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Toimintasuunnitelma 2019  
 

Höytiäinen tarvitsee ystäviä -toimintasuunnitelma 2016 & -> on pidemmän aikavälin suunnitelma 
ja hallituksen toiminnan taustalla myös vuonna 2019 (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           

 

Toiminnan painopisteenä vuonna 2019 on 160 vuotta järvenlaskusta. Em. tavoitteet tullevat kaikki 
näkymään toiminnassa käytettävissä olevien resurssien puitteissa.  Niitä toteutetaan mm. seuraavin 
toimenpitein:   

160 vuotta järvenlaskusta v. 2019  

Järviyhdistys juhlistaa vuotta edistämällä em. tavoitteita ja siis Höytiäisen asiaa mm.   
toteuttamalla juhlaristeilyn ja/tai tapahtumia järvellä uuden risteily-yrittäjän kanssa. Myös 
mahdollisuus tutustua Höytiäiseen kirkkoveneillä soutaen järjestetään, jos kysyntää on. Kesällä 
2018 toteutettu roskaretkikokeilu koettiin tärkeänä ja nyt toteutukseen pyritään saamaan mukaan 
laajemmat joukot ja siivotuksi useampi kohde.  
 
Tavoitteena on myös toteuttaa Höytiäisen arvokkaiden luonto ja kulttuurikohteiden inventointi ja 
merkintä sekä maastoon että digitaaliselle alustalle. Rantakohteisiin on käytettävissä Höytiäisen 
oma rantarakenteiden mallisto (opasviitta, opastaulu, vanhan rannan pylväs, myös uimakoppi), 
joka on halukkaiden käytettävissä. Yhtenäinen nimikyltitys ja QR-koodeihin upotettavat tarinat 
kohdeopasteisiin on niin ikään tavoitteena.  



 

 
 
 
 
 
 
Lintuluotojen merkintä saatetaan loppuun kevättalven aikana ja luotojen merkinnästä tiedotetaan 
ennen pesintäkauden alkua.  
  
Juhlavuoden ideointiin ja toteutukseen toivotaan aktiivisuutta jäsenistöltä.  

 
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 
haluttujen toimenpiteiden mahdollistamiseksi. 
 
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. Laajan ja monimuotoista 
kunnostusta edellyttävän 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.   
Muutamia kohteita ko. lähivaluma-alueella on käynnistetty ja toteutettu, asian parissa jatketaan 
edelleen neuvotteluin ja rahoitusta hakemalla.  
 
Myös Höytiäiseen laskevat joet tullevat tarkasteluun. Kesän 2018 katselmusta jatketaan 
tavoitteena kartoittaa potentiaaliset taimenille soveltuvat alueet. Osakaskuntayhteistyön myötä 
on mahdollista suunnitella ja kunnostaa halutut kohteet taimenpuroiksi.          
 
Havainnointiverkoston työtä veden laadun seurannassa tuetaan tarpeiden mukaan ja verkostoa 
laajennetaan edelleen.  
 
Em. toimet ovat pitkäjänteisyyttä vaativia ja edellyttävät yhteistä näkemystä ja yhteistyötä eri 
osapuolten kesken, vahvaa sitoutumista, suunnitelmallista varainhankintaa, onnistunutta 
hankkeistamista ja talkoohenkeä, myös monikanavaista tiedottamista. Yhdistyksen hallitus tekee 
em. tavoitteiden toteuttamiseksi yhteistyötä eri tahojen kanssa, laatii tarvittaessa suunnitelmat, 
hakee rahoitusta - ja kutsuu osapuolet toteuttamaan.  
  
Yhdistyksen jäseniä kannustetaan aktiivisuuteen eri tapahtumissa, myös jäsenhankinnassa.     

 



 

 

 

 

Talousarvio 2019 

 
PRO HÖYTIÄINEN RY  
TALOUSARVIO vuodelle 2019  

TULOT      

  kpl á e e yhteensä  huomioitavaa 

jäsenmaksut  henkilöjäsen 120 20 2400  

 yhteisöjäsen  8 50   400  

 kannattajajäsen  2 100->   200  

toimintatuki, 
yleisavustus   

kunnilta (Kl, Pvi) 2    220 
  150 

hakemusten perusteella  

myyntitulot   tuotteet  
(t-p, muistiot, kassit) 

  
 
 

220 kale19 tuloutuu ’18 

 työ (lintuluodot, merkintä)  1 2500 2500 -verot, osamaksu ’18 

varainkeruu  lahjoitukset (fb, muu)     luvat kuntoon 

  YHTEENSÄ 6090  

MENOT       

 hallinto- ja yleiskulut 
(kirjanpito, tilinpäätös, 
toimistokulut) 

  1600  

 kokoukset: kevät + syys   
hallitus   

2 
10 

   400 
  350 

 

 ilmoitukset  2 25     50 
  305 

järjestöpalsta/karjalainen 
+ ilmo  

 160-vuotta    2200 kirkkoveneet, roskaretki 
etc 

 Matkat, osallistuminen     400  

  tiedotus ja viestintä  240 
30 

  270 www – tila + päivitys   
fb-markkinointi  

 vakuutukset (talkoo, vene)     190  

 verot      325 työn verotus 13% 

  YHTEENSÄ 6090  

yli-/alijäämä  
 

     

 
*) hanketoimintaa ei huomioida tässä, vaan talousarvio sisältää yhdistystoiminnan ja 
toimintasuunnitelman toteuttamiseksi haetaan tarpeen mukaan erikseen rahoitusta EU- ja 
kansallisista ohjelmista. Hankkeiden toteutukseen tarvittavat omarahoitusosuudet pyritään 
kattamaan mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen talkootyönä, kasvattamalla jäsenmäärää ja 
varainhankinnalla. 


