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Toimintakertomus 1.6.2021 – 31.5.2022 

 

YLEISTÄ 

Jänijärven seudun suojeluyhdistys perustettiin 15.6.1991, joten kyseessä oli yhdistyksen 

31.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 juhlavuosikokouksessa 10.7.2021 valittiin puheenjohtajaksi Jan Löfstedt ja hallitukseen 

seuraavat henkilöt: (* = Hallitus järjestäytyi kokouksessaan 7.8.2021) 

Petri Tamminen (Varapuheenjohtaja* ja jätehuoltovastaava) 

Susanna Lieto (Sihteeri*) 

Erja Hakala (Taloudenhoitaja*) 

Ari Jaska Jäsen 

Mari Paasovaara Jäsen (jäsenrekisterin ylläpitäjä) 

Pirjo Vesinen Jäsen (vastuu hankeviestinnästä) 

Merja Heikkilä Jäsen 

Erkki Salmio jatkaa kotisivuvastaavana.  

Facebook-ryhmän ylläpitäjä: Anne Sandberg 

Esko Lepänkoski jatkaa hankevastaavana Jänhijoen latva-alueiden kunnostustoimien suunnittelu –

hankkeessa. 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ  

Kokoukset  

Yhdistyksen 30. sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 10.7.2021, 30.vuotis juhlakokouksena 

(Anne ja Mikko) Sandbergien huvilalla. Vuosikokouspöytäkirjassa on kuvattu 30-vuotisjuhlallisuudet 

henkilöhuomionosoituksineen. 

Koko toimintakausi oli edelleen maaliskuussa 2020 alkaneen korona-pandemian leimaama. 

Lähestulkoon kaikki kokoukset ja yhteistoiminta peruuntuivat. Hallitus kokoontui hyvän 
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koronatilanteen aikana kolme kertaa, lisäksi hallitus on pitänyt sähköpostikokouksen. Hallitus on 

hyvin aktiivisesti pitänyt yhteyttä sähköpostitse ja puhelimitse asioiden hoitamiseksi.  

Hallitus on toteuttanut valtaosan toimintasuunnitelman linjauksista, joista alla tarkemmin.  

Yhdistyksen jäsenet 

Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 119 jäsentä, joista 98 on maksanut jäsenmaksunsa. Aika 

monen mökin omistus on vaihtunut, jolloin myös jäsenyys on muuttunut. Jäsenaloitteita ei ole 

esitetty. 

Jäsenille tiedottaminen 

Lähetimme toimintakauden aikana kaksi jäsentiedotetta, Vuosikokouspöytäkirja laskuineen 

Jäsentiedote 2/2021 liitteenä ja keväällä Jäsentiedote 1/2022 vuosikokouskutsuineen. Sähköpostia 

on käytetty toimikauden aikana myös muuhun jäsentiedottamiseen, sekä myös jäsenkyselyn 

tekemiseen. Tätä nykyään kirjeitse postitettu 27 jäsentiedotetta (Erja hoitanut) ja hallitus toteaa, että 

postitusta yhdistyksen ei kannata ostaa. Panostetaan edelleen sähköpostien kattavuuteen. 

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 edelleen noin 1000 

käyntiä. Sivuston ylläpitämisestä ja päivittämisestä huolehti Erkki Salmio.  

Vedenpinnan automaattinen korkeusmittaus, joka on tehty aikaisempaan hankkeeseen liittyen 10 

vuoden sopimuksella, on lakkautettu talvella ELY-keskuksen päätöksellä. Mittari haettu pois. 

Liittymä lakkautettu (Esko Lepänkoski hoitanut 1/2022). 

TALOUS  

Yhdistyksen talous on kunnossa. Toimintaa on rahoitettu jäsen- ja jätemaksuilla. Tammelan kunnan 
ympäristölautakunnan toiminta-avustuksena vuodelle 2022 myönnettiin 1000€ vesikasvillisuuden 
niittoa varten (haimme 1500€). Saldo 31.5.2022: 5.423€, toimintakauden tulos: 2 579€.   
 
Vuosikokouksen yhteydessä kokousväki kannusti hallitusta selvittämään taloudenpidon 

ulkoistamisen vaihtoehtoa. Saatu Jaskan kirjanpidolta tarjous, joka sisälsi myös postituksen. 

Tarjouksen sisältöä on selvitetty, ja kustannuksia verrattu nykyiseen (150€), muun muassa 

konsultoitu aik. taloudenhoitajaa Esko Lepänkoskea. Aikaisempi kirjanpitäjä on yllättäen, kuluneen 

vuoden aikana lopettanut toimintansa. Saimme uuden tarjouksen pelkästä kirjanpidosta ja 

tilinpäätöksestä, josta Jaskan kirjanpito laskuttaa 200€. Tämä tarjous hyväksyttiin yksimielisesti. 

Jaskan kirjanpito laati jo tämän kuluneen toimikauden tilinpäätöksen. 

Jätehuolto on toiminut kokonaisuudessaan hyvin, taloudellista tappiota aiheuttamatta. Kesällä tietyt 

astiat täyttyivät yli äyräidensä aiheuttaen lisäkustannuksia, paljolti johtuen puutteellisesta lajittelusta, 

kuten pahvilaatikoista ja muista liian isoista tavaroista, jotka eivät kuulu sekajätteisiin. 

Jäsentiedotteessa 1/2022 kiinnitettiin jälleen lajitteluun huomiota. Talvijätehuolto on osoittautunut 

hyväksi ratkaisuksi niin mökkiläisten kuin vakinaisten asukkaiden näkökulmasta. Jätekuljetus siirtyi 

Miklinelta Urbaser OY.lle 1.2.2022 alkaen. Hinnat ja tyhjennysväli ennallaan sopimuskauden 

loppuun. Jätemaksuissa on korotuspainetta voimakkaasti nousseen polttoainehinnan ja muun 

inflaation takia. Hallitus esittää vuosikokoukselle hintojen nostamista, kesäjätemaksu +5€ ja 

talvimaksu +3€.  Uudet 2022-23 jätemaksut olisivat kesäjätemaksu 30€ ja talvijätemaksu 33€. 

Stadin ammattikoulun oppilastyönä tilattiin 12 jätekatosta, joista ensimmäinen 6kpl erä toimitettiin 

5/2022. Loput kuusi toimitetaan ensi keväänä. Hinta 100€/kpl ja kuljetuksesta 100€ stipendi.  

TOIMINTA  
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Hallitus on selvittänyt ja työstänyt vuosikokouksen yhteydessä esille tuotua tarvetta mahdollisiin 

sääntömuutoksiin. Eduskunnassa on vireillä Yhdistyslain kokonaisuudistus, josta on jo käsittelyssä 

Yhdistyslain osauudistus, jolla mahdollistetaan päätösvaltaisten etäkokouksien järjestäminen. Tämä 

mahdollisuus on vietävä sääntömuutoksena yhdistyksen sääntöihin. Hallitus esittää 

vuosikokoukselle, että seuraavan toimintakauden hallitus jatkaa valmistelua tuoden esityksen 

kaikista tarvittavista sääntömuutoksista vuoden 2023 vuosikokoukseen 1. käsittelyä varten.  

Vuoden 2022 aikana piti käynnistyä Metsäkeskuksen rahoittama ja Olli Lukanniemen johtama 

yhteishanke Jänijärven valuma-alueella, jossa alueella olevat selkeytysaltaat ja muut rakennelmat 

kunnostettaisiin ja myös muita mahdollisia toimenpiteitä toteutettaisiin. Metsäkeskus joutui taas 

lykkäämään hanketta, rahoituksen ja koronapandemian vuoksi, mutta valmistelevaa yhteydenpitoa 

on käyty. Metsäkeskus sai keväällä 2022 vastaavan, Heinijärven aluetta koskivan hankkeensa 

suunnittelun valmiiksi, joten seuraavaksi on nyt Jänijärvi vuorossa, mahdollisesti vielä jo 

loppuvuoden 2022 aikana. Pohjana ovat mm. HAMK Kestävän kehityksen opiskelijoiden Maija 

Stenbergin v 2020 Pajuojaa koskevan opinnäytetyön parannusehdotukset, sekä Antti Polvisen v 

2021 tekemä todella perusteellinen selvitys Kärkistenojasta toimenpide-ehdotuksineen. 

Molemmissa Olli Lukanniemi toimi asiantuntijana.  

Patikointipolkua ei ole vielä julistettu avatuksi, alueella suoritettiin hakkuita viime vuonna. Polun 

päissä on viitat, muuta merkintää polku ei toistaiseksi tarvitse.  

Yhteisrannan kotalaavuksi päätettiin hankkia valmis hirsikehikko, joka pystytettiin alkukesästä 2021. 

Katon rakentaminen ja muu viimeistely tehtiin kesällä 2021 usean talkoopäivän ajan ja saatiin 

valmiiksi joulukuussa, jolloin penkit asennettiin. Ensin oli tarkoitus tehdä muurattu tulisija, mutta 

päätettiin hankkia valmis metallinen tulisijakokonaisuus. Yhteensä vajaa kymmenen yhdistyksen 

jäsentä ja muuta vapaaehtoista osallistui talkoisiin. Ydinjoukkona mainittakoon Petri Tamminen, 

Hannu Suvisuo, Tauno ja Veli-Matti Saukoniemi, Esko Lepänkoski sekä Jan Löfstedt.  

Vaadittavasta puuliiteristä pidettiin katselmus 21.5.2022 yhteisrantatalkoiden yhteydessä, jossa 

todettiin, että käytännöllisintä on tilata valmis puuliiteripaketti. Päätettiin hankkia jo etukäteen 

katsottu, Hankkijalla tarjoushintaan (-20%) oleva Lillavilla Halti puuliiteri. Tarkoitus saada valmiiksi 

kesän 2022 aikana, otetaan kesäduunari mukaan työskentelyyn. 

Kaukjärven osakaskunta haluaa rakentaa Jänijärven yhteisrantaan veneiden laskupaikan sekä 

alueen veneiden säilytykseen, mahdollisesti hankerahoituksella. Katselmuksessa 20.10.2021 

Tammelan kunnan tekn. projektipäällikkö Hannu Jalava edellytti, että ehtona hankkeelle on 

Jänijärven seudun suojeluyhdistys ry:n kirjallinen suostumus. Katselmusmuistio ja asemapiirros 

lähetetty hallitukselle s-postitse 4.11.2021. Ehdotettu veneenlaskupaikka vähentää haittaavaa 

veneidenlaskuliikennettä uimarannan kohdalta ja lisää näin uimarannan niin viihtyvyyttä kuin 

turvallisuutta. Hallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Kaukjärven osakaskunnan pyynnön ja 

allekirjoitti toimitetun suostumus-sopimuksen. Tammelan kunnan tekninen lautakunta on hyväksynyt 

osakaskunnan hakemuksen 10.2.2022. Seurataan venelaskupaikan työstämistä 

Keski-Suomen ELY-keskus ei ole vieläkään vastannut Reitistö-hankkeen osana esittämäämme 

”Varokaa hevosia” liikennemerkkien asettamisesta.  

Olemme osallistuneet Loimijoki-ryhmän kokouksiin ja koulutuksiin, sekä Kaukjärven osakaskunnan 

vuosikokoukseen 30.3.2022. Kuhanpoikasten istutus Jänijärveen joka 2. vuosi, viimeksi 2021. 

Jänijärvessä vaikuttaisi olevan myös omaa poikastentuotantoa. 

Tammelan kunnan 600 vuotta 2023 työryhmien yhteiskokoukseen 23.5.2022, Tammelan 

kunnantalolla osallistuivat Erja Hakala, Susanna Lieto sekä Jan Löfstedt, kertoen Jänijärven 

ehdotuksista.  
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Tänä vuonna haimme kahdelle ja saimme yhdelle OP Lounaismaan ”kesäduunari-avustusta”, 400€. 

Valittiin Masa Tamminen, joka oli ainoa hakija. Mentorina toimii Petri Tamminen. 

Yhteisrannan kevätsiivoustalkoot pidettiin 21.5.2022 klo 9.00. Tänä vuonna oli ennätyksellisen suuri 

osallistujamäärä, kymmenkunta yhdistyksen jäsentä. 

 

UUSI HANKE: Jänhijoen latva-alueiden kunnostustoimien suunnittelu –hanke 2021 

Suunnitteluhankkeella 2021-2022 tehdään tarvittavat valmistelut varsinaiselle, valuma-alueen 

kokonaisvaltaiselle vesienparannushankkeelle. Heinijärven suojelu toimii hankkeen päätoimijana ja 

Jänijärven suojeluyhdistys kumppani-toimijana. Hanke on lähtenyt liikkeelle rahoituksen 

varmistuttua toukokuussa 2021. Jänijärven puolesta hankkeen projektiryhmään on nimetty Esko 

Lepänkoski, Jan Löfstedt, Riitta Rantala sekä Pirjo Vesinen, joka yhdessä Heinijärven Marja 

Mäkelän kanssa vastaa hankeviestinnästä. Metsäkeskus tekee alueella omaa rinnakkaista 

hanketta. Toimenpiteiden yhteensovittamisella vältetään päällekkäisyyksien ja katveiden syntymistä. 

Myös ELY-keskus (Heini-Marja Hulkko) on saanut tietoja hankkeen etenemisestä. Hanketyöryhmä 

on kokoontunut säännöllisesti niin etä- kuin hybridikokouksin. Tarvittavia tietoja on kerätty. 

Yhteistoiminta Heinijoen perkausyhtiön kanssa on käynnistynyt. Maanomistajien kuuleminen ja 

yleisötilaisuuksien järjestäminen ovat lykkääntyneet koronapandemian takia. ELY-keskus myönsi 

sen takia jatkoaikaa v 2022 loppuun. 

LOPUKSI 

Yhteistyön ylläpitäminen naapuriyhdistyksiin, yhteisten ympäristöhankkeiden suunnittelun ja 

toteuttamisen muodossa on omiaan pitämään yhdistyksemme vireänä ja järvemme ympäristöineen 

kunnossa. Yhteistyö on jatkunut niin Loimijokiryhmän kuin Metsäkeskuksen kanssa. 

Toivomme myös oman jäsenistömme aktiivista toimintaa! 

Tammelassa 15.6.2022 

 

Jan Löfstedt , puheenjohtaja  Susanna Lieto , sihteeri 


