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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

Painopisteitä vuodelle 2013:

- jatketaan yhteistoiminnassa muiden toimijoiden kanssa perusteiden luomista 
Puruveden pitkän ajanjakson huolenpidolle
- osallistutaan kiireellisimpiin ja kokonaisuuteen muutoin soveltuviin Puruveden 
tilaa parantaviin toimiin.
- osallistutaan laajan Puruvesi-suunnittelun valmisteluun ja toteuttamiseen
- suunnataan Puruvesi-infoa nuorille teemalla ”Nuoret ja Puruvesi”
- rakennetaan yhteistoimintaa uusien Puruveden rantakuntien Savonlinnan ja Kiteen 
kanssa

Toiminta :

1. Puruveden tilan seuranta
- aktivoidaan jäsenistöä ja muitakin seuraamaan omien rantojensa ja ympäristönsä 
tilaa sekä ilmoittamaan havainnoistaan
- jatketaan laajaa näkösyvyyden ja levätilanteen seurantaa
- selvitetään muita yhdistykselle sopivia seurantamenetelmiä
- järjestetään akuuteissa tilanteissa lähes jatkuva seuranta
- tuetaan paikallistuntemuksella ja vesikuljetuksin viranomaisten näytteiden ottoa ja 
muuta tutkimustoimintaa

2. Tietoisuuden lisääminen Puruvedestä ja sen tilasta
- jatketaan kiinteää yhteydenpitoa paikallisten ja seudullisten tiedotusvälineiden 
kanssa
- pidetään aktiivisesti yhteyttä ES-ELY:n, PK-ELY:n, Puruveden rantakuntien, 
Suomen metsäkeskuksen alueyksiköiden, vesialueen omistajien ja muiden 
Puruveteen liittyvien viranomaisten ja yhteisöjen kanssa
- lisätään valtakunnallista näkyvyyttä tiedotusvälineiden, erilaisten tapahtumien ja 
jäsenistön avulla
- järjestetään Puruvesi-seminaari Ruokkeen lomakylässä 20.7. tai 21.7.2013
- osallistutaan tilaisuuksiin ja tapahtumiin (mm. Kesälahden Muikkumarkkinat), 
joissa voidaan edistää Puruvesi-asiaa
- pidetään laadukkaita ja informatiivisia kotisivuja www.propuruvesi.fi
- harkitaan sosiaalisen median (Facebook, Twitter) hyödyntämistä info-kanavana
- päivitetään Puruvesi-esite  



3. Esitykset Puruveden tilanteen parantamiseksi
- ajantasaistetaan Pro Puruvesi ry:n laatima Puruvesi-strategia loppuvuodesta 2013 
- seurataan Vuoksen vesistöalueen vesienhoitosuunnitelman 2016-2021 valmistelua ja 
tehdään tarvittaessa esityksiä 
- seurataan jätevesiasioita ja tarvittaessa tehdään esityksiä korjaaviksi toimenpiteiksi
- seurataan kaavoitusta ja lupakäsittelyä sekä tehdään Puruveden kannalta tarpeellisia 
muutosesityksiä
-  tehdään esityksiä toimenpiteiksi akuuteissa ja muissa Puruveden puhtautta 
vaarantavissa tilanteissa

4.Tuki muille toimijoille
- osallistutaan yhdistykselle sopivin tavoin viranomaisten johtamiin toimiin mm. 
antamalla paikallistietoa tilanteesta ja tukemalla liikkumista vesillä
- järjestetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa omien rantojen kunnostajille infoa 
(kotisivut ja esim. esittely omien rantojen kunnostukseen sopivasta välineistöstä)
- harkitaan tapauskohtaisesti esim. pientä taloudellista tukea paikallisten toimijoiden 
kunnostushankkeisiin
- osallistutaan Puruvesi-asiaa palvelevaan kokeilutoimintaan ja välinekehitykseen 
tapauskohtaisesti harkiten
- annetaan saatua kokemusta muiden toimijoiden käytettäväksi koulutustilaisuuksissa, 
seminaareissa, projekteissa ja kotisivuilla 
- osallistutaan Suomen järvikalastus- ja vesimuseon kehittämiseen

5. Osallistuminen Puruvesi-suunnitteluun 
- osallistutaan Puruvesi-suunnitteluhankkeen valmisteluun ja toteutukseen 
(Metsäkeskus Pohjois-Karjala  vastuutaho, EAKR-rahoitus 1. vaihtoehto, valmis 
2014 alussa)
- seurataan ja pyritään osallistumaan Kerimäen kunnan päättämään Jouhenlahden 
valuma-alueen ja Kirkkorannan vesialueen toimenpidesuunnitteluun (FCG toteuttaa)
- seurataan ja pyritään osallistumaan Puruveteen vaikuttavien yksittäisten tutkimus- ja 
toimenpidehankkeiden suunnitteluun 
- osallistutaan laajan EU-hankkeen valmistelutyöhön, mikäli se aloitetaan jo 2013
- pyritään saamaan Puruvesi mukaan laajoihin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin
- vaikutetaan, että eri suunnitteluhankkeista muodostuu koko Puruvedelle hyvä
kokonaisuus

6.  Teeman ”Nuoret ja Puruvesi” käynnistäminen
- selvitetään yhteistyömalleja koulujen ja muiden nuorten kanssa työskentelevien 
tahojen kanssa siten, että nuoret ovat selvittelyssä mukana
- aloitetaan ”koulukierros”
- selvitetään Puruvesi-aiheisen tietokonepelin tekemistä rahoituksineen ja 
käynnistetään työ mahdollisuuksien mukaan. Työ pyritään saamaan pilottihankkeeksi.
- edetään alkuselvittelyjen mukaisesti



7. Varojen hankinta
- aktivoidaan varsinaisia ja kannatusjäseniä vapaaehtoisiin jäsenmaksuihin mm. 
tammikuussa lähetettävällä jäsenkirjeellä (sähköisesti sähköpostiosoitteen 
ilmoittaneille, muille postitse)
- haetaan muutamaa suurehkoa Puruvesi-työn tukijaa
- toteutetaan yhteistoiminnassa Jäälinna ry:n kanssa jäitten hankinta  ainakin 
jäänveistokisoihin Savonlinnaan
- järjestetään (Petri Lindroosin johtamana) Kerimäen kirkossa 14.7. klo 18 alkaen Pro 
Puruvesi-konsertti
- myydään Pro Puruvesi – logoin varustettuja tuotteita
- seurataan mahdollisuuksia hakea ympäristökysymyksiin ja vesiensuojeluun 
painottuvilta säätiöiltä ja muilta tahoilta apurahaa
- markkinoidaan vesistöjen kunnostustarpeen huomioon ottamista seuraavan EU:n 
ohjelmakauden 2014-2020 rahoitussuunnitelmissa

8. Yhteisen tahtotilan rakentaminen
- annetaan Puruvedestä ja Puruveden tilanteesta aktiivisesti luotettavaa tietoa
- korostetaan useitten tahojen (viranomaiset, yhteisöt, vapaaehtoisjärjestöt, 
yksityishenkilöt) oman työn ja yhteistyön välttämättömyyttä
- vältetään syyllistämistä, muttei tilanteen korjaamiseksi tarpeellisten ongelmien 
syiden selvittämistä
- korostetaan Puruveden ainutlaatuisuutta ja tilanteen vaikutuksia vuosisadoiksi 
eteenpäin
- toimitaan yhteistyön edelleen laajentamiseksi ja monipuolistamiseksi. Erityisesti 
panostetaan hyvän yhteistoiminnan rakentamiseen Savonlinnan ja Kiteen kanssa

Pro Puruvesi ry:n hallitus tarkentaa toimintasuunnitelmaa tarvittaessa.


