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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 

 

 

Painopisteitä vuodelle 2017: 
- vastataan FRESHABIT-hankkeen Pro Puruveden vuosien 2016 – 2017 

suunnittelujakson tavoitteiden saavuttamisesta ja raportoinnista sekä seuraavan 

kahden vuoden jakson 2018-2019 suunnittelusta  

- tuetaan muiden vastuulla olevien FRESHABIT-osioiden toteutusta Puruvedellä  

- tuetaan/osallistutaan muihin kiireellisimpiin ja kokonaisuuteen soveltuviin 

Puruveden tilaa parantaviin toimiin 

- jatketaan Puruveden tilan seurantaa 

- rakennetaan yhteistoimintaa sekä FRESHABIT-osapuolten että muiden toimijoiden 

kanssa ml. yrittäjät 

- selvitetään vaihtoehtoja Pro Puruveden organisaation ja toimintatavan muutoksiksi 

 

Toiminta: 
 

1. Puruveden tilan ja tilanteen seuranta 

- aktivoidaan ja neuvotaan jäsenistöä ja muitakin seuraamaan omien rantojensa ja 

ympäristönsä tilaa sekä ilmoittamaan havainnoistaan 

- jatketaan laajaa näkösyvyyden ja levätilanteen seurantaa 

- ylläpidetään ja kehitetään Puruveden vesienhoidon seurantajärjestelmää  

- osallistutaan vapaaehtoistoimijoille sopivien seurantamenetelmien kehittämiseen  

- seurataan jätevesiasioita ja jätteiden varastointia Puruveden rannoilla ja tarvittaessa 

tehdään esityksiä korjaaviksi toimenpiteiksi 

- seurataan kaavoitusta ja lupakäsittelyä sekä tehdään Puruveden puhtauden kannalta 

tarpeellisia muutosesityksiä 

-  tehdään esityksiä nopeiksi toimenpiteiksi akuuteissa Puruveden puhtautta 

vaarantavissa tilanteissa 

- järjestetään akuuteissa tilanteissa lähes jatkuva seuranta 

 

2. Tietoisuuden lisääminen koko Puruvedestä ja sen tilasta 
- jatketaan kiinteää yhteydenpitoa paikallisten ja seudullisten tiedotusvälineiden 

kanssa (mm. tiedotustilaisuuksia, tiedotteita ja Puruvesi-kannanottoja eri 

tilaisuuksissa) ja suunnataan Puruvesi-infoa myös valtakunnallisille tiedotusvälineille 

- pidetään aktiivisesti yhteyttä Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksiin, 

Puruveden rantakuntiin ja niiden aluejohtokuntiin, Suomen metsäkeskuksen 

alueyksiköihin ja muihin Freshabit-hankkeen osapuoliin sekä seutukunnan yrittäjiin 

- järjestetään Puruvesi-seminaari heinä-/elokuussa osana Freshabit-hanketta 

- osallistutaan aktiivista roolia hakien valtakunnalliseen vesistökunnostusverkoston 



vuosiseminaariin 

- osallistutaan Puruveden seudulla tapahtumiin, joissa voidaan edistää Puruvesi-

tietoutta 

- pidetään laadukkaita ja informatiivisia kotisivuja www.propuruvesi.fi  

- kehitetään sosiaalisen median hyödyntämistä info-kanavana 

 

3. FRESHABIT LIFE IP 

- tiedotustoiminta 

 - ylläpidetään FRESHABIT LIFE IP Puruveden kotisivuja 

- järjestetään 3 – 5 tiedotustilaisuutta tiedotusvälineiden edustajille yhdessä 

hanketoimijoiden kanssa 

- osallistutaan oman esittelyteltan/osaston kera 4-6:een Puruveden seutukunnan 

ja 1-2:een valtakunnalliseen tapahtumaan FRESHABIT-infoin 

- järjestetään heinä-/elokuussa Puruvesi-seminaari 

- tuetaan aktiivisesti DocArtin dokumenttielokuvan osioiden tekemistä 

Puruvedellä 

 - osallistutaan hankkeen viestintätyöryhmän toimintaan 

 - ajantasaistetaan FRESHABIT-esittelymateriaalia  

- ympäristökasvatus 

- järjestetään Puruvesi-päivä Kerimäen Kirkonkylän koulun 

kuudesluokkalaisille ja Kesälahden koulun viidesluokkalaisille toukokuussa 

- järjestetään Puruvesi-päivä Punkasalmen koulun kuudesluokkalaisille 

elokuussa 

- järjestetään tiedotustilaisuus omien rantojen kunnostajille ja Puruveden tilaa 

havainnoiville 

- selvitys muutoksista 1950-luvulta alkaen viidellä hankkeen Puruveden 

kohdealueella 

 - käytetään haastatteluja, valokuvia, lehtiartikkeleita, karttoja jne. 

 - työ toteutetaan ostopalveluna, alkaa vuodenvaihteessa 2016/2017 

 - ohjataan ja tuetaan työn toteutumista 

 - selvitys valmis 2017 loppuun mennessä 

- hanketoimijoiden paikallinen tukeminen 

- annetaan paikallistietoa Puruveden tilasta, sopivista kontaktitahoista ja 

seutukunnan palveluista 

 - osallistutaan talkoo-periaatteella erikseen sovittavaan tukemiseen 

- laaditaan Pro Puruveden vuoden 2016 hankeraportti hankkeen johdolle helmikuussa 

2017 ja ensimmäisen kaksivuotisjakson 2016-2017 raportti EU:lle lokakuussa 2017 

- laaditaan Pro Puruveden seuraavan kaksivuotisjakson 2018-2019 hankesuunnitelma 

- huolehditaan Pro Puruveden hankebudjetista omarahoituksineen 

- osallistutaan matkailuun liittyvän integroidun hankkeen valmisteluun ja 

mahdolliseen toteutukseen 

- toteutetaan FRESHABIT-hanketta tukevia, siihen kuulumattomia, toimia 

Puruvedellä erikseen sovittaessa (mm. Savonlahden sedimenttitutkimus) 

 

   

http://www.propuruvesi.fi/


4.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   

- aktivoidaan paikallisia toimijoita hakemaan Leader-rahoitusta paikallisiin 

vesienkunnostuksiin ja tuetaan toteuttamiskelpoisia esityksiä 

- harkitaan tapauskohtaisesti taloudellista tukea paikallisten toimijoiden 

kunnostushankkeisiin 

- osallistutaan Puruvesi-asiaa palvelevaan kokeilutoimintaan ja välinekehitykseen  

- annetaan saatua kokemusta muiden toimijoiden käytettäväksi koulutustilaisuuksissa, 

seminaareissa, projekteissa ja kotisivuilla  

 

5. Selvitetään vaihtoehtoja Pro Puruveden organisaation ja toimintatavan 

muutoksiksi 

- selvitetään tarvetta Pro Puruveden vastuiden ja toimintatavan muutoksiin mm. ely-

keskusten organisaatimuutokset ja eri tahojen vesiensuojeluresurssit huomioon ottaen 

- tuloksena vaihtoehtoja vesiensuojelun resurssoinnista Puruveden seutukunnalla 

vuodesta 2019 alkaen ja mikä olisi Pro Puruveden rooli 

 

6. Varojen hankinta 

- aktivoidaan varsinaisia ja kannatusjäseniä vapaaehtoisiin jäsenmaksuihin mm. alku- 

ja loppuvuodesta lähetettävällä jäsenkirjeellä 

- jatketaan edellisten vuosien perustein ja kokemuksin kumppanuustoimintaa 

- haetaan ympäristökysymyksiin ja vesiensuojeluun painottuvilta säätiöiltä ja muilta 

tahoilta apurahaa 

- myydään Pro Puruvesi-tuotteita ja muita toimintaan sopivia nimikkeitä 

 

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. 


