Pro Höytiäinen ry
Toimintakertomus vuodelta 2019

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, seuraavat hallitukset toimivat kaksi vuotta kerrallaan.
Hallituksessa vuonna 2019 toimivat:
Puheenjohtajana, myös sihteeri - rahastonhoitajana muun hallituksen avustaessa
•
Kirsi Karhio, Polvijärvi
Jäseninä:

•
•
•
•
•

Ilkka Karppinen, Kontiolahti
Heikki Kukkonen, Polvijärvi/Helsinki (vpj).
Ari Lappalainen, Kontiolahti
Matti Pihlatie, Kontiolahti
Heikki Vesajoki, Joensuu

Toiminnantarkastajiksi syyskokous 2019 valitsi uutena Helena Eischnerin Joensuusta ja jatkamaan Kauko
Väistön Kontiolahdelta.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 29.4.2019 Lomakeskus Huhmarissa. Kokouksen alussa FT
Ari Lappalainen tarjoili keskustelun pohjaksi katsauksen Höytiäisen tärkeimmistä inventoiduista kohteista.
Inventointi on osa Museoviraston ja KKES:n rahoittamaa Höytiäisen arvokkaiden kulttuuri- ja
luontoperintökohteiden kartoitusta ja digitointia.
Alustuksen ja siitä käydyn keskustelun jälkeen vuosikokous eteni kertaamalla lyhyesti järviyhdistyksen vuoden
2018 ja yhteisellä ”160 vuotta järvenlaskusta” -suunnittelulla.
Toiminnantarkastaja Heimo Koskelan antama toiminnantarkastuskertomus luettiin kokoukselle,
toimintakertomus ja talousarvio vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

Syyskokous järjestettiin 27.11.2019 Ruvaslahden kylätalolla. Kokouksen alussa AMK:n energia- ja
ympäristötekniikan opiskelijat Henri Heiskanen ja Ari-Pekka Jolkkonen esittelivät työn alla olevaa
opinnäytettään, Rauanjoen vesistöalueen nykytila ja kunnostustarpeiden arviointi. Esitys herätti osallistujien
keskuudessa mielenkiintoa ja synnytti keskustelua. Sovittiin uudesta tilaisuudesta keväällä opinnäytteen
valmistuttua.
Keskustelujen jälkeen oli puheenjohtajan lyhyt tilannekatsaus kuluneesta vuodesta, joka koostui
monipuolisesta 160 vuotta järven laskusta -ohjelmasta, roskaretkistä ja kunnostustoimien aloittamisesta sekä
valuma-aluekunnostusten pilottikohteiden suunnittelulla että virtavesikunnostuksilla Rauanjoella.
Tilannekatsauksen jälkeen jatkettiin asialistan mukaisella kokouksella, jossa mm. vahvistettiin
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 (liite) sekä valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten (Matti
Pihlatie, Heikki Vesajoki) tilalle. Hallitukseen valittiin 2020-2021 uusina Petri Luotio, Markku Haapasalo ja Kai
Paavilainen. Ilkka Karppisen, Heikki Kukkosen ja Ari Lappalaisen kausi jatkuu automaattisesti vielä 2020
loppuun. Puheenjohtajana seuraavan kaksivuotiskauden valittiin jatkamaan Kirsi Karhio.
Toimintasuunnitelman 2020 painopisteeksi valittiin kunnostukset, kestävä käyttö ja kumppanuus. Järven tilan
parantaminen edellyttää erilaisia kunnostustoimia, jotka puolestaan edellyttävät yhteistyötä järven eri
toimijoiden kesken, panostamista rahoitushakuihin ja niissä onnistumista.
Hallituksen kokouksia toimikauden aikana sääntömääräisten vuosikokousten lisäksi oli neljä (4), joista yksi
uuden ja väistyvän hallituksen yhteinen ideointipalaveri. 160 vuotta järvenlaskusta työllisti yhdistystä ja eri
kokoonpanoilla oli useita erilaisia järvenlaskutapahtumien valmistelukokouksia.
Yhdistyksen jäsenet
Toimikauden 2019 lopussa yhdistyksessä oli 155 jäsentä, joista 11 yhteisöjäseniä (2018:136/11).

TALOUS
Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin, mahdollisiin kuntien pieniin toiminta-avustuksiin, haettuihin ja
myönnettyihin apurahoihin ja hankerahoitukseen, varainkeruutuotteiden myyntiin sekä sponsoritukeen.
Jäsenmaksuilla saadaan katettua hallinnollisia tehtäviä ja yhdistyksen perustoimintaan kuuluvia menoja
(kirjanpito, tilinhoitokulut, vakuutukset, postitus, vuosikokouskulut), toimintasuunnitelman mukaiseen
sisällölliseen ja tavoitteelliseen toimintaan tarvitaan kohdistettua ja eri kanavista anottavaa rahoitusta. Esim.
puhelin- ja muut toimistokulut sekä kokouksiin liittyvät kulut (matkat, tilat, tarjoilut) katetaan hankevaroista,

jos sellaisia on, muuten joko yhdistyksen varoista, useimmiten kuitenkin yhdistyksen aktiivisten jäsenten
omalla kustannuksella.
Hallitus on toiminut talkoilla eikä siis ole nostanut kokouspalkkioita, ei myöskään kokoustamisesta koituvia
matkakuluja. Kokouskahvit on jonkun kerran kustannettu yhdistyksen varoista, mikäli kokous on järjestetty
julkisissa tiloissa, useimmiten nekin ovat menneet hallituksen jäsenten omasta kukkarosta.
Tilitiedot löytyvät yhdistyksen tilinpäätöksestä vuodelta 2019.

TOIMINTA
Koulutukset, seminaarit, messut, palaverit
Vesistöihin – ja järviyhdistyksen strategiaan – liittyy paljon erilaisia asiakokonaisuuksia. Niitä hallinnoivat ja
edistävät lukuisat organisaatiot ja ohjelmat, toimenpidekokonaisuudet ja rahoituskanavat. Kaikilla on omat
toteutusaikataulunsa, kumppaneita etsitään ja asiantuntijuutta tarjotaan. On tärkeää olla tietoinen meneillään
olevasta, esillä mahdollisena kumppanina ja tutustua toimijoihin.
Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet osallistuivat seuraaviin valtakunnallisiin ja maakunnallisiin vesistöjä ja
vesienhoidon rahoitusta ja yhteistyötä koskeviin tilaisuuksiin sekä palavereihin, joista osa sisältyi hankkeeseen,
osa oli yhdistyksen toimintaan liittyvää ja/tai sen varoilla toteutettua:

Seminaarit, koulutustilaisuudet
30.1.2019 Ravinteiden kierrätyksen tulokset kiertueella, YM / Tiedepuisto, Joensuu (KK)
Poikkiuintivideo pyynnöstä pyörimässä+ materiaalia hanketorilla.
20.3.2019 Vesistö- ja valuma-aluekunnostuksiin liittyvä lainsäädäntö ja vastuut toteutuksessa, Joensuu
26.3.19. Ravinteet kiertoon – vesistöt kuntoon. Ravinteiden kierrätyksen ja vesien- ja merenhoidon
kärkihankkeiden loppuseminaari, Marina Congress Center, Hki (KK)
3.-5.6.19 Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari / Mikkeli (KK)
5.6. 2019 Finnish Lakeland Forum, Mikkeli (KK)
29.8.2019 Matkailuseminaari/Visit Karelia, Joensuu (KK)
13.-14.9.19 Valuma-aluekunnostuskurssi, Tohmajärvi (KK, HV)
14.9.2019 Pro Järvi-Suomi ry perustava kokous, Valamo, Heinävesi (KK)
4.11.2019 Vesiensuojelun tehostamisohjelma – mitä uutta ja missä mennään? Sofia Future Farm, Hki (KK)
Tilaisuuksien anti oli tasokkaiden ja monipuolisten asiasisältöjen ja ajankohtaisen informaation lisäksi
erityisesti verkostoitumisessa.
Maakunnan ulkopuoliset tilaisuudet - matkat, majoitukset ja osallistumisen sekä maakunnassa majoitusta tai
osallistumismaksuja edellyttävät tilaisuudet korvattiin hankkeista tai yhdistyksen toimesta, myös jäsenten
omista varoista. Muu osallistuminen maakunnassa on tapahtunut puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten
omalla kustannuksella tai ne ovat osa hankkeiden toteutusta ja hankkeiden budjetista korvattavaa.
Tapahtumat, tilaisuudet
Järvestä ja/tai järviyhdistyksen toiminnasta oli mahdollisuus kertoa useassa yhteydessä pitkin vuotta, niin ry:n
omissa tai yhteistyökumppanien kanssa tuotetuissa tilaisuuksissa kuin muiden järjestämissä. Näihin liittyi
lukuisia tapaamisia, yhteistyö- ja suunnittelupalavereja sekä valmistelevia kokouksia.

160-vuotta järvenlaskusta -näyttely kiersi rantakuntien kirjastoissa ja siinä yhteydessä oli myös useampi
Heikki Vesajoen esitelmä aiheesta:
15-31.7.
24.8.-6.9.
7-21.9.
12.-24.11.
18.11.-19.12

Höytiäisen laskusta 160 v -näyttely Polvijärvipäivillä Polvijärven kirjastossa
Höytiäisen laskusta 160 vuotta -näyttely Kontiolahden kirjastossa
• 25.9. Esitelmä Höytiäisestä Kontiolahden kirjastossa
Höytiäisen laskusta 160 vuotta -näyttely Juuan kirjastossa
Höytiäisen laskusta 160 v -näyttely Joensuun kirjastossa
• 17.12. Esitelmä Höytiäisestä Joensuun kirjaston Muikku-salissa
Höytiäisen laskusta 160 v -näyttely Lehmon kirjastossa
• 3.12. Esitelmä Höytiäisestä Lehmon kirjastossa

Höytiäisen keskusteluillat Yoldian terassilla yhteistyössä NaviKotkan kanssa:
26.6.
Luontosuhteesta ja sen merkityksestä, Pauliina Kainulainen
17.7.
Tarunhohtoinen Höytiäinen, Heikki Vesajoki
31.7.
Höytiäisen arvokkaat kulttuuri- ja luontokohteet, Ari Lappalainen
30.8.
31.8.

Järvihirviön julkistaminen w/taitelijaprof.hc Riitta Nelimarkka, Polvijärven koulukeskus (KK,
HV)
Pro Höytiäisestä, tarunhohtoisesta Höytiäisestä ja ortodoksisen asutuksen leviämisestä
järvenlaskun jälkeen - Kanavasillan tanssit ja rantakala – maakuntapäivän tapahtuma (KK, HV,
HK)

Myös eri tahojen tilaisuuksiin ry:ltä pyydettiin alustuksia, mm.:
18.6.
Senioriopettajien Höytiäisristeily - opastus (HV)
12.6.
Tarunhohtoinen Höytiäinen - Kulttuuritori Kontiolahdella (HV)
26.6.
Suuren järven syvä hengitys - Kulttuuritori Kontiolahdella (PK)
11.7.
Juuka Seuran retki Martonvaaraan – opastus (HV), Höytiäisen pohjoispään tilasta ja
käynnistyneestä suojelutyöstä, ry:stä (KK), järvenlaskun tarinoita (HV)
25.7.
Informaatiota Höytiäisestä - Kontiolahden mökkiläistapahtuma (HV, LK)
2.8.
Tarunhohtoinen Höytiäinen - Kinahmon perjantaikerho (HV)
3.8.
järvenlaskun tarinoita - Ikosten sukuseuran kokous Huhmarissa (HV)
31.8.
P-K maakuntapäivän Höytiäisristeilyt, 2 kpl – opastus (HV)
31.8.
P-K valtuuskunnan vierailu Kontiolahdella, briiffi (HK)
4.10.
Soropin retki Höytiäisen ympäri – opastus (HV)

Sidosryhmätyö
Tärkeää sidosryhmätyötä on tehty paitsi em. tilaisuuksien yhteydessä, myös yhteydenpidolla erityisesti ELY:yn,
tutkijoihin, muihin järviyhdistyksiin, Höytiäisen osakaskuntiin ja alueen yrityksiin sekä maanomistajiin, AMK:iin.
Pj. kävi esittelemässä yhdistyksen toimintaa ja tavoitteita rantakuntien päättäjille:
2.9. 2019
kunnanhallitus Polvijärvi
21.10.2019
kunnanhallitus Kontiolahti
9.12.2019
kunnanhallitus Polvijärvi
Tapaamisten tavoitteena oli tehdä ry:tä kuntapäättäjille ja virkamiehille tutummaksi, lisätä keskinäistä
luottamusta ja madaltaa yhteistyön kynnystä.
Ry päätti osallistua järjestöasianneuvottelukunnan työhön paikallistoiminnan kautta ja hallitus valitsi
Kontiolahden paikallisosastoon, Kon-Janeen, edustajakseen yhdistyksen aktiivin ja kontiolahtelaisen vapaa-

ajan asukkaan Ulla Siippaisen. Tärkeä viesti ry:ltä tulee olemaan byrokratian purkaminen minimiin, joustavuus
ja sitä kautta voimavarojen mielekkäämpi kohdentaminen.
Konkreettinen tekeminen on hyvä tapa vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä. Tästä esimerkkeinä
19-20.3.
17.8.
23-24.8.

Kairauksia Rauanlahdella - AMK:n energia- ja ympäristötekniikan opiskelijat (KK, HV)
Roskaretket - Sikosaari, Jouhteninen. Munatsu, Kuusisaari ja Lohiluoto yhdessä Kontiolahden
ympäristötoimi ja Kunnasniemen Kyläseura ry
Rauanjoen kutusoraikkojen kunnostus yhdessä osakaskunnat, WWF, K-ryhmä, Jokitalkkari
(HV, KK)

Toiminnan kannalta sidosryhmäyhteistyö on tärkeää ja hankerahoitus edellytys. Se tarkoittaa jatkuvaa
monikanavaista hakuprosessia. Vuoden 2019 aikana hakemuksia tehtiin mm. seuraavista teemoista ja
seuraaviin kanaviin:

Hanketyö - haut, toteutus, raportointi:
8.3. dl Haku vastuullisen matkailun pilottiohjelmaan / Businessfinland.fi
Hankeraportointi:
• Alueellisen yhteistyöverkoston rakentaminen ja pilottikohteen valmistelu. Höytiäisen ja sen valumaalueen kunnostukset ja kehittäminen 1.11.2017-10.05.2019, Loppuraportti
/ELY-keskus, MTK, Joensuun seudun maaseutupalvelut, P-K Tulevaisuusrahasto
•

Pesimärauha- hanke saatettiin loppuun - PoKELY

Rahoituksen haku, hankkeen toteutus ja raportointi:
• 160 vuotta järvenlaskusta -ohjelman toteutus: Kontiolahden sivistystoimi/ kohdeavustus, Polvijärven
kunta
• Höytiäisen kanavasillan tanssit Puntarikoskella – Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto
• Arvokkaat kulttuuri- ja luontoperintökohteet – inventointi ja digitointi -> meneillään (Museovirasto,
KKES ,)
Rahoituksen haku – myönteinen päätös:
• Vesistökunnostuksen pilotit Höytiäisellä – kartoitus ja suunnittelu / ELY, P-K tulevaisuusrahasto,
Joensuun seudun maaseutupalvelut, Olvi -Säätiö, (Polvijärven kunta > haku 2020)
<< Väliaikaisrahoitus Polvijärven kunta
Rahoituksen haku – kielteinen päätös:
• Höytiäisen tarunhohtoinen hirviö, piirustuskilpailu – Olvi Säätiö
• Arvokkaat kulttuuri- ja luontoperintökohteet – inventointi ja digitointi Olvi-säätiö
20.2.2019 Toke2018

Talkoot
Yhdistystoiminta on vapaaehtoistoimintaa, joskaan toiminnan organisointi ja/tai tavoitteiden toteuttaminen ei
realisoidu useinkaan pelkästään vapaaehtoisvoimin. Silloin tavoitteiden toteuttaminen on mahdollista

hanketoiminnan kautta. Rahoitussuunnitelman osaksi hyväksytään useimmissa rahoituskanavissa talkoot. Se
on pienille ja varattomille yhdistyksille tärkeä mahdollisuus, saada joukkovoimalla tuloksia aikaan ja edistää
yhteisiä asioita. Talkoot ovat myös yhteisöllisyyttä ja/tai merkityksellisyyttä lisäävää, yhdistystoimintaan
osallistavaa toimintaa ja jo sinällään syy olla mukana.
Hankkeiden myötä talkoot ovat kokeneet renessanssin, kun työpanokselle voidaan määrittää rahallinen arvo ja
sillä saadaan lunastettua muuta rahanarvoista toimintaa tai investointeja tavoitteiden edistämiseksi. Samalla
talkoiden luonne on monipuolistunut koskemaan suorittavien töiden lisäksi yhä enemmän kokous- ja
seminaariosallistumista matkoineen, asiantuntijapanosta ja suunnittelua.
Pro Höytiäisessä tehtiin vuoden 2019 aikana talkoita lukemattomia tunteja sekä talkoiden perinteisemmässä
mielessä että osana hankkeita. Talkoot mahdollistavat yhdistyksen yltämisen asetettuihin tavoitteisiin, samalla
ne ovat osa toiminnan itseisarvoista ydintä – osallistumisen kautta todentuu ajatus siitä, että järvi on yhteinen.
Talkoisiin osallistuivat täysipainoisesti kaikki hallituksen jäsenet: Matti Pihlatie, Ari
Lappalainen, Heikki Vesajoki, joiden panos mahdollisti kirjastoja kiertävän näyttelyn; Heikki Kukkonen ideoi
Järvihirviö piirustuskilpailun, jonka tulokset ja taiteilijaprofessori Riitta Nelimarkan arviointityö ja vierailu olivat
ry:n vuoden kohokohtia, ja piti kiinnostavan puheenvuoron ortodoksiasutuksen leviämisestä
järvenlaskumaille; Ilkka Karppinen yhdessä Risto Juvasteen kanssa saattoi pesimärauha -hankkeen maaliin
viemällä viimeiset poijut Ruvaslahdelle.
Yhdistyksen jäseninä aktiivisesti toimivien osuus on myös ilahduttava: Eija Hakalan idea Kanavasillan
järvenlaskutansseista toteutettiin osana Pohjois-Karjalan maakuntapäivää ja yhteistyössä niin ikään
järviyhdistyksen jäsenten, Puntarikosken kyläyhdistyksen ja Kunnasniemen kyläseuran kanssa.
Roskaretkiä luotsasivat taasen ansiokkaasti Ulla Siippainen, Lea Kervinen, Ari Lappalainen, Ilkka Karppinen,
Anna-Maija salmi ja Heikki Vesajoki, joiden matkassa oli uusia roskaretkeläisiä ja kohteena Sikosaari. Nyt myös
Kunnasniemen kyläseura toteutti omat roskaretkensä lähisaariin (Munatsu, Lohiluoto, Kuusisaari) ja
Kontiolahden ympäristöpäällikkö Antti Suontama vei kesätyöläisensä roskaretkelle Jouhteniseen. Myös
omatoimista siivoamista eri kohteilla toteutettiin ja niistä informoitiin ry:tä. Havainnointiverkosto jatkaa
työtään Pirkko Väistön luotsaamana. Heimo Koskela ja Kauko Väistö toteuttivat toiminnantarkastuksen.
Puheenjohtaja sai alueellisen yhteistyön organisoinnista ja pilottikohteiden valmistelu- hankkeen kautta
palkkaa (2kk), mutta jos työtunnit lasketaan, oli talkoohenki vahvasti mukana ja useimmiten talkootunnit
kertyvät paperinmakuisesta toiminnasta – hankkeistamisesta, raportoinnista, sidosryhmätyöstä ja
viestinnästä, jäsenasioiden hoidosta, hallinnoinnista.
Joskus onnistaa ja pääsee osallistumaan oikeisiin talkoisiin, kuten elokuussa virtavesikunnostuksiin
Rauanjoella. WWF:n ja K-ryhmän K-Kalapolut-hankkeen mahdollistivat maanomistajien ja osakaskuntien
myönteinen suhtautuminen, ELY:n panos laillisuusasioissa. Joella oli kunnostustalkoissa kahtena päivänä
yhteensä 40 aktiivia ja virtavedet toivatkin uusia kasvoja yhdistyksen lähipiiriin.

Kaikki eivät varmaankaan tulleet mainituiksi, joka tapauksessa KIITOS kaikille panoksensa antaneille!

Varainhankinta
29.3.18 toiminta-avustushakemukset kuntiin
Sponsorisopimus OP
Työn ja tuotteiden myynti – lähinnä opastusten ja ry:n tuotteiden myyntiä, Pesimärauha –työn loppulasku

TIEDOTTAMINEN
Ulkoinen tiedottaminen
Hallituksen jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan erilaisiin tilaisuuksiin, joissa on mahdollista kertoa
yhdistyksestä ja sen toiminnasta laajemmalle yleisölle (ks. edellä).
Yhdistyksen kotisivut www.prohoytiainen.fi toimivat lähinnä arkistona,
facebook-sivusto https://www.facebook.com/prohoytiainen/ nostaa esiin Höytiäistä ja sen teemoja sekä
yleisemmin vesistöihin ja ympäristöön liittyviä juttuja ja omia tapahtumia ja on saanut tasaiseen tahtiin lisää
seuraajia, vuoden lopussa seuraajia oli 680, 133 enemmän kuin edellisvuonna.
Mediayhteistyö on ollut positiivista, näkyvyyttä on saatu mukavasti, osa siitä alla:
Karjalainen
3.8.2019

Järvenlasku synnytti lintuparatiisin
Järvenlasku. Ranta siirtyi kilometrien päähän. Matinea B6-11
VerkkoKarjalainen

12.1.2019
5.3.2019
20.3.2019
6.04.2019
28.06.2019
27.7.2019
2.08.2019
14.08.2019
28.08.2019

Höytiäinen ja Puruvesi kunnostuslistalla - "Tämä on vasta yksi askel pitkässä projektissa"
Pro Höytiäinen ry sai 11 000 euron avustuksen Museovirastolta
Höytiäisessä riittää paljon tutkittavaa - tutkijat kairasivat kahdeksaan metriin järvenpohjan
alle
Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiön myöntämät apurahat on nyt julkaistu - katso kaikki
apurahaa saaneet hankkeet
Kontiolahden kunta kutsuu mökkiläisiä koolle
Enemmän kuin järvi - Höytiäisen järvenlaskun juhlavuonna järjestetään monta tapahtumaa
Ranta siirtyi kilometrien päähän – padot murtuivat ja Höytiäinen purkautui hirveällä voimalla
liki kolme viikkoa etuajassa vuonna 1859
Höytiäisellä siivotaan talkoilla saaria roskista
Polvijärvellä talkoiltiin Rauanjokeen järvitaimenelle 20 kilometriä lisää kutualuetta

Outokummun Seutu
7.3.2019
18.4.2019

Pro Höytiäinen sai avustusta juhlanäyttelyyn
Yksitoistatuhatta vuotta historiaa järven jäällä. Tutkimuksesta apua Höytiäisen ja Rauanjoen
kunnostuksiin lähivuosina,
6.6.2019
Järvenlaskusta 160 vuotta. Höytiäisen laskemista pohdittiin jo Ruotsi-Suomen hallintokaudella
Kesätapahtumat Polvijärvellä
11.7.2019
Kirjasto (tapahtumat)
18.7.2019
Juhlat järvenlaskun äärellä. Neuvottelut kolmen uuden vesistön kunnostushankkeen
aloittamisesta alkavat Pro höytiäisen mukaan syksyllä.
1.8.2019
Seutu muuttui pysyvästi 160 vuotta sitten – pääkirjoitus, Esa Nevalainen
29.8. 2019
Kudulle mahdollisuuksia. Rauanjoen koskipaikkoja kunnostettiin järvitaimenia varten talkoilla
5.9.2019
Tarinoita on monta, mutta nyt on kuviaki. Parhaiten Höytiäisen hirviön kuvasivat
kolmasluokkalaiset Jenna Kuikka ja Riia Lehikkoinen

5.12.2019
12.12.209

Järvennostajille Antti-tunnustus. Pro Höytiäinen saa paikallislehtien tunnustuksen kotijärvensä
juhlavuonna.
Kunnostuksia virtavesiin ja järvelle. Syyskokous kuuli Höytiäisen tilan selvittämistyöstä

Pielisjokiseutu
3.1.2019
7.2.2019
7.3.2019
11.7.2019
1.8.2019
8.8.2019
15.8.2019
22.8.2019
5.12.2019
5.12.2019

Höytiäinen tarvitsee nyt vähän apua / Vieraskynä, Kirsi Karhio
Kulttuuriin jaetaan 31.000 euroa
Museovirastolta 11000 euroa Pro Höytiäiselle
Mökkiläispäivä- Kesäasukkaita kutsutaan Kontioniemeen
Mökkiläiset golfasivat Höytiäisen maisemissa
Ymmärrys luonnosta kansalaistaidoksi – pääkirjoitus, Suvi Palosaari
Roskienkeruuta Höytiäisellä
Muovit saivat kyytiä Sikosaaressa ja Jouhtenisella. tosien kerran järjestetyssä Roskaretket tapahtumassa kerättiin isot lastit roskia
Järvennostajille Antti-tunnustus. Pro Höytiäinen saa paikallislehtien tunnustuksen kotijärvensä
juhlavuonna.
Kunnostuksia virtavesiin ja järvelle

Vaarojen sanomat
Kägi, Karjalainen kesälehti
2019

Enemmän kuin järvi. Höytiäisen järvenlaskun juhlavuonna järjestetään monta tapahtumaa.

Kylien Kaiku – Varparannan, Venejoen, Romppalan ja Rantakylän tiedotuslehti 1/2019

Radio
19.6. Haastattelu Höytiäisestä P-K:n radiossa (HV, KK)
26.11. Haastattelu Höytiäisestä Radio Rexissä

Paikallislehtien kanssa on toimittu koko ry:n olemassaolon ajan hyvässä yhteistyössä ja nyt yhteistyöstä myös
palkittiin. Outokummun Seutu ja Pielisjokiseutu valitsivat Höytiäisen laskun 160-vuotisjuhlavuonna vuoden
2019 Antti-patsaan saajaksi Pro Höytiäisen. Perusteluissa mainittiin mm. ry:n kyenneen selvästi toiminnallaan
nostamaan Höytiäisen asemaa ja imagoa sekä osoittamaan olevansa yhä tärkeämpi yhteistyökumppani järven
ympäryskunnille. Antti-patsas myönnettiin 26.11. Huhmarissa ”järven nostajille järvenlaskun juhlavuonna” ja
sen iloisina ja yllätettyinä otimme vastaan. Kiitos!

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 sekä muistin tueksi.
Toiminnasta ja ajankohtaisuuksista tiedottaminen jäsenistölle tapahtuu jäsenkirjeen kautta. Jo 95 %
jäsenistöstä on sähköpostin tavoitettavissa, 5% saa jäsentiedotteen perinteisenä paperipostina ja ko. vuonna

postilakon vuoksi jakelun varassa olevat jäivät ilman marraskuun jäsenkirjettä ja vuosikokouskutsua. Vuoden
2019 aikana tuotettiin viisi (5) jäsenkirjettä.
Tiedonvaihto on toiminut myös toiseen suuntaan: yhdistyksen jäsenet ovat olleet yhteydessä mm. kalasto
tilan, levähavaintojen, umpeenkasvun ja yleensä rehevöitymisen kysymyksissä sekä tuoneet ideoitaan esiin
toiminnan kehittämiseksi ja myös olleet toteuttamassa niitä yhdessä hallituksen kanssa (esim.
virtavesikunnostukset).

LOPUKSI
Toimintakautena 1.1.2019–31.12.2019 Pro Höytiäinen ry keskittyi järvenlaskun 160-vuotisjuhlavuoteen
(kirjastoissa kiertävä näyttely, keskusteluillat Yoldian Terassilla, järvenlaskutanssit Puntarikosken kanavasillalla
tanssit maakuntapäivänä, järvihirviö-piirustuskilpailu) ja erilaisiin kunnostuksiin liittyviin toimiin (AMK -kurssit
Rauanlahdella, Rauanjokea koskevista opinnäytetöistä sopiminen, Rauanjoen vaellusesteiden poisto ja
virtavesikunnostuspäivät, valuma-aluekunnostusten pilottikohteiden kartoitus ja suunnittelu, roskaretket).
Positiivisia yhteistyön avauksia koettiin AMK:n energia- ja ympäristötekniikan kurssilaisten ja
opinnäytetyötään tekevien kanssa, WWF:n ja K-ryhmän yhteisessä virtavesihankkeessa Rauanjoella yhdessä
osakaskuntien kanssa, Puntarikosken kyläyhdistyksen ja Kunnasniemen kyläseuran kanssa kanavasillan
tanssien ja kalasopan merkeissä; Polvijärven ala-asteen oppilaiden piirustuskilpailun yhteydessä, jonka kuratoi
Riitta Nelimarkka.
Toimintavuosi oli myös vuoden 2018 hankkeiden raportointia, toteutusta ja uusien hankkeiden rakentamista.
Vuoden aikana jätettiin 4 eri teemasta hankehakemuksia useampaan eri kanavaan sekä toiminta- ja
kohdeavustusanomukset kuntiin.
Myös vastikkeellisen tuen saralla koettiin uusi avaus, kun sponsorisopimus Pohjois-Karjalan Osuuspankin
kanssa allekirjoitettiin.
Asioihin perehtymistä oli tarjolla niin vesistökunnostusverkoston kuin ELY:nkin tarjoamana.
Toimeliaan ja monipuolisen vuoden tunnustuksena järviyhdistys sai Pohjois-Karjalan liitolta maakuntalipun ja
paikallislehdiltä Antti -patsaan. Näillä taas jaksetaan eteenpäin 😉

Kiitos kaikille järviyhdistyksen vuoteen 2019 osallistuneille ja hengessä mukana eläneille Järvi on yhteinen.

Huhmarissa 21.02.2020
Pro Höytiäinen ry:n hallitus

