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TOIMINTASUUNNITELMA 2022 - 2023

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 toimivuutta.
2. Vesikasvillisuuden leikkuun kautta voidaan vähentää ravinnekuormaa ja näin luoda paremmat
elinympäristöt niin järveen kuin sen pohjaan, parantaen näin Jänijärven vedenlaatua. Tämä lisää
järven virkistys- ja muuta käyttöarvoa, ylläpitäen ja lisäten näin myös mökkien arvoa. Tammelan
kunta on myöntänyt 1000€ avustusta vesikasvillisuuden niittoon, joka toteutetaan kesän 2022
aikana. Vuosikokouksen yhteydessä ja sähköpostikyselyllä heti kokouksen jälkeen tiedustelemme
mökkirantojen kunnosta ja tarpeesta niitolle.
3. Sääntömuutos
Seuraavan toimintakauden hallitus jatkaa sääntömuutoksen valmistelua, seuraten mitä
sääntömuutoksia Eduskunnan käsittelyssä oleva Yhdistyslain uudistus aiheuttaa. Hallitus tuo
esityksen kaikista tarvittavista sääntömuutoksista vuoden 2023 vuosikokoukseen 1. käsittelyä
varten.
4. Jäsentoiminta
Jatketaan jätehuollon ylläpitämistä, seurataan jätehuollon uuden lainsäädännön etenemistä ja sen
aiheuttamia mahdollisia muutoksia. Kesän 2022 aikana asennetaan nyt toimitetut jätekatokset,
Sammalkorventielle, Pajulantielle sekä Jänijärventielle. Asennus tiekohtaisesti jätekimpan jäsenten
talkoilla. Loput kuusi toimitetaan ensi keväänä. Jätekatoksella tuomme esille yhdistys-ja
jätekimppajäsenyys edellytyksenä käytölle ja lisätä lajittelutietoisuutta selkeillä opasteksteillä.
Pyydetään yhdistyksen jäseniltä ehdotuksia Jänijärveä koskevista toimenpiteistä tai aktiviteeteista,
joihin jäsenet haluavat osallistua tai järjestää esim. Jänijärven ympärisoutu, suunnistus, iltarastit.
Teemme asiasta s-postikyselyn.
Hallitus kehottaa vakavasti jäsenistöä aktivoitumaan yhteisten asioiden hoitamisessa. Hallitus- ja
hanketyöskentelyyn sekä yhteisiin talkoisiin tarvitaan uusia innokkaita jäseniä. Ilmoittaudu rohkeasti
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mukaan! Kiitämme uuden kotalaavun pystyttämiseen jo osallistuneita talkoolaisia, ja toivomme
runsasta osallistumista myös tulevissa talkoissa ja hankkeissa!
Yhdistyksen vuosikokous pidetään 9.7.2022. Kokouksen yhteydessä juhlistamme kotalaavun
valmistumista ja käyttöönottoa.
5. Tiedottaminen
Tiedotamme jäsenille jäsenkirjeillä yhdistyksen toiminnasta, ensisijaisesti sähköpostin ja kotisivujen
kautta sekä ilmoitustauluilla ja facebook-ryhmässä. Vähennämme entisestään 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. Sähköpostilla voimme jakaa myös muita tietoja ja tiedotuksia kuin
”virallisia” jäsentiedotteita, joten toivomme edelleen parempaa s-posti-kattavuutta!
6. Yhteistoiminta
Yhteistoiminta naapuriyhdistysten ja osakaskunnan sekä muiden yhteisöjen ja viranomaisten sekä
kunnan kanssa jatkuu. Osallistumme Loimijoki-KVVY-ryhmän toimintaan. Pohjois-Tammelan
muiden suojeluyhdistysten kanssa seurataan ja kehitetään vesistöjen tilaa ja järviä yhdistävien
jokien toimivuutta ja virkistyskäytön mahdollisuuksia.
Seuraamme, miten Kaukjärven osakaskunnan yhteisrannan venelaskupaikan työstäminen etenee.
Jatkamme Tammelan kunnan 600 vuotta 2023 työryhmissä eri tapahtumien suunnittelussa ja
toteuttamisessa. Erja Hakala osallistuu Liikunta-ryhmään: Ehdotamme patikointipolun vihkimista
Jänijärven kiertämisen yhteydessä, sekä Jänijärven iltarastit osaksi Tammela 600-tapahtumia. Jan
Löfstedt on Luontoryhmässä, jonka ehdotukset yhdistävät luontoa ja luonnossa liikkumisen.
Ehdotamme Jänijärven Reitistö-hankkeen tiedotustaulu-kohteiden opastettua kierrosta. Lisäksi
omatoimisesti koko tiedotustaulu-ketjuun tutustumista; Pajulantieltä aina Saloistenjärvelle asti.
Susanna Lieto Kylät ja kulttuuriryhmässä: aktiiviset mökkiläiset esillä.
Myös kesälle 2023 haetaan OP- ”Kesäduunari”-palkkatukea mikäli on haettavissa.
7. Hanke-toiminta
Yhteisrannan kotalaavun pihapiirin viimeistelyä viedään eteenpäin. Vaadittava puuliiteri on hankittu
valmiina pakettina. Pystytys ja viimeistely tehdään kesällä 2022, muun muassa kesäduunarin
työpanoksella. Tammelan kunta lahjoitti yhdistykselle osakaskunnan venelaskupaikalta kaadetut
puut käytettäviksi kotalaavussa. Järjestetään polttopuidentekotalkoot.
Jatkamme Jänhijoen latva-alueiden kunnostustoimien suunnitteluhankkeessa 2021-2022, jolla
tehdään tarvittavat valmistelut varsinaiselle, valuma-alueen kokonaisvaltaiselle
vesienparannushankkeelle. Heinijärven suojelu toimii hankkeen päätoimijana ja Jänijärven
suojeluyhdistys kumppani-toimijana. Jänijärven puolesta hankkeen projektiryhmään on nimetty Esko
Lepänkoski, Jan Löfstedt, Riitta Rantala sekä Pirjo Vesinen, joka yhdessä Heinijärven Marja
Mäkelän kanssa vastaa hankeviestinnästä. Metsäkeskuksen Olli Lukanniemelle ja ELY-keskuksen
Heini-Marja Hulkolle) annetaan tietoja hankkeen etenemisestä. Jatketaan yhteistoimintaa Heinijoen
perkausyhtiön kanssa. Koronapandemian takia lykkääntyneet maanomistajien kuulemiset ja
yleisötilaisuudet järjestetään syksyllä 2022. ELY-keskus myönsi jatkoajan v 2022 loppuun.
Hankkeen yhteydessä on saatu sovituksi ELY-keskuksen kustantamasta koekalastuksesta myös
Jänijärvessä kesällä 2022, joka tehdään yhdessä Kaukjärven osakaskunnan kanssa. Vapaaehtoisia
veneitä tarvitaan 2-3 sekä tietoa parhaista kalastuskohdista. Tammelan-Tarpianjoen kalatalousalue
vastaa toteutuksesta, joka tehtäneen viikolla 29, alkaen Heinijärvestä 18.7.2022.
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Metsäkeskuksen Olli Lukanniemi aloittaa Jänijärven osavaluma-alueen metsäalueiden
vesiensuojelutoimenpiteiden kartoituksen ja suunnittelun, mahdollisesti jo loppuvuoden 2022
aikana. Pohjana ovat mm. HAMK Kestävän kehityksen opiskelijoiden Pajuojaa ja Kärkistenojaa
koskevien opinnäytetöiden selvitykset toimenpide-ehdotuksineen. Molemmissa Olli Lukanniemi
toimi asiantuntijana. Lukanniemi tarvinnee työryhmän, johon toivotaan muitakin kuin hallituksen
jäseniä osallistumaan katselmuksiin sekä niiden järjestämiseen.

Tammelassa 15.6.2022

Hallitus / Jan Löfstedt, puheenjohtaja
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