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Järjestetyt tapahtumat 

Rannikkoverkoston alusta lähtien on järjestetty useita tiedotustilaisuuksia. Verkoston 

toiminta käynnistyi 22.2.2022 pidetyssä webinaarissa, jossa esiteltiin verkoston toimintaa ja 

lisäksi oli monipuolisia esitelmiä. Webinaariin osallistui 50 henkilöä. Maaliskuussa 

järjestettiin kaksi yleisötilaisuutta, 7.3. Luodossa ja 17.3. Kokkolassa. Näiden tilaisuuksien 

tarkoituksena on ollut levittää tietoa, herättää kiinnostusta ja keskustelua 

kunnostustoimintaan. Sekä webinaarin että muiden tilaisuuksien esitelmät ovat luettavissa 

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n kotisivuilla:   

https://www.vesiensuojelu.fi/pohjanmaa/rannikkoverkosto/ 

Kuntatapaamiset on pidetty Teams-kokouksina eri kuntien viranomaisten Pietarsaaren, 

Kruunupyyn, Kokkolan ja Pedersören kanssa. Seuraavat tapaamiset kesäkuussa ovat Vaasan 

ja Mustasaaren kanssa. Näissä kuntatapaamisissa on esitelty Rannikkokunnostusverkoston 

toimintaa PVY:n toimesta, ELY-keskus on esitellyt kunnostushankkeiden rahoitus-

mahdollisuuksia sekä kokemuksia kuntien rooleista erilaisissa kunnostushankkeissa. Kunnat 

ovat esitelleet toteutettuja tai meneillään olevia vesiensuojelutoimenpiteitä tai kunnostuksia 

sekä tuoneet esille kohteita, joissa kunnostustoimenpiteitä tarvitaan. Kuntakokouksien 

tarkoituksena on tiedonvaihto sekä yhteistyö vesiensuojelutoimenpiteiden tehostamiseksi. 

Tutustumiskäynti Oxkangarin fladan kosteikolle 7.6.2022 

Tervetuloa tutustumiskäynnille Oxkangarin fladan kosteikolle 7.6. klo 19.00. Kokoonnutaan 

parkkipaikalle, osoitteeseen Österöntie 555, ja lähdetään siitä yhdessä tutustumaan 

alueelle. Paikalliset toimijat tulevat kertomaan kosteikon suunnittelusta ja toteuttamisesta. 

Rannikkoverkoston kesätyöntekijät 

Kesän 2022 aikana PVY:n ja ELY-keskuksen kesätyöntekijät ovat mukana rannikkoverkoston 

toiminassa ja tapahtumissa. Kesän aikana he haastattelevat vesiensuojelutoiminnassa 

mukana olevia ja jutut julkaistaan rannikkoverkoston sivuilla.  

Seuraa verkoston toimintaa PVY:n kotisivuilta ja Facebookista, niin pysyt tapahtumissa 

mukana! 
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Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston 

vuosiseminaari Kokkolassa 23-25.8.2022  

Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari järjestetään 23.-
25.8 Kokkolassa (Kaupungintalo, os. Kauppatori 5). Tilaisuuden 
teemana ovat Itämeri, rannikkovedet, valumavesien hallinta ja 
virtavedet. Ensimmäisenä päivänä järjestetään Tervetuliais-
tilaisuus. Toisena päivänä on luvassa mielenkiintoisia luentoja 
ja osana seminaaria pidettävä vesistökunnostusnäyttely. Päivän 
päätteeksi on vuosiseminaarin illallinen, jolloin palkitaan 
vuoden vesistökunnostaja. Kolmantena päivänä aamupäivän 
luentojen jälkeen lähdetään maastoretkelle. Seminaaria 
(pääsali) on mahdollista seurata myös etäyhteyksillä (Teams). 

 

Ilmoittautuminen on alkanut 2.5. ja päättyy 1.8. tai seminaarin 

täyttyessä. Tilaisuuteen mahtuu paikanpäälle 200 osallistujaa ja 

etäyhteyksillä seuraavia 300 osallistujaa. Lounaat ja 

vuosiseminaarin illallinen ovat omakustanteiset. Paikanpäälle 

osallitujien ilmoittautumislomake:  

https://syke.etapahtuma.fi/Default.aspx?mid=1187&tabid=34

2&ctl=etapahtuma_ilmoittautuminen4_omattiedot&extra=&sk

insrc=%5bg%5dskins%2fhallinta_bootstrap4%2ftopmenuinne

rkalenteri 

Etäyhteydellä osallistuvilla on oma ilmoittautumislomake: 

(https://syke.etapahtuma.fi/Hallinta/Ulkoinen-

koulutuskalenteri/Lis%C3%A4tietoja/id/4022) 

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä veistökunnostus-

verkoston, SYKEn, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, 

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n, Keski-Pohjanmaan 

Kalatalouskeskuksen/ProAgria, Keski-Pohjanmaan sekä 

Freshabit LIFE IP ja EMKR-hankkeiden kanssa. 

Tilaisuudessa järjestetään vesistökunnostusnäyttely keski-

viikkona 24.8., jossa voi esitellä omaa toimintaansa tai hanketta 

osallistujille. Esittelijöitä on mahdollista ottaa noin 15. Tilan 

varausmaksu on 200 €. Ota yhteyttä järjestäjiin, jos haluat 

esittelijäksi. 

 

 

 

Tulevat tapahtumat: 
 

• 7.6 Tutumiskäynti 

Oxkangarin fladan 

kosteikolle 

 

• 8.6 

Ympäristöministeriön 

webinaari 
https://www.lyyti.fi/reg/Virtaa_ve

sienhoidon_viestintaan_Vesistoku

nnostuksen_viestintawebinaari_8

62022_0345 
 

• 22.6 Luonto- ja 

perhepäivä 

Fäbodassa 
 

Seuraa päivityksiä tulevista 
tapahtumista verkkosivuillamme ja 

Facebook-sivuillamme! 
 

 

 

 

 

Fäboda, Pietarsaari. 
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Uusi Viisasta vesiensuojelua -hanke on käynnistynyt PVY:n 

toiminta-alueella  

Hankkeen hallinnoijana toimii Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry (PVY). Hankkeessa on 

mukana lisäksi viisi muuta toteuttajaa tuensiirtosopimuksella. Muut hanketoteuttajat ovat 

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry, ProAgria Keski-Pohjanmaa ry, ProAgria Österbottens Svenska 

Lantbrukssällskap r.f., Suomen Metsäkeskus (SMK) ja Luonnonvarakeskus (LUKE). 

Hankekumppaneiden ja muiden hankkeiden ja 
yhteistyötahojen kanssa varmistetaan uusimman 
tiedon siirtyminen käytännön toimenpiteiksi. 
Työpajojen, monikanavaisten tiedotustoimien, 
demonäytösten, retkien ja oppilaitosyhteistyön 
kautta voidaan tietoa jakaa koko hankealueelle 
laajasti. Hankkeessa tarkastellaan kokonais-
valtaisesti maaseutuluontoa: metsää, peltoa ja 
vesiluontoa toisiinsa vaikuttavana kokonaisuutena.  
 
Hankkeen päätavoite on 
vesiensuojelutoimenpiteiden toimeenpanon 
vauhdittaminen hotspot alueilla.  
Osatavoitteita ovat: 
 
1. Vesistökuormitusta vähentävät toimenpiteet 
 (ennaltaehkäisevät toimenpiteet) 
 
2. Ravinteiden poistaminen vesistöistä 
 (eheyttävät toimenpiteet) 

 
 
 

 

Hankkeen kohderyhmänä ovat maanomistajat, maa- ja metsätalous- ja muut vesiensuojelun 

kanssa tekemisissä olevat yrittäjät, toimijat paikallisissa yhdistyksissä ja hoitokunnissa, lapset 

ja nuoret sekä kaikki vesien- ja ympäristönsuojelusta kiinnostuneet. Hankkeen 

yhteistyötahoja ovat alueen ELY-keskukset, MTK, Kalatalouskeskukset, kunnat, 

oppilaitokset, luontokoulut, seurakunnat, alueella toimivat osakaskunnat, yhdistykset ja 

luonnonsuojelujärjestöt sekä alaan liittyvät muut hankkeet. 

Hankkeen toteutusaika on 1.3.2022–31.12.2023. 

 

Tervetuloa mukaan! 

 

Purokunnostus, Näätinkioja. 

Kaksitasouoma, Evijärvi. 
https://www.youtube.com/watch?v=y8hLX5RY5gg 
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