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Neuvottelukunnan työ alkoi työpajojen kuhinalla 

14.1.2019 oli Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnan vuoden ensimmäinen kokous Hämeenkyrössä. 

Paikalle saapui yli 40 osallistujaa eri yhteiskunnan sektoreilta aina liitoista kuntiin, vesiensuojeluyhdistyksistä 

yrityksiin ja Leader-ryhmästä kyläyhdistyksiin.  

Kokouksen kohokohtana toimi Paikallinen osaaminen Ikaalisten reitin toimintaohjelman pohjaksi -työpaja. 

Kuusi ryhmää keskustelivat ja tulivat tutuiksi toistensa kanssa sekä valitsivat työpajassa erilaisia 

vesiensuojelun toimenpiteitä karttapohjalle ja perustelivat niiden tarpeita. Tulokset tullaan viemään 

digiaineistoksi, jota voidaan vertailla erilaisiin vesiensuojelun malleihin. Tämä muodostaa pohjan tulevan 

Ikaalisten reitin vesienhoidon toimintaohjelmalle aina vuoteen 2027 asti. Toimintaohjelmaa rakennetaan 

pala palata erilaisten työpajojen muodossa sekä työryhmän välisenä työnä. 
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Vuoden 2019 neuvottelukunnan työryhmän kokoonpano 

Kokouksessa valittiin työryhmä neuvottelukunnalle. Yksimielisen päätöksen mukaan työryhmä koostuu alla 

olevista tahoista. 

 
Työryhmä työstää Ikaalisen reitin vesienhoidon toimintaohjelmaa neuvottelukunnan kokouksien perusteella 
sekä: 

 
-  ottaa vastaan jäsenistön ehdotuksia neuvottelukunnan kokousten esityslistalle 
 nostettavista asioista sekä muista kokoustarpeista 
-  valmistelee neuvottelukunnan kokoukset 
-  ottaa vastaan kirjallisesti ilmoitetut eroilmoitukset 
- esittää hakemusten perusteella uusia jäseniä neuvottelukuntaan 
 
 
 

 

 

 

 

Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnan työryhmä vuonna 2019

työryhmäedustaja: työryhmäedustajan varaedustaja:

Hämeenkyrön kunta, Kaisa Pieniluoma

Ikaalisten kunta, Teijo Jokinen

KVVY ry, Jukka Mattila

MHY Kihniö-Parkano, Aki Haapaniemi MTK Metsälinja, Markus Nissinen

MTK, Ikaalinen ry, Jarmo Ylä-Viteli MTK Pirkanmaa, Visa Merikoski

Pirkan kylät ry, Jarkko Luokkala

Pirkanmaan liitto, Iris Havola

Pro Kuivasjärvi ry, Tero Mustonen Aurejärven kalastuskunta, Seppo Äijälä 

ProAgria, Jutta Ahro

Satakuntaliitto, Anne Savola

SLL Pirkanmaa ry, Arja Pihlaja Yhteinen Aurejärvemme ry, Marja-Liisa Herrala

Suomen Metsäkeskus, Ari Lähteenmäki
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Vaikuta asioihin -  vastaa kahteen nopeaan, mutta tärkeään kyselyyn! 

Vastaa heti kahteen kyselyyn, jotta tiedämme mitkä toimintatavat ovat teille neuvottelukunnan jäsenille parhaita. 

Jaoimme 14.1.2019 kokouksessa kyselyn, jossa kysymme mm. parhaita kokousaikoja. Jos et ollut kokouksessa paikalla, 

niin vastaathan erittäin lyhyeen kyselyyn sähköisesti viimeistään 25.1.2019: 

https://www.webropolsurveys.com/S/2EB4418A6FAB3160.par 

 

Selvitämme myös neuvottelukunnan jäsenten osaamista, joka tulee avoimesti muiden neuvottelukuntalaisten tietoon. 

Näin neuvottelukunnan jäsenet oppivat tuntemaan toisiaan sekä tietämään keneltä voi kysyä mitäkin ja keneltä voi 

saada vertaistukea eri asioissa. Kysely jaettiin 14.1.2019 kokouksessa paperisena, mutta jos et ollut paikalla, niin 

täytäthän kyselyn viimeistään 25.1.2019. Tämäkin kysely on erittäin lyhyt, joten uhraa muutama minuutti tähän: 

https://www.webropolsurveys.com/S/8E3E02D7292C02BA.par 

 

Neuvottelukunnan toimintaan lisäselkeyttä 

Laadimme lyhyen oppaan, jossa kerrataan tärkeimmät asiat Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnasta ja sen 

toiminnasta. Oppaasta löydät myös vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.  Löydät sen osoitteesta: 

https://ikaalistenreitti.files.wordpress.com/2019/01/opas-ikaalisten-reitin-vesienhoidon-neuvottelukuntaan_final.pdf 

 

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. Saat 16.1.2019 sähköpostiisi kutsun, jota kautta 

pääset rekisteröitymään palveluun. Kokousten välillä tätä palvelua hyödynnetään monipuolisesti. Edellä mainitusta 

oppaasta löydät sivulta 5. alkaen selkeät ohjeet, miten 

toimia:https://ikaalistenreitti.files.wordpress.com/2019/01/opas-ikaalisten-reitin-vesienhoidon-

neuvottelukuntaan_final.pdf. Mikäli kutsua ei näy sähköpostissasi saapuneet-kansiossa, niin kannattaa tarkistaa myös 

roskaposti-kansio. Rekisteröidy rohkeasti mahdollisimman nopeasti palveluun! 

Tulevat kokoukset 

2. Ikaalinen 21.3. 
3. Jämijärvi 23.5. 
4. Parkano 26.9 sekä 
5. Ylöjärvi 31.10. 
ja marraskuussa julkaistaan 
toimintaohjelma, jota laaditaan läpi 
vuoden.  

 
 

 

Tästä on hyvä jatkaa työtä ja neuvottelukunta 

tapaa seuraavan kerran Ikaalisissa 21.3.2019! 
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