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 Yhdistys perustettu 2011 
 Kuormitusselvitys diplomityönä 2012 
 Yhdeksän vesienhoitorakennetta  
      valuma-alueella 
 Hoitokalastusta 
 Vesitutkimuksia 
 Koekalastuksia 
 Kyselytutkimuksia 
 Vaikuttamista 
 Vesienhoidon käsikirja 

Monipuolista toimintaa 

www.vesienhoidonkasikirja.fi  
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Pienen toimijan näkökulma 

 Miksi omatoimista kunnostusta? 
 VKV:n perustehtävät 
 Pienten toimijoiden kiinnostus, kannustus ja palkitseminen 
 Valtakunnallista vai alueellista toimintaa? 



Miksi omatoimista kunnostusta? 

• Taustalla VPD 
• Yhteiskunnan resurssit vajaat 
=> tarvitaan omatoimisuutta 

Pulma: 
Ihmisen näkökulma puuttuu VPD:stä 
• mistä motiivi? 
=> kunnostuksen pitää lähteä ihmisen näkökulmasta 

HUOM: VPD ja ihmisen näkökulma eivät ristiriidassa! 



VKV:n perustehtävät kunnostajan kannalta… 

1. Tiedon tuottaminen helppokäyttöisessä muodossa 
2. Kannustus / motivointi 

1.     Tietoa on paljon mutta helppokäyttöisessä muodossa vähän 
Ehdotuksia: 
• Tehdään erillinen tutkimus, jossa kammataan tutkimustuloksista 

esille sovellettavissa olevat tulokset 
• Kaikkiin käynnistyviin tutkimuksiin sovellettavuusnäkökulma 



… VKV:n perustehtävät kunnostajan kannalta 

2. Motivointi: 
 Pienten toimijoiden parempi aktivointi 

 Hajakuormittajat mukaan järjestötasolla 
• MTK 
• Metsäalan toimijat 
• Muut intressentit 
=>    helpompi motivoida pieniä toimijoita 
        aito vuoropuhelu 

     Kuntien rooli tärkeä 
•       Kunnostusten tukeminen/edistäminen 
•       Kaupunki-infra 

    VYYHTI! 

 Kuntaliiton kautta? 



Pienten toimijoiden kiinnostus, kannustus ja palkitseminen 

Kiinnostaako VKV ”taviksia”? 
Vain vähän! 

=> Suunnitteluryhmään erilaisia vierailevia toimijoita? 
     Onnistumisten esiin nostamista? 

Palkitsemiseen läpinäkyvyyttä 
• kriteerit? 
• raati /valmistelu? 
• pieniä, ”nyrkit savessa” -toimijoita ei juuri palkittu 
• voitava itse hakea 
• palaute myös niille, jotka eivät voita 



Valtakunnallista vai alueellista toimintaa? 

Molempia! 

Valtakunnallinen vuosiseminaari:  
• perustietoa + uutta tietoa helposti ymmärrettävässä muodossa 
• palvelee alueellisia aktiiveja  
• näkyvää ja tuntuvaa kannustusta käytännön toimijoille 
• tekeminen keskiöön! 

Alueellista toimintaa: 
• kokoaa enemmän pieniä toimijoita 
• paikalliset erityispiirteet 
• tullaan paremmin tutuiksi => toimivampi verkosto 
• tiedonvaihto tehokkaampaa 
• guruja kylään! 

Kiitos ! 
www.kiiminginjaalinvedet.net  

http://www.kiiminginjaalinvedet.net/

