
 

Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnan uutiskirje 1/2020 

Ikaalisten reitti -hankkeen päättymistä juhlistettiin loppuseminaarissa, neuvottelukunta kokoontuu 

vappuviikolla ja keväällä tulossa vesienhoitoon liittyviä tapahtumia Pirkanmaalla. Muista myös #Vesivisio ja 

#Vesivisio2050haaste! 

Hanke loppui - neuvottelukuntatoiminta jatkuu 

Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä -hanke päättyi viime vuoden lopussa. Kyseessä oli 

kaksivuotinen hallituksen kärkihanke. Hankkeen aikana perustetun neuvottelukunnan toiminta on 

tarkoitettu pysyväksi - jatkossa neuvottelukunta kokoustaa kahdesti vuodessa. Hankkeen loppuraportti 

julkaistaan hankkeen nettisivuilla Raportit-välilehdellä, kunhan raportin viimeistelty versio valmistuu 

keväämmällä.  

 
Neuvottelukunnan jäseniä loppuseminaarissa Ikaalisissa. Kuva: Katri Väänänen 

Hankkeen loppuseminaari pidettiin torstaina 7.11. Ikaalisten kylpylässä. Seminaarissa kuultiin, kuinka 

hankkeen kunnianhimoiset tavoitteet onnistuttiin saavuttamaan. Yhteistyö oli tärkein avain onnistumiseen. 

Illan aikana kuultiin toimintaohjelman laatimisen vaiheista, ja hankkeessa mukana olleiden tahojen sekä 

paikallisten vesiensuojeluyhdistysten puheenvuoroja. Väliaikoina seminaariväkeä viihdyttivät mainio 

muusikko sekä notkuva kahvipöytä. 

Yhteistyöllä vesistön kuntoon Ikaalisten reitillä -hankkeen ja Ikaalisten reitin vesienhoidon 

neuvottelukunnan myötä paikalliset vesistökunnostajat ovat aktivoituneet ja verkostoituneet. Ikaalisten 

reitin alueella on jo nyt käynnissä muutamia vesiensuojeluhankkeita, ja uusillekin hankkeille haettiin 

rahoitusta syksyn valtion harkinnanvaraisten avustusten hakukierroksella. Vuoden viimeisen 

neuvottelukunnan kokouksen työpajassa pohdittiin alueellisten toimintaryhmien tarvetta. Ryhmät koettiin 

tärkeiksi tahoiksi edistämään vesistökunnostushankkeita. Alueellisten toimintaryhmien käynnistämiseen on 

haettu rahoitusta, ja rahoituspäätöstä odotetaan kevään aikana. 

Vesienhoidon toimenpidesuunnittelu alkanut 

Pirkanmaan alueellisen vesienhoidon toimenpideohjelman valmistelu on alkanut. Toimenpideohjelma 

laaditaan vuosille 2022-2027. Toimenpidesuunnittelu tehdään laaja-alaisessa yhteistyössä alueen maa- ja 

metsätalouden, vesistökunnostusten ja vesihuollon asiantuntijoiden kanssa. Ikaalisten reitti -hankkeessa 

https://ikaalistenreitti.com/vuosiraportti/


 
laadittua Ikaalisten reitin vesienhoidon toimintaohjelmaa hyödynnetään soveltuvin osin 

toimenpideohjelman laatimisessa. 

Uudet työryhmäjäsenet valittu 

Loppuseminaarissa työryhmän 

vaihtovuorossa olevat jäsenet 

palkittiin kunniakirjoilla. 

Neuvottelukunnan vuoden 

viimeisessä kokouksessa 

valittiin uusiksi 

työryhmäjäseniksi 

Kankaanpään ja Parkanon 

kuntien edustajat sekä Toni 

Tekokoski Iso-Somerojärven 

suojeluyhdistyksestä ja Marja-

Kaarina Pentti Kuusijärven 

kunnossapitoyhdistyksestä. 

Heidän varajäsenensä ovat Kari 

Huikuri Luhalahden 

kyläseurasta ja Antti Mäkelä 

Linnankylän kalastuskunnasta. 

Kiitos edellisille jäsenille viime 

vuodesta, ja onnea uusille 

työryhmäläisille! 

Neuvottelukunta kokoustaa huhtikuussa, maaliskuussa Suometsä-seminaari 

Neuvottelukunnan 1. kokous pidetään tiistaina 28.4. Kankaanpäässä. Kokouskutsu lähetetään lähempänä 

kokousta. Toisen kokouksen tarkkaa ajankohtaa ei ole vielä päätetty, mutta se järjestetään syksyllä 

Parkanossa. Kokouksia valmistelevat työryhmäkokoukset järjestetään tuttuun tapaan noin kuukautta ennen 

neuvottelukunnan kokousta.  

Torstaina 12.3. järjestetään kaikille avoin ja maksuton Kiehtovat suometsät, haasteet ja mahdollisuudet -

seminaari Tampereella. Tapahtumaa voi seurata myös etäyhteydellä. Idea seminaaripäivän järjestämiseen 

lähti Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnasta. Ikaalisten reitin alueella on useita vesistöjä, joiden 

valuma-alue on suometsävaltaista. Humus- ja kiintoainekuormitus aiheuttavat alueella paljon ongelmia. 

Päivän ohjelmassa on puheenvuoroja ja keskustelua mm. suometsien vesistökuormituksesta ja vesien 

tilaluokittelun vajavaisuudesta humuksen aiheuttamien ongelmien tunnistamisessa. Ikaalisten reitin 

vesienhoidon neuvottelukuntaa paikalla edustaa puheenvuorollaan Arja Pihlaja. Äänessä ovat myös mm. 

Luonnonvarakeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Ympäristöministeriön asiantuntijat. Myös 

ajankohtaiset metsätalouden paikkatieto- ja mallinnusmenetelmät ovat esillä seminaarissa. Lisätietoa ja 

ilmoittautuminen ELY-keskuksen sivuilla. 

Kuvassa vasemmalta: Anne Mäkynen (Pirkanmaan ely-keskus), Kaisa Pieniluoma 
(Hämeenkyrön kunta), Teijo Jokinen (Ikaalisten kaupunki), Arja Pihlaja (SLL Pirkanmaa ry), 
Maija-Liisa Herrala (Yhteinen Aurejärvemme ry), Seppo Äijälä (Aurejärven kalastuskunta), Virve 
Rinnola (Pirkanmaan ely-keskus) ja Heidi Heino (Pirkanmaan ely-keskus). Kuva: Katri 
Väänänen. 

 

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tapahtumat-ja-koulutukset?p_p_auth=YP2rdENF&p_p_id=8&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_8_struts_action=%2Fcalendar%2Fview_event&_8_redirect=http%3A%2F%2Fwww.ely-keskus.fi%2Fweb%2Fely%2Ftapahtumat-ja-koulutukset%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_iRqz7ud6uzx8%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-9%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_categoryId%3D14401%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dtrue&_8_eventId=40027629


 
Vesivisio 2050 koskettaa sinuakin – osallistu teemaviikkoon 30.3.-5.4.2020!  

Kokemäenjoen vesistöalueen Vesivisio 2050 on pitkälle tulevaisuuteen ulottuva näkemys siitä, millaisena 

haluamme nähdä vesistöalueemme ja sen toiminnot: vesivarojen käytön, vesienhoidon, virkistyskäytön ja 

kalatalouden vuonna 2050.  

Vesivisiomme 2050: ”Hyvälaatuinen ja monimuotoinen vesiympäristö varmistaa vesiin kytkeytyvät 

ekosysteemipalvelut. Niille rakentuvat luotettava vesihuolto, täysipainoinen virkistyskäyttö ja uudenlaiset 

ansaintamahdollisuudet ekologisesti ja taloudellisesti yhteen sovitettuna.”  

ELY-keskus koordinoi ylimaakunnallista Vesivisio 2050 -työtä, jonka tavoitteena on edistää Vesivisio 2050:n 

tunnettavuutta ja tavoitteiden toteutumista. Viestintä on keskeisessä osassa, jotta eri kohderyhmät saavat 

tietää Vesivisio 2050:n eri teemoista ja omaksuvat Vesivisio 2050 -ajattelutavan. Teemaviikon tarkoituksena 

on osallistaa ja aktivoida eri toimijoita, kansalaisista järjestöihin ja virkamiehistä yritystoimijoihin Vesivisio 

2050 -hengessä.  

Tule mukaan tapahtumiin tai järjestä oma tilaisuutesi teemaviikolla! 

Vesivisioviikon kohokohta on Vesivisio 2050 -seminaari Tampereen UKK-instituutissa 31.3.2020 klo 9:00-

15:30. Ohjelma ja ilmoittautuminen julkaistaan helmikuun alkupuolella. Teemaviikosta julkaistaan kaikille 

vapaasti hyödynnettävää viestintämateriaalia hyvissä ajoin, joten tilaisuuksien järjestäminen on tehty 

helpoksi. Kaikista ilmoitetuista tapahtumista julkaistaan lähempänä ajankohtaa tapahtumakalenteri 

Vesivisio2050-sivustolla, josta löytyvät myös edellä mainitut viestintämateriaalit.  

”Muistathan, että Vesivisio2050 koskettaa koko Kokemäenjoen vesistöaluetta ja sen kaikkia toimintoja 

jollain tavalla. Joten tartutaan yhdessä toimeen ja tehdään visiomainen Vesivisioviikko!” 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset teemaviikolle 

Virve Rinnola (0295036345, 

virve.rinnola@ely-keskus.fi) 

www.vesivisio2050.fi 

www.facebook.com/vesivisio2050 

#vesivisio2050 

 

http://www.vesivisio2050.fi/vesivisioviikko
mailto:virve.rinnola@ely-keskus.fi
http://www.vesivisio2050.fi/
http://www.facebook.com/vesivisio2050
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