
Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry

Toimintasuunnitelma 2021

Yleistä

Vuoden 2021 toimintasuunnitelma noudattelee pitkälti vuoden 2020 monipuolista toimintaa.  
Odotettava pandemian päättyminen helpottaa toiminnan järjestämistä. Toimintaa laajennetaan  
mahdollisuuksien ja yhdistyksen resurssien puitteissa. Tiedottamiseen kiinnitetään edelleen 
huomiota. Yhdistyksellä on käytössä SOME -tiedottamisen verkosto, jota pyritään edelleen 
laajentamaan ja luomaan uusia verkostoyhteyksiä. Jäsenkirje lähetetään edelleen kaksi kertaa  
vuodessa. Jäsenhuoltoa tehostetaan aktiivisen jäsenhankinnan ja -huollon avulla. Jäsenrekisteri 
päivitetään ajantasaiseksi. 

Toiminnan pääteemoja

Vesiensuojeluyhdistys edistää tärkeäksi katsomiaan Eurajoen, Köyliönjoen ja muiden sivuvirtojen 
ympäristöhankkeiden toteutumista. Tavoitteisiinsa yhdistys pyrkii aktiivisella vaikuttamisella  
yleiseen mielipiteeseen, omalla yhdistystyöllään sekä monipuolisella yhteistyöllä muiden 
yhdistysten ja toimijoiden kuten Pyhäjärvi-instituutin ja sen hallinnoiman Joki -ohjelman
kanssa. Suomen Luonnonsuojeluliitto on nimennyt vuoden 2021 Virtavesivuodeksi, jonka aikana 
Liitto kampanjoi vaelluskalojen, raakun ja virtavesiekosysteemien puolesta sekä koskien ja 
vaellusväylien kunnostamiseksi. Vesiensuojeluyhdistys osallistuu soveltuvin osin Eurajoen 
-virtavesikampanjaan.  

Yhdistys valitti tammikuussa 2020 AVI:n antamista Pyhärviseudun jätevedenpuhdistamoiden 
jätevesien purkupaikkapäätöksistä. Asian käsittely jatkuu nyt Vaasan hallinto-oikeudessa. 
Tammikuun 5. päivänä 2021 yhdistys jätti hallinto-oikeudelle laajan vastaselityksen 
puhdistamoiden vastineisiin. Oikeuden päätöstä odotetaan tämän vuoden aikana. 

Yhdistys toimii edelleen aktiivisesti luonnonmukaisen vesirakentamishankkeen käynnistämiseksi  
Euran keskustan alueella. Yhdistys osallistuu aktiivisesti keskusteluun sekä Pyhäjärven 
säännöstelystä että Eurajoen hydrologisesta tilasta. Tavoitteena on Eurajoen vesistöalueen 
virtausolosuhteiden parantaminen. Tarkoituksena on muun muassa edesauttaa joen palauttamista 
vaelluskalajoeksi. Toimintavuonnaan yhdistys  pyrkii talkoin ja viranomaisyhteistyöllä 
edesauttamaan joen virtavesikunnostamista. Erityisesti yhteistyötä ELY:n kalatalouspalvelu 
-yksikön kanssa tiivistetään Pappilankosken kalatien korjaamiseksi. Yhdistys tekee aktiivista 
yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa kampanjoiden Eurajoen virtausolosuhteiden parantamisen, 
vaellusesteiden poistamisen ja vaelluskalojen lisääntymisalueiden kunnostamisen puolesta muun 
muassa Eurajoki -melonnan yhteydessä.

Vuoden 2021 toiminnassa tulee painottumaan talkoot. Yhdistys on mukana muun muassa Joki 
-ohjelman hallinnoimissa vieraslaji- ja siikatutkimushankkeissa talkooapuna. Myös yhdistyksen 
omaa Kakkerinsuon patotalkoota jatketaan.

Yhdistys on perustanut oman Eurajoki -tilin. Yhdistyksen hallitus hallinnoi tiliä. Tilin ensisijaisena 
tarkoituksena tulee olemaan rahallinen tuki hankkeille, joilla edistetään jokeen liittyvää tutkimusta,  
suojelua, jokiluonnon hoitoa ja virkistyskäyttöä. Kevään aikana käynnistetään tukikampanja, jonka 
avulla kerätään varoja Eurajoen vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamiseksi.



Varsinainen toiminta:

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

toukokuussa Vaelluskala seminaari yhteistyössä Pyhäjärvi-instituutin kanssa. 
 Järjestetään retkiä mm. syksyllä Vaelluskala -retki.
 Osallistutaan erilaisiin vesiympäristöön liittyviin tapahtumiin.
 Järjestetään ja osallistutaan talkoisiin mm. pato-, vieraslaji- ja  siikatalkoot.
 Yhdistys osallistumaan Joki -ohjelman hankkeisiin.
 Järjestetään pandemiatilanteen niin salliessa Mäkelän uimarannan kesäjuhlat yhdessä 

Loukolan-Mäkelän-Rahvolan  kyläyhdistyksen ja muiden toimijoiden kanssa.
 Järjestään 21. Eurajoki -melonta yhdessä Euran Kanoottiklubin ja Ala-Satakunnan 

Ympäristöseuran sekä yhteistyössä monien kylätoimijoiden kanssa.
 Osallistutaan Suomen Luonnonsuojeluliiton Virtavesi -kampanjaan.
 Kaikkien tapahtumien yhteydessä tehdään aktiivista jäsenhankintatyötä.

Hallitus

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

 Osallistuu mm. SATAVEDEN Eurajoki – Lapinjoki -työryhmän (VARELY), 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.
 Aloittaa varainhankintakampanjan Eurajoen vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamiseksi.
 Tiedottaa toiminnastaan jäsenkirjeiden, kotisivujen, sosiaalisen median ja lehti-ilmoitusten  

avulla.


