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VÄSTANFJRÄDS VIKAR –VÄSTANFJÄRDIN LAHDET 

 
Verksamhetsplan för år 2010 
 

Allmänt 
Den allmännyttiga föreningens syfte är att främja miljövård med betoning på 
vattendrag och havsvikar i sin hemort. 
Föreningen fullföljer sitt syfte genom att samla intressenter och genom att  

- ordna utfärder, miljökampanjer, diskussioner, kurser och fester 
- bedriva forsknings- informations- och publikationsverksamhet 
- rikta initiativ till olika myndigheter 
- ge utlåtanden och bevaka planläggning och planering i de sektorer 

föreningen främjar 
- samarbeta med andra motsvarande organisationer 

 

Föreningen stöder sin verksamhet genom att uppbära medlemsavgifter, ordna olika 
nöjesevenemang, idka försäljning av medlemsprodukter i liten skala, ansöka om 
bidrag samt ta emot donationer. 
Föreningen kan äga fast egendom samt lösöre. 
 
Medlemmar 
Föreningen satsar på att hålla medlemsantalet under året. Medlemsbrev skickas ut 
på våren och hösten. Styrelsen upprätthåller kontakten till viklagen och stöder dem i 
deras arbete 
 
Åtgärder 
Föreningen strävar till att genomföra åtgärder i vikarna och på tillrinningsområden 
enligt åtgärdsprogrammet. Föreningen undersöker möjligheter till finansiering för 
åtgärderna via Leader programmet för icke-produktiva investeringar och 
specialmiljöstöd. Föreningen fortsätter samarbeta med WWF:s våtmarksprojekt. 
 
Vassklippning 
Föreningen hyr ut DORO-vassklipparen. Ifall viklagen eller privatpersoner är 
intresserade av mer omfattande klippning kan föreningen koordinera detta. 
Föreningen har dock inte möjlighet att finansiera allmän klippning. Möjligheten att 
utnyttja vassen som energi utreds vidare tillsammans med kommunens 
energiprojekt. 
 
Semiarier och studiebesök 
Föreningen ordnar i samband med vår- och höstmöte seminarium om något aktuellt 
tema. Studiebesök kan också ordnas vid behov. Under forneldarnas natt ordnas 
någon form av jippo. 
 
Sammarbete 
Föreningen samarbetar med andra organisationer och föreningar. Samarbetsparter är 
bl.a. miljöcentralens vassprojket. Kontakten till vassföretagare Siim Sooster på Dagö 
upprätthålls också. 
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VÄSTANFJRÄDS VIKAR –VÄSTANFJÄRDIN LAHDET 

 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 
 

Yleistä 
Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää ympäristötyötä korostaen 
vesistöjä ja merenlahtia kotikunnassa. 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää kiinnostuneita: 

- järjestämällä retkiä, ympäristökampanjoita, keskustelutilaisuuksia, 
kursseja tapahtumia sekä tekemällä yhteistyötä ympäristön 
hyväksi 

- harjoittaa tutkimus-, tiedotus- sekä julkaisutoimintaa 
- kohdistaa aloitteita eri viranomaisille 
- antaa lausuntoja sekä valvoa yhdistyksen tavoitteita 

kaavoituksessa ja suunnittelussa 
- tekemällä yhteistyötä toisten samankaltaisten yhdistysten sekä 

organisaatioiden kanssa 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii jäsenmaksuja, järjestää erilaisia tapahtumia, 
harjoittaa pienimuotoista myyntiä, hakee tukea sekä ottaa vastaan lahjoituksia 
 

Yhdistys voi omistaa kiinteää omaisuutta sekä irtaimistoa 
 
Jäsenet 
Yhdistyksen tavoite on pitää jäsenmäärä muuttumattomana vuoden aikana.  
Keväällä ja syksyllä lähetetään jäsenille jäsenkirje ajankohtaisista asioista. Hallitus 
pitää yhteyttä lahtikuntiin ja tukee niiden toimintaa. 
 
Toimenpiteet 
Yhdistys pyrkii toteuttamaan toimenpiteitä lahdissa ja valuma-alueilla 
toimenpidesuunnitelmasta. Yhdistys selvittää mahdollisuuksia toimenpiteiden 
tukemiseen Leader ohjelman, ei tuotannolliset investointitukien sekä 
erityisympäristötukien kautta. Yhteistyö WWF:n kosteikkohankkeen kanssa jatkuu. 
. 
Rukoleikkaus 
Yhdistys vuokraa Doro-leikkaajaa. Jos lahtikunnat ja yksityishenkilöt ovat 
kiinnostuneita laajemmasta leikkaamisesta yhdistys voi auttaa järjestelyissä. 
Yhdistyksellä ei ole mahdollisuutta kustantaa yleistä leikkausta. 
Selvitys ruuon hyödyntämisestä energiana jatkuu. Yhdistys tekee yhteistyötä kunnan 
energiahankeen kanssa. 
 
Seminaarit ja opintomatkat 
Yhdistys järjestää kevät ja syyskokouksen yhteydessä ajankohtaisia seminaareja. 
Opintomatkaa voidaan tarvittaessa järjestää. Muinaistulien yönä järjestetään 
jonkinnäköistä tapahtumaa. 
 
Yhteistyö 
Yhdistys tekee yhteistyötä muiden järjestöjen ja yhdistysten kanssa. 
Yhteistyökumppaneita ovat mm ympäristökeskuksen Ruoko projketi. Yhteydet 
ruokoyrittäjään Siim Soosteriin Hiidenmaalla ylläpidetään. 


