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• KAIPO-verkolla tehostetaan vesien kunnostustoimintaa sekä osaajien 
verkostoitumista Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa

• KAIPO-verkkoa rahoitetaan ympäristöministeriön käynnistämän 
vesiensuojelutehostamisohjelman kautta. 

• Kainuun ELY-keskus hallinnoi KAIPO-verkko-hanketta.

• Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria Itä-Suomi ry järjestää yhteistyössä 
Kainuun ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten kanssa neuvontaa ja koulutuksia.
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Nyt on veden vuoro



KAIPO-verkossa tapahtuu
1) Kuntatilaisuudet maalis-toukokuu 2020, mahd. täydentävät tilaisuudet 
syksyllä

2) Haetaan kunnostusyhdyshenkilöitä vesien hoidon vapaaehtoistoimijoiksi

3)  Kunnostuskohteiden haku, näistä pilottikohteiden valinta toteutukseen 
Kaipon rahoituksella (2 kpl/maakunta)

4) Paikallisen toimijaverkoston pilotointi; esim. vesiensuojeluyhdistys

5) Kansalaishavaintoihin kannustaminen, mm. vesitutkimusreput kouluille
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KAIPO-verkon kuntatilaisuudet: kevät 2020
Vaikuta vesiin – nostetaan yhdessä vesiensuojelun tehoja
• ma 9.3. Kontiolahti, kunnan valtuustosali, Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti
• ke 11.3. Outokumpu, kaupungin valtuustosali, Hovilankatu 2, 83500 Outokumpu

Loput kevään tilaisuudet järjestettiin Teams-etäyhteydellä:
• ma 20.4. klo 15 Lieksa, Ilomantsi 
• ke 22.4. klo 17 Joensuu, Polvijärvi, Liperi 
• ti 28.4. klo 15 Juuka, Nurmes 
• ke 6.5. klo 17 Rääkkylä, Kitee, Tohmajärvi
• ti 12.5. klo 17 Suomussalmi, Hyrynsalmi, Puolanka
• to 14.5. klo 17 Kajaani, Paltamo, Ristijärvi
• ma 18.5. klo 15 Kuhmo, Sotkamo
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KAIPO-verkon kunnostusyhdyshenkilöt
• Haetaan aktiivisia paikallistoimijoita, jotka toimivat viranomaisten ja asiantuntijoiden 

tiedon ja osaamisen välittäjinä.

• Kunnostusyhdyshenkilö tietää, mistä kysyä lisää ja ohjata kysyjä eteenpäin.

• Kaikkea ei tarvitse tietää – eikä yksin kukaan asiantuntijakaan tiedä! 

→ verkosto apuna

• Maksuttomat koulutukset syksyllä 2 kpl Pohjois-Karjalassa, 2 kpl Kainuussa ja 2 
yhteistä molempien maakuntien yhdyshenkilöiden kanssa

• Haku yhdyshenkilöksi KAIPO-verkon nettisivujen kautta maaliskuun alusta alkaen
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KAIPO-verkon 
kunnostusyhdys-
henkilöt

• Ilmoittaudu lomakkeella 
tai netissä: : https://ita-

suomi.maajakotitalousnaiset.fi/
tapahtumat/kaipo-
kunnostusyhdyshenkilot
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Kunnostuskohteiden haku

• Kunnostuskohteita haetaan avoimena hakuna 

• KAIPO-verkon nettisivujen kautta

• KAIPO toteuttaa kaksi pienimuotoista kohdetta/maakunta
• Yhteisön hakema, edellyttää yhdessä suunnittelua ja osallistumista työhön 

talkoilla

• Muiden kohteiden osalta neuvonta ja ohjaus rahoituksen hakuun ja 
suunnitteluun yhdessä ELY-keskuksen kanssa

→ Valuma-alueelle syntyvät ryhmät → vesienhoitohankkeet
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Kunnostuskohteiden 
haku

• Ilmoita lomakkeella tai 
netissä: https://ita-

suomi.maajakotitalousnaiset.fi/tapaht
umat/vesistokunnostuskohteita-
haetaan
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Paikallisen toimijaverkoston tukeminen

• Esimerkiksi 

• Vesiensuojeluyhdistyksen perustaminen

• Vesistökunnostuksen järjestäminen erilaisten yhdistysten 
yhteisvoimin ilman oman yhdistyksen perustamista

• Tietoa toimijoille vesistökunnostuksen verkostoitumisesta ja 
yhteistyöstä
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KAIPO – verkko
Kainuun ja Pohjois-Karjalan vesistökunnostusten asiantuntija- ja toimijaverkostojen 
vahvistamishanke

Pohjois-Karjala: Päivi Jokinen, paivi.jokinen@maajakotitalousnaiset.fi, puh. 040 301 2409

Kainuu: Tuuli Mäkinen, tuuli.makinen@maajakotitalousnaiset.fi, puh. 043 827 2308

Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Itä-Suomi ry

Nettisivut: www.proagria.fi/hankkeet/kaipo
facebook: @KAIPOverkko

mailto:paivi.jokinen@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:tuuli.makinen@maajakotitalousnaiset.fi


Tule mukaan – nyt on veden vuoro!


