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Kokouksen avaus



Toimintaohjelman päivitys



Toimintaohjelman laadittiin Ikaalisten reitti -
hankkeessa

• https://ikaalistenreitti.com/toimintaohjelma/ sivulta KUNNOSTUSEHDOTUKSET
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https://ikaalistenreitti.com/toimintaohjelma/


Toimintaohjelman päivitys

• Päivitys samaan tapaan kuin viime vuonna
• ELY:ltä toimitetaan Excel-taulukko, johon jäsenet kirjaavat

muutokset esim. hankkeen sisällöstä ja vaiheesta (suunnitteilla,
suunnitelma valmis, toteutuksessa, valmis jne)

• Uusista lisättävistä kohteista tiedot sekä kartta ELY:lle

• Päivitykset ELY:lle lokakuun loppuun mennessä
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Kunta Nimi Esitetyt_toimenpiteet Toimenpiteiden_vaihe Toteutusajankohta Esitys_mahdollisesta_ rahoituksesta

Ikaalinen Kyrösjärvi Säännöstelyn kehittäminen
Säännöstelyn lupamuutoksen selvitys parhaillaan
käynnissä. 2019-2021 ELY-keskus, Kyröskosken Voima Oy

Ikaalinen Kyrösjärvi
Myllykartun alueella pellon kasvukunnon parantaminen,
ravinteiden pidätys  - 2022-2024  -

Ikaalinen Kyrösjärvi
Tilakohtainen neuvonta, maa- ja metsätalouden
suojavyöhykkeet Tevaniemen alueella  - 2022-2025  -

Ikaalinen Kyrösjärvi/Kovelahti Veden pinnan nosto
Säännöstelyn lupamuutoksen selvitys parhaillaan
käynnissä. 2019-2021 ELY-keskus, Kyröskosken Voima Oy

Jämijärvi Jämijärvi

Ensisijaisena toimenpiteenä tiedotuksen lisääminen
paikallisten aktivoimiseksi esim. järvi-iltojen muodossa.
Muita toimenpiteitä pellon kasvukunnon parantaminen, maa-
ja metsätalousalueiden vesiensuojelun rakenteet,
tilakohtainen neuvonta.

Jämijärvi on esitetty kunnan rantayleiskaavaluonnoksessa
huomiotavana kohteena. Purojen kalataloudellinen
tarkastelu on suunnitteilla.

Tiedotus 2019-2020, muut toimenpiteet
2020-

Kalatalousalue rahoittaa purojen
kalataloudellisen tarkastelun.

Parkano Parkanonjärvi Alasensalmen niitto Suunnitteilla 2022-2024
ELY-keskus 50 %, kaupunki 25-30 %,
maanomaistajat 20-25%

Parkano Parkanonjärvi
Veden pinnan nosto, tilakohtainen suunnittelu,
metsätalouden vesiensuojelurakenteet Veden pinnan nostohanke suunnitteluvaiheessa. 2022-2025

ELY-keskus 50 %, kaupunki 25-30 %,
maanomaistajat 20-25%

Parkano Valkeinen Turvetuotannon haittojen vähentäminen  -  -  -

Kihniö Kankarinjärvi Hoitokalastus
v.2017 toteutettu 2 kpl pohjapatoja, pesimäsaarekkeita ja
niittoja.  -  -

Parkano, Ylöjärvi Aurejärvi Valuma-aluekunnostus
Valuma-alueselvitys valmistunut, toimenpiteiden
toteutuksen suunnittelu käynnissä 2019 2019-2021

Aurejärven suojeluyhdistys, ELY-keskus,
Suomen metsäkeskus

Parkano, Ylöjärvi Aurejärvi Veden pinnan nosto  -  -  -

Parkano, Ylöjärvi Aurejärvi
Kalastotutkimus, pohjasedimenttitutkimus mm. hävinneen
muikkukannan sevlittämiseksi  - 2019-2021

Leader, ELY-keskus, Vapo, osakaskunta,
kalatalousalue

Hämeenkyrö Pappilanjoki Virtauksen lisäys joessa, PIMA-selvitys

Pappilanjoen eroosioselvitys on tehty v.2017.
https://www.hameenkyro.fi/palvelut/asuminen-ja-
ymparisto/ajankohtaista_asuminen_ja_ymp/pappilanjoen-
eroosioselvitys-ja-yleissuunnitelma/ 2019-2024 Hämeenkyrön kunta, Kyröskosken Voima Oy



Työryhmän vaihtuvien
jäsenten valinta



Työryhmän vaihtuvien jäsenten kausi päättyy

• Viime vuoden 1. kokouksessa pidennettiin työryhmäkausi kaksivuotiseksi
• Kausi päättyy, valitaan uudet jäsenet

• Työryhmässä keskusteltiin, että aiemmat jäsenet voivat jatkaa, mikäli uusia jäseniä ei
ilmoittaudu riittävästi

• Kuntajäseninä olleet Kankaanpää (Esa Melin) ja Parkano (Pentti Keskitalo)
• Yhdistysjäseninä olleet Toni Tekokoski (Iso-Somerojärven suojelu- ja

kunnostusyhdistys), Marja-Kaarina Pentti (Kuusijärven
kunnossapitoyhdistys) ja Jarmo Erkkilä (Karhejärven vesistöalueen hoito ry)
• ja heidän varajäsenensä Kari Huikuri (Luhalahden kyläseura), Antti Mäkelä (Linnankylän

kalastuskunta) ja Jarkko Järvenpää (Karhejärven vesistöalueen hoito ry)
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Työryhmän 2022-2023 vaihtuvien jäsenten valinta
• Työryhmän pysyville jäsenille tiedustelu edustajasta jatkossa
• Kuntajäseniksi Nokia ja Ylöjärvi

• Nokian edustaja Raimo Tuohisaari (tai mahdollisesti syksyllä nimitettävä
ympäristönsuojelusuunnittelija, riippuen valittavasta henkilöstä)

• Ylöjärven edustaja Laura Kokko (palaa vanhempainvapaalta vuoden alussa)

• Lisäksi valitaan kolme yhdistysjäsentä ja varajäsenet
Ehdotus: ilmoittautumismenettely

• Antti Mäkelä varsinaiseksi jäseneksi, Marja-Kaarina Pentti varajäseneksi
• Olli Hämäläinen varsinaiseksi jäseneksi
• Viime vuonna työryhmään lisätyt jäsenet Jarmo Erkkilä ja Jarkko Järvenpää

voivat jatkaa toisen kauden, varmistetaan vielä halukkuus
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Vesistökunnostajan karttapalvelu

Riina Rahkila, ProAgria Oulu



VESISTÖKUNNOSTAJAN KARTTAPALVELU – MIKÄ JA MIKSI?
Riina Rahkila, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Oulu
23.9.2021



Vesistökunnostajan karttapalvelu on
monipuolinen verkostotoimijoiden

työkalu ja tiedonvaihtokanava.

Katso videolta karttapalvelun hyödyt:
https://youtu.be/DBSJ_9xmSAg

https://youtu.be/DBSJ_9xmSAg


Kunnostajan karttapalvelu: Miksi?

• Paikalliset kunnostustoimijat tarvitsevat tietoa toimintansa pohjaksi ja tueksi
• Vesienhoidon verkostotoiminnan edistämiseksi on tärkeää välittää tietoa

toimenpiteiden toteuttajista
• Vesienhoitotoimenpiteiden kokoaminen yhteen palveluun auttaa

hahmottamaan kokonaisuuksia ja kunnostustoiminnan vaikuttavuutta
• Kunnostustoimintaan liittyvää tietoa on paljon mutta se on hajallaan eri

järjestelmissä (sektorit, organisaatiot, toiminnan tasot)
• Olemassa olevan tiedon hyödyntämisastetta tulee nostaa



Periaatteita

• Palvelun kehittämisessä huomioitu toimijajoukon
heterogeenisuus
– toiminnallisuuksia ja käytettävyyttä kehitettävä eri käyttäjien

näkökulmasta (paikallinen kunnostaja, osakaskunta,
kalastusalue, vesiensuojeluyhdistys, kunta, ELY –keskus…)

– Koska käyttäjiksi tavoitellaan erityisesti paikallisia toimijoita,
palvelun tulee olla selkeä ja mahdollisimman helppokäyttöinen

• Tarinakartta –malli käyttöön
– käyttäjää ohjaava ja tietoa kokoava



Kunnostajan karttapalvelun sisältö

• Suunnittelun taustatietoa kokoava Kunnostajan kartta
– Hox: VESTY –toimenpiteet tuotu palveluun

• Sähköinen lomake toteutettujen kunnostustoimenpiteiden
tallennukseen
– Myös kunnostussuunnitelmien tallennus mahdollista

• Yhteenvedot tallennetuista tiedoista
– Hyödyntäminen suunnittelussa, rahoitusten haussa,

mahdollisuus tuoda esiin toiminnan vaikuttavuutta



Ota Vesistökunnostajan karttapalvelu käyttöön
ja markkinoi sitä alan toimijoille:

https://www.ymparisto.fi/vesistokunnostajankarttapalvelu
https://www.proagriaoulu.fi/fi/vesistokunnostajan-

karttapalvelu-vh/

https://www.ymparisto.fi/vesistokunnostajankarttapalvelu
https://www.proagriaoulu.fi/fi/vesistokunnostajan-karttapalvelu-vh/


VENE -hanke

• Tavoitteena mm. kehittää VYYHTI-verkoston toimintaa, lisätä kunnostustoimenpiteiden määrää ja laatua
sekä edistää Vesistökunnostajan karttapalvelun käyttöä

• Hallinnoija ja toteuttaja: ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, Oulun kalatalouskeskus
• Hankeaika: 1.5.2021 – 31.12.2023
• Rahoitus: Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus
• Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaan maakunta
• Verkostotoimintaan ja hankkeen toteutukseen osallistuvat kunnat: Taivalkoski, Pudasjärvi, Ii, Oulu, Tyrnävä,

Liminka, Pyhäjoki, Haapavesi, Haapajärvi, Sievi, Reisjärvi, Ylivieska
• Hanketta ja verkoston toimintaa rahoittaa myös Pohjois-Pohjanmaan liitto
• https://www.proagriaoulu.fi/fi/vene/

https://www.proagriaoulu.fi/fi/vene/


KIITOS!



Tauko



Alueellisten ryhmien toiminta
ja muut kuulumiset alueelta

Hanna Arola, KVVY ry



kvvy.fi

Alueellisten ryhmien kuulumiset Ikaalisten reitin neuvottelukunnalle

Hanna Arola, KVVY ry

23.9.2021

22.9.2021

Kuva: Hanna Arola, KVVY ry



Kokemäenjoen vesistön
kvvy.fi

vesiensuojeluyhdistys ry

• Ikaalisten reitin
vesistöalueelle
ehdotettu kolmea
alueellista ryhmää

• LuPi klubi
• Kyrösjärven ryhmä
• Raakkuryhmä

Ryhmät



Kokemäenjoen vesistön
kvvy.fi

vesiensuojeluyhdistys ry

Raakkuryhmän kuulumiset

• Ryhmässä tällä hetkellä 20 hlöä
• Keväällä siivoustempaus Turkimusojalla yhteistyössä

Kyrön Luonto ry:n ja Hämeenkyrön kunnan kanssa
• Lähes 20 osallistujaa
• https://kvvy.fi/turkimusojan-siivoustalkoot/

• Tänä syksynä uusi tempaus

Kuva: Kaisa Pieniluoma, Hämeenkyrön kunta Kuva: Hanna Arola, KVVY ry

https://kvvy.fi/turkimusojan-siivoustalkoot/
https://kvvy.fi/turkimusojan-siivoustalkoot/
https://kvvy.fi/turkimusojan-siivoustalkoot/


Kokemäenjoen vesistön
kvvy.fi

vesiensuojeluyhdistys ry

Raakkuryhmän kuulumiset

• Viime lauantaina (18.9.2021) kunnostustalkoot
Turkimusojan alaosalla yhteistyössä KVVY:n VIRTA-
hankkeen kanssa

• Lähes 30 talkoolaista
• Ensi syksynä jatkoa

Kuva: Hanna Arola, KVVY ry

Kuva: Hanna Arola, KVVY ry

Kuva: Hanna Arola, KVVY ry

Kuva: Elina Nystedt, KVVY ry



Kokemäenjoen vesistön
kvvy.fi

vesiensuojeluyhdistys ry

Raakkuryhmän kuulumiset

• Seurattu aktiivisesti myös alueen muuta
hanketoimintaa

• ”Raakku-Life-hanke”

• Mielenkiintoisia esitelmiä
• Osmo Rauhala esitteli Matalusjoen historiaa

• Tulossa:
• Taimenen kutuhavainnointitempauksia
• Siivous- ja kunnostustalkoita
• Seuraava kokous marraskuussa

• Alustavassa ohjelmassa mm. esitelmä ympäristövirtaamaselvityksestä
• Ensi vuonna myös katseita Kunnostus 1 -hankkeen

jälkeiseen aikaan



Kokemäenjoen vesistön
kvvy.fi

vesiensuojeluyhdistys ry

Kyrösjärven ryhmän kuulumiset

• Ryhmäläisiä tällä hetkellä 31 hlöä

• Kesällä Ikaalisten Kartussa vesikasviaiheinen
yleisötilaisuus

• N. 60 osallistujaa

Kuva: Salla Taskinen, Pirkanmaan ELY-keskus



Kokemäenjoen vesistön
kvvy.fi

vesiensuojeluyhdistys ry

Kyrösjärven ryhmän kuulumiset

• Kunnostusneuvontaa
• Mielenkiintoisia esitelmiä

• Kirsi Kuoppamäki kertoi ilmastuksen vaikutuksista järviin
• Seuraava kokous lokakuussa

• Säännöllinen kokousrytmi jatkuu myös ensi vuonna
• Ryhmän toiminta Kunnostus 1 –hankkeen jälkeen?



Kokemäenjoen vesistön
kvvy.fi

vesiensuojeluyhdistys ry

LuPi klubin kuulumiset

• Lupilaisia tällä hetkellä 28 hlöä

• Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistys järjesti lupilaisille opintopiirin
keväällä

• Yhteistyö Suomen ympäristökeskuksen PuuValuVesi-hankkeen
kanssa alkoi kesällä

• Yleisötilaisuus ja
maastokatselmus Parkanossa



Kokemäenjoen vesistön
kvvy.fi

vesiensuojeluyhdistys ry

LuPi klubin kuulumiset

• Tutustumista kunnostuskohteisiin

• https://kvvy.fi/sulkue_kalastus_2021/

Kuva: Hanna Arola, KVVY ry

https://kvvy.fi/sulkue_kalastus_2021/
https://kvvy.fi/sulkue_kalastus_2021/
https://kvvy.fi/sulkue_kalastus_2021/


Kokemäenjoen vesistön
kvvy.fi

vesiensuojeluyhdistys ry

LuPi klubin kuulumiset

• Tutustumista kunnostuskohteisiin
• Pro Kuivasjärvi, kosteikot

Kuva: Hanna Arola, KVVY ry

Kuva: Hanna Arola, KVVY ry



Kokemäenjoen vesistön
kvvy.fi

vesiensuojeluyhdistys ry

LuPi klubin kuulumiset

• Kunnostusneuvontaa
• Ensi vuonna jälleen säännöllinen kokousrytmi jatkuu
• Tavoitteena saada rakennettua klubille jatkuvuutta ja

kehittää toimintaa
• Paikallisen tiedonjaon ja vesienhoidon yhteistoiminnan

kehittäminen
• PuuValuVesi-yhteistyön jatkaminen



Kokemäenjoen vesistön
kvvy.fi

vesiensuojeluyhdistys ry

Muuta

• Uusia henkilöitä: Elina Nystedt
• Ympäristöekologi, FM

Kuva: Hanna Arola, KVVY ry



kvvy.fi

KIITOS!

Kuva: Hanna Arola, KVVY ry



Muita kuulumisia alueelta



Ajankohtaisia kuulumisia alueelta

• Vesialueen ja maanomistajien suostumusten keräys PuuValuVesi-
pilottikohteille käynnissä

• Taivallahden suojeluyhdistyksen perustamiskokous tulossa
• Aurejärven vesistöhistoria –raportin esittelytilaisuus la 2.10. klo 13

alkaen Kaarnan auditoriossa, tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille

36 23.9.2021   |   Salla Taskinen



Avustukset vesistöhankkeisiin



Harkinnanvaraisten vesistöavustusten hakuaika
18.10.-30.11.2021
• Avustusta voi hakea

• Yleishyödyllisiin vesien käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin, joiden
kustannukset ovat kohtuulliset saataviin hyötyihin nähden

• Toimenpiteiden suunnitteluun, toteutukseen, tarvittaviin lupiin, seurantaan

• Hyväksyttäviä kustannuksia voi muodostua avustushakemuksen
jättämisen jälkeen
• Hankkeen voi aloittaa ennen päätöstä omalla riskillä

• Avustus kattaa lähtökohtaisesti 50 % kustannuksista
• Omarahoitus voi sisältää talkootyötä
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HAKIJA
•Hankkeen toteutus
•Uuden hankkeen suunnittelu – hintatiedustelut,
yhteistyökumppanit

HAKIJA
•Avustuspäätökseen tutustuminen
•Hankkeeseen liittyvät hankinnat, tarjouspyynnöt

HAKIJA
•Hakemuksen täydennys
•Lausuntopyynnöt, niittoilmoitukset jne.
•Hankkeen aloitus omalla riskillä

HAKIJA
•Avustushaku (loka-marraskuu)
•Päättyvän hankkeen maksatus
ja raportointi

Avustusten vuosikello
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ELY-KESKUS
•Määrärahamyönnöt ministeriöistä (maalis-
huhtikuu)

•Avustuspäätökset (huhti-toukokuu)
•Hakijoiden neuvonta

ELY-KESKUS
•Hakijoiden neuvonta
•Muutospäätökset tarvittaessa
•Uusien hakijoiden ohjeistus alkaa
•Tiedotus avustushausta

ELY-KESKUS
•Avustusharkinta (tammikuu)
Hakemusten syöttäminen järjestelmiin
Täydennyspyynnöt

•Määrärahaesitykset ministeriöihin (helmikuu)

ELY-KESKUS
•Hakukierroksen valmistelu (syyskuu)
•Avustushaku (loka-marraskuu)
•Avustusharkinta alkaa (joulukuu)
•Tiedotus avustushausta

SYKSY TALVI

KEVÄTKESÄ



Palautekysely
neuvottelukunnan toiminnasta



Mikä on toiminut, mikä kaipaisi kehittämistä?

• Neuvottelukunnan toinen varsinainen toimintavuosi meneillään, nyt
haluaisimme kuulla jäsenistön kokemuksia toiminnasta

• Lyhyt palautekysely (vastaaminen vie alle 5 min)
• Vastausaikaa lokakuun loppuun saakka

• Jokainen palaute ja vastaus on tärkeä, myös ”kaikki ok” –vastaus!
• Linkki kyselyyn:

https://link.webropolsurveys.com/S/36E7EBC89EC33D58
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https://link.webropolsurveys.com/S/36E7EBC89EC33D58


Muut asiat



Muut asiat
• LIFE Revives – hanke Jokihelmisimpukan ja sen elinympäristöjen

elvyttäminen saanut n. 9,5 milj. euron rahoituksen tiedote (ym.fi)
• Pirkanmaan osuus n. miljoona euroa ELY-keskuksen tiedote (sttinfo.fi)

• Pirkanmaan lähteiden tilaa selvitetään kansalaishavaintojen avulla
ELY-keskuksen tiedote (sttinfo.fi)

• Vesivisio2050 Vesi elämän rakentajana –webinaaritallenne ELY-
keskuksen tapahtumakalenteri katsottavissa 3.10. saakka

• Vesivisio2050 Vuoden vesiteko –äänestys 31.10. saakka Vesiteko-
kunniamaininta (forms.office.com)

• Muistutuksena Pirkanmaan vesienhoidon TPO-kartta
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https://ym.fi/-/eu-n-life-rahastosta-ennatyssuuri-rahoitus-suomalaiselle-jokihelmisimpukan-elinymparistohankkeelle
https://www.sttinfo.fi/tiedote/jokihelmisimpukka-saa-miljoona-euroa-eu-rahoitusta-pirkanmaalla?publisherId=69817881&releaseId=69919575
https://www.sttinfo.fi/tiedote/auta-pirkanmaan-lahteita-aikaa-on-viela-lumen-tuloon-asti?publisherId=69817881&releaseId=69918396
https://www.ely-keskus.fi/tapahtumat-ja-koulutukset/-/ely-calendar/KTuFjsT6K6pM/event/43886743
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=plFZ2dPfdEqau_Kyy4nWcYTvg_1ZgGlKnpdRSs9bHcBUQ1BLOVg1MDU3WkJGQzhZSENLU0s5M1E2VS4u&web=1&wdLOR=cB4470730-D388-4CF7-8F99-8D9D66F7B497
https://ely.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=60c586d67bbf4994afd2a3055d3201fb&extent=19.5746,60.5804,27.4384,62.7219


Seuraava kokous



Seuraava kokous

• Työryhmässä ehdotettu keskiviikko 23.3.2022 klo 17 alkaen
• Paikkana Nokia, tarvittaessa Teams
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Kokouksen päätös


