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Kansallisen identiteettimme 
juuret ja vahvat tunteet

Pyhät pellot,

kynnöt ja 
kylvöt

Vilja ja 
varjelus

Metsäkirkot 
ja pyhätöt

petäjät ja

uhripuut

Metsän 
kulta

Elämän lähteet 
ja virtaavat 
veet

Kalaisat lahdet, 
ja selänteet 

rantoineen



Syvissä vesissä!



Arvot, tunteet,  muistot, 
sukuhistoria, elämäntapa, 

harrastukset
omaisuus, varallisuus, 

toimeentulo,
näkemyserot, uskomukset

vastuut
taloudelliset panostukset



Kuva:SYKE



Vesienhoito on 
yhteinen tehtävämme



Kaikkien 
asia

-2,2 %

-2,4 %

-2,1 %

-1,8 %

Prosenttien taakse ei voi piiloutua.



Tehtävä edellyttää ,että
● meillä on vahva käsitys siitä, että  

ympäristössämme kaikki vaikuttaa 
kaikkeen

● ymmärrämme toimia yhdessä
● ymmärrämme , että ympäristömuutokset 

tapahtuvat nopeammin kuin olemme 
olettaneet

● ymmärrämme oman osallisuutemme
● luotamme kasvavaan tutkimustietoon
● arvostamme tervettä ja monimuotoista 

elinympäristöä 



● tiedostamme, että vesien hyvä tila 
vaikuttaa omaan hyvinvointiimme, 
vapaa-aikaan ja  virkistykseen

● tiedostamme, että vesistöt näkyvät, 
tuntuvat ja huomataan paikkakunnan 
vetovoimatekijöinä

● tajuamme, että vesistöt ovat 
valuma-alueidensa peilejä

● ymmärrämme, että kuormituksen 
vähentäminen ajoissa on huomattavasti 
halvempaa kuin rehevöityneen vesistön 
kunnostaminen



Sitoutuminen



Neuvottelukunnan 
onnistumisen eväitä
Halu sitoutua kasvaa, jos  ennakko-odotukset täyttyvät, 
organisaatiolta saa tukea  ja se toimii luotettavasti
Ennakko-odotuksia:
● neuvottelukunta on pysyvä ja sillä on työntekijä
● se kykenee hankkimaan asiantuntemusta
● se kykenee kutsumaan toimijoita yhteen ja luomaan 

hyviä käytänteitä
● se kykenee viemään laadukkaita vesienhoidon 

tavoitteita ja toimintastrategioita kuntatasolle 



● se kykenee saattamaan yhteen eri 
etujärjestöjen toimintaa

● se kykenee uudistamaan ja etsimään 
uudenlaisia toimintamalleja 

● se kykenee vahvaan ja  kattavaan 
tutkimustiedon jakamiseen ja 
asenneilmapiirin muokkaamiseen  
kunnostustoimien helpottamiseksi

● se tiedottaa aktiivisesti 
● se kykenee pitämään aktiivisesti huolta 

vesienhoitotyön toimijoiden jaksamisesta



Halukkuus toimia 
vesienhoidon 
aktiivina viriää , kun
● Tavoitteista syntyy yksimielisyys
● Keinoista syntyy yksimielisyyttä
● Vastuu jakautuu
● Neuvontaa on saatavilla
● Kustannusten jako vastaa tehdyn työn ja taloudellisen 

panostuksen kanssa saavutettavia hyötyjä
● Asenneilmapiiri hankkeen ympärillä on suotuisa
● Mahdollisuus tukeutua  asiantuntijoihin on olemassa



Velvollisuudentunne  
Vesienhoidon toimijoita sitoo tehokkaasti

● omille vesienhoitoyhdistyksille syntyneet 
kustannukset ja  avustukset ja tilivelvollisuus

● velvollisuudentunne pysyä organisaatiossa kunnes 
"velka" on hyvitetty

● saattaa turhauttaa voimakkaasti, jos työ ei etene tai 
työ ei tuota tuloksia omista toimista riippumatta



Sitoutuminen 
jatkuvaan toimintaan
● työhön sitoudutaan, kun ymmärretään 

vaihtoehtojen vähäisyys  ja tekemättömyyden 
merkitys, rehevöitymisen uhkat ovat avautuneet

● tajutaan, kuinka pienistä vähennyksistä 
vaikuttavuus on kerättävä

● kun edessä olevien kustannusten pelko pakottaa 
yrittämään ajoissa

● kun  vesienhoitotyötä tekevä kokee tekevänsä 
työllään sijoituksen perheensä tai tulevien 
sukupolvien ja ympäristön hyväksi



Vesienhoitotyö on 
vaativaa ja 
pitkäaikaista
Ulospäin yhdistyksen toiminta voi näyttäytyä 
vaatimattomalta, mutta voi silti vaatia kovaa työtä.

Yksittäisen vesienhoitoyhdistyksen asiana ei voi olla  
tutkimustiedon levittäminen.

Etujärjestöjen kuten Metsäkeskuksen ja Pro Agrian 
vastuulla tulisi olla riippumattomaan tutkimustietoon 
perustuvan tietotaidon levittäminen ja asenneilmapiirin 
muokkaminen kunnostustoimia suosivaksi.



Käytännöt 
paremmin julkisiksi
● Kuormitus- ja kunnostusselvitysten tekeminen ja 

käytänteet
● Valuma-alueselvitysten rakenne ja suositukset
● Toimenpiteitten suorittaminen ja avustukset
● Kustannusten jakautuminen yhteiskunnan ja toimijoiden 

välillä



Vertaistuen merkitys
● Samankaltaisten järvityyppien ongelmat ja 

ratkaisut
● Latvajärvet- reittivedet, virtavedet
● Pienet valuma-alueet - isot valuma-alueet
● Kuormituksen painopisteet
● Kokemukset- onnistuneet projektit ja  

toteuttamisessa ilmenneet vaikeudet
● Oikeitten toimenpiteitten kohdistaminen
● Yhteiset urakkatarjoukset, tiimit
● Kunnostusten ajoitus ja alueellinen kierto



Uusien avausten tarve
Vesienhoitotyön rahoituksen käyttö valuma-alueella 
pitäisi voida tehdä tarkoituksenmukaisimmilla tavoilla.

Tällä hetkellä rahoitus pirstaloituu, työ ja toteuttajat, 
toimijat ja rahoitus hämärtyy  ja valuma-alueella 
tehtävät  toimenpiteet voivat jäädä tekemättä.

Kuormitus- ja kunnostusselvityksiin kulunut rahoitus 
voi valua hukkaan.

Kunnostustyöhön sitoutuneiden yhdistysten 
mahdollisuus hakea toimenpiderahoitusta pitäisi 
mahdollistaa. 

Uusia tapoja tulisi etsiä rohkeasti esim. EU-hankkeilla.



Motivaatio suuntaa 
toimintaa, antaa 
energiaa ja sinnikkyyttä
● Motivaatio on siten  erityinen huolenaihe jokaiselle, 

jonka tehtävä on saada muita toimimaan.

● Kaikki, mikä kannustaa eteenpäin ja tekee ihmisestä 
aktiivisen toimijan, on motivaatiota.



Motivaatio 
on voimaa!

Sitoutuminen  sitä,  miten 
pysyvästi henkilö toimintaa jatkaa



Innostus on kaikkien niiden tekijöiden summa, jotka innostavat 
henkilöä kyseiseen toimintaan. 

Innostumiseen vaikuttaa tavoitteen mielekkyys ja toisaalta myös 
itse prosessi. 

Onnistuminen tarkoittaa mahdollisuutta saada tehtävä suoritettua. 
Onnistumisen edellytyksiä ovat realistisesti asetetut tavoitteet, 
riittävä osaaminen ja resurssit. 

Mikäli onnistumiseen ei ole mahdollisuutta, myös motivaatio on 
nolla



”Aina, kun teet jotain ylpeydellä ja 
rakkaudella, annat itsestäsi jotain 

maailmalle. ”

Emily Esfahani Smith
Merkityksellisyyden voima 
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