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http://www.palkneenpitkajarvi.fi/


Ryhdyimme toimeen, koska.. 
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Tämä oli lähtötilanne - 



Kunnostustalkoiden ensimmäinen vuosikymmen on 
tuottanut näkyvää tulosta. 

Ja työhän jatkuu…
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Mitä siihen on tarvittu? 

•  MOTIVAATIOTA
• KOULUTUSTA
• SUUNNITTELUA 
• MENETELMÄVALINTOJA 
• TOIMINTATAPOJEN KEHITTÄMISTÄ
• JATKUVUUDEN TURVAAMISTOIMIA 
• ENNEN KAIKKEA: 

SUJUVAA, MONITAHOISTA YHTEISTYÖTÄ  
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KOULUTUS

Pitkäjärvelle kunnostusyhdistys syntyi Valkeakoski-opiston 
järjestämän koulutustilaisuuden ansiosta. 
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-Oikeat menetelmät, lainsäädäntö, rahoitusmahdollisuudet, 
neuvonta ja opastus, toimintaa tukevat aihekokonaisuudet 
etc. 
- Tarjonta on kattavaa, etsivä löytää tarvitsemansa helposti 



HYVÄ SUUNNITTELU ON PERUSTA MENESTYVÄLLE TOIMINNALLE

• Yhteistyö on mahdollista myös alan oppilaitosten kanssa 
• Kunnostusyhdistys tilasi 2015 Pitkäjärven 

kunnostustarveselvityksen, joka toteutettiin Hämeen 
Ammattikorkeakoulun Kestävän kehityksen 
opintosuunnan opiskelijan opinnäytetyönä 2016. 

• Selvitystä ja sen sisältämiä toimenpidesuosituksia 
käytetään ohjenuorana PTS-suunnittelussa. 

• Yksittäisiä toimenpiteitä ’jalostetaan’ 
hankesuunnitelmiksi yhdistyksen vuotuiseen 
toimintasuunnitelmaan kulloistenkin toteutus- ja 
rahoitusresurssien sallimissa rajoissa. 

• Suunnitteilla uusiakin selvityskohteita, mm. valuma-
alueen riskien kartoittamiseksi  
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http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016110915899 

(ote sisällysluettelosta)

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016110915899
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016110915899


Esimerkkejä yhteistyötahoista 
• Aitoon kalastuskunta (taloudellista ja asiantuntija-avustusta)
• Pirkanmaan ELY-keskus (valvova viranomainen, opastusta, 

valtionavustukset)   
• Pirkan Helmi - Pälkäneen seudun Leader-toimija (koulutusta, 

neuvontaa, mahdollisuus hankerahoitukseen) 
• Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (koulutusta, 

opastusta, asiantuntijapalveluita) 
• Pälkäneen kunta / kulttuuritoimi, ympäristönsuojelu 

(kohdennettua toimintatukea) 
• ProAgria/kalatalouskeskukset Häme ja Pirkanmaa 

(asiantuntijapalvelut) 
• Kyläyhdistykset & VPK:t (kokoustilat ym. toiminnallinen 

yhteistyö)  
• Paikallismedia; Sydän-Hämeen Lehti (ulkoinen viestintä) 
• Laitikkalan osakaskunta (yhteistyösopimus usean kylän 

jakamattomien vesien kalastuksenhoidosta) 
• Vanajavesikeskus?
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SITOUTUMINEN

• Hyväksyntä ja tärkeysmielikuva  ovat 
sen parempia, mitä kattavammin 
vesistön vaikutuspiirissä asuvat 
osallistuvat toimintaan. 

• Pitkäjärvellä on onnellinen tilanne, sillä 
yhdistyksen jäsenyys ja tapa toimia 
koetaan tärkeäksi jokaisessa järveen 
liittyvässä taloudessa, niin vakituisten- 
kuin vapaa-ajanasukkaidenkin 
keskuudessa.    
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ME -HENKI - jatkuvuuden turvaaja
• Me-henkeä on mahdollisuus luoda ja lujittaa 

vesistökunnostustoimien rinnalla myös yhteisten 
kulttuuritapahtumien avulla. 

• ”Pitkäjärveläiset” ovat osallistuneet esimerkiksi 
lähikylän, Vuolijoen VPK:n juhlien ohjelman 
tuottamiseen, jolloin yhdistyksen tavoitteet ja 
tunnettuus ovat kehittyneet suotuisasti - ja 
olemme saaneet uusia jäseniä mukaan. 

• Myllyoja – koski kuntoon, tarinat talteen 
• Vapaalla Pälkäneellä -messuosasto 
• Ilvastulet (vrt. venetsialaiset) oli valmisteltu 

jäsentapahtuma, jota odotettiin, valitettavasti piti 
siirtää järjestettäväksi ”koronakauden jälkeen”. 
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YHTEISÖLLISYYS LUO VIIHTYVYYTTÄ
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Vaikka järviluonnon puhtauden ja tasapainon säilyttäminen 
onkin perustavoitteemme, ei ole vähäinen merkitys sen myötä  
syntyneellä loistavalla yhteisöllisyydellä, jollaista tuskin olisi 
edes syntynyt ilman kohdetta, joka koskettaa jokaista 
henkilökohtaisesti.  
- NYT olemme kuin yhtä perhettä 



’Monta yhdessä’ on yhteensä paljon enemmän kuin 
’kaikki yksinään’! 

• Verkostoituminen seudun toimijoiden kesken 
lähes elinehto – miksiköhän siinä esiintyy 
joskus outoja kynnyksiä? 

• Ensi vuonna valmistuvalle Pälkäneen 
alueelliselle vesienhoitosuunnitelmalle on 
kaivattu sosiaalinen tilaus, se yhdistänee 
ihmiset ja yhteisöt tärkeän asian ympärille. 

• Voimien yhdistäminen takaa, etteivät 
pienempien järvien tarpeet katoa isojen 
katveeseen. 
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VIELÄ VÄHÄN VIESTIMISESTÄKIN:

Yhteistyö toimii, kun tieto kulkee  toimijoiden välillä. 
• Sujuvan yhteistoiminnan ehdoton edellytys on 

riittävä yhteisön sisäinen viestintä ja 
sen pitää olla 2-suuntaista 

• Ulospäin suunnattu viestintä taas luo yhteisöstä 
mielikuvan  – joko myönteisen tai kielteisen.

• Ennen tieto jaettiin printattuna, nykyisin diginä, 
Staattiset verkkosivulla [www.pitkajarvi.fi] ja 
pikaviestintä tietysti somekanavilla (facebook)

• Olisikohan pälkäneen vesistöjen SUVI- 
kunnostushankkeella mahdollisuuksia toteuttaa 
osallistujatahojen yhteinen viestintäalusta? Kaikilla 
kun ei ole resursseja oman sivuston  
perustamiseen/ylläpitoon. 

Hyvä !  
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!



KIITOS! 
• Kiitos kun jaksoitte kuunnella, 

toivottavasti tämä herätti myös ajatuksia. 
• Puhalletaan yhteen hiileen! 
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