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Jämi-Areenalla 

vietettin 

alkukesäistä iltaa 

vesienhoidon 

parissa, kun 

Ikaalisten reitin 

vesienhoidon 

neuvottelukunnan 

jäsenet 

kokoontuivat 

vuoden 

kolmanteen 

kokoukseen.  

Antero 

Karppinen edusti 

Jämijärven kuntaa 

ja avasi kokouksen sekä esitti Jämijärven kunnan tervehdyksen neuvottelukunnan jäsenille. 

Iltaa rytmittivät asiantuntijoiden monipuoliset puheenvuorot, sillä Heikki Holsti KVVY ry:stä kertoi vetämästään 

VIRTA-hankkeesta. Pro Agrian Etelä-Suomen (Salaojakeskuksen) toiminnanjohtaja Janne Pulkka infosi 

kokonaisvaltaisesta vesienhallinnasta maatalousympäristössä. Korsuretket OY:n yrittäjä Sanni Luomahaara 

esitteli vesistöjen merkitystä yritykselleen sekä muutenkin alueen elinvoimalle.  MTK:n ympäristöasiantuntija 

Markus Nissinen toi puolestaan esiin käytännön esimerkkejä metsätalouden vesiensuojelusta. Pöytäkirja on 

tarkistettu ja se on lisätty hankkeen nettisivuille: https://ikaalistenreitti.com/neuvottelukunnan-

poytakirjat/  

 

Ikaalisten reitin toimintaohjelma etenee askel askeleelta 

 

Pirkanmaan ELY-

keskuksen 

vesitalousasiantuntija 

Anne Mäkynen piti 

tehokkaan infon 

Ikaalisten reitin 

toimintaohjelman 

valmistelun nykytilasta, 

joka on laadittu 

neuvottelukunnan 

kokousten ja kyselyjen 

perusteella sekä Ikaalisten reitin vesienhoiden neuvottelukunnan työryhmän ja ELY-keskuksen asian-

tuntijoiden virkatyön yhteistyönä.  

Kuva 1: Neuvottelukunnan kokouksessa oli mukana monia asiantuntijoita. Kuva: Anne 
Savola 

Kuva 2: Janne Pulkka avasi maatalouden vesiensuojelun näkökulmia 
neuvottelukunnalle. Kuva: Katri Väänänen 
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Etelä-Savo 

 

 

 

Mäkynen kertoi laajasti vielä keskeneräisestä toimintaohjelmasta ja sen työvaiheista. Hän myös avasi 

ohjelmassa tällä hetkellä mukana olevien toimenpiteiden priorisointia, jossa on esitetty huomiotavaksi 

esimerkiksi paikallinen aktiivisuus. Toimintaohjelman laatimista jatketaan seuraavassa neuvottelu-

kunnan kokouksessa syksyllä, joten kokoukseen kannattaa tulla paikalle osallistumaan ja 

vaikuttamaan, vinkkaa Mäkynen.  

 

Neuvottelukuntatyöskentelyä takana puoli vuotta - millaiset ovat 

jäsenten kokemukset? 

Neuvottelukunnan kokouksista on kiitelty erityisesti kolmea asiaa: monipuolisia asiantuntijaesityksiä, 

ryhmätöitä sekä vertaistuen saannin mahdollisuuutta. Tälläkin kertaa kokouksessa riitti aikaa myös 

ryhmätyöskentelyyn, sillä 

vesitalousasiantuntija Anne 

Mäkysen alustuksen jälkeen 

jakauduttiin pareihin ja 

pohdittiin neuvottelukunnan 

positiivisia ja kehitettäviä 

asioita sekä arvioitiin 

työtapaa, jolla vielä 

keskeneräistä Ikaalisten 

reitin vesienhoidon 

toimintaohjelmaa on 

työstetty. 

Kyselyllä ELY-keskus sai 

tärkeää tietoa siitä, mitkä 

toimintatavat ovat olleet 

sopivia neuvottelu-

kuntalaisille ja mitä asioita 

toiminnassa pitää muuttaa, 

kertoo projektiasiantuntija Virve Rinnola Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Hän jatkaa, että 

neuvottelukuntalaisia pitää kuunnella herkällä korvalla, jotta toiminta saadaan sellaiseksi, että sillä 

on mahdollisuudet toimia optimaalisesti myös pitkällä aikavälillä. Rinnola lisää toivovansa, että 

neuvottelukuntalaiset katsovat alla olevasta linkistä muiden ajatuksia työskentelystä, sillä 

vastaukset ovat mielenkiintoisia paitsi meille elyläisille, myös jokaiselle neuvottelukunnan jäsenelle.  

Siirry tästä tarkastelemaan neuvottelukunnan ajatuksia yhteistyöstä! 

Rinnola jatkaa, että on tärkeää muistaa, että jo paljon on saavutettu, kun eri intressitahot istuvat 

saman pöydän ääressä. Me ELY:ssä teemme työn sujuvoittamiseksi parhaamme, mutta samalla 

on hyväksyttävä, että suuret asiat vaativat tapahtuakseen aikaa. Yhteistyötä, tehokkuutta ja 

hieman kärsivällisyyttä, niin hyvä tulee, vakuuttaa Rinnola.  

 

Kuva 3: Jäsenet pohtimassa neuvottelukuntatyöskentelyä. Kuva: Virve Rinnola 

http://www.ikaalistenreitti.com/
http://www.facebook.com/ikaalistenreitti
https://padlet.com/ikaalistenreitti/v15t2o3yza4u
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Etelä-Savo 

 

 

 

Osallisuushalukkuusselvitys - 

tärkeää tietoa vesienhoidon 

kehittämiseen! 

Katri Väänäsen amk-opinnäytetyö etenee. 

Opinnäytetyössä tarkastellaan sekä Ikaalisten 

reitin vesienhoidon neuvottelukunnan että 

Loimijokityöryhmän mietteitä osallisuus-

halukkuudesta ja sen taustoista. Tarkoituksena 

on ammentaa vastauksia siihen, miten 

kunnianhimoiset ajatukset vesienhoidon 

tehostamisesta saataisiin käytännönläheisiksi 

toimenpiteiksi. 

Opinnäytetyön odotetaan valmistuvan syksyllä 

2019. Väänäsen työ tehdään Yhteistyöllä 

vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä -kärki-

hankkeelle ja hänen työpaikkaohjaajina toimivat 

vesitalousasiantuntija, projektipäällikkö Anne 

Mäkynen sekä projektiasiantuntija Virve Rinnola.  

 

Uunituore Yhteistyöllä vesistöt kuntoon 

Ikaalisten reitillä -lehti on julkaistu! 

Hankkeessa oli loppukeväällä täysi tohina päällä, kun projekti 

tuotti viime vuoden tapaan tiedotuslehden Ikaalisten 

vesistöreitin alueelle. Lukuisat eri tahot osallistuivat lehden 

tekemiseen antamalla julkaistavaksi kirjoituksiaan ja 

valokuviaan sekä osallistumalla lehden kustannuksiin. Lehti on 

jaettu kaikkiin hankealueen mainoskiellottomiin kotitalouksiin ja 

vapaa-ajan asuntoihin sekä eräisiin kirjastoihin. Se on 

luettavissa myös verkossa. Tästä pääset lukemaan lehden!   

Virve Rinnola ja Anne Mäkynen Pirkanmaan ELY-

keskuksesta kiittävät kaikkia lehden teossa mukana olleita 

ja toivottavat hyvää kesää neuvottelukunnan jäsenille, 

sidosryhmille ja kaikille Ikaalisten reitin vesistöjen 

käyttäjille! 

 

 

Kuva 4: Kestävän kehityksen opiskelija Katri Väänänen 
iloitsee merkityksellisen opinnäytetyön tekemisestä. 
Kuva: Virve Rinnola 

Muistathan lisätä kalenteriisi seuraavan Ikaalisten reitin 

vesienhoidon neuvottelukunnan kokouksen, joka on 

26.9.2019 Parkanossa! 

http://www.ikaalistenreitti.com/
http://www.facebook.com/ikaalistenreitti
https://ikaalistenreitti.com/wp-content/uploads/sites/60/2019/06/Yhteistyolla-vesistot-kuntoon-2019-final-nettiin.pdf

