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Opas Ikaalisten reitin vesienhoidon 

neuvottelukuntaan! 
 

 

Hankealue rajoittuu kymmenen kunnan alueelle: Hämeenkyrö, Jämijärvi, 

Ikaalinen, Parkano, Kihniö, Kankaanpää, Karvia, Virrat, Ylöjärvi ja Nokia. 

  

Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä -hanke  

Pirkanmaan ELY-keskus 

Virve Rinnola 

www.ikaalistenreitti.com 

www.facebook.com/ikaalistenreitti 

päivitetty 12.9.2019 
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Hyvä neuvottelukunnan jäsen! 

 

Kiitos, että olet mukana tekemässä historiaa Pirkanmaalla. Uudenlaisella toimintatavalla pyrimme 

saamaan oikeasti asioita aikaiseksi. Tarvitsemme kuitenkin vielä vuonna 2019 kärsivällisyyttä, koska 

alussa on eniten töitä, jotta pyörät saadaan pyörimään. Tässä oppaassa on nostettu tärkeimpiä 

asioita, jotta neuvottelukunnassa olo on mahdollisemman mukavaa ja tehokasta. 

Tavoitteenamme on tehdä yhdessä koko Ikaalisten reitille käytännönläheinen vesienhoidon 

toimintaohjelma, jossa määritellään toimenpiteet sekä alustavat aikataulut ja 

rahoitussuunnitelmat. Esimerkiksi toimintaohjelmassa voidaan määritellä tietyllä järvelle 

vesistökunnostus, kuten pohjapadon rakentaminen vedenpinnan nostamiseksi.  

Jos vuoden 2019 aikana neuvottelukunta päättää perustaa esimerkiksi neuvottelukunnan yhteyteen 

esim. tilin tai rahaston, niin kärkihankkeemme on neuvottelukunnan apuna. Tosiasia on, että 

Ikaalisten reitille saadaan enemmän hyötyä, jos saamme tehtyä yhdessä suurempia hankkeita. Näin 

toimiessa vastuut ja työt jakautuvat useamman harteille, ja työmäärä tuntuu kohtuulliselta.  

Yhdessä voimme todellakin saada vesistöt kuntoon ja tehdä samalla alueellista historiaa! 
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Uusi toimintatapa vesienhoitoon - mitä se tarkoittaa? 

 

Me olemme yhtä - me, 66 organisaatiota muodostamme neuvottelukunnan, jonka tavoitteet voit 

tiivistää siihen, että vesistöt saadaan yhteistyöllä kuntoon. 

Neuvottelukuntaan nimetyt tahot seuraavalla päivityksellä: työryhmä on käsitellyt ja hyväksynyt seuraavat uudet jäsenet 1 

Nimetyt organisaatiot 12.9.2019     

Alaskylän kyläyhdistys ry Kihniön kunta MTK Ikaalinen Riitialan Seudun Kylät ry 

Aureen kyläseura ry Kokemäenjoen vesistön 

vesiensuojeluyhdistys ry  

MTK Kankaanpää Röyhiön kyläseura ry  

Aurejärven kalastuskunta Kotojärven suojeluyhdistys ry  MTK Pirkanmaa ry Satakuntaliitto 

Hämeenkyrön kunta Kovelahden maa- ja kotitalousseura ry MTK Virrat ry Suomen luonnonsuojeluliitto, 

Ikaalisten yhdistys 

Hämeenkyrön Lopen osakaskunta Kovesjärven vesien 

vesiensuojeluyhdistys ry 

MTK Ylöjärvi  Suomen luonnonsuojeluliitto, 

Pirkanmaan piiri 

Ikaalisten 4 H-yhdistys Koveslahti - Koverannan Kyläseura ry Nokian kaupunki Suomen Metsäkeskus 

Ikaalisten kaupunki Kyläyhdistys Vatulan Nykäys ry Parkanon 4 H-yhdistys SLL:n Ylä-Satakunnan 

ympäristöyhdistys ry 

Ikaalisten vesi Oy Kyrön luonto ry. Parkanon kaupunki Uskelan osakaskunta 

Iso Somerojärven suojelu -ja hoitoyhdistys Kyröskosken Voima Oy Parkanon Kuusijärven 

kunnossapitoyhdistys ry 

Vahojärven kyläseura ry  

Joutsenten reitti ry Linnankylän kalastuskunta Pirkan kylät ry, Pirkanmaan 

kylien yhteenliittymä 

Vapo 

Junesniemen kyläyhdistys ry Luhalahden kyläseura ry  Pirkanmaan  ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY-keskus 

Junesniemi-Sirkkalan osakaskunta Luonnonvarakeskus Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry Virtain kaupunki 

Jämijärven kunta Mahnalan maamiesseura ry, MMMS ry Pirkanmaan liitto Vuorijärven kalastuskunta  

Kankaanpään kaupunki Metsähallitus Metsätalous Oy Pirkanmaan ympäristökasvatus 

ry 

Yhteinen Aurejärvemme ry 

Kantri ry Metsänhoitoyhdistys Kihniö-Parkano Pohjois-Savon ELY-keskus Ylöjärven kaupunki 

Kartun kyläseura  Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa Pro Agria ry sis. Etelä-Suomen 

Salaojakeskus 

  

Karvian kunta MTK Hämeenkyrö Pro Kuivasjärvi ry   

 

  

https://uspa.alh.fi/AsiakirjanTiedot.aspx?AsiakirjaId=4492978
https://uspa.alh.fi/AsiakirjanTiedot.aspx?AsiakirjaId=4492978
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Kokoukset 

Meillä on vuonna 2019 yhteensä 5 kokousta eri paikkakunnilla Ikaalisten reitin alueilla: 21.3.2019, 

23.5.2019, 26.9.2019 ja 31.10.2019. Kokouspaikat ilmoitetaan myöhemmin sähköpostilla, jolloin 

saat kutsun sekä sen mukana esityslistan. 

Näissä kokouksissa on aina esityslista kokouksen selkärankana, mutta jokaisessa kokouksessa 

pääasiana on käytännönläheisen vesienhoidon toimintaohjelman valmistaminen yhdessä pala 

palalta. Valmis toimintaohjelma julkaistaan marraskuussa 2019. Toimintaohjelma antaa 

suuntaviivat aina vuoteen 2027 siitä, miten vesienhoitoa tehdään käytännössä ja miten se 

rahoitetaan. Tulevina vuosina kokouksia tarvitaan 1-2 kokousta/vuosi. 
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Yleisiä kysymyksiä ja niihin vastauksia 

Olen palauttanut yhteistyösopimuksen allekirjoituksilla (nimenkirjoitusoikeuden omaavat henkilöt) ja 

ilmoittanut edustajat neuvottelukuntaan, onko nyt kaikki kunnossa? 

On. Varsinainen jäsen ja hänen varajäsen ovat täysimääräisiä neuvottelukunnan jäseniä, joilla on valtaa, 

saatte tietoa ja teillä on vaikutusmahdollisuuksia ja mahdollisissa äänestystilanteissa he voivat käyttää 

äänioikeuttaan. 

Olemme nimenneet edustajamme neuvottelukuntaan, mutta emme ole syystä tai toisesta palauttaneet 

yhteistyösopimusta nimenkirjoitusoikeuden omaavien henkilöiden allekirjoituksilla. Mikä on roolimme 

verrattuna siihen, että olisimme palauttaneet yhteistyösopimuksen?  

Mikäli nimeäminen on tapahtunut ennen 12.12.2018 ollutta perustamiskokousta kuulutte 

neuvottelukuntaan ja saatte kaiken tiedon ja teidät kutsutaan kokoukseen. Mutta mahdollisissa 

äänestystilanteissa teillä ei ole äänioikeutta. Voitte vieläkin toimittaa yhteistyösopimuksen 

allekirjoitussivun, jolla teille tulee lisää valtaa ja äänioikeutta. Täytä: 

https://ikaalistenreitti.com/liittymissopimus-ja-eroamisilmoitus/  (sama lomake uusille tahoille ja vanhoille 

nimetyille tahoille), jonka liitteenä on yhteistyösopimus ja toimita se otsikolla  Pirkanmaan ELY-

keskukselle. Muista laittaa otsikoksi viite: ”PIRELY/3003/2017”. Kirjaamon osoite on: 

kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi 

Yhteistyösopimus vaikutti mutkikkaalta ja epäselvältä. Mihin olen oikein sitoutunut? 

Yritimme tehdä mahdollisimman selkeän yhteistyösopimuksen, mutta siitä huolimatta se on herättänyt 

joitakin kysymyksiä mihin sopimus velvoittaa. Sopimus on tahdonilmaisu vesienhoidon yhteistyölle. 

Käytännössä yhteistyösopimuksen allekirjoittaminen tekee edustajista täysimääräisiä jäseniä, joilla on 

valtaa, mutta ei juuri lainkaan velvoitteita. Varsinainen jäsen ja hänen varajäsen ovat täysimääräisiä 

neuvottelukunnan jäseniä, joilla on valtaa, saatte tietoa ja teillä on vaikutusmahdollisuuksia ja mahdollisissa 

äänestystilanteissa he voivat käyttää äänioikeuttaan. 

Neuvottelukunnasta voi erota halutessaan kirjallisella sopimuksella toimittamalla se neuvottelukunnan 

työryhmään. 

Miten saan yhteyden muihin neuvottelukunnan jäseniin? 

Kokouksissa sekä kirjautumalla purot.net-palveluun. Tarjolla on monenlaista osaamista sekä vertaistukea.  

Mikä rooli työryhmällä on? Ketä siihen kuuluu ja miten heidän on valittu? Ovatko he pysyviä ja mistä saan 

yhteystiedot?  

Työryhmä on neuvottelukunnan sisällä toimiva noin 10-12 henkilön ryhmä, joka koostuu ydintoimijoista sekä 

neuvottelukunnan valitsemasta kahdesta jäsenestä. Se valmistelee kokoukset, ottaa vastaan uudet 

jäsenilmoitukset sekä eroanomukset. Työryhmä on kanava, jota kautta neuvottelukunnan jäsenet voivat 

nostaa esiin sellaisia asioita, joita tulisi käsitellä. Työryhmä myös huolehtii toimintaohjelman 

kehittymisestä ja valmistumisesta vuoden 2019 aikana. Työryhmän jäsenet hyväksytään 14.1.2019 

Pirkanmaan ELY-keskuksen esityksestä. Työryhmään on esitetty sellaisia tahoja, jotka edustaisivat eri 

sektoreita mahdollisimman kattavasti. Työryhmän yhteystiedot laitetaan valinnan jälkeen hankkeen 

nettisivuille: https://ikaalistenreitti.com/tyoryhma/ sekä neuvottelukunnan yhteistyöalustalle 

https://ikalisten-reitin-nvk.purot.net/ 

 

https://ikaalistenreitti.com/liittymissopimus-ja-eroamisilmoitus/
mailto:kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi
https://ikaalistenreitti.com/tyoryhma/
https://ikalisten-reitin-nvk.purot.net/
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Yhteistyöalusta ja toimintaohjelman laatiminen 

Yhteistyö tarvitsee työkalun, jolla onnistuu yhteydenpito sekä varsinainen yhteistyö. Tällaiseksi 

yhteistyöalustaksi on valittu www.purot.net -palvelu, joka on äärimmäisen helppokäyttöinen. 

Rekisteröidy rohkeasti mahdollisimman nopeasti palveluun! 

Tässä sinulle selkeät ohjeet, miten saat ilmaisen ja luotettavan palvelun käyttöösi. 

1.vaihe 

Lähetämme sinulle purot.net-palvelun kautta luotettavan sähköpostikutsun. Klikkaa viestissä 

olevaa linkkiä ja REKISTÖRÖIDY. Vasta sen jälkeen voit kirjautua. Tämä tapahtuu vain parissa 

minuutissa.  

 

2. vaihe 

Kun olet linkillä pääsyt purot.net -palveluun, niin pääset rekisteröitymissivulle.  

 

 

 

http://www.purot.net/
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3.vaihe  

Täytä rekisteröitymislomake. Olisi hyvä, jos käyttäjätunnus olisi muotoa: Etunimi Sukunimi Organisaatio. 

Täytä muut kohdat ja rastita vaaditut kohdat. Paina lopuksi rekisteröidy-painiketta.  

 

 

4. vaihe 

Kun olet rekisteröitynyt, pääset neuvottelukunnan sivulle. Siellä löydät oleellisia asioita vasemmalla 

olevista sivuilta, kuten kaikkien jäsenorganisoiden tiedot. Jäsenistöön pyritään tekemään linkitykset eri 

organisaatioiden nettisivuille. Toimintaohjelmaa kirjoitetaan palvelussa ja sinä voit ideoida sitä eteenpäin 

jättämällä oikealla puolella olevista Keskustele & ideoi-osiossa, joka näkyy kaikille. 

Tutustu rohkeasti sivustoon - se kannattaa! 

Mikäli tarvitset palvelun käytössä apua, niin autamme mielellämme. Soita tai laita sähköpostia Virve 

Rinnolalle tai Anne Mäkyselle (virve.rinnola@ely-keskus.fi ja anne.makynen@ely-keskus.fi).  

  

mailto:virve.rinnola@ely-keskus.fi
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5. vaihe 

Nimesi ei näy toisille automaattisesti. Tämän takia toivomme, että näyttäisit neuvottelukunnalle nimesi, 

ja se asetetaan kuvan mukaisesti. Valitse nuolen kohdalta alasvetovalikosta Käyttäjätunnus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämän jälkeen pääset helposti vaikuttamaan 

asioihin, tuomaan ideoitasi ja huolenaiheitasi 

yleiseen keskusteluun ja kaikki sähköinen 

vuorovaikutus löytyy yhdestä paikasta. Toivomme 

myös, että vuodesta 2020 tätä alustaa hyödynnetään 

yhä enemmän neuvottelukunta-asioiden 

organisoinnissa. 

Meitä kaikkia tarvitaan, jotta neuvottelukuntatyö 

jatkuu aktiivisena myös tulevaisuudessa! 

 


