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YHDISTYKSEN STRATEGIA JA
TOIMENPIDESUUNNITELMA

VUOSILLE 2021–2025

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry



Arvot

» Asiantuntijuus
» Luotettavuus
» Puolueettomuus
» Yhteistyö

Strategiset tavoitteet

» Toteutamme vaikuttavia hankkeita ja
tuotamme lisäarvoa jäsenistöllemme

» Olemme rohkeita ja tietoisia
mahdollisuuksistamme

» Vahvistamme jatkuvasti
osaamistamme

» Asiantuntijamme ja johto ovat
motivoituneita

» Kehitämme taloudellisia
mahdollisuuksiamme

Mittarit

» Mittaamme ja
arvioimme
onnistumista ja
ohjaamme toimintaa
tarvittavaan suuntaan

Strategia 2021–25
Visiomme: Olemme arvostettu
asiantuntija kokonaisvaltaisessa
vesistöjen ja valuma-alueiden
kunnostus- ja hoitotyössä.

Kulttuuri

» Jäsenet, kumppanit ja
verkostot ovat  meille tärkeitä

» Uudistumme rohkeasti
» Toimimme vastuullisesti
» Intohimoinen ja arvostava

asiantuntijuus

Missiomme: Päämäärämme
on vesistöjen ja ympäristön
tilan parantaminen
yhteistyössä jäsenten,
kumppaneiden ja
verkostojen kanssa

Trendit

» Vastuullisuuden ja
ekologisuuden merkitys
yhteiskunnassa ja yritysten
toiminnassa kasvaa



Missio
Päämäärämme on

vesistöjen ja ympäristön tilan
parantaminen yhteistyössä
jäsenten, kumppaneiden ja

verkostojen kanssa



Visio

Olemme arvostettu
ympäristöasiantuntija

kokonaisvaltaisessa vesistöjen
ja valuma-alueiden

kunnostus- ja hoitotyössä.



Arvomme

Asiantuntijuus
Luotettavuus

Puolueettomuus
Yhteistyö



Vahvuuksien ja
mahdollisuuksien

hyödyntäminen

» Viestimme toimintamme
tuloksista ja vesientilasta

» Toteutamme vaikuttavia
vesien- ja ympäristöntilaa
edistäviä hankkeita

Vahvuudet

» Jäsenistö, kumppanit ja
yhteistyöverkostot

» Puolueettomuus ja
asiantuntemus

» Vesienhoidon arvostettu ja
kokenut edistäjä

» Pitkä toimintahistoria ja tieto
vesien tilasta sekä sen
kehittymisestä

Toimenpiteet



Vahvuuksien ja
mahdollisuuksien

hyödyntäminen

» Kumppanuuksien ja
yhteistyöverkostojen
vahvistaminen

» Hyvin suunnitellut ja toteutetut
hankkeet sekä niiden viestintä

» Jatkuva asiantuntijuuden
lisääminen

Mahdollisuudet» Yleinen ympäristömyönteisyys
» Nykyiset ja uudet kumppanuudet

sekä yhteistyöverkostot

Toimenpiteet



Heikkouksien
ja uhkien

poistaminen

» Toiminnan ja talouden
suunnittelun edistäminen

» Vastuiden ja tehtävien
selkeyttäminen

» Sisäisen ja ulkoisen viestinnän
parantaminen

Heikkoudet

» Jäsenviestintä
» Hankkeiden ajantasainen

taloudellinen seuranta ja
suunnitelmallinen resurssointi

» Sisäinen viestintä ja
toimintatapojen tarkempi
määrittely

» Riski liian suureen
hankemäärään

Toimenpiteet
?



Heikkouksien
ja uhkien

poistaminen

» Jatkuva ja vuorovaikutteinen
yhteistyö sekä viestintä
jäsenten, kumppaneiden ja
verkostojen kanssa

» Monipuolinen varainkeruu

Uhat» Yhdistyksen jäsenyyksissä ja
jäsenten toiminnoissa
mahdollisesti tapahtuvat
negatiiviset muutokset

Toimenpiteet



Toimenpidesuunnitelma
2021–2025

Jäsenet, kumppanit, yhteistyöverkostot ja viestintä

Tavoitteet ja päämäärät:
o Vuorovaikutuksen ja viestinnän edistäminen
o Lisäarvon tuottaminen jäsenistölle, kumppaneille ja verkostoille

Keinot ja mittarit:
ü Jäsenmäärän edistäminen ja seuranta
ü Viestintäsuunnitelman laadinta ja sen arviointi vuosittain

Lehtiartikkelit, haastattelut ja esitykset (kpl/vuosi ja seuranta)
Some: Facebook ja LinkedIn (seuraajien lkm ja sen kehitys)

ü Alueelliset vedenlaatutilaisuudet (1-2 tilaisuutta/vuosi)
ü Viestintä toiminnasta jäsenistölle ja verkostoille (2-4 krt/vuosi)
ü Jäsentyytyväisyyden kartoitus (1-2 krt/strategiakausi)
ü Toiminnan esittely jäsenkokouksissa (1 krt/vuosi)

Strategiset tavoitteet:
» Toteutamme vaikuttavia hankkeita ja tuotamme
jäsenistöllemme lisäarvoa
» Olemme rohkeita ja tietoisia mahdollisuuksistamme
» Vahvistamme jatkuvasti osaamistamme
» Asiantuntijamme ja johto ovat motivoituneita
» Kehitämme taloudellisia mahdollisuuksiamme



Toimenpidesuunnitelma
2021–2025

Ympäristöhankkeet
Tavoitteet ja päämäärät:
o Hyvä hankekanta tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan

turvaamiseksi. Hankkeiden painopisteet:
Hajakuormituksen vähentäminen
Virtavesien ja järvien kunnostus
Kunnostusmenetelmien kehittäminen
Neuvonta ja ympäristökasvatus

o Uusien hankkeiden jatkuva suunnittelu yhteistyössä jäsenistön,
kumppaneiden ja verkostojen kanssa

Keinot ja mittarit:
ü Hankehakemusten onnistuminen (hakemukset/hyväksytyt lkm)
ü Hankkeiden vaikuttavuuden arviointi

(kyselyt arviointeineen)

Strategiset tavoitteet:
» Toteutamme vaikuttavia hankkeita ja tuotamme
jäsenistöllemme lisäarvoa
» Olemme rohkeita ja tietoisia mahdollisuuksistamme
» Vahvistamme jatkuvasti osaamistamme
» Asiantuntijamme ja johto ovat motivoituneita
» Kehitämme taloudellisia mahdollisuuksiamme



Toimenpidesuunnitelma
2021–2025

Yhdistyksen talous ja resurssit

Tavoitteet:
o Ajantasainen taloustieto ja suunnitelmallinen resurssointi
o Hankkeiden omarahoituksen, yhdistyksen jäsenmäärän ja

varainkeruun edistäminen
o Palveluyhtiön omistajuudesta huolehtiminen

Keinot ja mittarit:
ü Hankkeiden taloudellinen seuranta ja onnistuminen (tuloslaskelmat)
ü Talouskatsaukset 1-2 kk:n välein (toteutuminen)
ü Varainkeruun ja osinkojen seuranta (€/vuosi)

Strategiset tavoitteet:
» Toteutamme vaikuttavia hankkeita ja tuotamme
jäsenistöllemme lisäarvoa
» Olemme rohkeita ja tietoisia mahdollisuuksistamme
» Vahvistamme jatkuvasti osaamistamme
» Asiantuntijamme ja johto ovat motivoituneita
» Kehitämme taloudellisia mahdollisuuksiamme



Toimenpidesuunnitelma
2021–2025

Henkilöstö ja johto

Tavoitteet:
o Motivoituneet asiantuntijat ja johto
o Asiantuntijuuden ja osaamisen jatkuva kehittäminen
o Hyvä työilmapiiri

Keinot ja mittarit:
ü Yhdistyksen toimintaa kehittävät arvioinnit (1 krt/vuosi)
ü Kehityskeskustelut ja niistä saatu palaute (1 krt/vuosi)
ü Työhyvinvointi- ja ilmapiirikartoitus (1 krt/vuosi)

Strategiset tavoitteet:
» Toteutamme vaikuttavia hankkeita ja tuotamme
jäsenistöllemme lisäarvoa
» Olemme rohkeita ja tietoisia mahdollisuuksistamme
» Vahvistamme jatkuvasti osaamistamme
» Asiantuntijamme ja johto ovat motivoituneita
» Kehitämme taloudellisia mahdollisuuksiamme



Toimenpidesuunnitelma
2021–2025

Strategia ja toimenpidesuunnitelma

Tavoitteet:
o Ajantasainen, toimiva strategia ja toimenpidesuunnitelma

Keinot ja mittarit:
o Strategian ja toimenpidesuunnitelman arviointi ja

tarvittaessa niiden päivittäminen kerran vuodessa

Strategiset tavoitteemme:
» Toteutamme vaikuttavia hankkeita ja tuotamme
jäsenistöllemme lisäarvoa
» Olemme rohkeita ja tietoisia mahdollisuuksistamme
» Vahvistamme jatkuvasti osaamistamme
» Asiantuntijamme ja johto ovat motivoituneita
» Kehitämme taloudellisia mahdollisuuksiamme
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Vesiensuojelua yhteistyössä jo
yli 60 vuotta


