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Toimintasuunnitelma kaudelle 2016 
 

1. Hallinto 

Vuosi 2016 on PoTeHu:n 19. toimintavuosi.  

Johtokunta esittää, että yhdistyksen vuosikokous pidetään lauantaina 21. päivä toukokuuta 2016 

alkaen klo 15 Tervalammen koululla. 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 

101 viime vuosina jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä, joista vuonna 2015 jäsenmaksun maksoi 83 

jäsentä. Osa aktiivisista jäsenistä tukee yhdistyksen toimintaa myös erillisillä 

kannatusjäsenmaksuilla ja lahjoituksilla.  Talousarviossa jäsenmaksutuloiksi  vuonna 2016 on 

arvioitu €2.200 (2015 toteutunut €2.175). 

 

PoTeHu Sanomat on osoittautunut erittäin onnistunneksi hankkeeksi niin tiedottamisen, 

sidosryhmäinformaation kuin toiminnan rahoituksen kannalta.  Taloustilanteesta huolimatta 

kannatusilmoittajat ovat pysyneet yhdistyksille uskollisina ja lehti on tuottanut säännöllistä 

tulorahoitusta. Talousarviossa lehden nettotuotoksi on arvioitu €2.000 (2015 toteutuma  

€2.301,90). 

 

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. 

 

Kaislaleikkuria vuokrattiin vain kerran kesällä 2015; sen vuokrauksesta voi ottaa yhteyttä kaikkien 

yllämainittujen kanavien kautta. 

 

Järjestelmällinen vedenlaadun tarkkailu saatiin käyntiin vuonna 2015 kaikilla järvillä sekä 

Hulttilanjoella. Tulevina vuosina yhdistys osallistuu ELY:n ja LUVY:n yhteishankkeeseen Vihdin 

alueen järvien vedenlaadun tarkkailusta sekä täydentää näitä mittauksia seuraamalla Hulttilanjoen 

laskeumia.   

http://www.potehu.fi/
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Poikkipuoliasen alivedenkorkeuden nostamiseen liittyvää selvitystyötä jatketaan asiantuntijoiden 

kanssa. 

 

Muut varsinaisen toiminnan juoksevat kustannukset muodostuvat pääasiassa kokoustilan vuokrista 

ja posti-ja kopiointikuluista.  

 

PoTeHu tekee yhteistyötä Vesy ry:n kanssa mm maatalouden päästöjen ja vedenlaadun 

seurannassa.  

 

Vihdin kunta on tukenut yhdistyksen toimintaa vuosittain avustuksella (vuonna 2015 €3500) ja 

yhdistys toivoo kunnan suhtautuvan positiivisesti yhdistyksen avustushakemukseen myös vuonna 

2016. Samoin toivomme, että Keravan Seurakunta tukee yhdistyksen toimintaa myös tulevina 

vuosina.   

 

Varsinaisen toiminnan tulokseksi ennen investointiluontoisia menoja muodostuu näin ollen 

€195,45. 

 

Hankkeet 

 

Järvien kunnostustoimepiteet perustuvat johtokunnan Juhani Niinimäellä teettämään 

kunnostussuunnitelmaan priorisoituina rahoitusmahdollisuuksien mukaan. 

 

Suomeen saatiin jälleen kunnon talvi ja pakkaset, mikä mahdollistaa pitkään suunnitellun PoTeHu:n 

ensimmäisen kosteikon rakentamisen. Uudenmaan ELY-keskukselta on haettu avustus Pitkäniitun 

kosteikon rakentamiseen. Toimintasuunnitelmaa kirjoitettaessa ELY ei vielä ole ilmoittanut 

päätöksistä, mutta kosteikon rakentamista on jo pohjustettu tamppaamalla alue, jotta edistetään 

roudan ulottumista mahdollisimman syvälle. Toivomme ELY:n suhtautuvan myönteisesti 

avustushakemukseemme samoin kuin Vihdin kunnan jatkavan yhdistyksen toiminnan tukemista. 

 

Nuottauksen osalta kunnostussuunnitelma suosittelee kolmen vuoden kiertoa, jolloin 

Poikkipuoliainen nuotataan kahtena peräkkäisenä vuotena ja Tervalampi ja Huhmari välivuotena. 

Johtokunta päätti kuitenkin jatkaa Poikkipuoliaisen nuottausta vielä syksyllä 2016. 

 

 

3. Jäsenmaksun suuruus 
 

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

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

 

 

Ojakkala 4.2.2016 

Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarijärven vesiensuojeluyhdistys ry 

Johtokunta 


