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Rannat kuntoon Valvatus
–työryhmän kuulumisia

Valvatuksen kunnostustöitä valmistellaan
Joroisten Valvatus on Etelä-Savon Rannat kuntoon –kohde. Alueen aktiivisten
maanomistajien ja muiden asiasta kiinnostuneiden kanssa viedään yhdessä eteenpäin
hanketta, joka tähtää konkreettisiin vesienhoitotoimenpiteisiin ja samalla lisää laajempaa
tietoisuutta vesienhoidon merkityksestä.
Kesän ja syksyn aikana on kerätty olemassa olevaa aineistoa Valvatukselta sekä selvitelty
mm. vesikasvillisuuden tilaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia. Kunnostustoimenpiteitä on
mietitty ja rahoitusmahdollisuuksia selvitelty. Rahoitusta kunnostustoimenpiteisiin on
haettu ja jo saatukin Joroisten Oma Osuuskunnalta. Rannat kuntoon Valvatus toimii
yhteistyössä mm. Joroisten vesienhoidon työryhmän sekä ProJoroisselkä ry:n kanssa.
Suunnitelmissa on perustaa Valvatukselle oma vesiensuojeluyhdistys, jonka perustava
kokous järjestetään 17.11.2016 klo 17 Joroisten kunnanvirastolla, ennen klo 18 alkavaa
yleisöiltaa:

Rannat kuntoon Valvatus -yleisöilta 17.11.2016 klo 18
Valtuustosali os. Mutalantie 2, Joroinen
Ohjelmassa:

Avaussanat, Ravinnepiika-hanke ja Rannat kuntoon –toimintamalli
ympäristö- ja maisema-asiantuntija Saara Ryhänen, ProAgria Etelä-Savo, Maa- ja
kotitalousnaiset
klo 18.15
Joroisten vesiensuojelutilanne
Valvatuksen koekalastustulokset (2010-2016) ja toimenpidesuositukset,
hydrobiologi Pertti Manninen, Etelä-Savon ELY-keskus
klo 19
Kanavan / Kotkatharjun ulkoilualueen virkistyskäyttö,
sivistysjohtaja Jaakko Kuronen, Joroisten kunta
klo 19.15
Vesiensuojeluyhdistyksen toiminta, esimerkkeinä Valvatukselle
yhdistys sekä pitkään toiminut Valajärven suojeluyhdistys ry

Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita!

vastaperustettu

Rannat kuntoon Valvatus –työryhmä kokoontui 1.10.2016
Joroisten Jari-Pekassa. Kuvassa vas. Esa Aholainen, Arttu
Osmala, Erkki Osmala, Pirjo Loponen, Arnevi Rautanen ja
Juha Utriainen. Kuvasta puuttuu Albert Grotenfelt.

Kuva: Saara Ryhänen

Tämä infokirje on lähetetty kaikille Valvatuksen vesialueen järjestäytyneiden osakaskuntien
yhdyshenkilöille, joiden toivotaan mahdollisuuksien mukaan viestivän asiasta osakkailleen,
lisäksi järjestäytymättömien osakaskuntien sekä yksityisten vesialueiden omistajille ja
muille jotka ovat jättäneet yhteystietonsa ja haluavat tietoa Valvatuksen
kunnostushankkeen etenemisestä. Tiedotus tapahtuu etupäässä sähköpostin välityksellä.
Listalle voi ilmoittautua edelleen! Yleisötilaisuuksista ilmoitetaan aina myös Jorosten
lehdessä.
Yhteydenotot: Saara Ryhänen, Ravinnepiika-hankevastaava, Maa- ja kotitalousnaiset,
ProAgria Etelä-Savo, p. 040 4868 237, saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi
Rannat kuntoon Valvatus on osa EU:n Maaseuturahaston ja Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittamaa Ravinnepiikatiedotushanketta, jota toteuttavat yhteistyössä Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Savo ja Luonnonvarakeskus EteläSavon alueella.
Lisätietoa Ravinnepiika-hankkeesta: maajakotitalousnaiset.fi/ravinnepiika
Ravinnepiika myös Facebookissa: facebook.com/Ravinnepiika

Valvatuksen pohjoisosassa on paikoin varsin runsas ja
monimuotoinen vesikasvillisuus.

Kanavassa meloja kohtaa sekä luonnontilaista kauneutta
että haasteita.

Kuvat: Saara Ryhänen

