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JOUTSANSALMI-YHDISTYS RY 
Myllylahden-Joutsansalmen 

kansalaisfoorumi 
 

 
 
 
 
KUTSU 
 
 
Yhdistyksen hallitus kutsuu kaikki yhdistyksen jäsenet osallistumaan yhdistyksen 
sääntömääräiseen syyskokoukseen torstaina 14.10.2010 alkaen klo 18:00. Kokouspaikkana 
on Huttula. Alustava työjärjestys ja hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2011 on 
oheistettu liitteinä. Kokous pidetään olosuhteista johtuen lokakuussa eikä syyskuussa, kuten 
sääntömääräinen kokous tavanomaisesti järjestettäisiin. 
 
Yhdistys on ensimmäisen toimintavuotensa aikana kasvattanut jäsenmääräänsä tasaisesti, ja 
tämä kirje tavoittaa noin 70 jäseneksi ilmoittautunutta ja noin 50 jäsenmaksun maksanutta 
jäsentä. Yhdistyksellä on siten jo nyt runsaasti ominaispainoa lausunnonantajana ja jäsentensä 
yhteisen edun ajajana. Yhdistyksen merkitys ja vaikutusvalta ajamissaan asioissa riippuu 
kuitenkin suuresti jäsentensä aktiivisuudesta ja sitoutumisesta yhteisiin tavoitteisiin.  
 
Runsas osanotto on juuri nyt erityisen tärkeätä. Useimmilla on muistissa kansalaisfoorumin 
lähtölaukaukseksi muodostunut kokous valtuustosalissa 16.4.2008. Tuon tapahtuman jälkeen 
kunnan toiminnassa tai viranomaisten taholla ei ole tapahtunut mitään sellaista, mikä antaisi 
uskoa suurten pistekuormittajien, erityisesti Taimen Oy:n Joutsan kalankasvattamon 
jätevesikuormituksen vähentämiseen oma-aloitteisesti. Tämä riippumatta siitä, että 
kansalaisfoorumi / Joutsansalmi ry on toistuvasti kiinnittänyt huomiota ongelmiin. Hyvä 
esimerkki tästä on kunnan hiljattain laatima luonnos ympäristönsuojelumääräyksiksi, mikä 
sivuuttaa täysin vesistöön tulevan merkittävimmän kuormituksen olemassaolon. 
 
Kuluvana syksynä Aluehallintoviranomainen käsittelee saamiensa lausuntojen valossa Taimen 
Oy:n hakemaa uutta ympäristölupaa Joutsan kalankasvatuslaitokselle, ja antaa päätöksensä 
vielä tämän vuoden aikana nykyisen luvan umpeutuessa. Jo maaliskuussa jätetyn uuden 
lupahakemuksen sisällöstä kuntalaisilla ja rannan asukkailla ei ole mitään tietoa. Joutsansalmi 
ry:n hallitus on pyytänyt saada antaa hakemuksesta lausunnon samanaikaisesti kun 
lausuntopyyntö saapuu Joutsan kunnalle. Asia on siis tällä hetkellä auki, ja on erittäin tärkeätä 
saada yhdistyksen jäsenet keskustelemaan tästä ja muista ajankohtaisista kysymyksistä. On 
mahdollista, että lokakuun puolessa välissä mainittuja lausuntoja jo laadittaisiin. 
 
Syyskokouksessa esitelmän pitää toiminnanjohtaja Jukka Koski-Vähälä Suomen 
Vesiensuojeluyhdistysten Liitosta. Tilaisuus on ainutlaatuinen, sillä vesiensuojeluyhdistykset 
ovat  kuntien perustamia ja osittain ylläpitämiä riippumattomia asiantuntijaelimiä juuri mm. 
ympäristölupien velvoitetarkkailussa tarvittavien mittausten teossa ja muussa asiantuntija-
avussa. ELY-keskukset käyttävät näitä yhdistyksiä monipuolisesti seurannassa ja tarkkailussa. 
Ironista on, että Keski-Suomi on ainoa maakunta Suomessa, johon vesiensuojeluyhdistystä ei 
ole perustettu. Niinpä kunnat ja viranomaiset ovat sivusta seuranneet kun ympäristöluvan 
velvoittamat yritykset teettävät nuo työt esimerkiksi ”sertifioiduilla” yksityisillä konsulttiyrityksillä. 
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Toiminnanjohtaja Koski-Vähälä tulee antamaan mielenkiintoisen kuvauksen siitä miten kuntien 
vesiensuojelutyöhön liittyvät velvoitteet voidaan hoitaa mallikkaasti, ja mitä riskejä 
velvoitetarkkailuun liittyy silloin, kun ne hoidetaan markkinoilla viranomaisten ulottumattomissa. 
 
Joutsan tapauksessa kalankasvatuslaitoksen velvoitetarkkailuun liittyy se erikoinen piirre, että 
fosforin ja muiden kalalaitoksesta tulevien päästöjen pitoisuuksien muutoksia arvioitaessa 
käytössä ei ole kunnollisia mittauksiin perustuvia vertailutietoja Viherin puolelta. Käyntimme 
yhteydessä Jyväskylän Yliopistolla sen ympäristöntutkimuskeskuksen johtaja ja vastaava tutkija 
eivät osanneet selittää, miten he olivat tulleet siihen tulokseen, että tuo kuormitus tulisi muka 
suoraan yläpuolisesta vesistöstä Myllykoskeen. Asiallisten vertailumittausten puuttuminen ei 
estänyt Joutsan Seutua tekemästä asiasta täysin päätöntä juttua, missä karvalehtiesiintymät ja 
jätepäästöjen vaikutukset selitettiin tutkijan suulla yläpuolisen vesistön fosforipäästöjen 
aiheuttamalla kuormituksella ja vuosikymmenen takaisella laajalla vesikasvien niitolla. 
 
Tässä vain pieni katkelma hallituksen jäsenten huolenaiheista. Me toivomme runsasta 
osanottoa ja päättäväistä mielialaa. Joutsansalmi ry:n olemassaolon todellinen tarkoitus tulee 
lähiaikoina puntariin.  
 
Tervetuloa. 
 
 
 
 
Joutsansalmi-yhdistys ry:n hallitus 
 
 
 
Taisto Kuitunen 
hallituksen puheenjohtaja 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


