Viesti perille viestintähanke

1. Johdanto
Vantaanjoen vesiensuojeluyhdistyksessä käynnistyi 29.8.2017 ympäristöministeriön rahoittama
viestintähanke. ”Viesti perille - Vantaanjoen vesistöalue, Etelä-Suomen luontohelmi, hyvään ekologiseen
tilaan” -viestintähankkeella pyritään edistämään Vantaanjoen toimenpideohjelman 2017 - 2027
toimenpiteiden käynnistämistä.
Vantaanjoen toimenpideohjelma 2017 - 2027 on Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen
(VHVSY) valmistelema ohjelma Vantaanjoen vesistöalueen kehittämisen tavoitteista ja tarvittavista
toimenpiteistä kaudelle 2017 - 2027. Ohjelman tavoitteena on saattaa vesistöalue hyvään ekologiseen tilaan
vuoteen 2027 mennessä.
2. Hankkeen tavoitteet
Viesti perille -hankkeen tavoitteena on edistää Vantaanjoen toimenpideohjelman toteuttamista
viestintäkampanjan avulla. Kohderyhmänä ovat kuntapäättäjät, koulut ja paikalliset toimijat kuten
kyläyhdistykset sekä media. Hankkeen avulla ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet tuodaan kuntapäättäjien
ja kuntalaisten tietoon ja siten heitä aktivoidaan toimintaan.
Viestinnässä hyödynnetään erilaisia menetelmiä sosiaalisen median viestinnästä retkiin ja tutkivaan
oppimiseen kouluissa. Myös perinteisillä esitelmillä ja keskustelutilaisuuksissa jaetaan tietoa
toimenpideohjelmasta. Vesistöalueen eri puolilla ja eri osa-alueilla toteutettavat hankkeet edistävät kukin
omalta osaltaan vesien ja ympäristön tilan parantumista ja virkistyskäyttöedellytysten paranemista.
Hankkeen avulla lisätään alueen asukkaiden aktiivisuutta omasta lähiympäristöstä huolehtimiseen.
Viestintähankkeen tavoitteiden toteutumista voidaan arvioida seuraamalla mm. Vantaanjokeen liittyvien
uutisten näkyvyyttä eri medioissa sekä kokoamalla eri tilaisuuksiin osallistuvien henkilöiden määriä sekä
some-uutisten jakoa sekä näkyvyyttä lehdistössä. Tällaisten mittareiden avulla voidaan seurata viestinnän
vaikuttavuutta ja näkyvyyttä.
3. Hankkeessa tehdyt toimenpiteet
3.1. Viestintäsuunnitelma
Hankkeen aluksi laadittiin viestintäsuunnitelma, joka sisältää
useita erilaisia toimenpiteitä. Viestinnän kohderyhminä ovat
päättäjät, koulut ja koululaiset sekä paikalliset toimijat, joille
kullekin on esitetty työkalut viestin eteenpäin viemiseksi.
Suunnitelma ja sen toteuttamiseksi laaditut työkalut toimivat
jatkossa yhdistyksen viestinnän pohjana. Suunnitelmatyön
yhteydessä lanseerattiin myös yhdistystä ja Vantaanjokea
symboloiva Helmi-Saukko hahmo. Suunnitelma sisältää mm.
erilaisia Helmi-hahmoja, Helmi-sarjakuvapohjan sekä Power Point
–kalvot, joiden avulla Vantaanjoen toimenpideohjelmaa voidaan
esitellä erilaisissa tilaisuuksissa ja seminaareissa. Suunnitelmassa
on listattu lukuisia viestintämahdollisuuksia ja tapoja, joista osa
otettiin heti käyttöön ja osaa käytetään tulevina vuosina.

3.2. Vaikuttaminen kuntapäättäjiin
Toimenpideohjelmaa on esitelty valuma-alueen kuntien
päättäjille (ympäristölautakunnat ja tekniset lautakunnat
seitsemässä kunnassa). Lisäksi on järjestetty vapaamuotoisempia
kuntapoliitikkojen ja sidosryhmien tapaamisia. Vastaanotto
lautakunnissa
on
ollut
positiivista.
Vantaanjokineuvottelukunnalle järjestettiin kesäretki 22.8.2018. Retkellä
tutustuttiin yhdistyksen automaattiseen salaojavesien laadun ja
määrän mittaukseen Espoon Röylän tutkimuskentällä, vierailtiin
Knehtilän luomutilalla Palopurossa, kuultiin esitys maatilojen
yhteistyöverkoston vaikutuksista ravinnevirtoihin, tutustuttiin
tilan
rakenteilla
olevaan
biokaasulaitokseen,
alueen
kalataloudellisiin kunnostuksiin ja Vantaanjoen kipsinlevitys kärkihankkeeseen.

Yhdistys tiedotti laajalla jakelulla jäsenistölleen sekä sidos- ja
yhteistyötahoilleen hankkeiden etenemisestä sähköisillä Viestejä
Vantaanjoelta –tiedotteillaan: 1/2018, 2/2018, 3/2018 ja 4/2018.

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen henkilökunta esitteli Vantaanjoen
toimenpideohjelmaa ja Viesti perille -hanketta useissa tilaisuuksissa jo vuonna 2017 edistäen
toimenpideohjelman hankkeiden ja toimien toteuttamista:





Yhdistyksen ”Hulevesien hallinta Vantaanjoen valuma-alueella – haasteita ja ratkaisuja” -seminaari
12.10.2017.
VHVSY vaikutti lausunnollaan Hyvinkään ja Riihimäen ympäristönsuojelumääräyksiin siten, että hajaasutuksen jätevesiä koskevia määräyksiä yhtenäistettiin vastaamaan muiden Vantaanjoen valumaalueen kuntien määräyksiä.
Sipoon kunnan rakennusvalvonnalle pidettiin syksyllä 2017 koko päivän kestävä haja-asutuksen
jätevesikoulutus.

3.3. Kansalaisaktiivisuuden lisääminen ja tiedottaminen
Osia Vantaanjoen toimenpideohjelman 2017 – 2027 toimenpide-ehdotuksista voidaan toteuttaa
talkoovoimin paikallisten asukkaiden toimesta. Toimintaa pyritään aktivoimaan ja kannustamaan, sillä
paikalliset ja alueelliset yhdistykset tekevät arvokasta työtä vesistöalueella. Hyvinä esimerkkeinä ovat
Kytäjärven suojeluyhdistyksen aktiivinen toiminta, jonka myötä Kytäjärvi on Hyvinkään kunnan ja osin
yhdistyksen tukemana saamassa oman toimenpideohjelmansa. Nurmijärvellä puolestaan Kissanojatyöryhmän ansiosta rakennettiin lapsille uusi onkipaikka Nurmijärvelle. Yhdistyksen jokitalkkari osallistui
työryhmän toimintaan ja järjesti onkitapahtuman Kissanojalla 28.-30.5.2018.
Kansalaisaktiivisuuden lisäämiseen vaikutettiin median avulla. Yhdistyksen vesiensuojelun ja kalaston
asiantuntijat ovat tuoneet toimenpideohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä esille valuma-alueen kuntien eri
medioissa. Yhdistyksen asiantuntijat ovat olleet haastateltavina paikallisessa mediassa ja kirjoittaneet itse
artikkeleita, mm.:






























Etelä-Suomen luontohelmeä ehostamassa, Aquarius 1/2017
Viesti perille –viestintähanke sai vesien- ja merenhoidon kärkihankerahaa, Aquarius 1/2017
Rahaa Vantaanjoen veden laadun parantamiseen, Aamuposti 26.1.2018
Vantaanjoki kelpaa taimenelle, Hämeen Sanomat 27.1.2018
Nurmijärveltä jätevettä lähes päivittäin Vantaaseen, Aamuposti 28.1.2018
Vantaanjoen vesistöalueen imagoa kohotetaan kymmenvuotisella toimenpideohjelmalla (ELYkeskuksen sähköinen lehti 13.3.2018)
Taimenten paluu päättyy Haarajoelle, Keski-Uusimaa 17.3.2018
Yksi Helsingin parhaista kalapaikoista avautui kaikille onkijoille, YLE 14.5.2018
Tutkija puolustaa maatalouden vesiensuojelutoimia, Maaseudun Tulevaisuus 18.5.2018
Pilliniemessä opetettiin onkikalastusta, Aamuposti 21.5.2018
Vantaanjoki sai toimenpideohjelman, Ekokaari 1/2018
Mielipidekirjoitus Vantaanjoesta Helsingin Sanomissa 2.6.2018
Myllykoski sai uuden onkipaikan, Nurmijärven Uutiset 9.6.2018
Sinilevistä ei toistaiseksi ilmoituksia, Aamuposti 19.6.2018
Vantaanjoesta löytyi luvattomia patoja, (jokitalkkari), Aamuposti 3.7.2018
Ei ole jokea väriin katsominen, Vantaan Sanomat 8.7.2018
Arolamminkoski on jälleen ennallaan, Aamuposti 31.7.2018
Ammattimaista kalastuksenvalvontaa, Kalastuslehti 4/2018
Jokitalkkarilla riittää töitä, Suomu 2018
Kipsi sitoo fosforin peltoon, Helsingin Sanomat 6.9.2018
Kytäjärven tila on heikoin Hyvinkään järvistä, Aamuposti 12.11.2018
Nurmijärvellä Suomen vanhin mittausasema, Nurmijärven Uutiset 27.11.2018
Puhdas Vantaanjoki, hyvinvointimme virta, Aquarius 1/2018
Vantaanjoen kipsihanke kirkkaamman Vantaanjoen puolesta, Aquarius 1/2018
Pienet puhdistamot, suuri kuormitusriski, Aquarius 1/2018
Maatalouden vesiensuojelutoimet ja automaattimittaukset -esitykset hajajätevesineuvonnan
asukastilaisuuksissa 13.6. ja 19.6.2018 Nurmijärvellä.
Silakkamarkkinoiden tapahtumateltta 9.-12.10.2018, jossa VHVSY:n työntekijät esittelivät kolmena
päivänä Vantaanjoen toimenpideohjelmaa, Viesti perille- hanketta ja yhdistyksen toimintaa.

Tiedotteet ja muu materiaali





Vantaanjoen toimenpideohjelmaa ja siitä tehtyä infolehtistä on jaettu päättäjille ja kansalaisille
erilaisissa tapahtumissa. Ne ovat saatavilla myös yhdistyksen verkkosivuilta, osoitteesta
www.vantaanjoki.fi.
yhdistyksen sähköinen Viestejä Vantaanjoelta –tiedote lähetetään neljä kertaa vuodessa yhdistyksen
yhteistyökumppaneille (1/2018, 2/2018, 3/2018 ja 4/2018).
#vantaanjoenhelmi lanseerattiin yhdistyksen verkkosivuilla ja facebookissa.



yhdistyksen verkkosivuilla julkaistiin Viesti Perille -hankkeen oma sivu, jossa esiteltiin Helmi-saukko



Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen noin 350 yhteistyökumppanille
lähetettiin joulukuussa 2017 Helmi-saukko joulukortti.
Suositut jo vuonna 1999 lanseeratut ja keväällä 2018 päivitetyt Virkisty Vantaanjoella ja Virkistys
Keravanjoella –esitteet saivat viestintähankkeen myötä uuden Helmi-Saukolla koristellun ilmeen.
Esitteet kertovat Vantaanjoen päähaaran ja Keravanjoen melonta-, kalastus- ja muista
virkistysmahdollisuuksista.
Helmi-heijastimia jaettiin vuoden aikana sidosryhmille, kertoen samalla Vantaanjoen
toimenpideohjelmasta.
Pienet puhdistamot -hanke julkaistiin Nutribute -joukkorahoitusalustalla perjantaina 15.12.2017.
Hanke levisi sosiaalisessa mediassa kiitettävästi; se saavutti tuhansia lukijoita viestin jakojen kautta.
Hanke sai myös joukkorahoitusalustan kautta pienen lahjoituksen (522 euroa).






Some –viestintä
Facebookiin kirjoitettiin vuoden 2018 aikana 30 julkaisua, joilla tavoitettiin 11 595 ihmistä. Julkaisuihin tuli
493 tykkäystä ja kommenttia ja niitä jaettiin 39 kertaa. Julkaisuihin sitouduttiin 1 734 kertaa. Sitoutumisella
tarkoitetaan julkaisujen tykkäämisten, kommenttien, jakojen ja julkaisujen klikkausten yhteismäärää.
VHVSY:n hajajätevesihankkeen facebook-julkaisut (13 kpl) eivät sisälly näihin lukuihin. Lisäksi neljästi
vuodessa on julkaistu Viestejä Vantaanjoelta sähköpostitiedote. Yhdistyksen verkkosivuilla on julkaistu myös
Virkistyskäyttöesitteitä ja sähköinen kalastusinfolehtinen. Viesti Perille-hankkeella on lisäksi oma alasivunsa.
Viestintäkampanjan ja yhdistyksen tunnushahmo, Helmi-Saukko on ollut yhdistyksen viestinnässä tiiviisti
mukana.
Some –viestintää on hankkeen aikana tehty seuraavasti:
 Twitter @AnuOksanenVHVSY
o yli 70 twiittiä, tykkäyksiä noin 300, uudelleen twiittauksia noin 60 kpl
o #vantaanjoenhelmi #vantaanjoki #vesiensuojeluyhdistys
 verkkosivut (vantaanjoki.fi)






Facebook
o 30 julkaisua vuoden 2018 aikana, joilla tavoitettiin 11 595 ihmistä.
Viestejä Vantaanjoella-tiedotteet, Virkisty Vantaanjoella- ja Keravajoella-esitteet
Paikallisten vesiensuojeluyhdistysten ja alueen yritysten yhteydenotoissa ja asukastilaisuuksissa
kerrottu rahatpintaan.fi -sivustosta
MailChimp –tiedotteet, yhdistys- ja yrityslogo

3.3. Kouluyhteistyö
Yhdistyksen jokitalkkari toimii Vantaanjoen vesistöalueella virtavesiin liittyvissä tehtävissä yhteistyössä eri
toimijoiden kanssa. Hankkeessa on tehty Vantaanjoen vesistöalueella kalataloudellisia ja muuhun
virkistyskäyttöön liittyviä toimenpiteitä, mm. inventoitu ja kunnostettu lohikalojen lisääntymisalueita,
järjestetty lasten ongintatapahtumia, suunniteltu ja rakennettu lasten ja nuorten onkikohteita, kunnostettu
luontopolkuja, ylläpidetty melontareitistöä ja siistitty jokivarsia roskista. Erityisesti ongintatapahtumat ovat
olleet erityisen suosittuja. Resurssien puutteessa kaikille halukkaille kouluille ei ole pystytty järjestämään
Vantaanjokeen liittyvää ohjelmaa.
Viestintähankkeen myötä toteutettiin seuraavia tapahtumia:








Ongintapäivät suurelle joukolle koululaisia toukokuussa (Hyvinkää ja Nurmijärvi).
 Hyvinkään Pilliniemessä 14. – 18.5.2018, Nurmijärven Kissanojalla 28.-30.5.2018.
8. luokkalainen oppilas oli työharjoittelussa yhdistyksessä ja hän kirjoitti kokemuksistaan
blogin, joka julkaistiin yhdistyksen www- ja facebook-sivuilla.
Toisen, 9. luokkalaisen TET-harjoittelustaan kirjoittama blogikirjoitus julkaistiin myös wwwsivuilla.
Keravanjoen taimenkanta -esitykset Tuusulan kouluissa (jokitalkkari).
Lähestyttiin alueen kouluja loppukeväästä kirjeitse yhteistyön käynnistämisestä, millainen
olisi unelmiesi Vantaanjoki (kirjoittamalla, piirtämällä, valokuvaamalla, videoimalla tai Helmisarjakuvan avulla ideoituna).
Valituille Vantaan- ja Keravanjoen varressa sijaitsevien koulujen biologiasta kiinnostuneille
oppilaille myönnettiin Helmi-kunniakirjoja ja tarjottiin mahdollisuutta tulla tekemään TETharjoittelunsa yhdistyksessä.

Kuva 1. Jokitalkkarin järjestämät koululaisten onkipäivät Hyvinkään Pilliniemessä.

Kuva 2. Paikallisen koulun oppilaan näkemys Hyvinkään Kytäjärven tarvitsemasta muutoksesta.

3.4. Toimenpideohjelman hankkeet
Osin tehostetun viestintäkampanjan myötä VHVSY on käynnistänyt hankekauden aikana useita Vantaanjoen
toimenpideohjelmassa listattuja hankkeita ja toimenpiteitä. Osa käynnistetyistä hankkeista on kokonaan
yhdistyksen vetämiä hankkeita (mm. Pienet puhdistamot, Maanläjityshanke) ja osa hankkeita, joissa yhdistys
on ollut tärkeänä suunnittelu- ja yhteistyökumppanina (mm. Vantaanjoen kipsi-hanke, Loutinoja-hanke).













Yksi Vantaanjoen toimenpideohjelmassa mainituista hankkeista, 20-99 AVL pienet puhdistamot hanke sai rahoitusta ympäristöministeriöstä ja on edennyt suunnitelmien mukaisesti vuonna 2018.
Vuoden 2018 aikana käynnistettiin esiselvitys Vantaanjoen valuma-alueella sijaitsevista
maanläjitysalueista ja niiden vaikutuksista vesistöjen ja pohjaveden laatuun. Lisäksi haettiin
rahoitusta vuosina 2019-2020 toteutettavaa vesien laadun seurantatutkimusta varten.
Vantaanjoen Kipsi-hanke, ympäristöministeriön kärkihanke yhdessä John Nurmisen säätiön kanssa
käynnistyi
Loutinojan hulevesihanke sai ympäristöministeriön kärkihankerahaa
Vesy-Suomi eli Suomen vesiensuojeluyhdistysten Liiton valkoisten alueiden yhdistystoiminnan
elävöittäminen –hanke sai ministeriön kärkihankerahaa
Hyvinkään Kytäjärvelle laadittavan toimenpideohjelman esiselvitys
Kierrätyskipsihankkeen edistäminen on vireillä yhdessä Remeon ja Vantaan kaupungin kanssa
Aiempien virtavesi-inventointien tulosten pohjalta valmistui Myllykosken alueen kalataloudellinen
kunnostussuunnitelma
Vesilaitosjohtajien tapaaminen, ylivuotojen vähentämishankkeen suunnittelu 22.10.2018
Hajajätevesineuvonnan laajentaminen vuonna 2019, hankesuunnittelua ja rahoitushaku
Kouluyhteistyön laajentaminen Jokitalkkarissa, hankesuunnittelu joulukuussa 2018

4. Tavoitteiden saavuttaminen
4.1. Päättäjät
Ohjelman tavoitteiden saavuttaminen ja toimenpiteiden toteuttaminen vaativat ohjelman ydinviestin
levittämistä alueen kuntien päättäjille ja viranomaistahoille, toimijoiden sitouttamista, yhteistyön
tiivistämistä ja paikalliseen omaehtoiseen aktiivisuuteen kannustamista. Viestinnän ammattilaisen apu,
minkä hanke mahdollisti, oli arvokasta. Viestintähankkeen lisäresurssien myötä yhdistys pystyi toteuttamaan
aiempaa laajemman kuntakierroksen alueen ympäristölautakuntiin ja teknisiin lautakuntiin. Vastaanotto ja
palaute näiltä käynneiltä olivat hyvin positiivisia.






Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa käynnin innoittamana päätettiin kunnassa laatia
Vantaanjoen toimenpideohjelmaa astetta konkreettisempi, paikallinen toimenpideohjelma.
Hyvinkään ympäristölautakuntakäynnin pohjalta alettiin laatia Kytäjärven toimenpideohjelmaa.
VHVSY vaikutti lausunnollaan Hyvinkään ja Riihimäen ympäristönsuojelumääräyksiin siten, että hajaasutuksen jätevesiä koskevia määräyksiä yhtenäistettiin vastaamaan muiden Vantaanjoen valumaalueen kuntien määräyksiä.
Yhdistys järjesti Sipoon kunnan rakennusvalvonnalle päivän mittaisen haja-asutuksen
jätevesikoulutuksen ja tutustumiskäynnin Särkelän vähävetiseen kiinteistöön. Koulutuksessa
painotettiin yhtenäistämään hajajätevesiä koskevien määräysten linjaa muiden Keski-Uudenmaan
alueen kuntien mukaiseksi.

4.2. Viestinnän toteutuminen
Vuoden 2017 Vantaanjoen toimenpideohjelmaa ja Viesti perille -hanketta
esiteltiin kolmessa lehtiartikkelissa ja vuonna 2018 yhteensä 23
lehtiartikkelissa.

Lautakuntatapaamisissa tavoitettiin yhteensä noin
105 henkilöä ja
sidosryhmätilaisuuksissa yhteensä noin 200 henkilöä.
Hulevesiseminaariin (10.10.2018) osallistui 70 henkilöä ja Vantaanjoki-neuvottelukunnan retkelle 30
henkilöä. Lisäksi hajajätevesineuvonnan tilaisuuksissa, joissa esiteltiin toimenpideohjelman asioita, mm.
peltojen kipsikäsittelyä, tavoitettiin 60 kuulijaa. Silakkamarkkinoiden tapahtumateltta keräsi paljon
kiinnostuneita kuulijoita, karkea kokonaisarvio noin 150 henkeä. Kokonaiskuulijamäärä perustuu arvioon,
koska silakkamarkkinoilla ei ollut yleisölaskentaa. Kaiken kaikkiaan vuoden 2018 aikana tavoitettiin vähintään
noin 600 kuulijaa.
Facebookiin kirjoitettiin vuoden 2018 aikana 30 julkaisua, joilla tavoitettiin 11 595 ihmistä. Julkaisuihin tuli
493 tykkäystä ja kommenttia ja niitä jaettiin 39 kertaa. Julkaisuihin sitouduttiin 1 734 kertaa. Sitoutumisella
tarkoitetaan julkaisujen tykkäämisten, kommenttien, jakojen ja julkaisujen klikkausten yhteismäärää.
VHVSY:n hajajätevesihankkeen facebook-julkaisut (13 kpl) eivät sisälly näihin lukuihin.
4.3. Jokitalkkari ja kouluyhteistyö
Jokitalkkarin vastuulla hankkeessa oli kouluyhteistyö. Erityisesti talkkarin järjestämät koulujen ongintapäivät
olivat hyvin suosittuja ja kysyttyjä. Koulujen, opettajien ja oppilaiden oli helppo ottaa tarjottu, valmiiksi täysin
suunniteltu ongintapäivä- tai luentopaketti vastaan.
Koulut ovat jo hyvissä ajoin suunnitelleet seuraavan lukukautensa sisältöä ja uuden idean tuominen kesken
lukukautta tai aivan lukukauden lopussa on haasteellista ottaa vastaan. Tämä lienee syynä, ettei kouluille
keväällä 2018 lähetetty yhteistyökirje ottanut tällä erää tuulta alleen. VHVSY:n idea biologiasta ja
vesiensuojelusta kiinnostuneille oppilaille myönnettävästä kunniakirjasta ja kouluyhteistyöstä otettiin
puolestaan innolla vastaan. Samassa yhteydessä VHVSY sai myös tietoa niistä opettajista, jotka ovat jatkossa
kiinnostuneita vesiensuojeluun liittyvästä yhteistyöstä.
4.4. Toimenpideohjelman käynnistetyt hankkeet
Toimenpideohjelman tavoitteiden toteutumista voidaan mitata ohjelman sisältämien hankkeiden ja
toimenpiteiden toteutumisella. Mittarina voidaan käyttää toimenpiteiden ja hankkeiden määrällistä sekä
laadullista toteutumista. Vuonna 2018 Viesti perille -hankkeen aikana käynnistyi seitsemän uutta hanketta ja
osa vanhoista hankkeista sai lisärahoitusta (kohta 3.4.).
5. Johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet
Viesti perille –hanke antoi erinomaiset lähtökohdat Vantaanjoen toimenpideohjelman toteuttamiselle ja
VHVSY:n ja Suomen vesiensuojeluyhdistysten Liiton viestinnän kehittämiselle. Viestintäsuunnitelmassa luotu
Helmi-Saukko oli olennainen osa ohjelman toteuttamista. VHVSY tulee jatkamaan viestintähankkeessa
saatuja kokemuksia ja viestintäsuunnitelman toteuttamista tulevina vuosina. Hankkeessa laadittu viestinnän
toimintamalli ja sen toteuttamisesta saadut kokemukset ovat tarvittaessa sovellettavissa ja hyödynnettävissä

muillekin vesistöalueille ja monistettavissa muihin alueellisiin vesiensuojeluyhdistyksiin sekä Suomen
Vesiensuojeluyhdistysten Liiton käyttöön.
Toimenpideohjelmassa esitetty lopullinen tavoite, saattaa vesistöalue hyvään ekologiseen tilaan viimeistään
vuoteen 2027 mennessä, vaatii vielä työtä, jota on hyvä tästä jatkaa.
Tulevina vuosina VHVSY jatkaa tavoitteellisesti toimenpideohjelman toteuttamista viestintäsuunnitelmassa
esitettyjen työkalujen avulla. Vuosittaiset tavoitteet listataan vuoden alussa yhdessä henkilökunnan kanssa
ja jokaiselle toimenpiteelle nimetään vastuuhenkilö. Tiedottaminen pyritään jakamaan tasaisesti vuoden
ympäri. Vantaanjoen toimenpideohjelmasta laadittua flyeriä ja toimenpideohjelmaa esitellään ja hankkeessa
otettu lisäpainosta jaetaan yhdistyksen tilaisuuksissa yhteistyötahoille ja sidosryhmille myös tulevaisuudessa.
Helmi-saukkoa hyödynnetään aktiivisesti kaikessa yhdistyksen tiedottamisessa.
Tässä hankkeessa toteutetun viestintäsuunnitelman ottaminen osaksi VHVSY:n viestintästrategiaa on
nostanut yhdistyksen viestinnän uudelle tasolle. Viestintäsuunnitelman noudattaminen osana yhdistyksen
perustoimintaa ja Vantaanjoen toimenpideohjelman eteenpäin viemiseksi on mahdollistanut tehokkaan
kohderyhmätasoisen viestinnän. Oikealla tavalla eri kohderyhmille osoitettu viestintä takaa sen, että viesti
menee perille.

Vantaan Sanomat 8.7.2018

