jäsenet haluavat osallistua tai järjestää esim. Jänijärven ympärisoutu, suunnistus, iltarastit, luontopolku).
4. Tiedotetaan jäsenille nettisivujen, sähköpostin, ilmoitustaulujen ja jäsenkirjeiden välityksellä yhdistyksen
toiminnasta. Vähennetään postitse toimitettujen kirjeiden käyttöä mahdollisimman kattavan
sähköpostirekisterin ansiosta. Jäsentiedotteet liitteineen lähetetään postitse vain niille jäsenille, joilla ei ole
sähköpostiosoitetta tai jotka ovat erikseen pyytäneet lähettämistä kirjeitse.
5. Yhteistyön ylläpitäminen ja vahvistaminen muiden yhdistysten, yhteisöjen ja viranomaisten kanssa.
Yhteistoiminta naapuriyhdistysten ja osakaskunnan kanssa jatkuu. Osallistumme Loimijoki-ryhmän
toimintaan, johon yhdistyksen edustajiksi on nimetty Esko Lepänkoski ja Merja Heikkilä, sekä yhdistyksen
puheenjohtaja. Pohjois-Tammelan muiden suojeluyhdistysten kanssa seurataan vesistöjen tilaa ja
arvioidaan mahdollisten uusien hankkeiden tarvetta, esimerkiksi järviä yhdistävien jokien toimivuuden ja
virkistyskäytön suhteen.
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6. Yhteistyössä naapuriyhdistysten kanssa yhdistys osallistuu EU- rahoitteisiin (Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahaston) hankkeisiin, joiden avulla Jänijärven ja sen asukkaiden hyvinvointia
voidaan edelleen edistää. Kyseiset hankkeet viedään loppuun v 2019 aikana:
a) Saloistenjärven erämaauimarannan kunnostushanke (hankevastuu Heinijärven suojelu ry)
b) Pohjois-Tammelan vesistötutkimus ja ympäristökasvatus-hanke (hankevastuu Jänijärven seudun sy ry)
Ehdotamme hanketulosten katselmusta yhdessä Heinijokilaisten kanssa. Kiertäisimme opastetaulut ja
viettäisimme yhteisen tuokion Saloistenjärvellä. Tänä vai ensi vuonna?
7. Talvella 2018 lähialueemme yhdistykset ja muut toimijat pitivät yhteiskokouksen, jossa päätettiin
lähestyä Loimijoki-ryhmän toimintaa vetävän Kokemäenjoen KVVY-yhdistystä mahdollisen koko Jänhijokea
koskevan hankkeen selvittämiseksi. Jatkamme tämän asian vireillä pitämistä ja eteenpäin viemistä.

Tammelassa 15.6.2018
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