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Yleistä

Vuoden 2022 toimintasuunnitelman runkona on Vesiensuojeluyhdistyksen viiden vuoden aikana 
vakiintunut toiminta. Toimintaa monipuolistetaan pandemiarajoitusten ja yhdistyksen resurssien 
puitteissa. Tiedottamista pyritään edelleen kehittämään. Käytössämme on SOME -tiedottamisen 
verkosto, jota laajennetaan ja luodaan uusia verkostoyhteyksiä. Kevät- ja syysjäsenkirjeet ovat 
vakiinnuttanut paikkansa tiedottamisessa. Aktiivista jäsenhankintatyötä jatketaan tänäkin vuonna.

Toiminnan pääteemoja

Vesiensuojeluyhdistys edistää tärkeäksi katsomiaan Eurajoen, Köyliönjoen ja niiden sivuvirtojen 
ympäristöhankkeiden toteutumista. Tavoitteisiinsa yhdistys pyrkii aktiivisella vaikuttamisella 
yleiseen mielipiteeseen, omalla yhdistystyöllään sekä tiiviillä yhteistyöllä muiden yhdistysten ja 
toimijoiden kuten Pyhäjärvi-instituutin ja sen hallinnoiman Joki -ohjelman
kanssa. Yhdistys jatkaa toiminnassaan viime vuonna alkanutta virtavesiteemaa ja kampanjoi 
vaelluskalojen, raakun ja virtavesiekosysteemien puolesta, Eurajoen vaellusesteiden poistamiseksi 
sekä sen koskien ja vaellusväylien kunnostamiseksi. 

Vesiensuojeluyhdistys jatkaa oikeusteitse Eurajoen vesiluonnon puolustamista. Tammikuussa 2020
yhdistys valitti Vaasan hallinto-oikeuteen AVI:n myöntämistä Pyhäjärviseudun 
jätevedenpuhdistamoiden jätevesien purkupaikkapäätöksistä. Hallinto-oikeus antoi asiasta päätökset
joulukuussa 2021 ja jätti voimaan suurelta osin AVI:n myöntämät luvat. Yhdistys valitti hallinto-
oikeuden päätöksistä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen helmikuussa 2022. 

Vesiensuojeluyhdistys seuraa aktiivisesti keskustelua luonnonmukaisesta vesirakentamisesta. 
Ilmastonmuutoksen seurauksena voi uusimman vesirakentamistiedon soveltaminen Eurajoessa ja 
erityisesti Euran keskustan alueella olla tulevaisuudessa ajankohtaista. Yhdistys osallistuu 
aktiivisesti keskusteluun sekä Pyhäjärven säännöstelystä että Eurajoen hydrologisesta tilasta. Joen 
äärevien tulva- ja kuivakausien ennustetaan yleistyvän. Yhdistys ajaa Eurajoen vesistöalueen 
virtausolosuhteiden parantamista. Tavoitteena on joen palauttaminen vaelluskalajoeksi. Yhdistys  
pyrkii talkoin ja viranomaisyhteistyöllä edesauttamaan joen virtavesikunnostamista. Yhteistyössä 
Pyhäjärvi -instituutin ja Varsinais-Suomen ELY:n vesi- ja kalatalouspalvelu -yksiköiden kanssa 
jatketaan työtä Eurajoen virtausolosuhteiden parantamiseksi, vaellusesteiden poistamiseksi, 
Pappilankosken kalatien toimivuuden parantamiseksi ja vaelluskalojen lisääntymisalueiden 
kunnostamiseksi. Yhdistys tekee myös aktiivista yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa 
kampanjoiden virtavesiasioiden puolesta. 

Toukokuussa viikolla 20 tapahtuu paljon. Torstaille suunnitellaan yhdessä Pyhäjärvi-Instituutin 
kanssa Vaelluskala -seminaaria. Luennoimassa on alan tunnetuimpia asiantuntijoita. Lauantaina 
järjestetään 22. Eurajoki -melonta yhdessä Euran Kanoottiklubin ja muiden yhteistyökumppaneiden
kanssa. Ennen melontaa järjestetään lähtöpaikalla Kauttuan Ruukinpuistossa lähtöjuhla. Juhlan 
teemana on vaelluskalat, sillä lauantai on myös kansainvälinen Maailman vaelluskalapäivä.

Talkooperinne jatkuu tänäkin vuonna. Vesiensuojeluyhdistys on mukana muun muassa Joki -



ohjelman hallinnoimissa vieraslaji- ja siikatutkimushankkeissa. Myös yhdistyksen omat talkoot 
jatkuvat. Joen virkistyskäyttöä edistetään yhdessä Joki -ohjelman, Euran Kanoottiklubin ja 
Pyhäjärviseudun perhokalastajien kanssa.

Vesiensuojeluyhdistyksellä on käytössään Eurajoki -tili, jonka ensisijaisena tarkoituksena on tukea 
taloudellisesti  hankkeita, joilla edistetään jokeen liittyvää tutkimusta, suojelua, jokiluonnon hoitoa, 
virkistyskäyttöä ja vaelluskalakantojen elvyttämistä. Yhdistyksen hallitus hallinnoi tiliä. Tänä 
vuonna on tarkoitus suunnata tukea vaelluskaloihin ja simpukkatutkimukseen. 

Varsinainen toiminta:

 Järjestetään yhdistyksen vuosikokous. 
 Järjestetään esitelmä- ja koulutustilaisuuksia. Pandemia tilanteesta riippuen järjestetään 

Vaelluskala seminaari yhteistyössä Pyhäjärvi-instituutin kanssa. 
 Järjestetään retkiä mm. syksyllä Vaelluskala -retki.
 Osallistutaan erilaisiin vesiympäristöön liittyviin tapahtumiin.
 Järjestetään ja osallistutaan talkoisiin mm. vieraslaji- ja  siikatalkoot ja yhdistyksen omat 

talkoot.
 Yhdistys osallistuu Joki -ohjelman hankkeisiin.
 Järjestään 22. Eurajoki -melonta ja siihen liittyvä lähtöjuhla yhdessä Euran Kanoottiklubin 

ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
 Järjestetään hätäensiapukursseja (1 - 2)

Hallitus

 Yhdistys seuraa hallituksen johdolla ajankohtaisia jokiympäristöön liittyviä tapahtumia ja 
hankkeita ja  laatii niihin liittyviä kannanottoja ja aloitteita.

 Osallistuu mm. SATAVEDEN Eurajoki – Lapinjoki -työryhmän (ELY), Joki -ohjelman 
ohjausryhmän, Eurajoen vedenkäytön yhteistyöryhmän ja Eurajoen – Lapijoen 
kalatalousalueen kokouksiin ja muihin Eurajoen vesistöaluetta koskeviin viranomaistahojen 
kokouksiin.

 Harjoittaa aktiivista yhteistyötä muiden toimialueensa yhdistysten kanssa.
 Kokoontuu tarpeen mukaan 5 – 6 kertaa toimikauden aikana. Hallitus kokoontuu lisäksi 

sähköpostikokousten avulla.
 Harjoittaa varainhankintaa yhdistyksen toiminnan ylläpitämiseksi ja Eurajoki -tilin kautta 

jokeen liittyviin hankkeisiin.
 Tiedottaa toiminnastaan jäsenkirjeiden, kotisivujen, sosiaalisen median ja lehti-ilmoitusten 

avulla.


