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Leader –hanke, jota ovat rahoittamassa kaksi alueen maaseudun 
kehittämisyhdistystä eli toimintaryhmää, Varsinais-Suomen 
jokivarsikumppanit ry ja Varsin Hyvä ry.  
Kokonaisbudjetti n. 33.000,00, josta Leader –osuus 80 %.  
 
Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti Paimionjoen asukkaat ja 
loma-asukkaat, yhteisöt, yhdistykset ja seurat. Hankkeen 
toimintasäde ulottuu Someron, Kosken Tl, Marttilan, Pöytyän, 
Tarvasjoen ja Paimion kautta Sauvoon saakka.  
 

 



Tavoite 
 Luoda Paimionjoen alueen eri toimijoiden yhteistyöverkosto  

virkistyskäytön kehittämistä varten 
 Järjestää virkistyskäytön kehittämiseen sitouttavia yleisötilaisuuksia 
 Löytää virkistyskäyttöön ja retkeilyyn soveltuvia alueita ja paikkoja  

Paimionjoen vesistöalueelta 
 Valmistella virkistyskäyttöön ja retkeilyyn soveltuvien ranta-alueiden  

ja paikkojen hoito- ja kunnostussuunnitelmia  
Tavoitteita määrittää  
Paimionjoki paremmaksi  -toimenpideohjelma 2011-2015  
 
 



Yhteistyökumppaneita, mm.   

• Härkätieyhdistys  

• Pro Agria Farma  

• 4H  

• Paikalliset yhdistykset 

• Yrittäjät 

• Kuntien vapaa-aika ja kulttuuri 
–sektori 

• Kuntien ympäristösektori 

• Metsähallitus 

• Seurakunnat 

• Livia  

• Koskienergia  

 

 

• Someron Latu 

• Peimarin Latu ja polku 

• Silver River 

• Lions Clubit 

• Kansalaisopistot 

• Koulut 

• HAMK 

• Varsinais-Suomen Kylät ry 

• Liipolan taidemuseo 

• Kivimeijeri  

• Yksityiset henkilöt 

• Varsinais-Suomen Ely-keskus 

 



Keinot  
 Kohtaamisia Paimionjoella –yleisötilaisuudet 1.-9.9.2012 

-kohtaamispaikkoina jokivarret, keskeiset kehitettävät ns. tapahtumarannat 
-yhteensä 88 henkilöä; yhdistysten edustajaa ja yksityistä henkilöä osallistui 
tilaisuuksiin jokivarsilla, noin sata yhteydenottoa 
 

 Kuntakohtaisia yksityisten ihmisten / paikallisyhdistysten kohtaamisia 
pitkin syksyä  
-> tavoitteiden selkeyttäminen paikallisesta näkökulmasta käsin  
-> toiveiden konkretisoiminen  
-> ihmisiin, heidän tuntemuksiin, tarinoihin ja jokisuhteeseen tutustuminen  
-> jokeen tutustuminen  
 

 Tapahtumien järjestäminen: esim. Someron Lamminniemessä 
rantakatselmus yhteistyötahojen kesken, testipyöräily yhteistyössä 
Härkätieyhdistyksen kanssa, jokikävely Marttilassa, luontopolkuun 
tutustuminen Tarvasjoella ym. 
 

 
 
 





Tuloksena kehityssuunnitelmia, mm. 

 
o Somero: Akustin puisto ja 

Lamminniemen ranta 
o Koski Tl: Kosken myllyranta ja 

Koskenkartanon rantapolku  
o Marttila: Marttilan rantapolku  
o Pöytyä: Karinaisten ”kouluranta” 
o Tarvasjoki:  Luontopolku, Juva 
o Paimio: Sahan ranta, Juntola 
o Sauvo: nousu- ja laskupaikat 

 
o Laidunnus / maisemanhoito  

kestävällä tavalla  
o Paimionjoki –kartta  

 



 
 Polkuja ja reittejä jokea myötäillen välillä Sauvo – Somero  

 
 Voimalaitosalueitten ohitus- ja ylityspaikat  

 
 Kuntien rannoilla luonnonmukaiset, hoidetut virkistysalueet vrt. vanhat uimarannat  

 
 Säännöllisin välimatkoin nousupaikkoja, levähdyspaikkoja 

 
 Vanhoilta silloilta pääsy joen ääreen, rantaan 

 
 Ladot, laavut, aitat  

 
 Vaihtoehtoiset pyöräreitit hiekkateillä ja poluilla jokea myötäillen 
 
 Haasteet 
 -jokiluonnon omaleimaisuuden ja luontoarvojen säilyminen 
  
 



 

Pyrkimyksenä on kehittää toimintaa, joka  
 
vahvistaa ihmisten suhdetta lähivesistöön, Paimionjokeen 
edistää joelle ja joen ääreen pääsyä 
tuo jokiympäristön paikallisia erityispiirteitä esille 
herättää mielenkiintoa omaa lähiympäristöä ja lähimaisemaa 

kohtaan 
lisää yhteisöllisyyttä 
kiinnittää jokiympäristön luonnolliseksi osaksi arkiviihtymistä 

ja sosiaalista ympäristöä  
lisää tietoisuutta Paimionjoen maiseman ja jokiluonnon 

erityispiirteistä  
lisää tietoisuutta hoito- ja kunnostustoimien vaikutuksista 

jokiympäristöön  



Pyrkimyksenä on edistää  
 
 kuntien ja yhdistysten välistä yhteistyötä  
 yhdistysten välistä yhteistyötä  
  
 ensi vaikutelmaltaan toisistaan kaukana olevat tahot 

voivat löytää yllättäviä yhteisiä toimintatapoja ja tavoitteita 
 

 yhteistyö voi olla Paimionjoki ympäristössä esimerkiksi 
sitoutumista hoito –ja kunnostussuunnitelmien 
mukaisiin toimenpiteisiin sellaisella sopimuksen tasolla, joka 
tyydyttää kaikkia osapuolia: kaikille sopiva siivu vastuita ja 
velvollisuuksia ja kannustimia  
 

 Paimionjoki-hoitokunnat edistämään erityisesti maisemanhoitotyötä 
ja talkoita, perusta virkistyskäyttöteemaryhmässä  



Tulossa, mm.   
-28.11. Sauvo tapaaminen 
-29. 11. Marttila tapaaminen 
-1.12. Marttila jokirantakävely  
-4.12. Virkistäytymään Paimionjoelle – 
yhteistapaaminen Marttilan 
nuorisoseurantalolla Ollilassa 
-luontopolkujen, laitureiden ym. 
edistämistä eri tahojen kesken 
 
Odotamme 
-jatkoaikapäätöstä tammikuulle 2012  
 
Uusi Paimionjoki –yhdistyksen 
toimenpideohjelmaa 
toteuttava Leader –hanke vireillä  
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