VALAJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS r.y.
TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 2019- 31.12. 2019
Jätehuolto
Jätteiden keräily järjestetään neljässä eri pisteessä järven teiden varsille. Jäteastiat ovat käytössä
27.4. 2018 - 15.10.2018 välisenä aikana. Kesä – heinä – elokuun aikana tyhjennykset tehdään kerran
viikossa, muuna aikana joka toinen viikko.
Talvitoiminnat 2019
Suojeluyhdistys ylläpitää hiihtoladut ja retkiluisteluradan Valajärven jäällä talven 2019 aikana lumitilanteesta riippuen.
Yhdistyksen nettisivut
Yhdistyksen nettisivujen sisältöä kehitetään vuoden aikana. Yhdistyksen Facebook ryhmän toimintaa
kehitetään. Facebook- ryhmässä on noin 60 aktiivista käyttäjää.
Vähikkälän Väljämä
Vähikkälän Väljämän kanssa järjestetään yhteistyössä kesäkauden kyläkonsertti.
Vesiensuojelutoiminta
Metsäkeskuksen kanssa on neuvoteltu talvella 2019 seuraava toteutussuunnitelma Valajärven
metsäojien virtaaman hidastamiseksi:
 Vuonna 2019 tehdään suunnitelma pohjapatojen rakentamiseksi neljään ojaan: Mustinsuon oja,
Ratalahden oja, Kotakalliontien ojat, Niinisalonsuon oja
 Vuonna 2020 toteutetaan patorakentamiset yllä mainittuihin ojiin
 Näiden hankkeiden rahoitus tehdään valtion metsänparannusrahoista
Metsäkeskuksen hankkeen ulkopuolelle jäävien metsäojien pohjapatojen rakentaminen
 ELY-keskukselta on saatu noin 1 600 € rahoitus kolmeen paikkaan tehtävien
pohjapatojen rakentamiseen: Kotakalliontien alueen kaksi ojaa sekä Niinisalonsuon ojassa
olevan pohjapadon pidentäminen
Koeverkkokalastus heinäkuussa 2019
 Hämeen kalatalousalue toteuttaa
heinäkuussa 2019
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Imuruoppaus
 Yhdistys on hakenut rahoitusta ELY-keskukselta Valajärven valittujen alueiden imuruoppausta
varten. Rahoituspäätös saataneen kesän 2019 aikana, jonka jälkeen voitaneen käynnistää
imuruoppauksen suunnittelu.
Yhdistys osallistuu aktiivisesti alueen luonnonsuojelua ja pohjavesiasioita koskevaan keskusteluun
Vähikkälän Väljämän kanssa.
Yhdistys osallistuu selvityksiin kaislojen niitosta järven alueella ja osallistuu niittokustannuksiin erillisellä päätöksellä.
Kalastusasiat
Suojeluyhdistys toimii aktiivisena keskustelijana järven alueen kalastuskuntien yhdistämisessä.
Yhdistämishanke on kalastusviranomaisten valmistelussa.

Muikkubileet 2019
Muikkubileet suunnitellaan toteutettavaksi kyläkonsertin muodossa ilman ruokatarjoilua.
Keskustellaan Vähikkälän Väljämän kanssa ruokatarjoilun uudesta ratkaisusta.
Kirkkovene
Veneen käyttöä omalla järvellä aktivoidaan kesän aikana.
Jäsenmaksu 2019
Yhdistyksen budjetti on laadittu seuravilla olettamuksilla: jäsenmaksu 30 € ja jätemaksu 55 €.

Valajärven Suojeluyhdistys ry.
Talousarvio 1.1.2019 – 31.12.2019
Kulut
Posti-, pankki- ja kokouskulut
Jätteiden keräys
Jätelavat
Kaislojen niitto
Koeverkkokalastus
Pohjapatojen rakentaminen
Kyläkonsertti
Kirkkoveneen kulut
Nettisivujen ylläpito

Kulut yhteensä

700
5 400
2 500
500
3 000
1 600
500
200
50

14 450

Tuotot
Jäsenmaksut
Jätemaksut
Ely-keskus, pohjapatojen
rakentaminen

Tuotot yhteensä
Tilikauden alijäämä

4 200
6 600
1 600

11 400
3 050

