JOUTSANSALMI-YHDISTYS RY
Myllylahden-Joutsansalmen
kansalaisfoorumi
Toimintasuunnitelma vuodelle 2013
Yhdistyksen toimintasuunnitelma kertoo yhdistyksen tulevan vuoden
tavoitteista ja toiminnoista. Toimintasuunnitelma velvoittaa hallitusta, mutta
myös valtuuttaa hallituksen toimimaan jäsenten puolesta
toimintasuunnitelman viitoittamalla tavalla yhteisten tavoitteiden
toimeenpanemiseksi.
Yhdistys toimii Joutsan ja sen asukkaiden yhteisen ympäristön ja vesialueen
paremman tilan puolesta hyväksyen erilaisia näkemyksiä, riippumattomana
muista yhteiskunnallisista tai poliittisista tavoitteista. Yhdistys ei pyri
vastakkainasetteluun vaan yhteisen edun esiintuomiseen. Siten se ei toimi
ketään yksittäistä asukasta tai elinkeinonharjoittajaa vastaan, vaan pyrkii
keskustelun ja vuoropuhelun keinoin nostamaan esiin asioita ja ajatuksia
tarkoituksensa toteuttamiseksi. Yhdistys toimii jäsentensä kautta ja tukeutuu
jäsenkunnan erityisosaamiseen ja vaikutusmahdollisuuksiin kaikilla tasoilla.
Avainalue 1: Seuranta, luvat ja tutkimus
Tavoite: Seurata aktiivisesti alan kehitystä ja lainsäädäntöä sekä
viranomaisten ja yritysten vesistöjen hyvinvointiin ja kuntoon liittyviä toimia ja
tutkimuksia, antaa lausuntoja sekä tehdä näihin liittyviä aloitteita ja esityksiä.
Toimenpiteet:
Hallitus jatkaa aktiivista yhteistyötä viranomaisten ja tutkimusyhteisön
kanssa.
Hallitus käynnistää täydentävää tietoa tuottavia vertailumittauksia.

Hankitun taustatiedon, annettujen lausuntojen, valitusten ja
vastaselitysten laaja tiedottaminen jäsenkunnalle ja suurelle yleisölle
vesistön käyttöön liittyvissä lupaprosesseissa.
Yhteistyöverkoston laajentaminen avainalueen tarkoituksen
toteuttamiseksi, kunnallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisilla
tasoilla
Avainalue 2: Viestintä, kotisivut ja koulutus
Tavoite: Vesiensuojelun merkityksen ja yhdistyksen toiminnan
tunnetuksitekeminen ja vaikuttaminen siihen, että Joutsansalmi ry:n esittämät
tavoitteet nostetaan Joutsan kunnan keskeisiksi kehittämistavoitteiksi ja
strategisiksi päämääriksi.
Toimenpiteet:
Julkaistaan yhdistyksen omaa ja muuta tavoitteita tukevaa
tiedotusmateriaalia.
Järjestetään tapahtumia ja koulutustilaisuuksia sekä opinto- ja
tutustumismatkoja.
Ylläpidetään yhdistyksen toimintaa tukevia kotisivuja (www.joutsansalmi.com)
internetissä ja tehostaan niiden käyttöä jäsenille tiedotettaessa.
Järjestetään tiedotus- ja koulutustilaisuuksia opettajille yhdessä toimijatahojen
kanssa.
Avainalue 3: Jäsentilaisuudet ja talkootoiminta:
Tavoite: Varsinaiset kokoukset pidetään ajallaan hyvin valmisteltuna.
Lisätään yleisön ja kuntalaisten tietoisuutta vesiensuojelun tärkeydestä ja
parannetaan yhdistyksen toimintavalmiutta vesiensuojeluun liittyvissä
kysymyksissä.
Toimenpiteet:
Kevät - ja syyskokouksen yhteydessä esitelmä.
Kutsutaan korkeatasoisia asiantuntijoita ja osanottajia maakunnan toimijoista
keskustelemaan vesiensuojelusta ja vesiensuojelun tilasta.
Kutsutaan kunnan johto ja luottamushenkilöt osallistumaan.
Yleisölle tarjotaan mahdollisuutta mielipiteiden esittämiseen esim.
toritapahtumissa.

Riittävästi talkooväkeä yleisötilaisuuteen ja muuhun toimintaan.

Talousarvio vuodelle 2013

Tulot
Jäsenmaksut 50 jäsentä 15 euroa/jäsen

750,00

Kannatusmaksut

100,00

Tulot yhteensä

850,00

Menot
Kohta1. Seuranta, luvat ja tutkimus

150,00

Kohta 2. Viestintä, kotisivut ja koulutus

300,00

Kohta 3. Jäsentilaisuudet

400,00

Menot yhteensä

850,00

Joutsansalmi-yhdistys ry
Hallitus

