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Toimintasuunnitelma 2020
Höytiäinen tarvitsee ystäviä -toimintasuunnitelma 2016 & -> on pidemmän aikavälin suunnitelma ja
hallituksen toiminnan taustalla edelleen vuonna 2020 (ks. visiot ja tavoitteet alla),
VISIO eli mitä mielessä kangastelee
•
•
•
•
•
•

Puhdas ja leväkukinnoista vapaa järvi
Järven ja sen valuma-alueen joissa on monipuolinen ja luontaisesti lisääntyvä kalakanta
Järvellä entistä monimuotoisempi linnusto
Vetovoimainen ja tunnettu vastuullisen järvimatkailun kohde, joka ammentaa kulttuurihistoriastaan
Rannoilla elinvoimaiset kunnat ja kylät
Pro Höytiäinen ry tunnustettu toimija ja yhteistyökumppani alueellaan ja valtakunnallisesti. Yhdistys
on verkottunut myös kansainvälisesti. Yhdistys edistää kestävän kehityksen arvoja

TAVOITTEET eli vaikuttamisen motiivit NYT ja TULEVAISUUDESSA
I
II
III
IV
V
VI
VII

Vedenlaatu ykkösluokkaa
Kalakanta tasapainoinen
Linnusto monipuolinen
Järvellä liikkuminen turvallista
Järven kestävä käyttö entistä monipuolisempaa
Järvi tunnetaan paremmin, siitä tiedetään enemmän
Pro Höytiäinen ry aktiivinen toimija ja rakentava kumppani työssä kestävän tulevaisuuden puolesta

Em. tavoitteet tullevat kaikki - käytettävissä olevien resurssien puitteissa - näkymään toiminnassa, joskin
painotus on kunnostuksissa ja kalakannoissa.
Vuoden 2019 aikana Höytiäisellä käynnistettiin vesistökunnostuksen pilottikohteiden kartoitus ja
suunnittelu, arvioitiin Höytiäiseen laskevien jokien potentiaalia vaelluskaloille ja aloitettiin
virtavesikunnostukset Rauanjoella. Suomen hallitus lisäsi talousarvioonsa 100 milj. euroa vuodelle 2020
käytettäväksi luonnon- ja vesistöjenhoitotöihin. Tätä taustaa vasten ja alkuun päästyämme toiminnan
painopisteet vuonna 2020 ovat edellisen vuoden tavoin kunnostuksissa: roskaretkiä jatketaan ja kehitetään
edelleen, virtavesikunnostuksia laajennetaan mahdollisuuksien mukaan ja pyritään vakiinnuttamaan
paikallisista seurantaryhmä kunnostetuille jokiosuuksille, vesistökunnostuksissa edetään mahdollisuuksien
mukaan kartoituksessa ja suunnittelussa olevien pilottikohteiden toteutuksiin ja edelleen uusien kohteiden
mobilisointiin. Myös laidunnusten mahdollisuudet saarissa ja rantakohteilla otetaan esiin.

Rakentavalla yhteistyöllä ja kumppanuudella kohti kunnostuksia ja kestävää käyttöä
Järvellä ja järveen liittyen on lukuisia toimijoita, joiden välille on virinnyt konkreettisten kohteiden myötä
myös yhteistyö. Yhdistys jatkaa verkostoitumista ja yhteistyön rakentamista järveen ja sen ympäristöön
liittyvien tahojen kanssa edelleen haluttujen toimenpiteiden mahdollistamiseksi.

Vesistönkunnostustomia tarvitaan Höytiäisen veden laadun parantamiseksi järven pohjoisosaan. Työt on
aloitettu kolmen pilottikohteen kartoituksella ja suunnittelulla. Toteutukseen pyritään saamaan tarvittavat
resurssit ja hyvä yhteisymmärrys vesi- ja maa-alueiden omistajien kanssa. Pilottien toteutukset tarjoavat
esimerkin kunnostuksista ja niiden vaikutuksista veden laatuun ja toimivat viestinä kunnostuskohteiden
mobilisoinnissa edelleen.
Virtavesikunnostukset aloitettiin Rauanjoella syksyllä 2019. Teeman ympärille järjestetään tilaisuus, jossa
jaetaan tietoa virtavesikunnostuksista, kunnostetaan ennalta sovittu kohde ja luodaan asiasta kiinnostunut
tiimi edistämään Höytiäiseen laskevien jokien kunnostuksia ja tekemään tärkeää seurantatyötä, maa- ja
vesialueiden omistajien suostumuksella. Hyvin alkanutta yhteistyötä WWF:n ja K-ryhmän kanssa pyritään
jatkamaan heidän hankkeisiinsa soveltuvilla alueilla.
Havainnointiverkoston työtä veden laadun seurannassa tuetaan tarpeiden mukaan ja verkostoa
laajennetaan edelleen.
Roskaretki-konseptia kehitetään edelleen kahden vuoden kokemuksen perusteella.
Yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa jatketaan ja laajennetaan mahdollisuuksien mukaan
Höytiäisen keskeisten teemojen parissa.

Tapahtumia – Opastuksia - Tuotantoja
Osallistutaan muiden järjestämiin tapahtumiin ja tuotetaan omia mahdollisuuksien mukaan.

Arvokkaat kulttuuri- ja luontokohteet on inventoitu ja niitä siirretään digitaaliseen muotoon.
Tarkasteltavaksi tullee, miten tietoja hyödynnetään maastossa. Ry:llä on oma rantarakenteiden mallisto
(opasviitta, opastaulu, vanhan rannan pylväs, myös uimakoppi), jota on mahdollista varioida myös muihin
kuin rantojen kohteisiin tai muihin merkintätarpeisiin. Mm. pesimärauhahankkeen jälkeen olisi luontevaa
jatkaa tarjoamalla linnustoa koskevaa tietoutta maastossa ja/tai digitaalisesti.

Em. toimet ovat pitkäjänteisyyttä vaativia ja edellyttävät yhteistä näkemystä ja yhteistyötä eri osapuolten
kesken, vahvaa sitoutumista, suunnitelmallista varainhankintaa, onnistunutta hankkeistamista ja
talkoohenkeä, myös monikanavaista tiedottamista. Yhdistyksen hallitus tekee em. tavoitteiden
toteuttamiseksi yhteistyötä eri tahojen kanssa, laatii tarvittaessa suunnitelmat, hakee rahoitusta ja kutsuu
osapuolet toteuttamaan. Järvi on yhteinen ja yhteistyössä voimaa.

Varainkeruun systemaattisuus ja monipuolistaminen on edellytys yhdistyksen laaja-alaiselle toiminnalle.
Sen eteen tehtävää työtä kehitetään mm. tavoittelemalla sponsorisopimuksia.

Yhdistyksen jäseniä kannustetaan aktiivisuuteen eri tapahtumissa ja toiminnoissa, myös jäsen- ja
varainhankinnassa.
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*) hanketoimintaa ei huomioida tässä, vaan talousarvio sisältää yhdistystoiminnan ja toimintasuunnitelman toteuttamiseksi
haetaan tarpeen mukaan erikseen rahoitusta EU- ja kansallisista ohjelmista.

