Pro Höytiäinen ry

Toimintakertomus vuodelta 2016

YLEISTÄ
Pro Höytiäinen ry:n perustamiskokous oli 4.9.2014 Kontiolahdella ja 07.10.2014 yhdistys
rekisteröitiin. 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.
Hallituksessa vuonna 2016 toimivat:
Puheenjohtajana, myös sihteeri-rahastonhoitajana muun hallituksen avustaessa
 Kirsi Karhio, Polvijärvi,
Jäseninä:
 Tuija Jormanainen, Kontiolahti
 Elsi Kauppinen, Lieksa
 Heikki Kukkonen, Polvijärvi/Helsinki (vpj).
 Ari Lappalainen, Kontiolahti
 Seppo Lavikainen Polvijärvi
 Matti Mäntynen, Kontiolahti
 Matti Pihlatie, Kontiolahti
Toiminnantarkastajina olivat Heimo Koskela ja Marja-Leena Pihlatie Kontiolahdelta

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 23.3.2016 Lomakeskus Huhmarissa.
Toimintakertomus ja talousarvio vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.
Kevätkokouksen osallistujat keskustelivat aktiivisesti yhdistyksen toiminnasta. Kokouksen lopuksi oli
Huhmarin auditoriossa mahdollisuus katsoa lomakeskuksen oma lyhytfilmi ”Järven tarina”.
Syyskokous 7.11.201 oli Varparannan leirikeskuksessa, jossa osallistujilla oli mahdollisuus tutustua
leirikeskuksessa toimivan järvitoimintakeskus Höytiäisen Helmeen, sen tiloihin ja toimintaan.
Tutustumiskierroksen ja kahvittelun jälkeen syyskokouksen asialistan mukainen kokous, jossa mm.
vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 sekä valittiin hallituksen jäsenet
seuraavalle kaksivuotiskaudelle 1.1.2017 -31.12.2018. Nykyinen hallitus, pl. omasta pyynnöstään
Tuija Jormanainen, valittiin jatkamaan työtä. Ennen kokousta hallituksen jäsen FT Ari Lappalainen
alusti vapaa-ajankalastuksesta Höytiäisellä kesällä julkaistuun ”Vapaa-ajankalastus muuttuvassa
yhteiskunnassa” - kirjaansa pohjautuen.
Hallitus kokoontui toimikauden aikana kahdeksan kertaa.
Yhdistyksen jäsenet
Toimikauden 2016 lopussa yhdistyksessä oli 113 jäsentä, joista 11 yhteisöjäseniä. Uusia jäseniä liittyi
vuoden aikana 41, joista 7 yhteisöjäseniä. Jäsenmäärä kasvoi vuoden 2015 lopun 70:stä eli kasvua oli
38 %.

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 31.12.2016 varoja 818,22 e, joista 250e on varattu kesän risteilyn kustannuksiin.
Loppuvuodesta yhdistys otti pankkilainan (39.500e) voidakseen toteuttaa Leader- ja maakuntaliiton
tulevaisuusrahaston tukea saaneen Joy - järvi on yhteinen -hankkeen. Pohjois-Karjalan Osuuspankin
myöntämä laina on tarkoitettu väliaikaisrahoitukseksi, jonka avulla tuki saadaan maksuun MaVin
hallinnoimasta Hyrrä-järjestelmästä, toivon mukaan maaliskuun 2017 aikana. Lainan takasivat
yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Karhio ja yhdistyksen jäsen Pekka Karvonen.
Tarkemmat tilitiedot löytyvät yhdistyksen tilinpäätöksessä vuodelta 2016.

TOIMINTA
Koulutukset, briiffit, seminaarit, palaverit

Toukokuussa 24.5. yhdistys järjesti yhteistyössä ELY -keskuksen kanssa Varparannan ala-asteella
havainnointipäivän. ELY -keskuksen vesistöasiantuntija Miia Savolainen kertoi oppilaille vesistöjen
omaehtoisesta havainnoinnista, oppilaat askartelivat ryhmissä näkösyvyysmittauksessa käytettävät
valkolevyt yhdistyksen jäsenien, Matti Pihlatien ja Ari Lappalaisen johdolla, jonka jälkeen halukkaat
tekivät järvellä mittauksia. Mittaustulokset siirrettiin järviwikiin. Päivään osallistui 40 oppilasta ja
opettajat.
Havainnointiverkostoa kasvatettiin entisestään, kun 21.6. havainnointipäivässä Kunnasniemellä
mukaan liittyi kolme havainnoijaa.
Kouluyhteistyö jatkui Kontiolahdella loppusyksystä, kun Matti Pihlatie esitteli Höytiäistä Kylmäojan
koulun 5.-luokkalaisille Luonto ja Kontiolahti tutuksi -ryhmässä.
26.5. puheenjohtaja osallistui salaojituksen tukisäätiön Maankuivatus- ja vesiensuojeluseminaariin
Suitiassa.
27.5. puheenjohtaja kokousti SYKE:ssä mahdollisuuksista ottaa Höytiäinen mukaan tutkimus- ja
kehittämisprojekteihin. Kokous johti yhteisen EU:n LIFE - hakemuksen äärelle. Ohjelman vaatimusten
vuoksi SYKE jätti hakemuksen ja järviyhdistys ilmasi halukkuutensa olla mukana, jos hanke etenee.
7.-8.6. puheenjohtaja osallistui Vesistönkunnostusverkoston valtakunnalliseen vuosiseminaariin
Lappeenrannassa.
9.6. puheenjohtaja osallistui EU:n LIFE- ohjelman infoon Helsingin Säätytalolla
28.10. puheenjohtaja osallistui LEADER20 vuotta juhlallisuuksiin.

Em. maakunnan ulkopuoliset tilaisuudet - 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.

Toteutuneet / toteutuksessa olevat suunnitelmat ja hankkeet:
Kevään ja kesän 2016 mittaan etsittiin yhteistyömuotoa Höytiäisen rantapeltojen
vesiensuojelutarpeiden kartoittamiseen ja suunnitteluun. Loppuvuodesta Otso-metsäpalvelut tuotti
PoKELY:n kustantamana Höytiäisen pohjoisosien maatalousvaltaisten alueiden yleissuunnitelman.
Suunnitelma sisältää 83 kohdetta ja huomiot kunnostustarpeista.
Huomio: maanomistajat eivät juuri tarttuneet heille tarjottuun tilaisuuteen ELY:n
rahoittamasta kartoituksesta, vaikka avustus ei sisältänyt mitään velvoitteita. Nyt meillä
on suunnitelma, mutta sen toteuttamiseksi tarvitaan yhteydenotot maanomistajiin ja
asian edistämistä uudelleen.

Joy - järvi on yhteinen -hanke
oli rahoittajien kanssa keskustelussa ensimmäisen kerran jo 3.8.2015. Prosessi neuvotteluineen oli
varsin pitkä ja työläs. Nykyinen hanke laitettiin vireille kesäkuussa 2016 ja sen sisältö ohjasi
toimintaa kesästä lähtien, vaikka tukipäätökset viipyivät loppuvuoteen 2016. Hankkeen keskeisenä
sisältönä oli Höytiäisen ja järviyhdistyksen, sen toiminnan ja tavoitteiden tunnetuksi tekeminen
sekä Höytiäisen ympäristössä että viranomaisten keskuudessa. Se edellytti – ja edellyttää –
verkostoitumista ja yhteydenpitoa järveen ja sen monipuolisiin teemoihin liittyviin sidosryhmiin
sekä toiminnan esittelemistä erilaisissa yhteyksissä paikallisten asukkaiden ja toimijoiden
keskuudessa.
Hankkeen tiimoilta yhdistyksen puheenjohtaja aka hankkeen toiminnanjohtaja osallistui 11 erilaiseen
tilaisuuteen, joiden sisällöt vaihtelivat Itämeren alueen strategioista huoltovarmuuden muutokseen
ja luonnonhoidosta kansainvälisen liiketoiminnan trendeihin.
Tilaisuuksien anti oli tasokkaiden asiasisältöjen ja ajankohtaisen informaation lisäksi erityisesti
verkostoitumisessa. Havaintoja:
- vesistöjensuojeluun tarkoitettuja varoja on karsittu, vaikka sininen biotalous on hallituksen
kärkihankkeita
- erilaisia rahoituskanavia on, mutta monet, kuten LIFE, RAKI tai Itämeri edellyttävät
kansainvälisiä partnereita ja /tai tutkimuksellista otetta ja innovatiivisia toimia ja ovat raskaita
hallinnoida
- luonto- ja hyvinvointimatkailu ovat nousevia trendejä maailmassa, laadukkaita kohteita ja
saavutettavuutta kaivataan. Ulkoiluun ja luonnosta nauttimiseen tarkoitetuilla kohteilla on
kysyntää, ohjelmapalveluilla, ruokapalveluilla ja erilaisilla majoituskohteilla myös. Myös
maakunnan matkailusta em. kohteet uupuvat.
Paikallisia verkkoja kudottiin mm. kiertämällä Höytiäisen rantakyliä Höytiäinen – järvi vailla vertaa otsikon alla. Nämä tilaisuudet toteutettiin kyläyhdistysten kanssa yhteisesti, 2016 aikana Polvijärven
rantakylissä, Ruvaslahdella, Martonvaarassa, Kuorevaarassa ml. Sotkuma sekä Kinahmossa.
Tilaisuuksissa Höytiäisen ulottuvuuksia esittelivät kuvamateriaalin kera hallituksen jäsen Matti
Pihlatie ja yhdistyksen aktiivi Heikki Vesajoki, Pro Höytiäisen tavoitteista ja toiminnasta olivat
kertomassa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kierrosten tavoitteena oli paitsi tehdä Höytiäistä ja
järviyhdistystä tutuksi, myös kuulla kyläläisten mielipiteitä ja havaintoja järvestä ja suunnitella
mahdollista yhteistyötä. Kierrosten aikana kyläyhdistykset liittyivät järviyhdistyksen jäseniksi, samoin
muutama yksityishenkilö. Osallistujia oli yhteensä noin 70.
Kierrokset jatkuvat 2017 Juuan ja Kontiolahden rantakylissä.
Laajemmalle yleisölle esittäydyttiin Polvijärvipäivillä, Kontiolahti-päivillä, Vallataan varuskunta
tapahtumassa ja opastetulla Höytiäisen kahdet kasvot -risteilyllä. Kaikissa tapahtumissa
järviyhdistystä kohtaan oli kiinnostusta. Jouhteniseen rantautunut risteily oli erityisen suosittu,
osallistujia oli 60 ja laituripaikalle jäi saman verran kiinnostuneita. Tapahtumien järjestelyistä ja
päivystyksistä vastasi hallitus. Tulevaisuudessa toivotaan myös yhdistysten jäsenten rohkaistuvan
mukaan tehtäviä jakamaan.
Kesän 2016 aikana yhdistyksen jäsen Heimo Koskela toteutti ja tarkisti Martovaaran selän,
Reposelän, Oriniemen ja Ruopan merkinnät, merkit ja kuvaukset paikkatietoineen,
kartan ja peruskartan oleelliset korjaukset karttakuvineen:

http://personal.fimnet.fi/private/hkoskel/kartta/karttakorjaukset.html
sekä tarkisti Ruvaslahden 1,5m ja Ruopan 1,2m venereittejä ja mittasi Ruvaslahden
linnustonsuojelualueiden merkinnän paikka- ja pohjatietoja. Tuloksena päivitetty Höytiäisen
veneilykartan osa - - Ruvaslahti.
http://personal.fimnet.fi/private/hkoskel/kartta/images/h5_ruvaslahti.png

Hankehaut, anomukset, tarjoukset:
29.2. haettiin ELY:n maaseudun kehittämisrahaa Höytiäisen brändäämiseen. Tarvittavista
kuntaosuuksista myönteiset päätökset Kontiolahdelta ja Polvijärveltä saatiin vasta huhti-toukokuussa,
Juuka teki kielteisen päätöksen. ELY katsoikin, ettei kuntien sitoutuminen hankkeeseen ollut riittävää.
Hanke koettiin päätösvaiheessa paikalliseksi alueellisen sijaan, jolloin oikeampi rahoituskanava on
LEADER.
12.8. haettiin LEADERistä rahoitusta JOY - järvi on yhteinen -hankkeeseen, jonka tarkoituksena on
herätellä alueen toimijoita järven olemassaoloon, teemoihin ja sen potentiaaliin. Myönteinen päätös
Leaderistä saatiin 10.9., joskin julkisen tuen osuus oli 70 % haetun 90 % sijaan. Puuttuvaa 20 %
haettiin maakuntaliiton Tulevaisuusrahastosta. Sieltä 8.11. päätös: max. 12,5 % haetun 20 % sijaan.
Puuttuva osuus paikattiin päivittämällä talkootyösuunnitelmaa. ELY:n virallinen tukipäätös 12.12.,
väliaikaisrahoitus pankkilainalla, koska kunnanhallitusten kokouksiin ei asiaa enää ehditty viemään.
Huomio: hankerahoituksissa on syytä varautua pitkiksi venyviin toimitusaikoihin. Suositeltavaa
on neuvotella mahdollisimman valmiiksi eri osapuolten roolit ja rahoitukset. Ja koska
lopputulosta ei voi kuitenkaan tietää, suositeltavaa on pitää mahdollisimman monta rautaa
tulessa.
2.8. yhteistyöpalaveri aloitti kesän 2017 pitkin-poikin-uinti –tapahtuman suunnittelun. Ideaa on
työstetty hiljakseen eteenpäin, rahoitusprosessiin suunnitelma aiotaan vuoden 2017 puolella.
3.8.2015 ELYn kanssa alkanut yhteistyö Pesimärauha- hankkeen toteuttamiseksi on edelleen
ruuhkaisessa prosessissa. Tarjous ELY:lle lintuluotojen merkinnästä - valmius merkintätyöhön oli
syksyllä, mutta päätökset ELY:ssä ruuhkautuivat. Jos tarjous hyväksytään, työhön päästään
rauhoitusalueiden poijuttamisessa toivon mukaan kevättalvella 2017 ja työ luodoilla jatkuu syksyllä
2017.
Animaation edistäminen on synopsis-vaiheessa ja käsikirjoituksen edistämiseksi, tuotannon
järjestämiseksi yms. on käyty useita neuvotteluja eri osapuolten kanssa. Projektia edistetään
parhaalla aikataululla.
Syksyn mittaan puheenjohtaja souteli Sisuslahdilla, meloi pohjoispään länsirantaa ja Mustalaissaarten
ympäristöä, yhteydenottoja seuraten. Loppuvuodesta järjestettiin kiireinen palaveri esiin tulleista
raivausruoppausta vaativista kunnostuskohteista (Katinlammit, Mustalaissaari) ja
ympäristöministeriön vesienhoitoon kohdistettavista avustusten hakemisesta. Ely kannusti
hakemaan rahoitusta ja hakemukset laadittiinkin luonnosasteelle, mutta riittävää
omarahoitusosuutta ei saatu kasaan, myös eri tahojen yhteistyö kangerteli.
Huomio: Valmisteluun tarvitaan enemmän aikaa, kun pitää rakentaa yhteistyötä usean
tahon kanssa. Verkottumisen tärkeys tuli tässäkin esiin, eri toimijoiden keskinäinen

luottamus on ehto yhteistyölle. Se voidaan saavuttaa vain yhteyksiä luomalla ja
ylläpitämällä, yhteisten asioiden äärellä.
28.9. Olvi-säätiöltä haettiin rahoitusta Pro Höytiäinen ry:n kotisivujen suunniteluun ja toteutukseen.
Höytiäinen verkkoon! -anomus sai kielteisen päätöksen 8.12. ja nettisivut antavat edelleen odottaa
itseään.
30.11. haettiin pientä rahoitusta ELY/YM vesienhoitoavustuksista järviyhdistyksen toiminnasta
tiedottamiseen ja toimijayhteistyön, etenkin osakaskuntayhteistyön rakentamiseksi. Päätös tullee
alkuvuodesta 2017.

TIEDOTTAMINEN
Ulkoinen tiedottaminen
Yhdistys oli mukana erilaisissa tilaisuuksissa, joissa oli mahdollista kertoa yhdistyksestä ja sen
toiminnasta (Polvijärvi-päivät, Kontiolahti-päivät, Vallataan varuskunta, teemaristeily, Polvijärven
kylätilaisuudet) sekä neuvotteli useiden toimintansa kannalta tärkeiden palveluntuottajien yms.
kanssa.
Olvi Säätiön myöntämällä tuella saatiin yhdistykselle logo ja slogan. Ne hyväksyttiin 20.6.
kokouksessa, suunnittelijana graafikko Leea Wasenius.
Mediayhteistyö on ollut positiivista, näkyvyyttä on saatu mukavasti. Seuraavat Höytiäistä ja Pro
Höytiäistä koskevat jutut, haastattelut, vieraskynät ja mielipiteet on julkaistu toimintavuonna 2016:
14.1.2016 Pjs – Vieraskynä / Kirsi Karhio
Verkostojen taika
3.3. 2016 OkuSeutu
Kunnalta avustusta järvelle ja laduille
25.4. 2016 verkkokarjalainen
http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/103528hoytiaisen-tunnettuutta-pyritaan-vahvistamaan
12.5.2016 verkkokarjalainen
http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/105184polvijarven-kunta-lahtee-kehittamaan-hoytiaista

24.5.2016 Radio Rex
Järven havainnointiin opastetaan
Kontiolahdella opetellaan tänään järven havainnointia. Pro Höytiäinen ry järjestää
opastusta yhteistyössä POKELY:n, Varparannan koulun ja kyläyhdistyksen sekä
leirikeskusyhdistys Höytiäisen Helmen kanssa. Havainnointiopastukseen osallistuu
noin 40 koulun oppilasta ja myös kyläläisiä sekä järviyhdistyksen jäseniä on kutsuttu
mukaan. Päivän aikana Höytiäiseltä saadut mittaustulokset viedään järviwikiin.
26.5. 2016 OkuSeutu
Höytiäiselle kaavailussa suurhanke
24.5.2016 verkkokarjalainen
http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/106264varparannan-koulun-oppilaat-tutustuivat-hoytiaisen-saloihin
26.5. Vaarojen sanomat
Juuka ei osallistu Höytiäishankkeeseen
http://www.vaarojensanomat.fi/sahkeuutiset/uutinen/news/juuka-ei-osallistu-hoytiaishankkeeseen/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=det
ail&cHash=d45d4f5f71a9b28590050255328b0864
26.5.2016 Vaarojen sanomat
Höytiäselle oma järvikoulu
Kesälehti 2016, Kägi, Karjalainen
Häivähdys Höytiäisen historiaa. Kalasaunat ovat erikoisuus, joka on säilynyt lähes
ainoana koko Suomessa
2.6. Pjs
Myös koululaiset seuraavat Höytiäisen laatua
22.06.2016 Karjalainen
Höytiäisen vesi on kirkastunut. Näkösyvyys: kuka tahansa voi tutkia veden kirkkautta.
7.7. 2016 OkuSeutu
Laajempi kuin järvi
14.7. 2016 OkuSeutu
Maanomistajille maksutonta neuvontaa vesiensuojelusta
http://www.outokummunseutu.fi/uutiset/item/1062-maanomistajille-maksutontaneuvontaa-vesiensuojelusta
14.7. Verkkokarjalainen
Höytiäisen pohjoisosassa käynnistyy vesiensuojelua edistävä hanke
http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/110974-hoytiaisenpohjoisosassa-kaynnistyy-vesiensuojelua-edistava-hanke
21.7. 2016 OkuSeutu
Maanomistajille neuvoa vesiensuojelusta

21.7. 2016 OkuSeutu
Valssi Höytiäiselle yleisön suosikki
http://www.outokummunseutu.fi/uutiset/item/1068-valssi-hoytiaiselle-yleison-suosikki
25.7.2016 Pjs
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Pro Höytiäisen jäseneksi.
”Kaikki työ Höytiäisen hyväksi tärkeää ”
http://www.pielisjokiseutu.fi/uutiset/item/1011-kaikki-tyo-hoytiaisen-hyvaksi-tarkeaa

28.7.2016 Pjs
Anu Vehviläinen Pro Höytiäisen jäseneksi
19.8.2016 Pjs
Lauantain sääennustus siirtää Höytiäisen risteilyn
25.8.2016 Pjs
Hyvä tästä vielä tulee. Kontiorannan mahdollisuuksia esiteltiin kansalle varuskunnan
valtaus tapahtumassa.
27.8.2016 Karjalan Heili
Höytiäinen maailman kartalle
https://www.lukusali.fi/reader/c008ed9e-6ac6-11e6-b02b-00155d64030a
6.10. 2016 Pjs
Leader-tukea hankkeisiin
6.10.2016 Karjalainen – Mielipide / Kirsi Karhio
Kontiorannan alue on erityisen valtava mahdollisuus
27.10.2016 Karjalainen – Mielipide / Ari Lappalainen
Rantojen perinteinen yhteiskäyttö tulee säilyttää
3.11. 2016 OkuSeutu
Pro Höytiäinen lähtee esittäytymään rantakylille
3.11. 2016 Pjs
Pro Höytiäinen esittäytymään rantakylille
15.12. OkuSeutu
Höytiäinen ja yhdistyksen toiminta herättävät kiinnostusta: Järviyhdistys lähti
rantakylien kierrokselle

Paikallislehtien kanssa toimitaan erityisen hyvässä yhteistyössä, samat yhdistyksen itsensä tuottamat
jutut julkaistaan tarpeen mukaan 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 2016 aikana tuotettiin kuusi jäsenkirjettä.
Tiedonvaihto on toiminut myös toiseen suuntaan: yhdistyksen jäsenet ovat olleet aktiivisia mm.
kertoessaan kalaston tilasta, levähavainnoista, umpeenkasvusta ja yleensä rehevöitymisestä.
Toteutettujen kyläkierrosten myötä on saatu tietoa ja näkemyksiä järven tilasta eri puolilta
Höytiäistä.

LOPUKSI
Pro Höytiäinen ry:n toimintakausi 1.1.2016–31.12.2016 oli edelleen verkostoitumista ja uuden
oppimista sekä aktiivista ideointi- ja suunnittelutyötä. Jatkuvana haasteena on rahoitus, jotta asioita
saadaan oikeasti edistettyä. Kasvava jäsenmäärä kertoo kiinnostuksesta yleisemmin vesistöjä ja
erityisesti omaa lähivettä kohtaan. Jäsenistön ja hallituksen yhteydenpito on tärkeää, aktiivisuutta
saa mielellään osoittaa paitsi ehdotuksin, myös ilmaisemalla osaamisensa, kontaktinsa ja/tai
mahdollisuutensa osallistua.

Lehmossa 07.02.2017

Pro Höytiäinen ry:n hallitus

