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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015
Painopisteitä vuodelle 2015:
- osallistutaan aktiivisesti Sisävesi Life IP:n loppuvaiheen suunnitteluun ja hankkeen
käynnistämiseen syksyllä 2015
- vastataan Pro Puruvedelle alkuvaiheessa tulevien Sisävesi Life IP:n osioiden ja
tehtävien valmistelusta ja toteutuksesta
- osallistutaan muihin kiireellisimpiin ja kokonaisuuteen muutoin soveltuviin
Puruveden tilaa parantaviin toimiin.
- jatketaan Puruveden ja sen tilan valtakunnallisen tunnettavuuden lisäämistä
- rakennetaan yhteistoimintaa sekä Sisävesi Life IP-osapuolten että paikallisten
toimijoiden kanssa ml. yrittäjät
Toiminta :
1. Puruveden tilan seuranta
- aktivoidaan ja neuvotaan jäsenistöä ja muitakin seuraamaan omien rantojensa ja
ympäristönsä tilaa sekä ilmoittamaan havainnoistaan
- jatketaan laajaa näkösyvyyden ja levätilanteen seurantaa
- osallistutaan muuhun yhdistykselle sopivaan seurantaan ja seurantamenetelmien
kehittämiseen osana Sisävesi Life IP-hanketta
- järjestetään akuuteissa tilanteissa lähes jatkuva seuranta
- tuetaan paikallistuntemuksella ja vesikuljetuksin viranomaisten ja Sisävesi Life IPtoimijoiden näytteiden ottoa ja muuta tutkimustoimintaa
2. Tietoisuuden lisääminen Puruvedestä ja sen tilasta
- jatketaan kiinteää yhteydenpitoa paikallisten ja seudullisten tiedotusvälineiden
kanssa (mm. tiedotustilaisuuksia, tiedotteita ja Puruvesi-kannanottoja eri
tilaisuuksissa) ja suunnataan lisää Puruvesi-infoa valtakunnallisille tiedotusvälineille
- pidetään aktiivisesti yhteyttä Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksiin,
Puruveden rantakuntiin ja niiden aluejohtokuntiin, Suomen metsäkeskuksen
alueyksiköihin ja muihin Sisävesi Life IP-hankkeen osapuoliin sekä seutukunnan
yrittäjiin
- lisätään valtakunnallista näkyvyyttä tiedotusvälineiden, erilaisten tapahtumien,
jäsenistön ja tutustumisvierailujen avulla
- järjestetään Puruvesi-seminaari Kesälahdella Ruokkeen lomakylässä lauantaina
18.7.
- osallistutaan aktiivista roolia hakien valtakunnalliseen vesienkunnostuverkoston

vuosiseminaariin Säkylässä
- osallistutaan oman esittelyteltan kera/omalla osastolla Puruveden seudulla 6-8
tilaisuuteen/tapahtumaan, joissa voidaan edistää Puruvesi-asiaa ja tuoda esille
yhteistyökumppanimme
- jatketaan Kerimäen ja Kesälahden koulujen Puruvesi-päivän toteuttamista ja
järjestetään Punkasalmen koulun Puruvesi-päivä toukokuussa
- osallistutaan mahdollisesti ”Järven tarina” elokuvan kuvausten järjestelyihin
Puruvedellä
- pidetään laadukkaita ja informatiivisia kotisivuja www.propuruvesi.fi
- kehitetään sosiaalisen median hyödyntämistä info-kanavana
3. Sisävesi Life IP
- osallistutaan aktiivisesti Sisävesi Life IP-hankkeen jatkovalmisteluun EU:n
joulukuussa 2014 antamien ja Metsähallituksen johtaman koordinaatioryhmän
ohjeiden mukaisesti
- osallistutaan aktiivisesti hankkeen ensimmäisten kohteiden käynnistämiseen
syksyllä 2015 ja alkuvaiheen osioiden yksityiskohtaiseen suunnitteluun EU:n
alkukesän 2015 päätösten ja koordinaatioryhmän ohjeiden mukaisesti
- vastataan Pro Puruvedelle tulevien ensimmäisten tehtävien hyvästä suunnittelusta ja
toteutuksen käynnistämisestä sekä niihin liittyvästä yhteistoiminnasta
- seurataan Puruveden muita hankkeita ja niiden niveltymistä Sisävesi Life IPhankkeeseen
- tuetaan Sisävesi Life IP:n toimijoita paikallistuntemuksella ja paikallisen tuen
järjestelyissä
4. Esitykset Puruveden tilanteen parantamiseksi
- seurataan aktiivisesti Vapo Oy:n Savisuon turvetuotannon jälkihoitoa ja tehdään
tarvittaessa esityksiä paikallisten näkökohtien huomioon ottamiseksi sekä
toimenpiteiden niveltämiseksi Sisävesi Life IP:n ko. kohdealueen toimenpiteisiin
- selvitellään pengerteiden ja pengerrysten lupia ja vaikutuksia sekä tehdään esityksiä
jatkoselvityksiksi ja mahdollisiksi muiksi toimenpiteiksi
- seurataan Vuoksen vesistöalueen vesienhoitosuunnitelman 2016-2021 valmistelua ja
tehdään tarvittaessa esityksiä
- seurataan jätevesiasioita ja jätteiden varastointia Puruveden rannoilla ja tarvittaessa
tehdään esityksiä korjaaviksi toimenpiteiksi
- seurataan kaavoitusta ja lupakäsittelyä sekä tehdään Puruveden kannalta tarpeellisia
muutosesityksiä
- tehdään esityksiä nopeiksi toimenpiteiksi akuuteissa Puruveden puhtautta
vaarantavissa tilanteissa
5.Tuki muille toimijoille
- osallistutaan yhdistykselle sopivin tavoin viranomaisten johtamiin toimiin mm.
antamalla paikallistietoa tilanteesta ja tukemalla liikkumista vesillä
- annetaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa infoa omien rantojen kunnostajille
- harkitaan tapauskohtaisesti esim. pientä taloudellista tukea paikallisten toimijoiden

kunnostushankkeisiin
- osallistutaan Puruvesi-asiaa palvelevaan kokeilutoimintaan ja välinekehitykseen
erityisesti Sisävesi Life IP-hankkeeseen liittyen
- annetaan saatua kokemusta muiden toimijoiden käytettäväksi koulutustilaisuuksissa,
seminaareissa, projekteissa ja kotisivuilla
6. Varojen hankinta
- aktivoidaan varsinaisia ja kannatusjäseniä vapaaehtoisiin jäsenmaksuihin mm.
keväällä ja loppuvuodesta lähetettävällä jäsenkirjeellä (sähköisesti
sähköpostiosoitteen ilmoittaneille, muille noin 200:lle postitse)
- jatketaan vuoden 2014 perustein ja kokemuksin yhteistyökumppanuustoimintaa
- haetaan muutamaa suurehkoa Puruvesi-työn tukijaa
- myydään Pro Puruvesi – logoin varustettuja tuotteita ja DVD:tä ”Puruveden monet
kasvot”
- seurataan mahdollisuuksia hakea ympäristökysymyksiin ja vesiensuojeluun
painottuvilta säätiöiltä ja muilta tahoilta apurahaa
7. Yhteisen tahtotilan edelleen rakentaminen
- annetaan Puruvedestä, Puruveden tilanteesta sekä meneillään olevista ja
suunnitelluista toimista aktiivisesti luotettavaa tietoa
- korostetaan useitten tahojen (viranomaiset, yhteisöt, yritykset, vapaaehtoisjärjestöt,
yksityishenkilöt) oman työn ja yhteistyön välttämättömyyttä
- vältetään syyllistämistä, muttei tilanteen korjaamiseksi tarpeellisten ongelmien
syiden selvittämistä
- korostetaan Puruveden ainutlaatuisuutta ja tilanteen monipuolisia vaikutuksia
vuosisadoiksi eteenpäin
- toimitaan yhteistyön edelleen laajentamiseksi ja monipuolistamiseksi.
Pro Puruvesi ry:n hallitus tarkentaa toimintasuunnitelmaa tarvittaessa.

