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JÄRVI- TAI VESIMUODOSTUMAKOHTAISEN VESIENHOITOYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 

Mikäli hankkeelle ei löydy jo olemassa olevaa tahoa, joka voisi vetää ja vastata hankkeesta, on 
mahdollista perustaa esimerkiksi alueellinen vesienhoitoyhdistys. Ennen yhdistyksen 
perustamista kannattaa kuitenkin tarkkaan selvittää, löytyisikö seuraavasta luettelosta 
sopivaa hankehakijaa: 

- Vesialueen osakaskunnat 
- Kalatalousalue 
- Kyläyhdistys 
- Metsästysseurat 
- Riistanhoitoyhdistykset 
- Ojitusyhteisöt 
- Yritykset 
- Säätiöt 
- Maa-alueen osakaskunnat ja yhteismetsät 
- Maa- ja kotitalousseurat 
- Muut alueelliset ja paikalliset yhdistykset 

Hankehakijana ja vetäjänä voi toimia mikä tahansa järjestäytynyt taho, jolla on y-tunnus ja 
pankkitiliyhteys. Mikäli sopivaa tahoa ei alueelta löydy, voi tämän ohjeen perusteella aloittaa 
kartoituksen vesienhoitoyhdistyksen perustamisesta. 

 

1. Tutustu seuraaviin yhdistyksen perustamisen liittyviin ohjeisiin ja asiakirjoihin: 

 https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistyksen_perustajalle.html 

 https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistyksen_perustajalle/yhdistyksen_per
ustamisilmoitus.html 

 Esimerkki Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistyksen säännöistä: 
https://kiiminginjaalinvedet.net/yhdistys/saannot/  

 Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistys ry, Birger Ylisaukko-oja – Mitä omatoimisen 
kunnostajan tulee tietää? https://ksvkv.fi/wp-content/uploads/Mita-
omatoimisen-kunnostajan-tulee-tietaa-ja-tehda.-Birger-Ylisaukko-oja.pdf  

 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503 

 

2. Kartoita vesistön ranta-asukkaiden ja valuma-alueen toimijoiden mielenkiintoa 
mahdollisimman laajalti liittyä vesienhoitoyhdistyksen jäseneksi. Jäsenmaksuista tai 
taloudenpidosta ei kannata tässä vaiheessa tarkkaan viestiä, ehkä tiedustella 
oltaisiinko valmiita jonkin suuruiseen jäsenmaksuun. Hyvä periaate on – ensiksi 
kartoitetaan alustava mielenkiinto, jonka jälkeen mietitään millä perustalla 
mahdollisesti pystyttäisiin toimimaan. 
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3. Rakenna alustava toimintasuunnitelma, jos kartoituksen perusteella alueella olisi 
tahtoa yhdistyksen perustamiseen. Suunnitteluun kannattaa rakentaa paikallinen 
ydinryhmä, ja suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa. Harkinnan arvoista on ottaa 
yhteyttä johonkin jo toimivaan vesienhoitoyhdistykseen, ja tiedustella neuvoja ja ohjeita 
toiminnan aloitukseen. Yhteystiedot löydät esimerkiksi Yritys- ja 
yhteisötietojärjestelmästä (https://www.ytj.fi), kirjoittamalla Yrityshaku -kenttään 
”vesienhoitoyhdistys”. 

4. Koosta tiedoista yhteenveto, josta laaditaan toiminnan aloittamiseen askelmerkit. Tässä 
vaiheessa pitäisi olla riittävästi tietoa kasassa, jotta tiedetään karkeasti mielenkiinnon 
taso vesienhoitoyhdistyksen perustamiseen ja myös paikalliset edellytykset sen 
toiminnalle. Toisin sanoen, periaatteen tasolla tehkää päätös yhdistyksen 
perustamisesta – kyllä tai ei. 

5. Jos vastaus kyllä, perustakaa yhdistys ja aloittakaa toiminta! 

6. Sitoutukaa toimintaan vahvasti ja hyväksykää tosiasia, että toimien käynnistyminen 
laajamittaisesti voi vaatia todella paljon aikaa ja työtä ydinhenkilöiltä. Vesistöjen 
kunnostaminen on huomattavasti hitaampi prosessi kuin niille kuormituksen 
aiheuttaminen. 

7. Kunnostuksen jälkeen sitoutukaa ylläpitämään toimenpiteillä saavutettuja hyötyjä ja 
edistämään vesistön hyvää tilaa. Kunnostuksen seurantatietojen tuottaminen on 
erittäin tärkeää ja hyödyttää laajalti kaikkia vesistökunnostuksen parissa 
työskenteleviä. 

 


