
 
 
 
 
 
 

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022  
(hallituksen esitys) 

 
 
 
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022 
 
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 ja ottaa kantaa Joutsan seudun vesistön tilaan ja 
vesistövaikutuksiin liittyviin näkökohtiin. Yhdistyksellä on ajantasaiset tiedot 
alan kehityksestä, lainsäädännöstä sekä vesistöjen hyvinvointiin ja kuntoon 
liittyvistä toimista ja tutkimuksista. Yhdistys antaa lausuntoja ja tekee niihin 
liittyviä aloitteita ja esityksiä. 
 
֍ Joutsansalmi ry:n arviointi- ja raportointiryhmää jatkaa kokonaisarvion 
 laatimista 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.  
֍ Kokonaisarviolla päivitetään myös ryhmän laatima edellinen väliraportti. 

Havainnoista informoidaan viranomaisia, kuntaa ja asianomaisia. 
֍ Osallistutaan tarvittaessa viranomaisten näytteenottoon ja tehostetaan 
 omaehtoista näytteenottoa. 
 
Jäsentilaisuudet ja viranomaisyhteistyö 
 
Lisätään viestintää vesiensuojelun tärkeydestä ja parannetaan yhdistyksen 
toimintavalmiutta vesiensuojeluun liittyvissä kysymyksissä. 
  
֍ Kutsutaan asiantuntijoita osallistumaan yhdistyksen kokouksiin, 
 seminaareihin ja työryhmiin. 
֍ Tuetaan kunnan ja Keski-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen 

vesiensuojelun tavoitteita ja kannanottoja vesistöjen laadun 
parantamisessa. 

 
 
Viestintä ja kotisivut (www.joutsansalmi.com) 
 
Tavoitteena on tehdä Joutsan seudun vesistöjen suojelusta Joutsan kunnan 
ja kuntalaisten prioriteetti osana kunnan kehittämistavoitteita ja strategisia 
päämääriä. 
 
֍ 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 jatkuvasti nettisivujen lehtiartikkeliarkistoa ja edelleen 
 kehitetään joutsansalmi.com -kotisivuja 
֍ Järjestetään kesällä 2022 yhdistyksen opintopäivät ja 
 kansalaiskeskustelu vesiensuojelun merkeissä.  
֍ Valmistellaan vuosittaista Joutsansalmi-tapahtumaa yhteistyössä 
 seutukunnan yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. 
 Toimintamuotoja voivat olla Tainio-regatta, soutukilpailu, lavatanssit tai 
 kalastuskilpailu. 
֍ Järjestetään valokuvaustalkoot tai valokuvauskilpailu. 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. 
 
 
 
 
 
 



TALOUSARVIO VUODELLE 2022 
 
 
Toiminnan tuotot 
 
Jäsenmaksut  63 jäsentä á 15 €     945 € 
 
Tukimaksut Joutsansalmi-tapahtumaan     200 € 
 
Avustukset valokuvauskilpailuun     300 € 
 
 
Tuotot yhteensä            1445 € 
  
 
Toiminnan kulut   
 
Hallintokulut   Pankkikulut     110 € 
 
    Kotisivun ylläpito    210 € 
 
    Postikulut       40 € 
 
    Muut toimistokulut      70 € 
 
    Kokoustarjoilut      70 € 
 
    
    Hallintokulut yhteensä   500 € 
 
 
Aktiviteettikulut  Joutsansalmi-tapahtuman kulut  300 € 
 
    Opintopäivien järjestämiskulut  
    ja asiantuntijoiden matkakulut  200 € 
 
    Valokuvauskilpailun kulut   300 €  
 
Yhteensä         800 € 
 
 
Kulut yhteensä             1300 € 
 


