
 
 
 
 
 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 (hallituksen esitys) 
 
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 raportointiryhmää pyydetään laatimaan 
 kokonaisarvio viimeisen kymmenen vuoden kehityksestä Tainion 
 vesistön ja erityisesti Joutsansalmen veden laadussa, veden 
 puhtaudessa ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Ryhmän arvioinnin 
 lähtökohtana ovat velvoitetarkkailuraportit ja ryhmän analyysi 
 kansainvälisten ja kansallisten vesien suojelua koskevien linjausten 
 toteutumisessa. Ryhmä esittää kokonaisarvion ja havaintonsa 
 ulkopuolisen asiantuntijan arvioitavaksi ja vuoden 2021 
 syyskokouksessa jäsenistön keskusteltavaksi. 



֍ Kokonaisarviolla päivitetään myös ryhmän laatima vuoden 2018 
väliraportti. Informoidaan havaituista puutteista ja korjaustarpeista 
viranomaisia, kuntaa ja asianomaisia. 

֍ Kehitetään metodia silmämääräisen havainnoinnin tehostamiseksi 
 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. 
  
֍ 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. 

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

֍ Käynnistetään oma vesitutkimus Myllylahden alueella kalalaitoksen 
pistekuormituksen ja Myllykosken kunnostuksen vaikutuksista tunnetun 
tutkimusyrityksen kanssa. Rahoitetaan tutkimus yhdistyksen varoilla ja 
tarvittaessa järjestetään varainkeruutapahtuma. Julkaistaan 
tutkimustulos nettisivuillamme. 

֍ Esitetään kysymys tulevien kunnallisvaalien ehdokkaille koskien 
vesistön tilaa ja sen suojelua. Kysymys voidaan lähettää sähköpostitse 
tai esittää julkisesti vaalitilaisuuksissa, ja saadut vastukset listataan 
nettisivuillemme. Kyselyn tavoitteena olisi saada ehdokkaat näkemään 
tämä kysymys vaalien kannalta tärkeänä ja muut ihmiset samalla 
tietoiseksi yhdistyksen aktiivisuudesta. 

 
 
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. 
֍ Tehostetaan yhteistyötä Joutsan koulujen, opettajien ja koululaisten 
 kanssa. 
֍ Päivitetään nettisivujen lehtiartikkeliarkisto ja kehitetään edelleen hyvin 
 toimivia joutsansalmi.com -kotisivuja laatimalla yhdistykselle 



 tapahtumakalenteri muutamaksi kuukaudeksi eteenpäin. Kalenteria 
 päivitetään tarvittaessa ja sihteeri ja nettivastaavat huolehtivat siitä, 
 että nettisivut pysyvät ajan tasalla. Tämän kalenterin avulla voidaan 
 hyvissä ajoin nostaa etusivulle ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia. 
֍ Järjestetään kesällä yhdistyksen opintopäivät ja kansalaiskeskustelu 
 vesiensuojelun merkeissä.  
֍ Yhdistys suunnittelee oman vuosittaisen Joutsansalmi-tapahtuman, 
 kuten Tainio-regatan yhdessä Joutsan venekerhon kanssa, 
 soutukilpailun ja lavatanssit yhdessä Joutsan Pommin kanssa tai 
 kalastuskilpailu yhdessä Joutsan kalastuskunnan kanssa. 
֍ Pyritään järjestämään valokuvaustalkoot tai valokuvauskilpailu. Näin 
 hankitaan lisää kuvamateriaalia nettisivuille. Pienimuotoisen kilpailun 
 avulla  voidaan lisätä kiinnostusta yhdistyksen toimintaan ja toiminnan 
 tavoitteisiin. Kuva-aiheita voisivat olla: Joutsansalmi kauneimmillaan,  
 Myllylahti ja joutsenet, suojellaan vesiekosysteemiä, jne.  
 Kuvien tulee olla julkaisuvapaita eli esimerkiksi jäsenten itsensä 
 ottamia. Jos kuvissa esiintyy ihmisiä, tulee heiltä olla lupa kuvan 
 julkaisemiseen. 
 
 
  
 


