
PAIMIONJOKI-YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT  

 
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Paimionjoki-yhdistys ja sen kotipaikka on Somero. 

2. Yhdistyksen toiminta-alue 

Toiminta-alueena on Paimionjoen vesistöalue niin kuin tämä alue on sääntöihin liitetyllä 
kartalla määritetty (liite 1). 

 3. Tarkoitus ja toiminta 

Yhdistyksen ensisijaisena tarkoituksena on parantaa Paimionjoen vesistön tilaa. Tavoitteena 
on, että Paimionjoki on ekologisesti terve ja sen virkistyskäyttöarvo on korkea. Toiminnan 
painopisteet ovat joen vesiensuojelua sekä kala- ja raputaloutta koskevien toimenpiteiden 
edistäminen. Lisäksi tarkoituksena on edistää maisemaa, kulttuurihistoriaa, virkistyskäyttöä ja 
matkailua koskevia toimenpiteitä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys  

1) toimeenpanee toiminta-alueellaan tarpeellisia vesiensuojelutoimenpiteitä vesistön tilan 
kohentamiseksi ja ylläpitämiseksi;  

2) harjoittaa tarkoituksena mukaista hanketoimintaa; 
3) harjoittaa vesiensuojeluun liittyvää valistus- ja tutkimustoimintaa;  
4) kerää tietoja vesistön ja vesiluonnon tilasta ja suojelutoimenpiteistä ja niiden tuloksista sekä 

tekee tarpeellisia esityksiä viranomaisille;  
5) pyrkii edistämään vesistöön liittyvää koulutus- ja tiedotustoimintaa; 
6) toimittaa jäsenilleen selontekoja suorittamistaan tutkimuksista ja keräämistään tiedoista sekä 
7) pitää yhteyttä virastoihin, laitoksiin ja yhteisöihin, jotka käsittelevät vesien- ja 

luonnonsuojeluun liittyviä asioita.  

Toimintansa ylläpitämiseksi yhdistys hankkii varoja jäsenmaksuilla. Yhdistys voi myös ottaa 
vastaan apurahoja, lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä hankkia varoja järjestämällä 
rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä toimintaansa liittyviä yleisötilaisuuksia.  

Yhdistys voi lisäksi harjoittaa hanketoimintaa sekä sellaista taloudellista toimintaa, joka 
muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti 
vähäarvoisena.  

4. Jäsenet 

Jäsenenä voi olla toiminta-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitseva ja yhdistyksen 
hallituksen hyväksymä seuraavanlainen oikeuskelpoinen yhteisö: 

1. Kunta, 
2. kalastusalue, vesialueen osakaskunta tai rannanomistajien muodostama muu rekisteröity 

yhdistys; 



3. sellainen teollista tai muuta siihen verrattavaa toimintaa harjoittava osakeyhtiö, osuuskunta, 
rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, jonka päästöt kuormittavat vesistöä 
tai toiminta muuten vaikuttaa vesistön ekologiseen tilaan sekä 

4. sellainen osakeyhtiö, osuuskunta, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, 
jolla toimintansa vuoksi muutoin voidaan katsoa olevan erityistä etua vesien- ja 
ympäristönsuojelusta kysymyksessä olevalla alueella. 

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta 
ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen 
hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä 
yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut 
yhdistyksen toimintaa.  

Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa. 

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi 
pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen 
jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on 
yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella 
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä 
mainittuja jäsenyyden ehtoja.  

6. Jäsenmaksu 

Jäsenmaksun suuruus määräytyy perusmaksuyksiköittäin. Varsinaisilta jäseniltä ja 
kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun perusmaksuyksikön suuruudesta 
erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.  

Jäsenten perusmaksuyksiköt määräytyvät seuraavasti: 
 
1. Kunnat ja kaupungit 
 
A. Paimionjoen vesistöalueen kunnat (Somero, Koski Tl, Tarvasjoki, Marttila, Pöytyä, 
Paimio) 
 
Perusmaksuyksiköt määräytyvät kertoimien avulla, jotka on laskettu kuntien/kaupunkien 
asukasluvuista (tarkistetaan vuosittain), Paimionjoen vesistöalueen pinta-alasta sekä 
Paimionjoen ja Tarvasjoen jokiosuuden yhteenlasketusta pituudesta seuraavan kaavan 
mukaisesti (liite 2): 
 
kerroin=0,5 x asukasluku % + 0,25 x vesistöalueen pinta-ala % + 0,25 x jokiosuuden pituus % 
 
B. Muut kunnat ja kaupungit  
  
Perusmaksuyksiköiden määrän määrittää yhdistyksen hallitus. 
 
 



2. Vesistön säännöstelijät sekä teollista tai siihen verrattavaa toimintaa harjoittavat 
oikeuskelpoiset yhteisöt: 
 
a) Yhteisöt joiden toiminnasta saattaa aiheutua erittäin merkittäviä vesiin ja ympäristöön 
kohdistuvia ympäristövaikutuksia 20 perusmaksuyksikköä 
b) Yhteisöt joiden toiminnasta saattaa aiheutua merkittäviä vesiin ja ympäristöön kohdistuvia 
ympäristövaikutuksia 15 perusmaksuyksikköä 
c) Yhteisöt joiden toiminnasta saattaa aiheutua vesiin ja ympäristöön kohdistuvia  
ympäristövaikutuksia 10 perusmaksuyksikköä 
d) Yhteisöt, joiden toiminnan ympäristövaikutukset ovat vähäisiä 5 perusmaksuyksikköä 
 
3. Muilla kuin kohdissa 1 ja 2 mainituilla jäsenillä perusmaksuyksiköiden määrä on vähintään 
1. Nämä jäsenet voivat halutessaan maksaa myös useamman perusmaksuyksikön määrän. 
 
Yhdistys voi myös periä jäseniltään vapaaehtoista lisäjäsenmaksua vesien- tai 
ympäristönsuojelua tai vesien virkistyskäyttöä edistävään tarkoitukseen. Hallitus päättää 
vuosittain jäsenmaksujen suorittamisen ajankohdan. 
 

7. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 8-
12 muuta jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Jokaisella 
kuntajäsenellä on yksi hallituspaikka. Hallituksen toimikausi on 2 vuotta. Jos hallituksen jäsen 
tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, valitsee hänet valinnut yhteisö hänen tilalleen uuden 
jäsenen kulumassa olevan toimikauden loppuun.  

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai 
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus 
kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he 
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.  

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
Jokaisella hallituksen jäsenellä sekä puheenjohtajalla on yksi ääni. 

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä 
toiminnanjohtajan tai sihteerin kanssa tai hallituksen tähän tehtävään määräämät henkilöt 
kaksi yhdessä. 

9. Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen 
vuosikertomus on annettava kahdelle tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen 
vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa 
ennen vuosikokousta hallitukselle.  
 



10. Yhdistyksen kokoukset 

Päätäntävalta yhdistyksessä on yhdistyksen kokouksilla. Yhdistys pitää vuosittain kaksi 
varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä tammi-
toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen 
kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään neljäsosa 
(1/4) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa 
varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, 
kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.  

Yhdistyksen kokouksessa jäsenellä on yksi ääni kutakin perusmaksuyksikköä kohden. Kukaan 
ei kuitenkaan saa kokouksessa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin yhdellä viidesosalla 
(1/5) kokouksessa edustettuna olevasta yhteenlasketusta äänimäärästä 

Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen 
päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli 
puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 2 viikkoa ja enintään 4 
viikkoa ennen kokousta vuosikokouksen päättämällä tavalla joko jäsenille postitetuilla 
kirjeillä tai sähköpostilla. 

12. Vuosikokous 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

1. Kokouksen avaus  
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 

ääntenlaskijaa  
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys  
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto  
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 

muille vastuuvelvollisille  
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus  
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 

ääntenlaskijaa  
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys  
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 
6. Vahvistetaan perusmaksuyksikön ja kannatusmaksujen suuruus  
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet  
8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat  



9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen 
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia 
voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 
kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. 
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
Yhdistyksen purkautuessa tai yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat 
yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä 
tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 

 

 



Liite 1. Paimionjoki-yhdistyksen toiminta-alue 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 



asukasluku asukasluku % vesistöalue vesistöalue % rantaviiva rantaviiva % kerroin Yksiköiden määrä
Somero 9465 0,33 510 0,37 43 0,33 0,34 170,1
Paimio 10305 0,36 140 0,10 17,2 0,13 0,24 119,0
Koski TL 2483 0,09 225 0,16 24 0,19 0,13 65,2
Marttila 2030 0,07 230 0,17 18,4 0,14 0,11 56,3
Tarvasjoki 1953 0,07 150 0,11 13,4 0,10 0,09 43,5
Pöytyä 2500 0,09 125 0,09 13,3 0,10 0,09 45,9

28736 1 1380 1 129,3 1 1 500

Liite 2. Jäsenmaksujen perusmaksuyksiköiden määräytyminen.  Kunnat ja kaupungit:  
A. Paimionjoen vesistöalueen kunnat (Somero, Koski Tl, Tarvasjoki, Marttila, Pöytyä, 
Paimio). Yksiköiden kokonaismäärä on 500. 
 
kerroin = 0,5 x asukasluku % + 0,25 x vesistöalue % + 0,25 x rantaviiva % 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


