
 
 
 

Joutsansalmi-yhdistys ry:n toimintakertomus 2017 

Kulunut vuosi oli yhdistyksen yhdeksäs toimintavuosi. Joutsansalmi yhdistys 
edistää Joutsansalmen ja Joutsan seudun vesialueiden suojelua, hoitoa ja 
kestävää käyttöä. Yhdistys on toiminut Joutsan ja sen asukkaiden yhteisen 
ympäristön ja vesialueen paremman tilan puolesta hyväksyen erilaisia 
näkemyksiä, riippumattomana muista yhteiskunnallisista tai poliittisista 
tavoitteista. Toiminta on ollut yhteistyöhaluista ja rakentavaa ilman 
vastakkainasettelua. Keskeistä on ollut yhteisen edun esiintuominen, ja 
yhdistyksen hallitus on pyrkinyt keskustelun ja vuoropuhelun keinoin 
nostamaan esiin asioita ja ajatuksia yhdistyksen tarkoituksen 
toteuttamiseksi. 

"Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää tietoisuutta vesistöjen ja erityisesti 
Joutsan seudun vesistöjen puhtauden merkityksestä sekä toimijoiden yhteisestä ja 
yhteiskunnallisesta vastuusta toimia tämän arvokkaan luonnonvaran säilyttämiseksi ja 
suojelemiseksi." 

Yhdistyksen kokoukset ja hallitus 

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 4 kertaa.                                               
Hallitukseen kuuluivat Taisto Lepistö (pj.), Liisa Rönkä (siht.), Heta-Maija 
Hintikka, Erkki Oksanen, Markku Riipinen, varalla Ilkka Arkiomaa ja Heikki 
Olkkonen sekä Tapio Lankia, joka on yhdistyksen rahastonhoitaja. 
Yhdistyksen toiminnantarkastajana on toiminut Rauno Ahola, varalla Heikki 
Olkkonen.                                        

Kevätkokous pidettiin 20.5. ja syyskokous 10.10. 2017.                                         
Yhdistykseen kuului 49 maksanutta ja 5 ainaisjäsentä. 

Toimintaa 

Heikki Olkkosen järjestämää veden tarkkailua, sen sameutta ja puhtautta 
mitattiin n. 10 eri paikassa kosken ja uimalan välisellä vesialueella. Myös 
vesikasvien, kuten karvalehden, määrää seurattiin ja havainnot merkittiin 
H. Olkkosen laatimalle kaavakkeelle. Kokeita ja seurantaa suorittivat Heikki 
Olkkonen, Ilkka Arkiomaa, Pekka Patosaari, Erkki Oksanen ja Liisa Rönkä.                                                                                                    



Angesselkä-regatta (liite) toteutettiin 22.7. Mukana oli n. 14 henkeä. Tapio 
Lankia oli järjestänyt ohjelmaa regatan jälkeen, ja Pekka Patosaari kertoi 
vesistöön liittyvää asiaa. 

Syyskokouksen yhteyteen järjestettiin yleisötilaisuus, johon oli kutsuttu 
ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo ja siltatyömaan työpäällikkö Jari 
Ruuska puhumaan ajankohtaisista vesistöön liittyvistä asioista sekä uuden 
sillan vaikutusta mm. vesistön virtausmuutoksiin. 

Joutsansalmi-yhdistys sai huomiota Tapio Lankian käsikirjoittamassa 
näytelmässä Sininen huivi, joka sisälsi Karvalehti-nimisen laulun. Näytelmää 
esitettiin ainakin viisi kertaa eri puolilla Joutsaa.  

Muuta 

Syyskokouksessa perustettiin ns. päästötarkkailun ja raportoinnin 
arviointiryhmä, johon valittiin Tapio Lankia, Jouko Lehtonen, Pekka 
Patosaari ja Heikki Olkkonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


