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Toimintasuunnitelma kaudelle 2015 
 

1. Hallinto 

Vuosi 2015 on PoTeHu:n 18. toimintavuosi.  

Johtokunta esittää, että yhdistyksen vuosikokous pidetään lauantaina 23. päivä toukokuuta 2015 

alkaen klo 15 Sampolassa. Vuosikokoukselle esitetään sääntöjen mukaisesti tilinpäätös, 

toimintakertomus, talousarvio ja toimintasuunnitelma. 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 

157 kirjattua jäsentä, joista 85 maksoi jäsenmaksun vuonna 2014. Osa aktiivisista jäsenistä tukee 

yhdistyksen toimintaa myös erillisillä kannatusjäsenmaksuilla ja lahjoituksilla.  Talousarviossa 

jäsenmaksutuloiksi  vuonna 2015 on arvioitu €2.300 (2014 toteutunut €2.380). 

 

PoTeHu Sanomat on osoittautunut erittäin onnistunneksi hankkeeksi niin tiedottamisen, 

sidosryhmäinformaation kuin toiminnan rahoituksen kannalta.  Kannatusilmoitusten hankkiminen 

lehteen on suuri ponnistus varsinkin vallitsevassa yleisessä taloustilanteessa. Johtokunta on 

kuitenkin päättänyt, että lehti ilmestyy myös vuonna 2015. Talousarviossa lehden nettotuotoksi on 

arvioitu varovaisesti €1.000 (2014 toteutuma  €2.034,60). 

 

Yhdistys menetti kotisivunsa, kun Tervalammen kyläyhdistyksen kotisivut hakkeroitiin jo 

toistamiseen vuonna 2014. Uutta edullista ratkaisua on etsitty ja tavoitteena on perustaa uudet 

kotisivut vuoden 2015 aikana. 

 

Ykkösakselin tuella hankitun kaislaleikkurin vuokraustoimintaa jatkettiin kesällä 2014, mutta 

kysyntä sille ei ollut kovin suurta. Tiedottamista leikkurista ja referensseistä voimistetaan tulevana 

kesäkautena. Vuokrausta on edelleenkin luvannut hoitaa Pentti Simonen.  

 

Järvien happitilanteen seurantaan johtokunta hakee uuden ratkaisun toimintavuonna.  Muut 

varsinaisen toiminnan juoksevat kustannukset muodostuvat pääasiassa kokoustilan vuokrista ja 

posti-ja kopiointikuluista.  
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PoTeHu tekee yhteistyötä Vesy ry:n kanssa mm maatalouden päästöjen ja vedenlaadun 

seurannassa.  

 

Vihdin kunta on tukenut yhdistyksen toimintaa vuosittain avustuksella (vuonna 2014 €2.500) ja 

yhdistys toivoo kunnan suhtautuvan positiivisesti yhdistyksen avustushakemukseen myös vuonna 

2015. Samoin toivomme, että Keravan Seurakunta tukee yhdistyksen toimintaa myös tulevina 

vuosina.  Helsingin kaupungilla on PoTeHu:n vaikutusalueella sekä Salmen ulkoilualue että 

Tervalammen kartano. Otetaan yhteyttä Helsingin kaupungin ao toimintoon ja selvitetään, millaista 

yhteistyötä voitaisiin kehittää. 

 

Uudenmaan ELY-keskukselta on haettu avustus Linnalahden kosteikon rakentamiseen. 

Toimintasuunnitelmaa kirjoitettaessa päätökset odottavat valtion budjetin määrärahojen 

hajautusta kohteisiin.  

 

Varsinaisen toiminnan tulokseksi ennen investointiluontoisia menoja muodostuu näin ollen €2.650 

ja kun siitä vähennetään kertaluontoinen nuottauskustannus, päädytään vuositulokseen €400 

euroa. 

 

 

Hankkeet 

 

Järvien kunnostustoimepiteet perustuvat johtokunnan Juhani Niinimäellä teettämään 

kunnostussuunnitelmaan priorisoituina rahoitusmahdollisuuksien mukaan. 

 

PTS suosittelee, että Poikkipuoliainen nuotataan kahtena vuonna peräkkäin. Yhdistyksen 

taloudellinen tilanne mahdollistaa uusintanuottauksen ja se tullaan toteuttamaan ELY-keskuksen 

tuella syksyllä 2015. 

 

Vuoden 2015 suuri ponnistus on Linnalahden kosteikon rakentaminen. Siihen mennessä, kun tämä 

toimintasuunnitelma esitellään yhdistyksen kokoukselle, tiedämme jo, oliko talvi 2015 riittävän 

kylmä, jotta maapohja meni kantavaan routaan. Ellei hankkeessa onnistuttu talvikautena, siirtyy se 

joko seuraavaan talvikauteen tai maaperän kantavuus täytyy toteuttaa muilla keinoin, jotta alueelle 

päästää raskailla koneilla. 

 

Salaojakeskus laati alustavan toteutussuunnitelman myös Pitkäniitun kosteikosta. Tätä hanketta 

viedään eteenpäin vuonna 2015. Tarkoitus on toteuttaa hanke Linnalahden kosteikon valmistuttua. 

 

Yhdsityksen jäsenistön keskuudessa on menneinä vuosina keskusteltu ahkerasti Poikkipuoliaisen 

vedenpinnan nostosta. Jäsenemme Jouko Helomaa teki asiasta henkilökohtaisesti selvityspyynnön 

ELY Keskukselle perustuen Hulttilanjoessa olevan padon korkeuden tarkistamiseen. ELY Keskus ei 

vastauksessaan todennut nykyisessä tilanteessa olevan poikkeamaa Uudenmaan maaherran 

18.10.1928 antamaan päätökseen. PoTeHu aikoo vuoden 2015 aikana selvittää, millä tavoin 

Poikkipuoliasen alivedenkorkeutta voitaisiin nostaa ja siten saada veden happipitoisuutta 

parannettua. 
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Järvien vedenlaadun seurantaan tulee löytää ratkaisu toimintavuonna 2015, jotta vältetään pitkä 

tauko tietojen keräämisessä. 

 

Ykkösakselin hallinnoiman Leader-tuen 2014-2020 hankekauden rahoitus avautuu hakuun vuoden 

2015 keväällä ja yhdistys tulee hakemaan hankerahoitusta tästä rahoituslähteestä.  

 

Katinhännän turvetuotantoalueelta tulevien päästöjen vähentämiseen pyritään vaikuttamaan. 

 

 

3. Jäsenmaksun suuruus 
 

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

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

 

 

Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarijärven vesiensuojeluyhdistys ry 

Johtokunta 

 

 


