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Pien-Saimaan suojeluyhdistys ry.   Kevät- ja syyskokous pe 8.12.klo 18:00
   
TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. – 31.12.2021 
 
1. Yleistä  

 
Yhdistys edustaa Pien-Saimaan vesien ja rantojen käyttäjiä sekä muita vesistön tilasta 
huolta kantavia kansalaisia ja yhteisöjä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tiedottaa, 
antaa lausuntoja, kerää kansalaisten näkemyksiä ja toimenpide-ehdotuksia, levittää hyviä 
käytäntöjä, tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa sekä toimii isäntänä mahdollisissa 
kunnostushankkeissa.   
 
2. Toiminta-alue 

Pien-Saimaan suojeluyhdistys ry. toimii Lappeenrannan, Taipalsaaren, Savitaipaleen ja 
Lemin kuntien alueella sijaitsevan Pien-Saimaan vesialueen puhtauden ja hyvän 
ekologisen tilan saavuttamiseksi ja vaalimiseksi. 
 

3. Jäsenistö 
Yhdistyksen jäsenet ovat pääosin alueen ranta-asukkaita, kesäasukkaita sekä 
muita vesialuetta käyttäviä ja siitä huolta kantavia kansalaisia ja yhteisöjä.   
Tavoitteena v 2021 on jäsenmäärän lisääminen.  
 
Yhdistys seuraa ns. korona tartuntojen tilannetta ja harkitsee yleisötapahtumiin 
osallistumista tai järjestämistä tapauskohtaisesti.  
 
Yhteyksiä nykyisiin jäseniin vahvistetaan verkkosivujen avulla, parantamalla 
jäsentiedotusta sekä kehittämällä vuorovaikutteista viestintää.  
 
Jäsenmaksujen laskutusta ja jäsenhakemuksen toimivuutta parannetaan edelleen.  

 
4. Sidosryhmät 

Toiminnan kannalta tärkeimmät sidosryhmät ovat alueen kunnat, 
ympäristöviranomaiset, osakaskunnat, asukasyhteisöt, ympäristöjärjestöt, 
teollisuus- ja elinkeinon harjoittajat sekä tiedotusvälineet. 
Yhdistys pitää yhteyttä sidosryhmiinsä ja edistää rakentavan yhteistyön avulla Pien-
Saimaan vesialueen puhtautta. Yhdistys ja sen hallitus osallistuvat aktiivisesti Pien-
Saimaan ympäristön tapahtumiin. 
 

5. Ympäristön ja vesistöjen tutkimus- ja kehittämistoiminta 
Yhdistys osallistuu alueen vesiensuojelu- ja ympäristöhankkeisiin esim. 
ohjausryhmätasolla. 
 
Yhdistys välittää tietoa jäsenistölle ja julkisuuteen tutkimustuloksista sekä erilaisista 
hankkeista.  

 
6. Hanketoiminta  

Pien-Saimaan kunnostusta jatketaan yhteistyössä Lappeenrannan seudun 
ympäristötoimen kanssa. Yhdistyksen toiminta-alue voisi olla kosteikkojen hoidon 
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kehittäminen. 2020-2021 yhdistys pyrkii saattamaan loppuun keskeneräiset 
kosteikot. Etelä-Karjalan säästöpankkisäätiö on myöntänyt hanketta varten 75 000 
€ rahoituksen. 

 
7.   Tiedotus 

Omien sivujen kehittämistä jatketaan niin, että ne antavat parhaan ja ajantasaisen 
kuvan Pien-Saimaan tilanteesta ja siihen kohdistuvista toimenpiteistä. 
 
Kosteikot viedään karttapalveluun, josta selviää mm. kosteikkojen sijainti ja koko. 
 
Tiedotustilaisuuksia pidetään tarpeen mukaan. Tiedotteita tehdään aina, kun siihen 
on aihetta. Maakuntalehti on yhdistyksen suojelukumppani. Kumppanuutta 
hyödynnetään tiedotuksessa. 
 

8.  Tilaisuudet 
Yhdistyksen vuosi- ja syyskokouksen yhteydessä pidetään yleisötilaisuus. 
Muita tilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan. Yhdistys pyrkii järjestämään 
koulutusta opiskelijoille. Selvitetään m. mahdollisuus laatia ns. opetussuunnitelma. 

 
9.  Talous 

Yhdistyksen talous pidetään vakaana. Jäsenmaksutuottojen lisäksi etsitään 
aktiivisesti muita rahoituslähteitä.  Talousarvio on valmisteltu siten, että jäsenmaksu 
on vuonna 2021 20 euroa henkilöjäseneltä ja 50 euroa yhteisöjäseneltä.  
 

 
Pien-Saimaan suojeluyhdistyksen hallitus  
 


