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Toimintasuunnitelma 2022
Höytiäinen tarvitsee ystäviä -toimintasuunnitelma 2016 & -> on pidemmän aikavälin suunnitelma ja
hallituksen toiminnan taustalla edelleen vuonna 2022 (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 Vedenlaatu ykkösluokkaa
II Kalakanta tasapainoinen
III Linnusto monipuolinen
IV Järvellä liikkuminen turvallista
V Järven kestävä käyttö entistä monipuolisempaa
VI Järvi tunnetaan paremmin, siitä tiedetään enemmän
VII 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 edelleen vuonna 2022 veden laadussa ja kalakannoissa, myös viestinnässä (I, II, VI). Myös
linnusto (III) huomioidaan. Ts. valuma-aluekunnostusten ja taimenten ja rapujen elinolokunnostusten
parissa jatketaan, myös lintuvesien tilanne on tiedostettu ja mukana. Valinnat - vesienhoito ja luonnon
monimuotoisuus - myös resonoivat avoinna oleviin rahoituksiin. Kaikesta pyritään saamaan tietoa
yhteistyökumppaneille ja alueen asukkaille, myös laajemmin asioista kiinnostuneille.

Rakentavalla yhteistyöllä ja kumppanuudella kohti kunnostuksia ja kestävää käyttöä
Järvellä ja järveen liittyen on lukuisia toimijoita, joiden välille on virinnyt konkreettisten kohteiden myötä
myös yhteistyötä. Yhdistys jatkaa verkostoitumista ja yhteistyön rakentamista edelleen järveen ja sen
ympäristöön sekä monipuolisiin teemoihin liittyvien tahojen kanssa haluttujen toimenpiteiden
mahdollistamiseksi. Hyvä yhteistyö ja toimiva työnjako mahdollistavat paremman vaikuttavuuden. Etenkin
Höytiäisen Kalatalousalueen osakaskuntien panos vesialueidensa omistajina ko. alueiden niittoihin ja
ruoppauksiin nähdään esimerkkinä mielekkäästä työnjaosta. Yhteistyötä osakaskuntiin ja Höytiäisen

kalatalousalueeseen kehitetään edelleen mm. tiedottamalla ry:n toiminnasta ja tavoitteista. Myös
yliopisto- ja AMK- yhteistyöhön panostetaan edelleen.
Vesistönkunnostustoimia tarvitaan Höytiäisen veden laadun parantamiseksi järven pohjoisosaan, valumaalueille. Kolmen pilottikohteen kartoitusta ja suunnittelua on tehty 2019 ja 2020 ja Puhakanlahden
kunnostus on nytkähtänyt liikkeelle 2021. Suunnitelmien toteutusvaiheen laajeneminen koskemaan
Saksanhovinpuron aluetta on tavoitteena 2022. Toteutuksen edellytyksenä on tarvittavat resurssit ja hyvä
yhteisymmärrys vesi- ja maa-alueiden omistajien kanssa ts. myönteiset rahoituspäätökset ja
maanomistajasuostumukset toimenpiteille. Toteutuessaan ko. pilotit tarjoavat esimerkkejä kunnostuksin
toteuttavista vesienhoidon rakenteista ja niiden vaikutuksista alueen maaperän vesitalouteen ja Höytiäisen
veden laatuun ja mobilisoivat toivon mukaan lisää kunnostuskohteita. Lämminlahdella alkanutta työtä
jatketaan. SuVaKi -hankkeessa edetään bioreaktorin rakentamiseen ja saadaan alustavia tuloksia
menetelmän toimivuudesta vanhojen suo-ojien ravinne- ja humuskuormien pidättämisessä. Mahdollisuus
erilaisten menetelmien kokeiluun metsävesien hallinnassa on tarkastelun kohteena.
Virtavesikunnostuksia jatketaan organisoituneen Wirtavesitiimin toimesta ja päivitettävien
kunnostussuunnitelmien mukaisesti, myös 2021 loppuvuodesta valmistuvan taimenkantatutkimuksen
tulokset huomioiden. Kiskonjoki pyritään saamaan opinnäytetyön kohteeksi.
Havainnointiverkoston työtä veden laadun seurannassa tuetaan tarpeiden mukaan ja verkostoa pyritään
laajentamaan edelleen. Havainnoinnin suuntaamisessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan tehtävät
kunnostukset.
Roskaretki-konseptia kehitetään edelleen neljän vuoden kokemuksiin perustuen. Eräänä uutena
tavoitteena on tullut esiin vedenalainen runsas kalastusjäte, etenkin ns. ”haamuverkot”. Tutkitaan
ratkaisumalleja em. ongelmaan liittyen mm. Itämerellä saatujen kokemusten pohjalta.
Yhteistyötä koulujen, oppilaitosten ja järjestöjen kanssa jatketaan ja laajennetaan mahdollisuuksien
mukaan Höytiäisen keskeisten teemojen parissa.
Lausuntoja ja kunnostussuunnitelmia laaditaan tarpeiden ja resurssien mukaan. Esimerkkeinä
Wirtavesitiimin työn taustalle päivitettävä Rauanjoen kunnostussuunnitelma sekä opinnäyte Kiskonjoen
tilanteesta ja tarpeista.

Tapahtumia – Opastuksia - Tuotantoja
Osallistutaan muiden järjestämiin tapahtumiin ja tuotetaan omia mahdollisuuksien mukaan.
Arvokkaat kulttuuri- ja luontokohteet on inventoitu ja siirretty yleisölle esiteltävään digitaaliseen
muotoon, mikä tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia tuoda esiin myös uutta aineistoa kuriositeetteineen
Höytiäiseltä ja valuma-alueelta. Tätä digitaalista näyttelykokonaisuutta eli ns. Paatta kehitetään edelleen
resurssien sallimissa rajoissa. Sen käytöstä ja tavoitteista laaditaan suunnitelma.
Tietojen hyödyntäminen maastossa on avoin kysymys, samoin ry:n oman rantarakenteiden malliston
(opasviitta, opastaulu, vanhan rannan pylväs, myös uimakoppi) käyttäminen ja variointi erilaisiin
merkintätarpeisiin (esim. linnustoa koskevaa tietoutta maastossa ja/tai digitaalisesti).

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

Varainkeruun systemaattisuus ja monipuolistaminen on edellytys yhdistyksen laaja-alaiselle toiminnalle.
Sen eteen tehtävää työtä kehitetään mm. tavoittelemalla pidempiaikaisia sponsorisopimuksia ja Premium jäsenyyksiä.
Yhdistyksen jäseniä kannustetaan aktiivisuuteen eri tapahtumissa ja toiminnoissa, myös jäsen- ja
varainhankinnassa sekä havaintojen ja aloitteiden saattamisessa hallituksen tietoon.

Talousarvio on jaettu kahteen osaan
1) yhdistyksen talousarvio perustuu yhdistyksen perustoimintoihin ja se katetaan jäsenmaksuin ja
toiminta-avustuksin, työsuorituksilla ja tuotemyynnillä sekä mahdollisin lahjoituksin.
2) hanketoiminnan talousarvio perustuu toimintasuunnitelmaa toteuttaviin hanke- ja
ohjelmarahoituksiin, joita haetaan monipuolisesti eri kanavia hyödyntäen.
Yhdistystoiminta mahdollistaa taloudellisen volyymin kohdistumisen alueelle, kun toimintasuunnitelmaan
kirjatut yhteiset tavoitteet toteutetaan laajasti eri rahoitusmahdollisuuksia kartoittaen.
Jäsenmaksun vipuvaikutus on huomattava – kiitos, kun olet mukana!
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