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Taustaa
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1.Haminankylän Vesistönsuojeluyhdistys ry
• Perustettu v. 1974
• Niittovene ja vuosittaiset niitot
• Mukana suunnitelmien laadinnassa
• Parhaimmillaan 160 jäsentä. 
• Toiminta hiipui vähitellen, lepotilassa n. 10 v
• Lakkautettiin v 2017

2. Mommilanjärven soutelu ry
• 1. Tapahtuma 1988, viimeisin 30. kerta 2019
• Virallisesti perustettu 1991
• Parhaimmillaan 1300 osallistujaa
• Useana kesänä neljä palkattua nuorta 
• Jatkoi Vesistönsuojeluyhdistyksen toimintaa

3. Pro Mommilanjärvi ry
• Jatkaa vesistönsuojelutyötä
• Järjestäytynyt 2020 



Tehtyjä toimenpiteitä
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1. Ylimääräinen yhdistyskokous syksy 2020
• Valittu uusi hallitus
• Laadittu sääntömuutos
• Päätetty strategia
• Toimintasuunnitelma ja talousarvio 

2. Hankehakemus
3. Vanajavesikeskuksen toimenpiteet

• Ansionjärven FRESHABIT LIFE hanke
• Eroosio- ja kasvillisuuskartoitus
• Teuronjoen suun ruoppaus käynnistymässä
• LÄMMIN KIITOS 



Miltä haluamme alueen vesistöjen 
näyttävän tulevaisuudessa? 
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Yhdistyksen arvot, missio ja 
visio 1/3

Arvot (kertovat yhdistyksemme 
toimintaperiaatteet): 

• Ympäristön viihtyisyys

• Toisista välittäminen 

• Yhteistyöhalukkuus ja yhdessä 
tekeminen 

• Avoin tiedottaminen
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Yhdistyksen arvot, missio ja visio 2/3

Missio on (kertoo, miksi yhdistyk-
semme on olemassa, eli mikä on 
toimintamme perimmäinen tarkoitus):

• Toimintamme pyrkii hyvään ja 
virkistävään ympäristöön ja 
ylläpitää sekä kasvattaa yhteisen ja 
oman omaisuutemme arvoa.
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Yhdistyksen arvot, missio 
ja visio 3/3

Visio (visio kertoo, mihin suuntaan haluamme kulkea):

• Toimialueemme vesistöt ja ympäristömme säilyvät virkistävinä ja 
monimuotoisina tuleville sukupolville 

• Tähän päästään avoimella ja kaikki toimialueella asuvat vakituiset 
asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat mukaan ottavalla innostuksella, 
valistuksella ja tiedotuksella koskien seuraavia asioita:

• kiinnostuksen ja oman tietämyksen lisäämistä vesiensuojeluun,  

• ylläpitämällä ja kehittämällä vesistöjen tilan seurantaa ja 
kunnostamista, 

• keräämällä varoja ja osallistumalla itse omien edellytysten 
puitteissa kunnostustoimenpiteisiin, 

• seuraamalla aktiivisesti toimialueemme vesistö- ja ympäristöalueen 
kehittämiseen liittyviä suunnitelmia ja vaikuttamalla niihin 
yhdistyksemme arvojen mukaisesti.   2021203 MJ 8



Valittu hallitus 1.9.2020

Hallitus 
• Puh.johtaja Seppo  Mattheiszen
• Varapuheenjohtaja Heikki Mäkinen
• Sihteeri Markku Juhola
• Tiedotus Anu Lindberg
• Harri Tonteri

• Hallituksen ulkopuolinen rahastonhoitaja Jukka Juhola 

• Varajäsenet kaksi henkilöä
• Elina Piki ja Roni Engström
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Keskeisimmät sääntömuutokset 1/5
Nimen muutos ja logo

Mallina käytetty Pro Hauhonselkä PRH:n hyväksymiä sääntöjä

• Vanha nimi
• Mommilanjärven soutelu ry

• Uusi nimi
• Pro Mommilanjärvi ry.

• Logon muutos
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Keskeisimmät sääntömuutokset 2/5
Toimialueen muutos

• Vanha 
• toimialue Hausjärvi, Hämeenlinna, Hämeenkoski, Kärkölä

• Uusi 
• Mommilan- ja Ansionjärvi sekä näiden valuma-alueet 

Hausjärvellä 
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Keskeisimmät sääntömuutokset 3/5
Jäsenet

•Vanha
• Varsinaiset jäsenet oikeuskelpoiset yhteisöt

• Kannatusjäsenet oikeuskelpoiset yhteisöt ja yksityiset henkilöt

•Uusi
• Varsinaisena jäsenenä on yksityinen henkilö

• Kannatusjäsenenä voi olla yksityinen henkilö, kunta, rekisteröity 
yhdistys tai oikeuskelpoinen yritys tai yhteisö. 

2021203 MJ 12



Keskeisimmät sääntömuutokset 4/5
Tilikausi

• Vanha
• Kalenterivuosi

• Yhdistyskokous maaliskuun loppuun mennessä

• Uusi
• Vuoden mittainen ja alkaa 1.4. ja päättyy 31.3.

• Yhdistyskokous heinäkuun loppuun mennessä
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Keskeisimmät sääntömuutokset 5/5
Osallistumismahdollisuudet kokouksiin

• Vanha
• Ei mainintaa mahdollisuudesta osallistua etäyhteydellä

• Uusi
• Yhdistyksen varsinaisiin ja ylimääräisiin kokouksiin voidaan osallistua 

etäyhteydellä. 

• Myös hallituksen kokouksiin voi osallistua myös etänä ja ne voidaan pitää 
täysin sähköisesti.
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Hanke 1/2

• Haettu avustusta Emo ry:ltä syksyllä 2020

• Hanke jakautuu seuraaviin osioihin:  
• Kesäaikaiset vesikasvillisuuden niitot 

• Talviaikaisten niittomahdollisuuksien selvittäminen ja toteuttaminen 

• Niittojätteen hyödyntämisen selvittäminen ja toteuttaminen

• Ranta-alueen niitto- ja vieraslajien torjuntatalkoot 

• Ympäristökasvatukselliset tapahtumat ja leirit
• Hausjärven yläasteen ja lukion oppilaille ympäristöpäivä yhdessä Vanajavesisäätiön ja 

koulun kanssa

• Partiolaisten Puuha-Marien kesäleirit
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Hankkeen tavoitteet 2/2

• Järvimaiseman kohentuminen ja virkistyskäyttömahdollisuuksien parantuminen

• Veden vaihtuvuuden parantuminen niitoilla 

• Vesialueen umpeenkasvun estäminen ja kasvattaminen
• Seurauksena linnuston elinolosuhteet paranevat

• Helpotetaan vesistön virkistyskäyttöä ja liikennettä 

• Kesä- ja talviniittojätteen selvittäminen hyödynnettäväksi raaka-aineeksi
• Joko paikallisten toimijoiden voimin tai osana laajempaa, alueen ulkopuolista prosessia.

• Toimijoiden sosiaalisen pääoman kasvattaminen 
• Seurauksena laajemminkin vesienhoidon toimenpiteiden toteuttamismahdollisuuksien 

kasvattamista

• Oman tietämyksen kasvattaminen ja innostaminen vesiensuojelutyöhön     
• Rantojen omistajat, kesäasukkaat, nuoret  
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