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Paimionjoki-yhdistys ry:n syyskokous 2012
Aika: 28.11.2012 kb 9.00
Paikka: Kosken TI Osuuspankin auditorio, I-tämeentie 17, 31500 Koski tI
Paikabla
Syyskokousedustajat:
Kosken TI kunta (Aimo Suikkanen)
Marttilan kunta (Juhani Tynjälä)
Paimion kaupunki (Rauno Berg)
Sauvon kunta (Teuvo Möttö)
MTK-Somero ry (Totti Nuoritalo)
Maataloustuottajain Tarvasjoen yhdistys ry (Ensi Kulta)
Painionselän kalastusalue (Matti Yrjövuori)
Hallituksen jäsenet, jotka eivät ole syyskokousedustajia:
Jouko Högmander (Sauvon kunta)
Hannu Taimen (Paimion kaupunki)
toiminnanjohtaja Päivi Joki-Heiskala
1. Kokouksen avaus.
Ehdotus: Hailituksen Pu heenjohtaja Aimo Suikkanen avaa kokouksen.
Päätös: Hailituksen puheenjohtaja Aimo Suikkanen avasi kokouksen kb 9.05.
2. Todetaan läsnäolijat.
Paikalla oil 7 syyskokousedustajaa (Aimo Suikkanen, Juhani Tynjälä, Rauno Berg, Teuvo Möttö, Totti
Nuoritalo, Ensi Kulta ja Matti Yrjövuori), 2 hallituksen jäsentä, jotka eivät ole yhteisöjensä
syyskokousedustajia (Jouko Högmander ja Hannu Taimen) sekä toiminnanjohtaja Päivi Joki-Heiskala.
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytàkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa.
Asia: Sääntöjen mukaan: “Yhdistyksen kokouksessa jäsenellä on yksi äani kutakin perusmaksuyksikkoa
kohden. Kukaan ei kuitenkaan saa kokouksessa äänestää suuremmabba äänimäärällä kuin yhdellä
viidesosalla (1/5) kokouksessa edustettuna olevasta yhteenlasketusta äänimäärästä.
Kannattavalia jäsenebla on kokouksessa bäsnäoio-ja puheolkeus. Yhdistyksen kokouksen päatokseksi
tubee, eblel säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Aänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Aänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.”
Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rauno Berg, sihteeriksi Päivi Joki-Heiskala ja
poytakirjantarkastajiksi Totti Nuoritalo ja Juhani Tynjälä.
4. Todetaan kokouksen Iaillisuus ja päätosvabtaisuus.
Asia: Sääntöjen mukaan: “Kokous on kutsuttava koobbe aikaisintaan 4 viikkoa ja viimeistään 2 viikkoa ennen
kokousta sahkopostitse Iähetettävillä kutsuibia.”
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja pãatosvaltaiseksi.
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5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
Ehdotus: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
Päãtös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
6. Vahvjstetaan toimintasuunnitelma sekä tub- ja menoarvio vuodelle 2013.
Esitys: HalJituksen esitys toimintasuunnitelmaksi (lute 1) sekä tub-la menoarvioksi vuodelle 2013 (lute 2)
va hvistetaan.
Päätös: Toimintasuunnitelma (lute 1) sekä tub- ja menoarvio vuodelle 2013 (lute 2) vahvistettiin.
7. Vahvistetaan perusmaksuyksikon ja kannatusmaksujen suuruus vuodelle 2013.
Esitys: Hallitus esittää syyskokoukselle perusmaksuyksikön ja kannatusjäsenmaksujen säilyttämistä
ennallaan vuonna 2013 eli perusmaksuyksikko on 100€, Liedon kannatusjäsenmaksu 200 € ja Turun
kaupungin 1500€.
Päätös: Päätettiiri, että perusmaksuyksikko ja kannatusjäsenmaksut säilytetään ennallaan vuonna 2013
eli perusmaksuyksikko on 100 €, Liedon kannatusjäsenmaksu 200€ ja Turun kaupungin 1500€.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jasenet.
Asia: Sääntöjen mukaan “Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut
puheenjohtaja ja 8-12 muuta jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajasen. Jokaisella
kuntajäsenellä on yksi hallituspaikka. Hallituksen toimikausi on 2 vuotta. Jos hallituksen jäsen tai
varajäsen eroaa kesken toimikauden, valitsee hänet valinnut yhteiso hänen tilalleen uuden jäsenen
kulumassa olevan toimikauden boppuun.” Hallitus on toiminut nyt toimikaudestaan 2011-2013 vasta
vuoden. Siten ei ole tarpeen valita hallituksen jäsenia.
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Aimo Suikkanen (Kosken TI kunta), hänen henkilökohtaisena
varajäsenenä jatkaa Jouko Sinkko. Hallituksen muina jasenina jatkavat: Timo Klemelä (Someron
kaupunki), varalla Jouni Elo; Juhani Tynjälä (Marttilan kunta), varalla Heini Luoma; Hannu Taimen
(Paimion kaupunki), varalla Timo Virta; Matti Tilkanen (Pöytyan kunta), varalla Rauno Merta; Minna
Hallanheimo (Tarvasjoen kunta), varalla Pentti Kemppi; Matti Yrjävuori (Paimionselän kalastusalue),
varabla Esko Lehtonen; Arto Aalto (Someron vesiensuojeluyhdistys), varalla Erik Haggrén, Ensi Kulta
(Maataloustuottajain Ta rvasjoen yhdistys), varalla Tomi Saarnivaa ra; Totti Nuoritalo (MTK-Somero);
varalla Juha Jokiniermi; Jouko Hogmander (Sauvon kunta).
Päätös: Hallituksen jäsenet vuonna 2013 ovat puheenjohtaja Aimo Suikkanen (Kosken TI kunta), hänen
henkilOkohtaisena varajäsenenä Jouko Sinkko, Timo Klemelä (Someron kaupunki), varalla Jouni Elo;
Juhani Tynjälä (Marttilan kunta), varalla Heini Luoma; Hannu Taimen (Paimion kaupunki), varalla Timo
Virta; Matti Tilkanen (Pöytyän kunta), varalla Rauno Merta; Minna Hallanheimo (Tarvasjoen kunta),
varalla Pentti Kemppi; Matti Yrjövuori (Paimionselän kalastusalue), varalla Esko Lehtonen; Arto Aalto
(Someron vesiensuojeluyhdistys), va ralla Erik Haggrén, Ensi Kulta (Maata loustuottajain Tarvasjoen
yhdistys), varalla Tomi Saarnivaara; Totti Nuoritalo (MTK-Somero); varalla Juha Jokiniemi; Jouko
Hogmander (Sauvon kunta).
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9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
Tilintarkastajiksi ovat antaneet suostumiksensa_Aulis Kankare (Someron saastapankki) ja Kari Tonder
(isännöitsijã, Somero) varatiliritarkastajiksi nimettlin Markku Romu (HTM, Somero) ja Airi Paija (kirjanpitajä,
Scm ero).
Päätös: Tllintarkastajiksi vuodelle 2013 valittlin Aulis Kankare (Someron saastopankki) ja Karl Tonder
(isannöitsijä, Somero) ja varatilintarkastajiksi Markku Romu (HTM, Somero) ja Airi Paija (kirjanpitaja,
Somero).
10. Muut asiat.
Virkistäytymään PaimionjoeNe -hankkeen projektikoordinaattori Elina Tuomarila jakoi syyskokousedustajille
ensimmäisinä 28.11.2012 julkaistun “Missä joki virtaa Ioytoretkelta PaimionjoeNa” esitteen, joka on
Paimionjoki-yhdistyksen kustantama. Esitteen kuvat on ottanut taidevalokuvaaja Ritva Kovalainen. Esitettä
on painettu 600 kpl.
—

11. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kb 9.35.

Somerolla 30.11.2012

Päivi Joki-Heis
Sihteeri

Pu heenjohtaja

Ia

S

Juhani Tynjälä
poyta kirja ntarkastaja

Totti Nuorftalo
Pöytäkirjantarkastaja
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Lute 1. Toimintasuunnitelma 2013
Paimionjoki-yhdistys ry
Vanha Hãrkätie 5
31400 Somero
www.paimionuoki.fi
on, etta
Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa Paimionjoen vesistOn tilaa. Tavoitteena
nan
Toimin
.
korkea
on
toarvo
yskayt
virkist
sen
ja
terve
isesti
Paimionjoki on ekolog
toimenpiteiden
painopisteet ovat joen vesiensuojelua sekã kala- ja raputaloutta koskevien
virkistyskayttoa ja
riaa,
edistaminen. Lisksi tarkoituksena on edista masemaa, kulttuurihisto
matkailua koskevia toimenpiteita.
“Paimionjoki paremmaksi
Tulevana tomikautenaan yhdistys pyrkii yllapitamaan ja kaynnistamaan
tavalla toimenpideohjelman
muulla
ään
edistäm
itatai
toimenpideohjelma 2011-2015” mukaisia hankke
edistävien organisaatioiden
amista
toteutt
jelman
pideoh
toimen
yohOn
toteutumista. Yhdistys osallistuu yhteist
en toimien eteenpein
ja tutkimuslaitosten kanssa Paimionjoen vesistön hoitoa ja kunnostusta edistvi
jãtevesien ravinteet kiertoon
viemiseksi. Toimivuonna tulee olemaan kaynnissa ainakin RAVITA- lannan ja
pyritaan saamaan Leader-rahoitusta
hanke. Lisãksi osallistutaan ainakin Active wetlands-hankkeeseen sekã
uudelle virkistyskayttea edistavalle Paimionjoki tutuksi -hankkeelle.
-

—

YHDLSTYKSEN KOKOUKSET JA JASENISTO
Kokoukset
an pian sen
SaantOmääräinen kevãtkokous pidetaan tammi-toukokuussa, mahdollisimm
pidetaan syys-joulu kuussa.
kous
Syysko
tuneet.
valmis
ovat
jat
asiakir
jälkeen kun kokoukseen tarvittavat
a
Kokoukset kutsutaan koolle vhintããn kaksi viikkoa ja enintan nelja viikko
.
ostitse
ennen kokousta sahkop
Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa.
Jäsenistö
na voi olla vain
Yhdistys hyvaksyy uusia jseniã hallituksen patOksella. Jäsene
oikeusk&poinen yhteiso.
TALOUS
tuksen maarãaminë ajankohtina vuoden
Kuntajasenhitã keratäãn 1. erã/4 vuoden alussaja muuteräthaW
a erssa. Yhdistys myy
Ioppuun mennessa. Muilta jasenilt jäsenmaksut kerãtàan yhdess
eseen liittyväa tyOta. Tyosta kolmasosa
hankke
ds
ostopalvelusopimuksen mukaisesti WWF:lIe Active wetlan
loppuessa. Leader-rahoitteisen Virkistaytymaan
laskutetaan maaliskuun 2013 loppuun mennessä, hankkeen
an maksamaan yhdistykselle vuoden 2013
Paimionjoelle hankkeen loppumaksatus (80 % kuluista)tulla
ettiin vuodelle 2012 kosteikkoretkiin ja tupailoihin
loppuun mennessã. MTK-saation apurahasta, joka myOnn
satiôn ptOksen perusteella siirtãa
(maksatus toteutuksen jãlkeen kuitteja vastaari), voidaan
nan toteuttamiseen.
kayttãmattOmi varoja 2400€ vuodeHe 2013 vastaavan toimiri
toteuttavasta “RAVITA- lannan ja jatevesien
Yhdistys maksaa Someron kaupungille toimenpideohjelmaa
an
Tilakohtainen maatalouden eritystukineuvoja palkata
ravinteet kiertoon” hankkeen omarahoitusosuuden.
Heti alkuvuodesta pyritan kaynnistaman Leader
vuonna 2013 yhdeksi kuukaudeksi kevaall 2013.
oitusta varten varataan rahaa. Rahoitusta tarvitaan
rahoitteinen Paimionjoki tutuksi -hanke ja sen omarah
pyOrittãmiseen (ybteensa 3 kk: n tyOpanos
myOs Paimionjoki-yhdistyksen perustoimintojen
toimintakuluineen).
—

5
POYTAKIRJA

Paimionjok-yhdistys ry
Vanha Härkätie 5
31400 Somero
044-7791 285

TOIMINTA

RAVITA- Lannan ja jätevesien ravinteet kiertoon hanke
hjelmaa. Se
EAKR-hanke, jonka rahoitus tulee Varsinais-Suomen Iiiton kautta. Hanke toteuttaa toimeripideo
asti.
31.12.2013
u
jajatku
a
2012
koordinoidaan Someron kaupungin kautta. Hanke on alkanutvuonn
uuden
(30 %).
oitusos
omarah
en
a
hankke
maksa
Projektikoordinaattorina toimii Sanna SOderlund. Yhdistys
Lisaksi
2013.
kevaãlla
an
testata
jota
Hankkeen paamaarna on saada aikaan toimiva lantapOrssi,
en Paimionjoen alueefla
tavoitteena on mm. kuivakymalOiden ja vhvetisten kaymalOiden mäëran Iismin
uja,
ratkais
jtevesi
siellã, mihin ei ole tulossa keskitettyja
-

keinoin —hankkeelle
Veden viipymapaikkojen lisääminen luonnonmukaisen vesistörakentamisen
ahan kayttOa vielä
hanker
MTK-saatio antoi luvan jatkaa vuoden 2012 loppuun mennessäjäljeIl olleen
2013.
syksylla
yksi
ja
kevãIlä
vuonna 2013. Tarkoituksena on järjestãä viel yksi kosteikkoretki
Neuvontaa maatalouden vesiensuojeluasioissa
on mahdollisuus saada
VAijelijOille tarjotaan maksutonta tilakohtaista erityisymparistOtukineuvontaa, jossa
tilakohtaisen neuvojan
palkkaa
Yhdistys
tayttObn.
n
tukipapereide
ja
kaytannon apua kohteiden suunnitteluun
kaikkea
I kk:n ajaksi kevallä 2013 yhteistyOssä AurajokisätiOn kanssa. TyO kohdistuu ennen
siin.
kosteikkokohteiden tukihakemuk
Paimionjoki tutuksi —hanke
ryllejoulukuussa 2012.
Hakehakemusjatetan Varsinais-Suomen jokwarsikumppaneille ja Varsin Hyv
yhdistys maksaisi 20 %
jolloin
%,
80
an
esitetã
Leader-osarahoitteinen hanke. 1.2.2013- 31.12.2013. Tueksi
ja hanke aloitetaan
2013
kevaallä
tulee
ksesta
ahoitu
hanker
omarahoituksen jäsenmaksutuloillaan. PaätOs
vastarahoituspätoksen saapumisen jalkeen.
hanke
paattyy maaliskuun loppuun
Yhdistys osallistuu ostopalvelusopimuksen mukaisesti hankkeeseen, joka
tulokset yhteistyOssa
mennessa Tehtavänã on raportoida maanviljelähaastatteIujen ja mallinnuksen
vuonna 2013
jalkeen
paättymisen
SYKE:n kanssa. Kohteiden hoito ja tutkiminen jatkuu hankkeen
yhteistyOsopimuksella TEHO+ hankkeen kanssa.

Acitve wetlands

—

Kalataloudellinen kunnostus ja saãnnöstelykäytännön kehiftäminen
n yhteistyOssa Varsinais-Suomen ELY
Paimionjoen kalataloudellista kunnostusta pyritãn kaynnistamaa
on valmistunut.
keskuksen kanssa sen jãlkeen, kun kalataloudellinen kunnostustarveselvitys
ELY-keskuksen ja Turun kaupungin kanssa
SaannOstelykaytannOn kehittamistyOtä edistetän yhteistyOssa
paatos.
sen jalkeen, kun Turun vedenotolle Paimionjoesta on tullut jokin
a

Yhteistyö muiden yhteisojen kanssa
• VELHO-hankkeen avulla pyritaan toteuttamaan melonta/retkeilykartta.
Pajulanjoen osavaluma-alueelle
• Varsinais-Suomen Ely-keskusken kanssa pyritn käynnistãmään
vedenviipympaikkojen lisamistã edistvä ja tutkiva hanke.
saannOstelykäytãnnOn kehittämiseen
• Varsinais-Suomen ELY-keskusksen kanssa neuvotellaan
Ii ittyvistà toimista ja kalatabudellisesta kurinostuksesta
kanssa lantapOrssasiassa.
• Järkihanke tekee yhteistyOst RAVITA-hankkeen
mukaisesti Active wetlands-hankkeeseen
sen
• WWF:n kanssa jatketaan ostopalvelusopimuk
osallistumista maaliskuun loppuun asti.
stamoiden tutkimisessa.
MTT:n kanssa tehdäan yhteistyotä aktiivisten ojasao
•
kemikaalien ja vesianalyysien kustantamiseen.
den
stamoi
• TEHO+-hanke osallistuu aktiivisten ojasao
viljelijOiden kanssa.
Yhd istys hoitaa laitteet ja naytteenotot yhteistyOssä
liittyvissa asioissa (KUTOVAJa VIRVA-malilt).
n
• SYKE:n kanssatehdäan yhteistyOtä mallinnuksee
n Life-rahoitteissa Gisbloom hankkeessa.
Paimionjoki on myOs yhtena pilottikohteena SYKE:
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Retket, koulutus ja tilaisuudet
tusta ja tilaisuuksia jarjestetaan
MTK-satjôn rahalla toteutetaan kaksi kosteikkoretke taE vastaavaa. Koulu
tarpeen mukaan.
Julkaisutoiminta
n. Syksyfl 2012 valmistunutta
Pienimuotoista esitett paivitetäan ama tarvittaessa ja jaetaan tarpeen mukaa
jokiesitetta jaetaan kuntiin ja yhteistyOkumppaneifle.
TI EDOTTAMIN EN
Ulkoinen tiedottaminen
. Pyritan saamaan
Päivitetäan omia nettisivustoja ja huolehditaan, ettã ne ovat ajan tasalla
mediassa (lehdistO, radio,
isessa
paikall
nasta
toimin
nakyvyyttaja tiedottamaan yhdistyksestja sen
televisio).
Sisäinen tiedottaminen
Tiedottamisessa kaytetaan entiseen tapaan sahkOpostia.
sähkOpostitse.
SaantOmaaraiset kokousten kutsut ja muu kokousmateriaalit Ihetetaan
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Lute 2. Paimionjoki-yhdistys ry:n vuoden 2013 tub- ja menoarvio
Tulot
13
perusmaksuyksIkkô 2q

-

-.

-.

-:

-:‘ ‘

Somero
Paimlo
Koski TL
MarttTla
Tarvasjoki
Poytya
Sauvo
Muut yhteisöt

100€
yksikot, kpl
170,1
119
65,2
56,3
43,5
45,9
10
10
520

Lieto
Turku
jäsenmaksutulot yhteensä 2013
MTK-säãtiUn apuraha
Ostopalvelut (Active wetlands)
Kaytetään vuosina 2009-2011 kayttamätta jaäneitä
jäsenmaksutuloja
Tuot yhteensä vuonna 2013

I
€
jäsenmaksu
17010
11900
6520
5630
4350
4590
1000
1000
52000
200
1500
83700€
2400
10 165

3 COO
69 265 €
vuodessa

Menot2Ol3
Toimintamenot
Palkat
sivukulut
Puhelinkulut (12 kk)
Liikkuva laajakaista
tilavuokra
•
Matkakulut
Kopiointi, tulostus ja painatus
Postituskulut
Nettisivujen palvelintila ja postilaatikko
Atk-ohjelmat
Toimistotarvikkeet
Kirjanpito ja tihntarkastus
Pankin kulut
Kokous- ja neuvottelukulut
Toimintakulut yhteensä
Maatatouden eritystukineuvoja
Kosteikkoretket, tupaillat
Tilaisuudet, koulutus ja tyôpajat
Päätettyjen hankkeiden omarahoitusosuuksia
RAVITA-hankkeen omarahoitusosuus

€

kic

2892
1012
40
30
50

3
3
9
12
10

8 676
3 037
360
360
500
600
500
100
380
100
400
900
200
500
16 613
5 000
2 400
1 000

19 567
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Paimionjoki tutuksi -hankkeen omarahoitusosuus
Active wetlands hankkeen tyot
Muut hankkeet, varaus

11 520
10 165
3 000

69 265€

M.nót213 enéä
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