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Toimintasuunnitelma kaudelle 2018 
 

1. Hallinto 

Vuosi 2018 on PoTeHu:n 21. toimintavuosi.  

Yhdistyksen vuosikokous pidetään lauantaina 19. päivä toukokuuta 2018 alkaen klo 15 Sampolassa. 

Vuosikokoukselle esitetään sääntöjen mukaisesti tilinpäätös, toimintakertomus, talousarvio ja 

toimintasuunnitelma sekä valitaan yhdistyksen toimihenkilöt. Sääntöjen mukaan johtokunnan 

jäsenet valitaan aina yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. 

Johtokunta kokoontuu päättämään yhdistyksen juoksevista asioista tarvittaessa, pääsääntöisesti 

kahdesti syyskaudella ja kahdesti kevätkaudella.  

2. Toimintasuunnitelman ja talousarvion pääkohdat 
 

Toimintasuunnitelma ja talousarvio muodostuvat kahdesta osasta, varsinaisesta (hallinnollisesta) 

toiminnasta ja investointiluontoisista kunnostustoimenpiteistä. Jälkimmäisten toteuttaminen 

riippuu riittävän rahoituksen järjestymisestä hankkeille. 

 

Yhdistyksen varsinaiset tuotot muodostuvat jäsenmaksutuloista.  Yhdistyksellä on jäsenrekisterissä 

87 viime vuosina jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä, joista vuonna 2017 jäsenmaksun maksoi 82 

jäsentä. Osa aktiivisista jäsenistä tukee yhdistyksen toimintaa myös erillisillä 

kannatusjäsenmaksuilla ja lahjoituksilla.  Talousarviossa jäsenmaksutuloiksi vuonna 2017 on 

arvioitu €2.200 (2017 toteutunut €2.300). 

 

Seitsemän vuotta sitten ensimmäisen kerran kokeiluna julkaistu PoTeHu Sanomat on 

vakiinnuttanut asemansa tiedotuskanavana jäsenistölle, sidosryhmille ja laajemminkin järviemme 

ympäristössä asuville ihmisille. Lehden teema vuonna 2018 on ”Järviluonto ja matkailu”. 

Taloustilanteesta huolimatta kannatusilmoittajat ovat pysyneet yhdistyksille uskollisina ja lehti on 

tuottanut säännöllistä tulorahoitusta. Talousarviossa lehden nettotuotoksi on arvioitu €1.000 (2016 

toteutuma €1.088,31). 

 

Tiedotus- ja yhteydenpitokanavana toimivat vuotuisen lehden lisäksi yhdistyksen omat kotisivut 

osoitteessa www.potehu.fi ja Facebook-sivu. Tervalammen kyläyhdistyksen kotisivuille on myös 

lisätty viestilomake, joka ohjautuu PoTeHu:lle. 

 

Kaislaleikkuri on yhä saatavilla ja sen vuokrauksesta voi ottaa yhteyttä kaikkien yllämainittujen 

kanavien kautta. 

Vedenlaadun mittaukset toteutetaan ELY:n ja LUVY:n keskinäisellä työnjaolla vuorovuosin 

parittomina vuosina eli vuonna 2018 ei vedentarkkailua toteuteta. Vuoden 2017 mittaustuloksista 

kerrotaan PoTeHu Sanomissa.  

http://www.potehu.fi/
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Länsi-Uudenmaan Vesi- ja Ympäristö on aloittanut hankkeen koskien Siuntion joen vesistöalueen 

kuntoa. Hankkeessa on alustava tietojenkeruu käynnissä. PoTeHu tulee osallistumaan hankkeeseen 

taloudellisten mahdollisuuksiensa puitteissa. 

 

Poikkipuoliasen alivedenkorkeuden nostamiseen liittyvää selvitystyötä jatketaan viranomaisten ja 

asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyötä Vesy:n kanssa jatketaan jakamalla kokemuksia 

suojelutoimenpiteistä ja mahdollisesti kehittämällä laajamittaisempi yhteistyöhanke.  

Vuoropuhelua seutukunnan maanviljelijöiden kanssa jatketaan viljelyn menetelmien vaikutuksesta 

veden laatuun. 

 

Vihdin kunta on tukenut yhdistyksen toimintaa vuosittain avustuksella ja yhdistys toivoo kunnan 

suhtautuvan positiivisesti yhdistyksen avustushakemukseen myös vuonna 2018. Samoin toivomme, 

että Tervalammen osakaskunta jatkaa tukeaan yhdistyksen toiminnalle.   

 

Varsinaisen toiminnan tulokseksi ennen investointiluontoisia menoja ja niihin kohdistuvia 

avustuksia muodostuu näin ollen €2.160,00. 

 

Hankkeet 

 

Vuonna 2018 toteutetaan kolme hanketta: Selvitetään Hulttilanjoen Linnalahteen laskevan uoman 

entisöinti ja tutkitaan, onko entisöityyn joenuomaan mahdollista rakentaa kosteikko, toteutetaan 

Pitkäniitun kosteikon maisemoinnin seuranta sekä kaikkien järvien nuottaukset. 

 

Pitkäniitun kosteikko valmistui vuoden 2016 elokuussa ja kosteikolle istutettiin vesikasveja, 

pensaita ja puita toukokuussa 2017 yhteistyössä Ojakkalan koulun viidesluokkalaisten ja Ojakkalan 

metsästysseuran kanssa. Tarkkailukäynnit kosteikolla osoittivat, että luonto oli ottanut ylivoiman 

istutetuista kasveista. Lisäksi syksyn 2017 sateet aiheuttivat kosteikon ylitulvimisen ja mahdollisesti 

tukehdutti selviytyneitäkin kasveja. Tulevana keväänä ja kesänä selvitetään maisemoinnin tilanne 

sekä päätetään, annetaanko kosteikon ympäristön rehevöityä luonnonvaraiseksi. PoTeHu osallistuu 

LUVY:n vetämään Vesistökunnostusverkosto-hankkeeseen ja seurantatulokset sekä mahdolliset 

toimenpiteet raportoidaan projektille.  Tarkoitus on myös suorittaa kaksi vedenlaadun 

mittauskertaa kolmessa pisteessä Pitkäniitun kosteikon vaikuttavuuden selvittämiseksi. 

 

Johtokunnan piirissä on jatkettu pohdintaa Linnalahden kosteikosta. Uutena lähestymisenä on 

harkittu Hulttilanjoen uoman Linnanlahden pään entisöintiä ja siihen mahdollisesti rakennettavaa 

kosteikkoa.  Tämän vaihtoehdon toteuttamiskelpoisuus selvitetään kunnan viranomaisten ja 

maanomistajien kanssa ja mikäli hanke lupien ja maanomistuksen kannalta on mahdollista, 

laaditaan hankkeelle tekninen toteuttamissuunnitelma ja kustannusarvio. Selvitystyöhön on haettu 

avustusta ELY-keskukselta. 

 

Nuottaaminen on pitkäjänteistä työtä, jolla vaikutetaan järven sisäiseen kuormitukseen. Vuonna 

2018 olemme anoneet avustusta PoTeHun kaikkien kolmen järven nuottaamiseksi.  Jomiset 

Oy/Miska Etolén on toimittanut yleisen avustushakemuksen ELY-keskukselle. 
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3. Jäsenmaksun suuruus 
 

Vuoden 2012 yhdistyksen kokous korotti jäsenmaksun 25 euroon. Johtokunta esittää yhdistyksen 

kokoukselle, että jäsenmaksu säilytetään samansuuruisena eli €25 kultakin jäseneltä. 

 

 

Ojakkala 6. helmikuuta 2018 

Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarijärven vesiensuojeluyhdistys ry 

Johtokunta 


