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Pro Höytiäinen ry  

Toimintakertomus vuodelta 2020  
  

 

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 2020 toimivat:   

 

Puheenjohtajana, myös sihteeri - rahastonhoitajana muun hallituksen avustaessa  

• Kirsi Karhio, Polvijärvi  

Jäseninä:   

• Markku Haapasalo, Polvijärvi    

• Ilkka Karppinen, Kontiolahti  

• Heikki Kukkonen, Polvijärvi/Helsinki (vpj).     

• Ari Lappalainen, Kontiolahti   

• Petri Luotio, Kotka/Polvijärvi 

• Kai Paavilainen, Joensuu  

 

Toiminnantarkastajiksi syyskokous 2020 valitsi jatkamaan Helena Eischnerin Joensuusta ja Kauko Väistön 

Kontiolahdelta.   
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YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ  

  

Kokoukset  

  

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous siirrettiin Covid-19 -tilanteen vuoksi pidettäväksi syyskokouksen 
yhteydessä.   
 
Syyskokous järjestettiin 27.11.2020 Lomakeskus Huhmarissa. Kokouksen alussa puheenjohtaja piti lyhyen 
tilannekatsauksen meneillään olevista asioista, mm. kunnostustilanteesta, hankerahoituksista ja kuntien 
suhtautumisesta edistettäviin asioihin. Tilannekatsauksen ja keskustelun jälkeen siirryttiin kokoustamaan 
yhdistettyjen vuosikokousten asialistan mukaisesti. Kevätkokouksen asialistalta: kokoukselle luettiin 
toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus, toimintakertomus ja tilinpäätös vahvistettiin ja 
hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. Syyskokouksen asialistan mukaisesti vahvistettiin toimintasuunnitelma 
ja talousarvio vuodelle 2021 (liite) sekä valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten (Ilkka Karppinen, Heikki 
Kukkonen, Ari Lappalainen) tilalle. Näiden lisäksi oli sääntöjen mukaisesti mahdollista täyttää vielä yksi 
hallituspaikka.  Hallitukseen valittiin 2021-2022 jatkamaan kaikki erovuorossa olleet sekä uutena ja näin 
paluun yhdistyksen hallitukseen tehnyt Matti Mäntynen Kontiolahdelta. Muiden hallituksen jäsenten - Petri 
Luotio, Markku Haapasalo ja Kai Paavilainen - sekä puheenjohtaja Kirsi Karhion kausi jatkuu automaattisesti 
vielä 2021 loppuun.   
 
Toimintasuunnitelman 2021 painopisteeksi valittiin edelleen 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 viisi (6, ml. MC- 

suunnittelupalaveri), niistä koronan vuoksi kaksi (2) Teams -kokouksena.   

 

Yhdistyksen jäsenet  

Toimikauden 2020 lopussa yhdistyksessä oli 160 jäsentä, joista 11 yhteisöjäseniä (2019:155/11).  

 

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 ja tilinpäätös, tilinhoitokulut, vakuutukset (vene-, talkoo-), kotisivujen ylläpito Yoomla-

järjestelmässä, 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 ja 

useimmiten yhdistyksen aktiivisten jäsenten omalla kustannuksella, joskus harvoin yhdistyksen varoista. 

    

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 2020.    
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TOIMINTA  

 

Seminaarit, koulutustilaisuudet, tapahtumat  

 

Vesistöihin yleensä 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 muihin toimijoihin.  Tänä vuonna lähes kaikki peruuntui 

covid-19:n vuoksi, vain kaksi live-tilaisuutta, johon puheenjohtaja osallistui, oli ELY:n järjestämä       

 

Vesien vuoksi -workshop 10.3. ja 30.10. järvien fysiologiaa käsittelevät luennot, molemmat Joensuussa.  

  

 Workshopin anti oli ajankohtaisen informaation lisäksi vesienhoidon ongelmiksi tunnistettavien teemojen 

tunnistamisessa, ajatusten vaihdossa ja verkostoitumisessa, luentojen anti nimensä mukainen tietopaketti.    

 

Vielä samana iltana pj. peruutti ry:n osallistumisen MC-tapahtumaan Kontiolahdella, joka myöhemmin 

toteutuikin yleisöttömänä kisana.  Tästä alkoi loppuvuoden kestävä ”lockdown” osallistumisten ja omien 

tilaisuuksien suhteen.       

 

Joensuussa järjestetyksi tarkoitettu ja alkukesästä koronan vuoksi syksyyn siirretty Vesistökunnostusverkoston  

tilaisuus toteutettiin sekin webinaarina, 27.-29.10.  

 

 

Sidosryhmätyö   

  

Tärkeää sidosryhmätyötä toteutettiin koronasta huolimatta – nyt vain tapaamiset, yhteistyö- ja 

suunnittelupalaverit, valmistelevat kokoukset toteutuivat virtuaalisesti. Yhteydenpitoa erityisesti ELY:een, 

tutkijoihin, AMK:iin. muihin järviyhdistyksiin, Höytiäisen osakaskuntiin ja alueen yrityksiin sekä maanomistajiin.   

 

Merkittävää oli Karelia AMK-yhteistyön tuloksena keväällä 2020 valmistunut ansiokas opinnäyte:   

Heiskanen Henri & Ari-Pekka Jolkkonen (2020): Höytiäiseen laskevan Rauanjoen vesistöalueen nykytila ja 

kunnostustarpeen arviointi. Opinnäytetyö, Karelia-ammattikorkeakoulu, Energia- ja ympäristötekniikan 

koulutus.    

 

 Muutamia toiminnan kannalta keskeisiä kokouksia:  

 

20.03. Virtavesipalaveri KK w/ ELY (TT, HH), JR, JP, Future Missions  

08.05.   Opinnäytteen tarkastustilaisuus KK / AMK – Teams    

05.06.  Virtavesipalaveri KK w/JP 

10.06. Helmipalaveri KK w/ ELY (SH)  

17.08.  Metsävedet -palaveri KK w/ Tapio, JP - Teams  

06.10.  Helmipalaveri KK w/ ELY (HH, SH, TT) -Teams 

20.10.  Metsätalouden vesienhallinnan webinaari (KK)  

26.11. vesienhoidon hankepalaveri w/Kontiolahden viranhaltijat ja päättäjät - Teams (KK) 

15.12. vesienhoidon hankepalaveri w/ELY, Kontiolahden ja Polvijärven viranhaltijat ja päättäjät -

Teams (KK, MH) 

  

Palavereissa etsittiin teemojen mukaisia liittymispintoja eri ohjelmiin ja mahdollisuuksia eri rahoituskanaviin.  

kanaviin. Hankepalaverien tavoitteena oli löytää yhteinen tahtotila kuntien kesken Höytiäisen eteen tehtävän  
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työn edistymiseksi, valottaa vesienhoidon resursseja, merkitystä ja tarpeita Höytiäisellä kuntapäättäjille ja 

virkamiehille, lisätä keskinäistä luottamusta ja madaltaa yhteistyön kynnystä.  

 

Pro Höytiäinen on osallistunut myös Kontiolahden järjestöjen neuvottelukunta, KonJanen toimintaan. Kon-

Jane on perustettu 19.11.2019 eri yhdistysten yhteistyön lisäämiseksi ja kuntavaikuttamisen työkaluksi. Pro 

Höytiäisen edustajana KonJanessa toimii Ulla Siippainen. Käsiteltävinä asioina on ollut tarpeellinen yhdistysten  

avustusten hakemismenettelyn yksinkertaistaminen sekä yhdistysten yhteisten tilojen suunnittelu 

Kontiolahdelle.  

 

Konkreettinen tekeminen on hyvä tapa vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä. Tästä esimerkkeinä   

 

29.05. Kiskonjoen istutukset w/osakaskunta (KK, JP) 
24.-26.7.  Pohjanraivausnuottaus kokeilu w/ELY (MH) 
22.8. Roskaretki kohteena Pitkäluoto (AL, US, LK)  
4.-6.9.  Rauanjoen kunnostustalkoot, kutusoraikkoja (KP, AL, US, KK) 
24.10.  Rauanjoella tarkkailua Maailman vaelluskalapäivänä (KK, JR) 
 

 

Toiminnan kannalta sidosryhmäyhteistyö on tärkeää ja hankerahoitus edellytys. Se tarkoittaa 

luottamuksellisten välien luomista ja ylläpitoa sekä jatkuvaa monikanavaista hakuprosessia. Vuoden 2019 

aikana hakemuksia tehtiin mm. seuraavista teemoista ja seuraaviin kanaviin:   

 

      

Hanketyö - haut, toteutus, raportointi:  

  

Rahoituksen haku – myönteinen päätös:  

   

o Kutusoraikkoja paikallisin voimin / Leader > 
o Poikasrahaa / Olvi säätiö  
o Höytiäisen valuma-alueiden kunnostus, Pilotit osa 2 – toteutus: Puhakanlahden kosteikko 
 

Rahoituksen haku – hakemus odottaa päätöstä:  

 

o Tutkimus Höytiäisen Lämminlahden kunnostustarpeiden ja mahdollisuuksien selvittämiseksi / PoKELY 
o Suometsien valumavesien käsittely ja ravinteiden kierrätys puuhakebioreaktorilla Rauanjoen valuma-

alueella / PoPELY 
o Höytiäisen virtavesien taimenkantatutkimus / PoSELY 

 

Rahoituksen haku – kielteinen päätös: 

 

o Kutusoraikkoja ja keinopesiä paikallisin voimin / Leader > pöydälle jättö ilman perusteluja ja ohjeistusta  
o Kutusoraikkoja ja keinopesiä paikallisin voimin / Leader > pöydälle jättö ilman perusteluja ja ohjeistusta  
o Höytiäisen valuma-alueiden kunnostus, Pilotit osa 2 – toteutus: kokonaisuudesta pudotettiin pois 

Saksanhovinpuron alue Martonvaarasta ja Puhakanlahden lintuvesien avarrus   
o Höytiäisen valuma-alueiden kunnostus, Pilotit osa 3 – kartoitus, suunnittelu ja viestintä Saksanhovinpuron 

järveen ulottuvat alueet 
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Hankeraportointi:   

o Vesistökunnostuksen pilotit Höytiäisellä, osa 1 – kartoitus ja suunnittelu / PoKELY, P-K tulevaisuusrahasto, 
Joensuun seudun maaseutupalvelut, Olvi -Säätiö, (Polvijärven kunta > haku 2020) << Väliaikaisrahoitus 
Polvijärven kunta  

o Arvokkaat kulttuuri- ja luontoperintökohteet – inventointi ja digitointi (Museovirasto, KKES, Kontiolahden 
kulttuuriavustukset) 

 

Sponsorituki:  

 

o Poikasrahaa / K-kauppiaat 

 

Hankkeet työllistävät paitsi laatimisvaiheessa (sisällöt, kumppanit, kustannusarviot), myös päärahoittajan 

myönteisen päätöksen myötä, jolloin alkaa omarahoitusosuuksien täyttymiseksi tarvittavan osuuden 

hakeminen täydentävistä rahoituskanavista ja/tai sponsorituen hankkiminen ja mahdollisesti talkoo-osuuksien 

täydentäminen. Eo. listauksessa ne eivät näy.    

 

Toimintakertomus, Toke2020    

 

 

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 2020 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: 

o Markku Haapasalo organisoi yhdessä ELY-keskuksen ja paikallisten asukkaiden ja mökkiläisten kanssa 

pohjanraivausnuottauskokeilua tavoitteena testata haitallisten uposkasvien poistoon kehitettyä 

laitetta, 

o Ilkka Karppinen välitti sää- ja kalastustietoa järveltä, 

o Heikki Kukkonen valmisteli ideaa Höytiäisen kanavan mahdollistamiseksi huviveneille,    

o Petri Luotio edisti risteilyillä Höytiäisen tunnettuutta ja avustuksellaan painatettiin uusi esite;    

o Kirsi Karhion panos oli hankevalmistelussa ja rahoitushaussa, sidostyhmätyössä ja yhteydenpidossa 

mediaan, poikasistutuksissa Kiskonjokeen yhdessä aktiivisten jäsenten ja osakaskunnan kanssa sekä 

virtavesikunnostuksissa ja talkoiden järjestämisessä yhdessä Kai Paavilaisen, Ari Lappalaisen, 

yhdistyksen jäsenten ja muiden asian innostamien kanssa Rauanjoella, jonne rakennettiin 

kutusoraikkoja ja lisättiin virtaamia osana taimenten elinolokunnostuksia.  
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Useiden tapahtumien ja tuotteiden ideointi, valmistelu ja organisointi jäivät korona -vuonna tehtyjen ja 

toteutumattomien talkoiden mappiin.    

 

Yhdistyksen jäseninä aktiivisesti toimivien osuus on myös ilahduttava:  

 

Roskaretkiä luotsasivat taasen ansiokkaasti Ulla Siippainen, Lea Kervinen ja Ari Lappalainen yhdessä 

Kontiolahden luonnonystävien kanssa. Siivous kohdistui toistamiseen Pitkäluotoon ja ajatuksena oli tarkastella 

roskan määrää parin vuoden takaiseen. Ja olihan sitä taas. Matkassa oli uusia roskaretkeläisiä.   

 

Havainnointiverkosto jatkaa työtään Pirkko Väistön luotsaamana, uusia mittauspisteitä tuli vuoden aikana 

uusien havainnoijien kautta. Verkosto keskinäiseen viestintään on luotu WhatsApp-ryhmä. 

Näkösyvyysmittaustulokset toimitetaan ELY-keskukselle syksyllä mittauskauden loputtua ja kooste 

mittaustuloksista saadaan yleensä huhti-toukokuussa, niin nytkin. ELY:n Minna Kukkonen vastaa 

näkösyvyyskartan ajantasaistamisesta.  Höytiäisellä on myös kaksi valtakunnallista levähavaintopistettä, 

Kontioniemi ja Uittosalmi. Levät havainnoidaan kesällä kerran viikossa ja tulokset löytyvät Syken ylläpitämästä 

Järviwikistä.  

  
Juha-Pekka Saarelaisen innostus Rauanjoen nykytilaa ja kunnostustarpeita koskevan opinnäytteen myötä on 

toiminut moottorina, kun on siirrytty järveltä valuma-alueille ja jokivarsiin.  

 

Kiskonjoen ja Rauanjoen kunnostussuunnitelmat ja talkoot – poikasistutukset Kiskonjoella ja 

elinolokunnostukset Rauanjoella - innostivat uusia talkoolaisia. Rauanjoen kaksipäiväisissä talkoissa arviolta 30 

henkeä ahkeroi paitsi yli 20 kutusoraikkoa, jokusia poikasalueita ja hitusen iloisemmin virtaavaa koskialuetta.  

Talkoiden myötä tehtiin päätös virtavesitiimin perustamisesta.  

 

Wirtavesitiimi organisoitui loppuvuodesta ry:n jokiosastoksi ja määritteli tehtävikseen ensi vaiheessa:  

kerätä ja/tai tuottaa luotettavat lähtötiedot nykytilanteesta ja inventoida avainalueet, päivittää 

toimenpidesuunnitelmia kalastuslain hengessä ja Vuoksen taimenkantojen hoito-ohjelman mukaisesti ts. 

luoda jokikohtaiset suunnitelmat, toteuttaa suunnitelmien mukaisia kunnostuksia ja organisoida talkoita, 

huolehtia seurannasta ja tarkkailusta, kehittää toimintaa edelleen. 

 

Höytiäisen Wirtavesitiimi aka. Pro Höytiäisen jokiosasto 2020-21:  

Operatiivinen toiminta Seppo Hirvonen, Joensuu  
Asiantuntija ja sparraaja Juha-Pekka Saarelainen, Polvijärvi/Vantaa  
Tarkkailu ja seuranta Jyrki Repo, Polvijärvi  
Koordinointi ja Pro Höytiäisen tavoitteet, hankebyrokratia, viestintä, Kirsi Karhio, Polvijärvi 

 
Täsmäkunnostusvalmiudessa olevan WVT:n Iskuryhmän muodostavat: Janne Hukka, Joensuu - Lauri Karjunen, 
Kontiolahti / Lpr - Kojamo Konttinen, Savonlinna - Jari Sulku, Koli - Teemu Ylönen, Polvijärvi   
 
Lisäksi mukana on vakiintuneeksi katsottavaa kenttäväkeä, sekä virtavesiaktiiveja että asiaa symppaajia 
isompiin talkoisiin.  

 
 

Yhdistyksen jäsenenä Kauko Väistö toteutti toiminnantarkastuksen osaltaan talkoilla, Helena Eischner 

palkkiota vastaan.   

 

Puheenjohtaja sai palkkaa pilotit osa 1 - hankkeesta 3 vkoa ja työtunnit huomioiden oli talkoohenki vahvasti 
mukana.  Useimmiten talkootunnit kertyvät paperinmakuisesta toiminnasta – hankehakemuksista, 
raportoinnista ja muusta hankebyrokratiasta, sidosryhmätyöstä ja viestinnästä (ml. jäsenkirjeet, vastaukset 
kanaslaisten kysymyksiin, media, some), jäsenasioiden hoidosta, toiminnan koordinoinnista.   
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Joskus onnistaa ja pääsee osallistumaan niihin ”oikeisiin” talkoisiin, kuten elokuussa jo toistamiseen 
Rauanjoen virtavesikunnostuksiin.  Joella oli kunnostustalkoissa kahtena päivänä yhteensä 40 aktiivia ja 
virtavedet toivatkin uusia kasvoja yhdistyksen lähipiiriin, kuten edellä jo mainittiin.  
 
Kaikki eri tavoin mukana talkoissa puurtaneet yhdistyksen jäsenet, saati muut eivät varmaankaan tässä tulleet 
mainituiksi - siitä huolimatta ja juuri siksi tässä yhteinen ja erityinen KIITOS kaikille panoksensa antaneille!         
 
 
Varainhankinta  
 
30.03. jätettiin toiminta-avustushakemukset kuntiin. Saadut summat kattavat jonkun osan juoksevista kuluista  
Varainkeruutuotteiden myynti meni miinukselle, kun myyntipaikkoja ei koronan vuoksi ollut. Tuotteet sinänsä 
eivät vanhene.  
 
 
TIEDOTTAMINEN  

Ulkoinen tiedottaminen  
  
Hallituksen jäsenten on ollut tapana osallistua mahdollisuuksien mukaan erilaisiin tilaisuuksiin, joissa on 
saanut kertoa yhdistyksestä ja sen toiminnasta laajemmalle yleisölle. Korona vuotena tämä jäi toteutumatta.    
 
Yhdistyksen kotisivut www.prohoytiainen.fi  toimivat lähinnä arkistona, ja odottavat päivityksiä.  
 
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 770, 90 enemmän kuin edellisvuonna.     
  
Mediayhteistyö on ollut positiivista, näkyvyyttä on saatu mukavasti, osa siitä alla:  
  

Karjalainen / VerkkoKarjalainen 
 
30.5.2020  
Höytiäiseen laskevaan Kiskonjokeen istutettiin 2 500 järvitaimenen poikasta 
+ video 
Hannu Kauhanen 
Kimmo Kirves 
 
22.7.2020  

Höytiäisellä kokeillaan pohjanraivausnuottaa - tavoitteena rehevöitymisen estäminen 

Heidi Kuosmanen 
Susanna Kontkanen 
 

28.7.2020  
Rehevöitymiselle iso ei! – vesistöjen umpeenkasvamista ehkäistään uusin keinoin 
Teemu Peltoniemi  
Riikka Hurri 
 
20.10.2020  
Polvijärvellä pohdittiin talousarviota ja eri tahojen vetämiä vesistökunnostuksia 
Timo Riistaniemi 
Marko Puumalainen 

http://www.prohoytiainen.fi/
http://www.prohoytiainen.fi/
https://www.facebook.com/prohoytiainen/
https://www.facebook.com/prohoytiainen/
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Outokummun Seutu 

 
4.6.2020: 

Kiskonjoki elpyy istutuksilla 

Jokeen istutettiin 2 500 taimenen poikasta luontaisen kannan palautustyön aluksi. 

Esa Nevalainen 
 

Video istutustalkoista Outokummun Seudun verkkolehdessä ja YouTube-kanavalla. 

  
2.7.2020: 

Virtavesien kunnostus etenee 

  
30.7.2020: 
Raskaita nuotallisia nousi rantaan 

Sotkuman osakaskunta, Pohjois-Karjalan ELY ja Pro Höytiäinen tutkivat uutta keinoa rehevöityneiden vesien 
virtausten lisäämiseksi. 

Pekka Martikainen 
 

3.9.2020: 

Rauanjoen talkoita jatketaan 

Pia Paananen 
 

17.9.2020: 
  
Uittorännistä taimenjoeksi, Rauanjoen kunnostus etenee 

Kaksi-päiväisten virtavesi-talkoiden aikana valmistui parikymmentä kutusoraikkoa joen alajuoksulle. 
Pia Paananen 
  

 
 

 
 

 

Pielisjokiseutu 

 
18.6.2020 Kesälehti  
Järviyhdistys Pro Höytiäinen haluaa tuoda monipuolisesti esiin Höytiäisen merkitystä Pohjois-Karjalalle 

 
30.7.2020:  
Raskaita nuotallisia nousi rantaan  
Höytiäisellä tutkittiin keinoa rehevöityneiden vesien virtausten lisäämiseksi. Kokeilu piti alun perin järjestää 
Lämminlahdella. 
 

27.8. 2020 

Vähemmän jätettä kuin pari vuotta sitten 

Höytiäisen ympäristöä siivottiin nyt kolmatta kertaa. 
Ari Lappalainen  
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27.8.2020 

Mikromuoveja löytyy vesistöissä kaikkialta 

Suvi Palosaari  
 

12.11.2020 

Järviyhdistykselle jokiosasto  

Pro Höytiäinen haluaa jokien kunnostuksiin suunnitelmallisuutta ja perusti virtavesitiimin.  

Suvi Palosaari 

 
17.12.2020 
Pro Höytiäiselle uusihallitus 

 
 

Vaarojen sanomat   
 

10.7.2020  Laajempi kuin järvi / Vieraskynä (Kirsi Karhio) 

 

Uutisoinnista ei tarkempaa tietoa.  

 

Kägi, Karjalainen kesälehti 2020 
 
Nyt musta lippu liehumaan. Höytiäisen merirosvoristeilyllä etsitään aarretta ja valmistutaamn oikeiksi 
merirosvoiksi.  
Petri Luotion haastattelu  

 
 
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 

2020 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, Lämminlahti -hanke).     
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LOPUKSI  

  
Toimintakautena 1.1.2020–31.12.2020 Pro Höytiäinen ry keskittyi erilaisiin kunnostuksiin liittyviin toimiin 
kuten Kiskonjoen poikasistutukset, Rauanjoen virtavesikunnostuspäivät, valuma-aluekunnostusten 
pilottikohteiden kartoitus ja suunnittelu -hankkeen saattaminen loppuun, maanomistajaneuvotteluja ja 
kunnostusten toteutuksen edistäminen, roskaretkien toteutus.   
 
Positiivisia yhteistyön avauksia koettiin jokien kunnostuksissa mm. maanomistajien ja osakaskuntien 
myönteisen suhtautumisen myötä, samoin valuma-aluekunnostuksissa. Omarahoitusosuudet hankkeissa ovat   
iso haaste. Kaikki pitää neuvotella ja anoa aina tapauskohtaisesti, aikataulut ovat tiukat ja kaikilla erirytmiset. 
Kuntien sitoutuminen ei ole vahvistunut toimintavuosien aikana eikä alueella ole juuri muita kanavia 
omarahoituksia kattamaan. Kuntakumppanuuden vahvistamista pitää jatkaa. Pitkäaikaiset sponsorit 
yhdistyksen toiminnalle tulee laittaa hakuun.  
 
 Toimintavuosi oli myös vuoden 2019 hankkeiden raportointia, meneillään olevien toteutusta ja uusien 
hankkeiden rakentamista. Vuoden aikana jätettiin 5 eri teemasta hankehakemuksia useampaan eri kanavaan 
sekä toiminta- ja kohdeavustusanomukset kuntiin.  
 
Toimeliasta ja monipuolista vuotta hidasti korona. Asioihin perehtymistä oli tarjolla lähinnä webinaarien 
muodossa. Suunnitellut osallistumiset ja tapahtumien järjestämiset peruuntuivat, mutta kunnostustalkoita se 
ei sentään estänyt.   
 
Samoilla teemoilla jatketaan vuoteen 2021.   
 

  

Kiitos kaikille järviyhdistyksen vuoteen 2020 osallistuneille ja hengessä mukana eläneille -    

Järvi on yhteinen.   
  

  

 
Ruvasniemellä 27.02.2021     

  

                       Pro Höytiäinen ry:n hallitus    


