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Toimintasuunnitelma 2023   

 

Höytiäinen tarvitsee ystäviä -toimintasuunnitelma 2016 & -> on pidemmän aikavälin suunnitelma 

ja hallituksen toiminnan taustalla edelleen vuonna 2023 (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 vuonna 2023 edelleen veden laadussa ja kalakannoissa, myös vesilintukantojen 

tilanteessa (III) ja laajasti viestinnässä (I -VII).  Valuma-alue on tärkeä osa järveä, se vaikuttaa 

veden laatuun ja sitä kautta järven tilaan. Valuma-alueen kokonaistilanteen inventointi on väline 

oikein kohdennettuihin kunnostuksiin, sen mahdollisuutta kartoitetaan. Taimenten ja rapujen 

elinolokunnostusten parissa jatketaan virtavesillä. Myös lintuvesien heikkenevä tilanne edellyttää 

toimenpiteitä, kunnostuksia ja pienpetopyyntiä.  Vesienhoito ja luonnon monimuotoisuus ovat 

avustushauissa huomioituja painopisteitä, joihin yhdistys reagoi ja etsii yhteistyökumppaneita. 

Aktiivisuutta toivotaan alueen muilta toimijoilta ja yksityishenkilöiltä – yhdistys on yhteinen väline 

parempaan ympäristöön.            

 



 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

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. Etenkin Höytiäisen Kalatalousalueen ja vesialueiden omistajien eli 

osakaskuntien kanssa yhteistyö on väistämätöntä ja mielekäs työnjako kaikkien etu.   

Yhteyttä osakaskuntiin ja Höytiäisen kalatalousalueeseen pidetään yllä tiedottamalla yhdistyksen 

toiminnasta ja tavoitteista sekä tunnistamalla työnjaon ja yhteistyön paikkoja. Pro Höytiäinen on 

verkostoitunut myös laajemmin, asiantuntijaorganisaatioiden ja yritysten kanssa. Tätä työtä 

jatketaan monipuolisten tavoitteiden mahdollistamiseksi.        

 

Järvi on valuma-alueensa näköinen.  Vesistönkunnostustoimia tarvitaan monipuolisesti 

Höytiäisen veden laadun parantamiseksi erityisesti järven pohjoisosaan, valuma-alueille.  

Työ on pitkäjänteistä, toteutuksen edellytyksenä on tarvittavat resurssit ja hyvä yhteisymmärrys 

vesi- ja maa-alueiden omistajien kanssa ts. myönteiset rahoituspäätökset laadittuihin hankkeisiin, 

riittävä nk. omarahoitus sekä maanomistaja- ja vesialueenomistajasuostumukset toimenpiteille. 

Tavoitteena vesienhoidon rakenteiden toteutuksella on positiiviset vaikutukset maaperän 

vesitalouteen ja Höytiäisen veden laatuun. Sitä ennen tarvitaan kartoituksia, selvityksiä, 

suunnitelmia.   

 

Virtavesikunnostuksia jatketaan organisoituneen Wirtavesitiimin toimesta ja päivitettävien 

kunnostussuunnitelmien mukaisesti, sekä Rauanjoella, Aisusjoella että Kiskonjoella. Tuopanjoelle 

tähytään resurssien mukaan. Wirtavesitiimiin osaamista ja välineistöä lisätään mm. Metsäopisto -

hankkeen kautta. Yhdistykselle on valmistumassa tuotekehityksen tuloksena oma WVT-

työkalusarjan mallisto. Osaamista ja välineitä tarjoamalla sekä näkyvyyttä lisäämällä motivoidaan 

uusia tiimiläisiä, sekä toimintaan sitoutuvia että niitä, joilla on valmiudet olla toiminnassa mukana 

löyhemmin. Taimenkantatutkimusta jatketaan, ja positiivisten tulosten perusteella myös 

poikasistutuksia. AMK-yhteistyötä tiivistetään. 

  

Havainnointiverkoston työtä veden laadun seurannassa tuetaan tarpeiden mukaan ja verkostoa 

pyritään laajentamaan edelleen. Havainnoinnin suuntaamisessa huomioidaan mahdollisuuksien 

mukaan tehtävät kunnostukset tai muut huomiota edellyttävät kohteet.    

  

Roskaretki-konseptia kehitetään edelleen viiden vuoden kokemusten perusteella. Uusi aluevaltaus 

tullee olemaan vedenalainen runsas kalastusjäte, etenkin ns. ”haamuverkot”. Ratkaisumalleja ja 

yhteistyökumppaneita em. ongelmaan liittyen työstetään Itämerellä saatujen kokemusten 

pohjalta.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TaTut organisoivat tapahtumia – opastuksia – tuotantoja.  Vuonna 2022 perustettu 

tapahtumatuotantotiimi, TaTut, organisoi järviyhdistyksen näkyvyyttä tuotteistamalla, 

osallistumisten kautta ja tuottamalla omia tapahtumia mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteena on 

saada yhä useampi mukaan toimimaan. Järvihirviön kasvamisen kaksiulotteisesta kolmiulotteiseksi 

arvioidaan tapahtuvan toimintavuoden aikana.        

 

Arvokkaat kulttuuri- ja luontokohteet on toteutettu digitaaliseksi näyttelykokonaisuudeksi. Tämä 

nk. Paasi on vuokrattavissa yleisötapahtumiin tai -tiloihin tuomaan esiin Höytiäistä ja sen monia 

ulottuvuuksia. Paaden sisältöä kehitetään edelleen resurssien sallimissa rajoissa.    

 

Höytiäisen vesistön ja valuma-alueen inventointi ja kartoitus lennokilla antaa totuttua laajemman 

ja erilaisen perspektiivin. Yhdistyksellä on kolme Trafin lennokkikoetta läpäisyttä pilottia ja oma 

drone, jolla tuotetaan erityisistä kohteista ja kunnostuksista tai kunnostustarpeessa olevista 

kohteista ilmakuvia ja -videoita. Toiminta on talkootyötä tai hankkeisiin sisällettyä työtä. Palvelun 

tarjoamista ulkopuolisille myyntituotteena harkitaan tapauskohtaisesti.     

 

Yhteistyötä koulujen, oppilaitosten ja järjestöjen kanssa jatketaan ja laajennetaan 

mahdollisuuksien mukaan Höytiäisen keskeisten teemojen parissa. Karelia AMK:n ympäristö- ja 

energiatekniikan opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua erilaisiin konkreettisiin 

toimenpiteisiin maastossa, kunnostussuunnitteluun, myös opinnäytteiden aiheita.         

 

Lausuntoja ja kannanottoja laaditaan tarpeiden ja resurssien mukaan yhdistyksen toimintaan 

liittyvistä teemoista.   

 

 

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, hakee rahoitusta ja kutsuu osapuolet toteutuksiin. Järvi on yhteinen ja 

yhteistyössä voimaa.     

  

Varainkeruun systemaattisuus ja monipuolistaminen on edellytys yhdistyksen laaja-alaiselle 

toiminnalle. Sen eteen tehtävää työtä kehitetään mm. vielä korkkaamattomin pidempiaikaisin 

sponsorisopimuksin ja esimerkiksi Premium -jäsenyyksin. On luotava myös mahdollisuuksia 

lahjoittaa ja tukea helposti.            

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhdistyksen jäseniä kannustetaan aktiivisuuteen eri tapahtumissa ja toiminnoissa, myös jäsen- ja 

varainhankinnassa sekä havaintojen ja aloitteiden, oman osaamisen ja hyödyllisten verkostojen 

saattamisessa hallituksen tietoon ja yhdistyksen käyttöön.     

  

 

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 ja edellytettävää 

omarahoitusta etsien.       

 

 

Yhdistys on väline hankkia taloudellisia resursseja kohdennettavaksi Höytiäisen vesistöalueen ja 

sen ympäristön hyvinvointiin, se on väline tuottaa alueelle elinvoimaa ja euroja, myös puhtaampaa 

ja monimuotoisempaa ympäristöä. Hyöty on yhteinen paikallisille asukkaille, vapaa-ajan asukkaille, 

yrityksille.    

 

Jäsenmaksun vipuvaikutus on huomattava – kiitos, kun olet mukana! 

  



 

 

    

 

 

 

Talousarvio 2023 - yhdistystoiminta 
PRO HÖYTIÄINEN RY   

TALOUSARVIO vuodelle 2022 koskee yhdistyksen 

perustoimintoja   

   

TULOT   laji  kpl  á e  e yhteensä    huomioitavaa: 

jäsenmaksut   henkilöjäsen  189  20  3780    

  yhteisöjäsen   9  50   455    

  kannattajajäsen   4  100->   400   tavoite: premium-jäsenyys 

toimintatuki, 

yleisavustus    

kunnilta  2  

 

Pvi 500 

Kl 

  500 

4300     

Kl  >toiminta-avustukset haettu 

Kl 150 v tapahtumiin    

myyntitulot    tuotteet   

kirjamyynnin provisio  

    

  

  

  210   

  työn myynti            viranomais- /hankeyhteistyö 

varainkeruu   lahjoitukset (fb, muu)        sponsorisopimus/haut  

fb/luvat   

    YHTEENSÄ  5340    

MENOT    laji  kpl  e  e yhteensä  huomioitavaa: 

hallinto- ja 

yleiskulut  

kirjanpito, tilinpäätös, toimisto, 

tilinhoitomaksut etc  

    1250    

 kokoukset  vuosikokoukset: kevät + syys  

hallitus 

työryhmät     

2 

6  

6 

    600  

  250 

  150  

  

printtimedia  ilmoitukset   2  40      80  järjestöpalsta/karjalainen + 

ilmo   

tapahtumat   järjestelyt, viestintä, tarjoilut          1 100  roskaretki, virtavesitalkoot & -

tiimi / havainnointiverkosto / 

TaTut 

 

osallistuminen   matkat, osallistuminen 

seminaareihin yms.  

       1 000  valtakunnallinen   

vesistökunnostusverkosto, 

maakunnalliset verkostot   

tiedotus ja 

viestintä  

printti, some    370  

30  

    600  www – tila + päivitys (net-

hotel), fb-markkinointi   

 vakuutukset  talkoo, vene           210    

 verot            

    YHTEENSÄ  5 340    

yli-/alijäämä   

  

          

.  

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Talousarvio 2023 – hanketoiminta  
PRO HÖYTIÄINEN RY TALOUSARVIO vuodelle 2023 koskee toimintasuunnitelman toteutusta kansallisista ja EU- ohjelmista 

haettavin rahoituksin  

KOKOLK.noin 

tuhat €   

  

HANKE  

 

TOTEUTUSAIKA   

 RAHOITTAJAT / 

OHJELMA   

 YHTEISTYÖ- 

KUMPPANEITA  

TILA 

 4 

xxx 

Lämminlahti osa 1 – selvitys  

+ osa 2 toteutus    

2021-22 PoKELY  

talkoot  

Karelia AMK  

 

toteutettu  

 

haetaan 

xx Taimenkantatutkimus 2.0 2023-24 PoSELY   

talkoot   

Osk.Vesi-Visio  

Luke  

haetaan  

24 Pilotit 2 - Puhakanlahti  2023 PoKELY  

Pvi   

talkoot  

 myönnetty  

58 Puhakanlahden lintuveden 

kunnostus  

 Helmi-ohjelma 

Olvi, sponsorit    

Kinahmon Osk, 

Metsästysseurat   

haetaan  

 Pilotit 3 – kartoitus ja 

suunnittelu   

  PoKELY  

et al.  

 haetaan   

xxx SuVaKi 2.0  01.12.2022- 

15.11.2025 

PoPELY, 

MetsäGroup 

UPM Metsä 

Olvi Säätiö 

Tulevaisuusrahasto 

MVVT 

WVT  

Oulun yo 

Wateco oy 

Arbonaut 

AMK 

haetaan  

… Rauanjoki -kunnostukset 

Kiskonjoki -kunnostukset + 

istutukset  

 

 2019 -> (WWF, K-ryhmä) 

PoSELY; talkoot  

Kalatal.alue 

Osk:t, yritykset 

WVT 

AMK 

myönnetty & 

jatkuva haku 

52 Metsäopisto 1  2021-23 Leader; PKL/TUR, 

Pvi   

 

WVT, JyU, AMK  myönnetty   

xx Lintu-info     ? PKLTY  haetaan 

0,3 Kiskonjoki – opinnäyte  2021-23 JSLY Karelia AMK myönnetty 

1,6 Kl 150 v:  

Kirkkoveneillä 

kalasaunasaariin  

2023 Kontiolahti 

sponsorit  

Kontiolahden 

Luonnonystävät  

haettu  

2,7 Kl 150v: tapahtumaviestinnän 

materiaali esim. hirviö   

2023 Kontiolahti  

KKES 

Ihva Aula  haettu  

haetaan  

YHTEENSÄ  12 kpl 2022-2025  17-20 kpl  15 kpl  

 


