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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, valuma-

alueille. 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, hakee 

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! 

    

 

 



 

 

 

 

   

 

Talousarvio 2022 - yhdistystoiminta 

PRO HÖYTIÄINEN RY   

TALOUSARVIO vuodelle 2022 koskee yhdistyksen 

perustoimintoja   

   

TULOT   laji  kpl  á e  e yhteensä    huomioitavaa: 

jäsenmaksut   henkilöjäsen  169  20  3380    

  yhteisöjäsen   11  50    550    

  kannattajajäsen   2  100->    200   tavoite: premium-jäsenyys 

toimintatuki, 

yleisavustus    

kunnilta  2      1000      

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 
10  

    600  
  350 

  150  

  

printtimedia  ilmoitukset   2  40      80  järjestöpalsta/karjalainen + 

ilmo   

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

tiimi / havainnointiverkosto  

 

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 2022 – hanketoiminta  

PRO HÖYTIÄINEN RY   

TALOUSARVIO vuodelle 2022 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    

 PoKELY  

talkoot  

Karelia AMK  

 

myönnetty 

 

haetaan 

8 Taimenkantatutkimus    PoSELY   

talkoot   

Vesi Visio  

Luke  

myönnetty 

24 Pilotit 2 - Puhakanlahti  2021-2022 PoKELY  

Pvi   

talkoot  

 myönnetty  

101 Pilotit 2 – Saksanhovinpuro    PoKELY  

kunnat, sponsorit    

 haetaan  

 Pilotit 3 – kartoitus ja 

suunnittelu   

  PoKELY  

et al.  

 haetaan   

286 SuVaKi 30.11.2020- 

15.11.2022 

PoPELY  

MetsäGroup 

UPM Metsä 

Olvi Säätiö 

Tulevaisuusrahasto 
MVVT   

  

Oulun yo 

Wateco oy 

WVT 

myönnetty 

… Rauanjoki -kunnostukset 

 

 2019 -> (WWF, K-ryhmä) 

PoSELY; talkoot  

WVT myönnetty & 

jatkuva haku 

52 Metsäopisto 1  2021-23 Leader   

 

WVT, JyU  myönnetty > 

prosessissa  

xx Lintu-info     ? PKLTY  haetaan 

45 Lintukosteikko / Puhakanlahti  2022- Sotka / Helmi  PKLTY  

Osk, 
Metsästysseura 

haetaan 

12 Höytiäisen kuriositeetit 

ilmasta nähtyinä  

2021-23 KKES  haetaan 

1,5 Kiskonjoki – opinnäyte  2021-22 JSLY Karelia AMK haetaan 

YHTEENSÄ  13 kpl 2021-202X  18 kpl  11 kpl  

 


