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 Ikaalisten reitti -hanke esittäytyy, Virve Rinnola, Pirkanmaan ELY-

keskus

 Kyrösjärven tila paremmaksi -hankeidean esittely (Kyrösjärven 

kalastusalue)

 Tartu syöttiin - kunnostusvinkkejä tulevaisuudelle, Anne Mäkynen, 

Pirkanmaan ELY-keskuksen vesitalousasiantuntija

 ELY-keskuksen harkinnanvaraiset avustukset, Sami Moilanen, 

Pirkanmaan ELY-keskuksen vesitalousasiantuntija

 Leader-rahoituksen mahdollisuudet yhdistyksille, Leena Saloniemi, 

Leader Pohjois-Satakunnan hankeneuvoja

 Kysy asiantuntijoilta -hetki



Hankkeen esittely
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 Hankkeen toteutuksesta vastaa Pirkanmaan ELY-keskus. 

Hankepartnerina toimii Pirkanmaan liitto. 

 Hanke toteutetaan yhteistyössä laajan 

sidosryhmäverkoston.

 Projekti on saanut rahoitusta vesien ja merenhoidon 

kärkihankerahoituksesta. 



- Hankkeen toiminta-alue on

Ikaalisten reitin vesistöalue.

- Hankealue ”Pirkanmaa 

pienoiskoossa”

- Vedet huonommassa 

tilassa kuin keskimäärin 

Pirkanmaalla.

- Kattaa noin 20 000 

kotitaloutta tai mökkiä.

- Käsittää 10 kuntaa.
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Hankkeen ydintavoitteet:
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 Aktivoidaan ja sitoutetaan toimijoita

 Perustetaan yhteistyötaho ja verkostoitumispaikka -

Ikaalisten reitin vesistöryhmä

 Vesistöryhmä laatii yhteistyönä vesienhoidon 

toteuttamisohjelman

 Julkaistaan nettikartta vesiensuojelurakenteille

 Toteutetaan lähimatkailukohteisiin 

vesiensuojelurakenteiden opastauluja

 Pohditaan uusia ratkaisuja vesienhoidon 

toteuttamiseen

 Kootaan erilaiset hankeideat ja kesken olevat 

hankeideat yhteen
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Sinä voit vaikuttaa!
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 Osallistu ja vaikuta –kysely 

(www.ikaalistenreitti.com/ajankohtaista) 

 Vesiensuojelu ja kunnostus (puuhamies, 

hankepäällikkö, lapiomies, kahvinkeittäjä, kukkaron 

nyörien vahtija…)

 Ikaalisten reitin vesistöryhmän työ

- Vesienhoidon toteuttamisohjelma vuoteen 2027 asti

- Keskeneräisiä tai uinuvia hankeideoita

…

Yhteistyöllä vesistöt kuntoon!

http://www.ikaalistenreitti.com/ajankohtaista
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Viestintä, aktivointi ja 

yhteistyö ovat 

toimintamme keskiössä!



Lähitulevaisuudessa
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 5.5. KVVY:n kevätretki vesistökunnostuskohteille

 16.5. Vesistökoulu Parkanon Kuivasjärvi

 19.5. Järvi-ilta Seitsemisen luontokeskuksessa

 29.5. Ympäristöhankkeiden kokoontumisajot 

Valkeakoskella

 Kesäkuussa Parkanossa järvi-ilta

 Tarkkaile postilaatikkoasi- Yhteistyöllä vesistöt kuntoon –

lehti tipahtaa kotiovellesi!

 25.8 Suomen luontopäivä ja särkikalapihvimaistiaiset

 5.-6.10 101Polkua luontoon - ympäristökasvatuspäivät

Seuraa: www.ikaalistenreitti.com

www.facebook.com/ikaalistenreitti

http://www.ikaalistenreitti.com/
http://www.facebook.com/ikaalistenreitti


Sananen Vesivisio 2050:stä
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 Ylimaakunnallisena yhteistyönä saavutettu tahtotila

 ”Kokemäenjoen vesistöalue on toiminnoiltaan Suomen 

monipuolisin ja vetovoimaisin vesistöalue, jolta on yhteys 

Selkämereen saakka. Veden arvo tunnistetaan eri 

toiminnan tasoilla ja vastuu vesistä koetaan yhteiseksi.”

 ”Tasapainoisesti yhdessä hoidettu vesistöalue pinta- ja 

pohjavesineen luo kestävää vaurautta ja hyvinvointia 

alueen maakuntiin.”

 Tutustu Vesivisio 2050-blogiin, se kannattaa!

 www.vesivisio2050.wordpress.com ja

 www.ymparisto.fi/vesivisio2050

http://www.ymparisto.fi/vesivisio2050
http://www.ymparisto.fi/vesivisio2050


Muista myös:
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www.ikaalistenreitti.com

www.facebook.com/ikaalistenreitti

http://www.ikaalistenreitti.com/
http://www.facebook.com/ikaalistenreitti


Kiitos kaikille osallistujille!

12

Ota

yhteyttä!


