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Toimintakertomus 1.6.2018 – 31.5.2019

YLEISTÄ
Jänijärven seudun suojeluyhdistys perustettiin 15.6.1991, joten kyseessä oli yhdistyksen
28.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 14.7.2018 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. *Hallitus järjestäytyi kokouksessaan 25.8.2018.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Kokoukset
Yhdistyksen 27. sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 14.7.2018 Kaukjärven koululla.
Kokouksessa HAMK yhteistyöhankkeen vetäjä, opiskelija Satu Kilpinen esitti Jänijärven
alueen pelikirjan, joka esittää hankkeen keskeiset tulokset. Kokouksessa myös päätettiin
järjestää yleinen kilpailu, jolla etsitään yhdistykselle sopiva logo.
Hallitus kokoontui toimikauden aikana neljä (4) kertaa. Oja-ja jokitoimikunta on kokoontunut
kaksi kertaa. Asioiden hoitamiseksi hallitus on pitänyt myös sähköpostikokouksen. Niin
hallitus kuin toimikunta ovat pitäneet aktiivisesti yhteyttä sähköpostitse ja puhelimitse sekä
pitänyt neuvonpitoja muiden yhteistapaamisten yhteydessä.
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Yhdistyksen jäsenet
Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 118 jäsentä. Muutaman mökin omistus on vaihtunut,
jolloin myös jäsenyys on muuttunut. Jäsenaloitteita ei ole esitetty.
Logo
Logon suunnittelukilpailuun määräaikaan 31.12.2018 mennessä, saimme yli 40 todella
laadukasta ja monipuolista logoehdotusta. Hallitus äänesti valitsemalla 5 parasta, josta
yksimielisesti kaikki esitti ”J-logoa” parhaaksi.
”Jänijärven seudun Suojeluyhdistyksen ulkoisessa viestinnässä käytetään yhtenäistä
tunnusta, joka koostuu tyylitellystä J-kirjaimesta, sen ympärillä olevista linnuista, vedestä ja
heinikosta sekä yhdistyksemme nimestä.” Logon on luonut Pekka Vuola Vantaalta, jolle
luovutettiin koko 500€ palkinto.
Graafikko Matti Lyytikkä antoi logoihin liittyen asiantuntijaneuvojaan.
Jäsenille tiedottaminen
Lähetimme toimintakauden aikana vuosikokouspöytäkirjan laskuineen syksyllä sekä
jäsentiedotteen ennen varsinaisen mökkikauden alkua keväällä. Sähköposti on
ensisijainen, ja kirjepostitse niin haluaville. Sähköpostia on käytetty toimikauden aikana
myös muuhun jäsentiedottamiseen.
Yhdistyksen ilmoitustaulut ja ennen kaikkea kotisivut, www.janijarvi.fi, ovat olleet keskeinen
tiedotusväline yhdistyksen toiminnasta jäsenille ja muille toiminnasta kiinnostuneille.
Lähipalveluiden ilmoituspalstan lisäksi kotisivuilla on tietoa ja valokuvia yhdistyksen
toiminnasta, hankkeista ja yhteistoiminnasta.
Kotisivujen tilastotiedot kertovat, että sivuilla oli vuositasolla noin 1000 käyntiä. Sivuston
ylläpitämisestä ja päivittämisestä huolehti Erkki Salmio.
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.
TALOUS
Yhdistyksen talous on kunnossa. Toimintaa on rahoitettu jäsen-ja jätemaksuilla sekä
Tammelan kunnan ympäristölautakunnan myöntämällä toiminta-avustuksella, joka
vuonna 2018 oli 1000€. Saldo 31.5.2019 4.272€, toiminnan tulos: -2183€ (johtuen 5/2019
maksetusta hankelaskusta, josta saamme hankepalautuksen vasta 9/2019).
Jätehuolto toimi kokonaisuudessaan hyvin, taloudellista tappiota aiheuttamatta. Kesällä
tietyt astiat täyttyivät yli äyräidensä, osittain johtuen puutteellisesta lajittelusta ja liian isoista
tavaroista. Jäsentiedotteessa 1/2019 kiinnitettiin jälleen lajitteluun huomiota. Talvijätehuolto
on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi niin mökkiläisten kuin vakinaisten asukkaiden
näkökulmasta.

TOIMINTA
Peräjoen pohjapato osoitti toimivuutensa todella kuivan kesän 2018 aikana. Tammelan
kunnan toimesta pohjapadon korkeus tarkistettiin suunnitelman mukaiseksi keväällä 2019.
Pajuojan ”fosforisiepparilla” ei ollut virkaa kuivan kesän-syksyn 2018 takia. Vaikutukset
järven veden fosforipitoisuuden laskemiseksi ja siten rehevöitymisen ehkäisemiseksi ovat
mittausten mukaan ristiriitaiset, minkä takia siepparia ei aktivoitu keväällä 2019.
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Sekä Saloistenjärven erämaauimarannan kunnostushanke, että Vesistötutkimus ja
ympäristökasvatus-hanke ovat saatettu päätökseen, yhteistoimin Heinijärven suojelun
kanssa. Tiedotustaulut pystytettiin kesäkuun 2018 aikana, johon yhdistys oli avuksi saanut
OP Lounaismaan ”Kesäduuni”-rahoituksella nuoren kesätyöntekijän (Jesse Lepänkoski)
kahdeksi viikoksi. Esko Lepänkoski toimi työnjohtajana.
Infotauluihin ja niiden osoittamiin kunnostuskohteisiin tutustuttiin 25.8.2018, 25 henkilön
voimin. Tilaisuus huipentui Saloistenjärvelle makkaran paistoon ja kahvitteluun.
Jänijärven tilaa on seurattu hankkeemme puitteissa viimeisin vesinäyttein keväällä 2019.
Vesinäytteiden loppuraportin saamme kesäkuussa 2019.
Tammikuussa lähialueemme yhdistykset ja muut toimijat pitivät Mustialassa
yhteiskokouksen, yhdessä Loimijoki-ryhmän ja Kokemäenjoen KVVY-yhdistyksen kanssa,
jossa hahmoteltiin jatkoa alueemme yhteiselle vesiensuojelutoiminnalle. Tämän
seurauksena toteutettiin Wahren-opistolla 4-5/2019 pidettävä luentosarja. (Luentosarjan
lopuksi järjestettiin 8.6.2019 Avoimet kunnostuskohteet –päivä)
Kevättalvella pidimme yhdessä Kaukjärven koululaisten kanssa suositun ulkoilupäivän
Saloistenjärvellä.
Metsäkeskuksen Olli Lukanniemen johdolla pidimme maaliskuussa Kaukjärven koulussa
alueen maanomistajien kanssa yhteiskokouksen. Tarkoituksena on käynnistää
Metsäkeskuksen johtama ja rahoittama yhteishanke, jossa alueella olevat selkeytysaltaat
kunnostetaan ja myös muita mahdollisia toimenpiteitä voidaan toteuttaa.
4/2019 haimme ja saimme LounaPlussan Reitistö-hankkeesta rahoitusta kolmeen eri
osahankkeeseen, joiden jatkosuunnittelu käynnistyi välittömästi.
Lisäksi olemme osallistuneet Loimijoki-ryhmän ja Kaukjärven osakaskunnan kokouksiin.
LOPUKSI
Yhteistyön vahvistaminen naapuriyhdistyksiin, yhteisten ympäristöhankkeiden
toteuttamisen ja suunnittelun muodossa on omiaan pitämään yhdistyksemme vireänä ja
järvemme ympäristöineen kunnossa. Yhteistyö on jatkunut HAMK Kestävän kehityksen
opintolinjan sekä Loimijokiryhmän kanssa. Uusiksi kumppaneiksi olemme saaneet
Metsäkeskuksen ja vastaperustetun Pitkäjärven-Lautaportaanjärven suojeluyhdistyksen.
Toivomme myös oman jäsenistömme aktiivista toimintaa!
Tammelassa 15.6.2019
Jan Löfstedt , puheenjohtaja

Pirjo Vesinen , sihteeri
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