
 
 
 
 
 
Päivitetty toimintasuunnitelma vuodelle 2020 
 
Yhdistyksen toimintasuunnitelma kertoo yhdistyksen tulevan vuoden 
tavoitteista ja toiminnoista. Toimintasuunnitelmassa kuvataan vuosittain 
yksityiskohtaisemmin yhdistyksen säännöissä kirjattuja yhdistyksen tarkoitusta 
ja toiminnan laatua. ”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.” 
Toimintasuunnitelma  on ohjeena yhdistyksen hallitukselle ja jäsenistölle. 
 
Yhdistys toimii Joutsan ja sen asukkaiden yhteisen ympäristön ja vesialueen 
paremman tilan puolesta, ottaen huomioon ja yhteensovittaen erilaisia 
näkemyksiä ja toiveita, riippumattomana muista yhteiskunnallisista ja 
poliittisista tavoitteista. Yhdistys ei pyri vastakkainasetteluun vaan yhteisen 
edun esiintuomiseen keskustelun ja vuoropuhelun keinoin, ja toimimalla 
vesistön tilan ja kehittämisen kannalta ajankohtaisissa ja jäsenkunnan esiin 
nostamissa asioissa.  
 
 
Seuranta, tutkimus ja viranomaisluvat 
 
Yhdistys seuraa aktiivisesti Joutsan seudun vesistön tilaa ja 
vesistövaikutuksia. Yhdistys seuraa myös alan kehitystä, lainsäädäntöä sekä 
viranomaisten ja yritysten vesistöjen hyvinvointiin ja kuntoon liittyviä toimia ja 
tutkimuksia. Yhdistys antaa lausuntoja ja tekee niihin liittyviä aloitteita ja 
esityksiä. 
 

• Joutsansalmi ry:n arviointi- ja raportointiryhmän jatkaa työtään. Ryhmä 
analysoi viime vuosien velvoitetarkkailuraportit ja esittää havaintonsa ja 
suosituksensa vuoden 2020 kevätkokouksessa jäsenistön 
keskusteltavaksi. 

• Laaditaan jatkoraportti vuoden 2018 väliraportille. Toimitetaan havaitut 
puutteet ja korjaustarpeet viranomaisille, kuntaan ja asianomaisille. 

• Jatketaan silmämääräistä havainnointia Myllylahti-Oravakivi välisellä 
alueella arviointiryhmän antamien kriteerien ja menetelmien pohjalta.  

• Osallistutaan tarvittaessa viranomaisten näytteenottoon ja tehostetaan 
omaehtoista näytteenottoa. 

 



 
Jäsentilaisuudet ja viranomaisyhteistyö 
 
Lisätään tietoisuutta vesiensuojelun tärkeydestä ja parannetaan yhdistyksen 
toimintavalmiutta vesiensuojeluun liittyvissä kysymyksissä. Tässä vaiheessa 
ei katsottu aiheelliseksi liittyä Vesy-hankkeeseen, minkä tavoitteena on 
luoda paikallisten vesiensuojeluyhdistysten verkosto ja edesauttaa vesien tilan 
parantamista. 
  

• Kutsutaan asiantuntijoita ja kiinnostavia muita vierailijoita osallistumaan 
yhdistyksen kokouksiin, seminaareihin ja työryhmiin. 

• Lisätään yhdistyksen vaikutusmahdollisuuksia kunnan ja Keski-
Suomen vesiensuojeluyhdistyksen vesiensuojelun tavoitteita ja 
kannanottoja määriteltäessä. 

• Ylläpidetään rakentavaa yhteistoimintaa yhteisten vesialueiden hoidon 
parantamiseksi Joutsan seudun kalastuskuntien, kesäasukkaiden ja 
muiden toimijoiden kanssa. 

• Pidetään vuosittain yhteinen kokous Joutsan kunnan teknisen 
(ympäristö) lautakunnan kanssa. 

 
 
Viestintä ja kotisivut (www.joutsansalmi.com) 
 
Tavoitteena on tehdä Joutsan seudun vesistöjen suojelusta Joutsan kunnan 
ja kuntalaisten prioriteetti. Joutsansalmi ry:n esittämät tavoitteet tulee nostaa 
kunnan kehittämistavoitteiksi ja strategisiksi päämääriksi. 
 

• Jatketaan ja tehostetaan yhteistyötä ja tiedonvaihtoa median, erityisesti 
paikkakunnalla ilmestyvien sanomalehtien kanssa. Perehdytetään 
toimittajia yhdistyksen esiin nostamien asioiden ja ongelmien 
taustoihin. 

• Jatketaan yhteistyötä Joutsan koulujen, opettajien ja koululaisten 
kanssa.  

• Kehitetään edelleen hyvin toimivia joutsansalmi.com -kotisivuja ja 
tehostetaan yhdistyksen kotisivujen ja sähköpostiosoitteen 
(info@joutsansalmi.com) käyttöä. 

• Järjestetään keväällä yhdistyksen opintomatka vesiensuojelun 
merkeissä.  

• Tutustuminen Kalaneuvos -konsernin toimintaan. 
• Joku vierailija kertomaan kalankasvatuksen kiertovesisysteemistä, 

jollainen on esim. Varkaudessa 
 
 


