Toimintasuunnitelma 2018
Höytiäinen tarvitsee ystäviä -toimintasuunnitelma 2016 & -> on pidemmän aikavälin suunnitelma
ja hallituksen toiminnan taustalla myös vuonna 2018 (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
II
III
IV
V
VI
VII

Vedenlaatu ykkösluokkaa
Kalakanta tasapainoinen
Linnusto monipuolinen
Järvellä liikkuminen turvallista
Järven kestävä käyttö entistä monipuolisempaa
Järvi tunnetaan paremmin, siitä tiedetään enemmän
Pro Höytiäinen ry aktiivinen toimija ja rakentava kumppani työssä kestävän tulevaisuuden puolesta

Toiminnan painopiste vuonna 2018 on tavoitteissa: I Vedenlaatu ykkösluokkaa, III Linnusto
monipuolinen ja VII Pro Höytiäinen ry aktiivinen toimija ja rakentava kumppani työssä kestävän
tulevaisuuden ja niitä toteutetaan mm. seuraavin toimenpitein:

Rakentavalla yhteistyöllä kohti kumppanuutta - ja kunnostuskohteita
Järvellä ja järveen liittyen on lukuisia toimijoita, mutta vain vähän yhteistyötä. Yhdistys jatkaa
verkostoitumista ja yhteistyön rakentamista järveen ja sen ympäristöön liittyvien tahojen kanssa.
Höytiäisen veden laadun parantamiseksi järven pohjoisosaan tarvitaan vesistönkunnostustoimia.
Ne edellyttävät hyviä yhteyksiä erityisesti vesi- ja maa-alueiden omistajien kanssa. Tavoitteelliseen
yhteistyöhön panostetaan neuvotteluin ja etsimällä yhteistyömahdollisuuksia konkreettisista
toimista.
’

Yleissuunnitelmatasoiset vesistökunnostuksen pilottikohde sekä inventoidut ja potentiaalisen
kohteet lähivaluma-alueella (83) tarjoavat yhteistyölle konkretiaa. Opetus- ja vierailukohteenakin
toimivan pilottikohteen vaikutukset veden laatuun olisivat paitsi välittömät,
vesistökunnostusinnon kautta myös välilliset. Höytiäisen pohjoisosiin kartoitettujen vesistön
kannalta suotuisien kunnostuskohteiden osittaisellakin toteutuksella olisi niin ikään merkittävä
vaikutus Höytiäisen rehevöitymiskehitykseen ja veden laatuun. Kunnostusinnolle on siis kohteita.
Myös havainnointiverkoston työtä veden laadun seurannassa tuetaan tarpeiden mukaan ja
verkostoa laajennetaan edelleen.
Biosfäärikumppanuus tavoitteita tukemaan
Pohjois-Karjalan biosfäärialueen kanssa solmittua kumppanuussopimusta viedään eteenpäin
suunnitelmien ja voimavarojen mukaisesti.
Pesimärauhalla linnuston monimuotoisuuden puolesta
Höytiäisen merkittävien lintuluotojen merkintä toteutetaan, kun tehtävänantoa koskevat
sopimusasiakirjat ovat valmiit ja olosuhteet toimenpiteille suotuisat. Virallisten suojelukohteiden
lisäksi toteutetaan merkintä myös suositeltavan suojelun kohteilla. Nk. pesimärauhamerkinnästä
tiedotetaan laajasti, että merkinnälle saadaan vaikuttavuutta ja tieto kylttien tarkoituksesta
saadaan leviämään.
Höytiäisen oma rantarakennemallisto
Yhteistyössä Karelia AMK:in Wood Innovation Network -projektin kanssa toteutettu Höytiäisen
oma rantarakenteiden mallisto sisältää 4 tuotetta. Tuotteet – pukukoppi, opasteet ja infotaulu,
venevalkaman merkki - on tarkoitettu yhteisille rannoille ja venevalkamiin sekä opastamaan niille.
Vanhan vesirajan merkki kertoo Höytiäisen rannan ennen järvenlaskua v.1859.
Projektissa tuotetaan mallistosta protyypit, yhdistys etsii sopivan esittelypaikan, jonne toimittaa
mallikappaleet. Projektin tuottamat havainnekuvat, tarkemmat rakennekuvat mittoineen ja
rakennusohjeineen toimitetaan yhdistyksen jäseninä oleville kyläyhdistyksille toteutusta varten.
Järviyhdistys toteuttaa Vanhan vesirajan merkinnän maastoon tarkoin valittuihin kohteisiin. vrt.
seuraava kohta.
160 vuotta järvenlaskusta v. 2019
Suunnittelutyöt aloitetaan vuoden 2018 aikana.

Em. toimet edellyttävät vahvaa sitoutumista, suunnitelmallista varainhankintaa, monikanavaista
tiedottamista, ehkä tapahtumien tuottamista. Yhdistyksen hallitus tekee em. tavoitteiden
toteuttamiseksi suunnitelmat ja hakee tarvittavaa rahoitusta.
Muita tavoitteita edistetään mahdollisuuksien mukaan ja mm. yhdistyksen jäseniä kannustetaan
aktiivisuuteen eri tapahtumissa, myös jäsenhankinnassa.

TALOUSARVIO 2018

Tulot:
2600e/jäsenmaksut
-- e/toimintatuki
3 000 /myyntitulot

Menot:
1 100e/hallinto
2 000e/ilmoitukset
2 500e/osallistuminen

5 600e

5 600e

Toimintasuunnitelman toteuttamiseen haetaan rahoitusta EU- ja kansallisista ohjelmista.
Tarvittavat omarahoitusosuudet pyritään kattamaan mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen
talkootyönä, kasvattamalla jäsenmäärää ja varainhankinnalla.

