
 

Pro Höytiäinen ry 

Toimintakertomus vuodelta 2015  

 

 

YLEISTÄ 

 
Pro Höytiäinen ry rekisteröitiin 07.10.2014. ja sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on parantaa 
Höytiäisen vesistöalueen vesi- ja ranta-alueiden kelpoisuutta asumiseen, virkistykseen ja muuhun käyttöön, 
sekä edistää ja kehittää alueiden käyttöä tavalla joka ottaa huomioon alueen ekologiset tarpeet ja säästää 
ympäristöä.  
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tutkii ja selvittää vesistöalueen tilaa, sekä siihen vaikuttavia tekijöitä; 
neuvoo ja opastaa valuma-alueen asukkaita, vesistönkäyttäjiä ja elinkeinonharjoittajia vähentämään järveen 
kohdistuvaa kuormitusta. Yhdistys toteuttaa hankkeita joilla järven tilaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia 
parannetaan.   
 
 
HALLINTO  
 
Yhdistyksen perustamiskokouksessa 4.9.2014 valittiin yhdistyksen hallitus toimikaudeksi 4.9.2014 - 
31.12.2016.  
 
Hallituksen kokoonpanoon tuli vuoden 2015 mittaan muutoksia: 4.4.2015 puheenjohtaja Timo Tuononen 
ilmoitti eroavansa hallituksesta. Puheenjohtajana toimi kevätkokoukseen asti yhdistyksen varapuheenjohtaja 
Heikki Kukkonen. Kevätkokouksessaan 29.4.2015 yhdistys valitsi puheenjohtajaksi hallituksen jäsenen, Kirsi 
Karhion. Elsi Kauppisen ollessa estynyt elokuusta 2015 on Kirsi Karhio toiminut myös sihteeri-
rahastonhoitajana muun hallituksen avustuksella.  
 
Syyskokouksessa 25.11.2015 yhdistys täydensi hallitustaan ja valituksi tuli Matti Pihlatie Kontiolahdelta.  
 
Hallituksessa toimivat 2015:  
 
Puheenjohtajana  

 Timo Tuononen, Juva, 4.4.2015 asti;  

 Heikki Kukkonen, Polvijärvi/Helsinki, 4.4. - 29.4. 

 Kirsi Karhio, Polvijärvi, 29.4.2015 -> 
Jäseninä:  

 Tuija Jormanainen, Kontiolahti   

 Elsi Kauppinen, Lieksa 

 Heikki Kukkonen, Polvijärvi/Helsinki (vpj).    

 Ari Lappalainen, Kontiolahti  

 Seppo Lavikainen Polvijärvi  

 Matti Mäntynen, Kontiolahti  

 Matti Pihlatie 25.11. ->  
 
Toiminnantarkastajina olivat Heimo Koskela ja Marja-Leena Pihlatie Kontiolahdelta  
 
 
 



 

 

 2 

2 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 
 
Kokoukset 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 29.4.2015 Kontiolahden kotiseutukeskuksessa. 
Kevätkokouksen yhteydessä valokuvaaja Matti Pihlatie ja dosentti Heikki Vesajoki esittelivät Höytiäistä sanoin 
ja kuvin. Kokouksen toive oli saada esityksestä uusinta, jolloin se tavoittaisi suuremman yleisön ja myös 
Höytiäisen kesä-asukkaita.     
  
Syyskokous 25.11.2015 oli Lehmon Nuorisoseurantalolla ja sen alussa ELY -keskuksen vesistöasiantuntija Miia 
Savolainen kertoi Höytiäisen veden laadun seurantahistoriasta sekä kesän 2015 havainnoinnin ja mittausten 
tuloksista. Toimintasuunnitelma 2016 -> ” Höytiäinen tarvitsee ystäviä” vahvistettiin.  
 
Hallitus kokoontui toimikauden aikana kahdeksan kertaa.  
 
Yhdistyksen jäsenet 
 
Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 70 jäsentä, joista kolme yhteisöjäseniä.  Jäsenmäärä tuplaantui 
ensimmäisestä vuodesta – uusia jäseniä liittyi 38, joista yksi yhteisöjäsen.   
 
 
TALOUS 
 
Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin. Alun toimintaa - ilmoittelua, vuosikokousten tila- ja tarjoilukuluja 
sekä verkostoitumista ja perehtymistä - on rahoitettu jäsenmaksuilla. Hallitus on toiminut talkoilla eikä siis ole 
nostanut kokouspalkkioita, ei myöskään kokoustamisesta koituvia matka- eikä tarjoilukuluja.   
    
Yhdistyksen tilillä oli 31.12.2015 varoja 2456,78e, joista 1500e kohdistettavaksi logon suunnitteluun.   
Tarkemmat tilitiedot yhdistyksen tilinpäätöksessä vuodelta 2015.  
 
Sääntöjen mukaisiin tilinkäyttö- ja nimenkirjoitusoikeuksiin tehtiin puheenjohtajavaihdoksen myötä tarvittavat 
muutokset: Timo Tuononen lakkautti tilinkäyttö- ja nimenkirjoitusoikeutensa, vastaavasti Kirsi Karhio haki em. 
oikeudet.      
 
 
TOIMINTA 
 
Kannanotot, kirjeenvaihto, vetoomukset  
 
Vuoksen vesienhoitosuunnitelman 2016-2021 ja sitä täydentävän  toimenpideohjelman kommentointi oli 
avoinna 31.3. 2015 saakka.  Hallituksen jäsenet Kirsi Karhio ja Elsi Kauppinen jättivät määräaikaan mennessä 
kommenttinsa. Kommentin keskeisimpänä sisältönä oli huoli järven tilasta ja etenkin järven käsittelemisestä 
yhtenä kokonaisuutena. Järvikohtaisen tarkastelun katsottiin vääristävän Höytiäisen kaltaisen monimuotoisen 
ja vaihtelevien olosuhteiden vesistön kohdalla tilannekuvan ja vaikuttaa kunnostuksiin ja edelleen järven 
tilaan. Siksi toivottiin kattavaa seurantaa, järven "pilkkomista" seuranta-alueisiin ja myös tarjottiin yhteistyötä 
ts.ilmaistiin yhdistyksen olemassaolon järven etua ja hyvinvointia ajavana tahona.  
 
Kesäkuussa otettiin kirjeitse yhteyttä kalastusta ja kalastoa hoitaviin tahoihin - osakaskuntiin ja 
ammattikalastajien, SVK:n,  P-K:n ELY-keskuksen  ja Metsähallituksen  edustajiin sekä  kalastuksenvalvojiin 
Höytiäisellä -  tarkoituksena muistuttaa järviyhdistyksestä,  esitellä sen tavoitteita ja toimintaa, tarjota 
näkemystenvaihtoa, etsiä yhteistyön paikkoja ja toivottaa tervetulleeksi mukaan yhdistykseen. 
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Elokuussa hallitus jätti Kontiolahden kunnan sivistystoimelle ja vapaa-aikalautakunnalle vetoomuksen, jossa 
toivoi kunnan tukevan Varparannan leirikeskuksen kehittämistyötä mm. ”kanoottitalkoilla”. 
 
Lokakuussa puheenjohtaja kokosi palauteanalyysin SYKE:lle koskien mittalaitekokeilua.  
 
 
Koulutukset, briiffit   
 
 29.4. 2015 Kirsi Karhio ja Elsi Kauppinen ELY -palaverissa Höytiäisen tilan seurannasta .   
 
Toukokuussa 20.5. yhdistys järjesti yhteistyössä ELY -keskuksen kanssa kurssitusta leväseurantaan ja 
näkösyvyyshavainnointiin. Osallistujia oli 7 ja vapaaehtoisten havainnointirinkiin lähti mukaan saman verran. 
Ajankohta ei sopinut kaikille halukkaille, mutta toiseen koulutukseen ei kevään aikana löytynyt sopivaa 
ajankohtaa.  
 
9.-11.6. puheenjohtaja osallistui Vesienkunnostusverkoston valtakunnalliseen vuosiseminaariin Raumalla.  
 
29.6. hallitus sai briiffin Höytiäisen kunnostustarpeista ja -mahdollisuuksista ELY -keskuksen Tiina Käeltä.  
 
27.8. puheenjohtaja osallistui lomapaikkakunnan naapurissa, Säkylässä pidettävään 
Maaseutututkijatapaamiseen. Päivien teema oli ”Maaseutu markkinoilla” ja pj osallistui maaseudun uudelleen 
brändäämistä käsittelevään pienryhmään.   
 
16.-17.9. puheenjohtaja osallistui Saaristomeren tutkimuslaitoksessa Seilissä pidettävään Suomen 
ympäristökeskuksen (SYKE) työpajaan ”Uudet menetelmät vesistöjen seurannassa”. 
 
22.-23.9. puheenjohtaja osallistui Metsätalouden vesiensuojelupäiville Kolilla ja maastossa. Teemana oli 
metsätalous ja pienvedet.  
  
27.10. puheenjohtaja osallistui SYKEn tilaisuuteen lintuvesien ja kosteikkojen hoidon, kunnostuksen ja 
tutkimuksen haasteista.  
 
Tilaisuuksien anti oli korkeatasoisten asiasisältöjen lisäksi erityisesti verkostoitumisessa. Kaksi eri tilaisuuksia 
yhdistävää ja samalla yhdistyksen toimintaa motivoivaa havaintoa oli viranomaisten toistuva puhe 
kansalaistoimijoiden tarpeellisuudesta resurssien vähetessä ja se, ettei Höytiäistä juuri tunneta.  
 
 
Em. maakunnan ulkopuolisten tilaisuuksien matkat, majoitukset ja osallistumisen sekä maakunnassa 
majoitusta tai osallistumismaksuja edellyttävät tilaisuudet korvattiin yhdistyksen toimesta tapauskohtaisesti  
päättäen. Muu osallistuminen maakunnassa on tapahtunut puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten omalla 
kustannuksella.   
 
 
Kutsutilaisuudet, yhteistyöpalaverit, hankepalaverit   
 
 
29.4.2015 yhdistyksen kevätkokouksessa Matti Pihlatien ja Heikki Vesajoen esitys Höytiäisestä sanoin ja kuvin. 
Takatalvi ja vaikea ajokeli yllättivät - osallistujia oli vain 17 ja kokous päättikin esityksen uusinnasta kesän 
mittaan.  
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Pihlatie ja Vesajoki uusivat esityksensä 24.7. Polvijärvipäivillä ja Polvijärven koulun auditoriossa olikin puhujien 
lisäksi 122 kuulijaa nauttimassa esityksestä ”Höytiäinen - järvi vailla vertaa”. Samassa yhteydessä Heikki 
Kukkonen esitteli Höytiäisen laskuun liittyvän kuriositeetin ”Kenen kanava?”.  
 
11.-12.6. Huhmarissa järjestettiin valtakunnalliset ympäristöviranomaisten kesäpäivät, jonne Pro Höytiäiseltä 
oli pyydetty puheenvuoro. Elsi Kauppinen esitteli Pro Höytiäisen tavoitteita ja toimintaa.   
 
30.6. puheenjohtaja vieraili Varparannan leirikeskuksessa kertomassa Pro Höytiäisestä ja suunnittelemassa 
yhteistyötä. Kyläyhdistys liittyi jäseneksi, samoin muutama yksityishenkilö.   
 
Yhdistys ilmoittautui SYKE:n liikkuvan havainnoitsijan mittalaiteprojektiin ja järviyhdistyksen vapaaehtoiset 
saivat 3.8. Ilosaaressa opastusta mittalaitteen ja mobiilisovelluksen käyttöön sekä laitteet kolme viikkoa 
kestävään mittaussessioon.  Projektin aikana Höytiäisestä otettiin myös vesinäytteitä analysoitaviksi SYKE:n 
kustannuksella. 
   
3.8. SYKE:ltä saatu kansalaisten mittausreppu otettiin käyttöön Varparannalla. Muut 2 reppua Kunnasniemen 
kyläseuralla ja Pro Höytiäisellä.  
 
3.8. Pesimärauhapalaveri Kerubissa.  
 
10.9. Katinsaaret -katselmus. Yhdistyksen aktiivit esittelivät puheenjohtajalle Katinsalmen umpeenkasvua, 
vuosikymmeniä kestäneen niiton, perkauksen, imuruoppauksen tuloksia ja kunnostuskohteita.    
 
30.9. yhdistyksen ja hallituksen jäseniä Kontiolahden luonnonystävien kutsumana Lautsan 
keskustelutilaisuudessa Kontiorannan kaavasuunnitelmista.  
 
8.10. jättipalsami pois luonnosta -tilaisuus Kontiolahdella, kukaan hallituksesta ei päässyt mukaan, mutta 
kuulolla ollaan vieraslajien suhteen.  
  
13.10. puheenjohtaja palaverissa ELY:n ja Otson kanssa. ELY otti kopin yleisuunnitelman laatimiseksi valuma-
alueen jokiin, hallituksen esityksen mukaisesti ensisijaisesti Rauanjokeen. Myös rantapeltojen ravinnekuorman 
hallinta työlistalle.     
 
25.11. Syyskokouksen yhteydessä ELY:n vesistöasiantuntija Miia Savolainen esitteli veden laadun 
mittaushistoriaa Höytiäisellä, tuloksia ja niiden tulkintaa. Kokous vahvisti toimintasuunnitelman ja budjetin 
vuodelle 2016. Kokouksessa myös todettiin vastuuvapaus koskien vuoden 2014 tilinpäätöstä.   
 
15.12. ELYn sidosryhmätilaisuus Ortodoksisen Kulttuurikeskuksen Eliaksessa. Teemana kansalaistoiminta.    
 
 
 
Hankehaut: 
 
31.3. Olvi-säätiöltä haettiin rahoitusta Pro Höytiäinen ry:n tiedotus- ja viestintämateriaalin suunniteluun.  Olvi-
säätiö myönsi Pro Höytiäiselle 1500 e ja hallitus käynnisti logon suunnittelun. 
 
Viestintä- hankkeesta laaditaan uutta hakemusta toiseen kanavaan, mm. nettisivujen rakentamiseksi.  
Hankkeiden laatiminen ja rahoittajaneuvottelut on aloitettu myös toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen 
ts. toiminnanjohtajan palkkaamiseksi sekä luotojen pesimärauhan turvaamiseksi.  
 
Muiden toimijoiden järveen liittyvien hankkeiden kommentointia. 
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TIEDOTTAMINEN 
 
Ulkoinen tiedottaminen 
Pro Höytiäinen ry lähestyi toimintakauden aikana 21 osakaskuntaa tms. kertoen tavoitteistaan ja 
toiminnastaan ja halustaan yhteistyöhön.  
 
Yhdistys oli mukana erilaisissa tilaisuuksissa, joissa oli mahdollista kertoa yhdistyksestä ja sen toiminnasta sekä 
neuvotteli useiden toimintansa kannalta tärkeiden palveluntuottajien yms. kanssa.     
 
Nettisivujen puuttuessa on tiedottamista hoidettu perinteisemmin mm. viemällä kuntakeskusten keskeisille 
ilmoitustauluille, kyliin ja rantojen venevalkamiin laminoidut ilmoitukset, joissa tietoa yhdistyksen tavoitteista 
ja kutsu liittyä mukaan.       
 
Mediayhteistyö on ollut positiivista, näkyvyyttä on saatu ja lähes kaikki tiedotteet on julkaistu.  
 
Seuraavat Höytiäistä ja Pro Höytiäistä koskevat jutut, haastattelut, vieraskynät on julkaistu toimintavuonna 
2015:  
 

5.2.2015 OkuSeutu  
Pro Höytiäinen - poijuja karikoille, jos rahoitus järjestyy  
Nettisivut järviyhdistyksen lähin tavoite.  
 
25.5.2015 VerkkoKarjalainen 
Höytiäiselle vapaaehtoisten havainnointiverkosto - "Hyvä alku"  

  
28.5. 2015 OkuSeutu Kesälehti  - Teema /  Ari Lappalainen   
Pro Höytiäinen vaalii ainutkertaista järveä  
 
28.5. 2015 Pielisjokiseutu:  
Kerro havaintosi Höytiäisestä  
 
1.6. 2015 OkuSeutu 
Höytiäiselle vapaaehtoisten havainnointiverkosto   
 
18.6.2015 Vaarojen Sanomat – Vieraskynä /Ari Lappalainen   
Pro Höytiäinen vaalii ainutkertaista järveä   
 
Kesä 2015: Kontiolahti Uutiset, kuntatiedote kaikkiin kotitalouksiin:  
Pro Höytiäinen vaalii ainutkertaista järveä  / Ari Lappalainen   
 
23.7. 2015 Pielisjokiseutu – Lukijan kynästä  
Positiivista imagoa pienellä rahalla (Anne Romppanen)  
 
25.7. 2015 Karjalainen:  
Höytiäinen muuttuu koko ajan. Polvijärvi-päivät: Jääkausi, järvenlasku ja trombi ovat luoneet 
Höytiäisen ainutlaatuisen järviluonnon   
 
30.7. 2015 OkuSeutu 
Kirsi Karhio näkee Pro Höytiäisen koordinoijan roolissa. Järvi yhdistää, ei erota.  
 
30.7. 2015 OkuSeutu 
Höytiäis-info kokosi runsaan yleisön. Järvi vailla vertaa.  
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30.7. 2015 Vaarojen Sanomat  
Höytiäinen – järvi vailla vertaa  
 
4.8. 2015 Karjalainen 
Järvien tilasta kerätään tietoa. Vesistöt: mobiilisovellus apuna mittauksessa.   
 
6.8. Pielisjokiseutu  
Mittausreput kylien käyttöön 
 
10.8. Verkko Karjalainen  
Pro Höytiäinen esittää ”kanoottitalkoita” Kontiolahden kunnalle  

 
13.8. 2015 OkuSeutu 
Höytiäisen veden laatu kansalaisten syyniin.  
Pro Höytiäinen vetoaa   
 
13.8. Pielisjokiseutu  
Pro Höytiäinen vetosi kyläyhdistyksen puolesta  
 
27.11.2015 Karjalainen  
Pro Höytiäinen täydensi hallitusta  
 
3.12.2015  Pielisjokiseutu:  
Pro Höytiäinen kasvattaa havainnointiverkostoaan.  
 
23.12.2015  OkuSeutu – Tällä viikolla / Kirsi Karhio 
Verkostojen taika  
 
30.12.2015 Vaarojen Sanomat – Vieraskynä / Kirsi Karhio  
Verkostojen taika  
 
 

Paikallislehtien kanssa toimitaan erityisen hyvässä yhteistyössä, samat yhdistyksen itsensä tuottamat jutut 
julkaistaan kaikissa kolmessa lehdessä ja toimittajat hoitavat ne toisilleen, osin hyödyntävät keskenään myös 
toimitustensa juttuja.  
 
 
Sisäinen tiedottaminen 
 
Sisäinen tiedottaminen hallituksen jäsenten kesken – kokouskutsut ja tilannekatsaukset – on hoidettu pääosin 
sähköpostitse. Lähes kuukausittainen hallituksen kokoontuminen on mahdollistanut myös suullisen tiedon 
vaihdon. Kokousmuistiot laaditaan informatiivisiksi, jotta keskustelut ja päätökset välittyvät myös kokouksiin 
estyneille. 
    
Toiminnasta ja ajankohtaisuuksista tiedottaminen jäsenistölle tapahtuu jäsenkirjeen kautta.  85 % jäsenistöstä 
on sähköpostin tavoitettavissa, 15 % saa jäsentiedotteen perinteisenä paperipostina. Vuoden 2015 aikana 
tuotettiin 7 jäsenkirjettä. 
    
Tiedonvaihto on toiminut myös toiseen suuntaan: yhdistyksen jäsenet ovat olleet aktiivisia mm. kertoessaan 
kalaston tilasta ja levähavainnoista. Ympäristörikoksiin viittaavia ilmoituksia on myös saatu ja niissä on ohjattu 
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ottamaan yhteyttä tehtäviä hoitaviin viranomaisiin. Myös ideoita toiminnan kehittämiseksi on saatu jonkin 
verran ja oman osaamisen, osallistumismahdollisuuksien tahi järvisuhteen esittelyjä.     
 
 
 
LOPUKSI 
 
Pro Höytiäinen ry:n toimintakausi 1.1.2015–31.12.2015 oli muutoksia hallituksessa, verkostoitumista ja uuden 
oppimista sekä aktiivista ideointi- ja suunnittelutyötä. 
 
 
Pro Höytiäinen ry – laajempi kuin järvi  

 
 
 
 

Lehmossa 23.2.2015    
 
 

 Pro Höytiäinen ry:n  hallitus   


