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Paikalla:

Aimo Suikkanen, Kosken TI kunta
Juhani Tynjälä, Marttilan kunta
Matti Tilkanen, Pöytyan kunta
Rauno Berg, Paimion kaupunki
Mikko Tegel, Fortum Power & Heat Oy
Totti Nuoritabo, MTK-Somero ry
Ensi Kubta, Maataloustuottajain Tarvasjoen yhdistys ry
Arto Aalto, Someron vesiensuojeluyhdistys ry
Matti Yrjövuori, Paimionselän kalastusalue
Timo Klemelä, hallituksen jäsen, Someron kaupunki
Hannu Taimen, hablituksen jasen, Paimion kaupunki
Päivi Joki-Heiskala, toiminnanjohtaja, hallituksen sihteeri
Terhi Sundman, kutsuttuna asiantuntijana

1. Kokouksen avaus.
Ehdotus: Yhdistyksen puheenjohtaja Aimo Suikkanen avaa kokouksen.
Yhdistyksen puheenjohtaja Aimo Suikkanen avasi kokouksen kb 14.OOja totesi Iäsnäolijat.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi poytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa.
Asia: Sääntöjen mukaan: “Yhdistyksen kokouksessa jäsenebbä on yksi ääni kutakin perusmaksuyksikkoa

kohden. Kukaan ei kuitenkaan saa kokouksessa äänestää suuremmalba äänimäärälbä kuin yhdebbä

viidesosabba (1/5) kokouksessa edustettuna olevasta yhteenlasketusta äänimäärästä.

Kannattavabba jäsenellä on kokouksessa bäsnäobo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen paätökseksi

tubee, eblei säännöissä ole toisin määrätty, se miebipide, Iota on kannattanut yli puobet annetuista

äänistä. Aänestykset ratkaistaan yksinkertaisebla äänten enemmistölbä. Aänten mennessä tasan ratkaisee

kokouksen puheenjohtajan ääni, vaabeissa kuitenkin arpa.”

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rauno Berg, sihteeriksi Päivi Joki-Heiskala sekä

poytakirjantarkastajiksi Matti Tilkanen ja Totti Nuoritabo.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja paätösvaltaisuus.
Asia: Sääntöjen mukaan: “Kokous on kutsuttava koolbe aikaisintaan 4 viikkoa ja viimeistään 2 viikkoa ennen

kokousta sahkopostitse Iähetettävibbä kutsuilba.”
Päätös: Kokous todettiin baibbiseksi ja paatosvabtaiseksi.

4. Hyväksvtaän kokouksen työjärjestys.
Ehdotus: Esitysbista hyväksytäan työjärjestykseksi.

Päätös: Esitysbista hyväksyttiin työjärjestykseksi.



5. Esitetään tillnpaatos, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
Asia: Yhdistyksen rahastonhoitaja Päivi Joki-Heiskala esittelee tilinpaätoksen sekä vuosikertomuksen
vuodelta 2011. Kokouksen puheenjohtaja lukee tilintarkastajien lausunnon.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Yhdistyksen rahastonhoitaja Päivi Joki-Heiskala esitteli tilinpaatoksen sekä vuosikertomuksen
vuodefta 2011 (Iiitteessä 1). Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastajien lausunnon. Merkittiin
tiedoksi.

6. Päätetään tilinpäatöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
Esitys: Vahvistetaan tilinpaatos sekä päätetään vastuuvapauden myöntamisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.
Päätös: Vahvistettiin tilinpaatos vuodelta 2011 sekä päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Toiminnanjohtaja Päivi Joki-Heiskala kertoi meneillään olevien hankkeiden tilanteesta:
yhdistyksen Leader-hanke “VirkistOytymaan Paimionjoelle” odottaa päätöstä ELY-keskuksen, EAKR
hanke “RA VI TA - Lannan jajätevesien ravinteet kiertoon”, jossa Someron kaupunki on hakijana ja
yhdistys maksaa omarahoitusosuuden, odottaa Varsinais-Suomen maakuntahallituksen päätöstä
huhtikuun lopulla. RAVITA- hankkeeseen mahdollisesti vetäjäksi tuleva Terhi Sundman esitteli itsensä.
Painion takaisinvirta usta rkastelut odottavat ELY-keksuksen Pitkäjä rvestä puuttuvia syvyyden
ka iku Iuotauksia, jotka on suunniteltu tehtäviksi toukokuussa 2012. “Paimionjoen jokiosuuden
kalataloudellisen jarjestäytymisen edistäminen” -han ke odottaa paätöstä Va rsinais-Suomen ELY
keskuksesta. On mahdollista, että yhdistys pääsee osallistumaan MTT:n koordinoimaan “Active
wetlands”- hankkeeseen perustamalla esimerkkikosteikkoja Paimionjoen alueelle.

Mikko Tegel Fortum Power and Heat Oy:sta kertoi, että kaikki Fortumin Paimionjoessa olevat voimalat
(Asakala, Juntola ja Juva) on myyty kokonaisuudessaan Koskienergia Oy:lle, omistusoikeus siirtyi
30.3.2012. Tieto otettlin vastaan hämmentyneinä, koska Fortumilla ei ole tämän jälkeen enää mitään
kontaktipintaa Paimionjokeen.

8. Kokouksen paättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kb 14.40.

Somerolla 10.4.2012

PvUoki-H1aIa

puheenjohtaja , sihteeri

Matti Tilkanen Totti Nuoritalo

‘poytäkirja nta rkastaja pöytä kirja nta rkastaja



Lute 1: Toimintakertomus 1.1.2011—31.12.2011

YLEISTA

Paimionjoki-yhdistyksen tavoitteena on, että Paimionjoki on ekologisesti terve ja sen virkistyskäyttöarvo on
korkea. Yhdistys edistää vedeniaadun parantamiseen ja virkistyskäyttömahdollisuuksien kehittämiseen
tähtääviä toimia Paimionjoen valuma-aiueelia etupaässa hanketoiminnan kautta. Yhdistyksen tavoitteena
on koota valuma-alueen kunnatja muut yhteisöt yhteiseen työhön vesistön hyvaksi. Tämä toimikauden
aikana yhdistyksen toiminta organisoitui. Toimikauden aikana myös määriteitiin tavoitteet toiminnalie ja
kirjattiin ylos toimintatavat, jolila tavoitteet pyritaän saavuttamaa n.

HAL LITU S

Hallituksen jäsenet vuonna 2011

Puheenjohtaja Aimo Suikkanen (varalia Jouko Sinkko)
Varapuheenjohtaja Juhani Tynjälä (varaila Heini Luoma)
Sihteeri Päivi Joki-Heiskala (haliituksen ulkopuolinen)

Hallituksen muita jäseniä olivat Timo Klemeiä (varaila Jouni Elo), Hannu Taimen (varaila Timo Virta), Matti
Tilkanen (varaila Rauno Merta), Minna Hailanheimo (varalla Pentti Kemppi), Matti Yrjövuori (varaila Esko
Lehtonen), Erik Haggrén (varalia Arto Aaito), Ensi Kuita (varalia Tomi Saarnivaara), Totti Nuoritalo (varaila
Juha Jokiniemi), ja Jouko HUgmander (varaila Sami Suikkanen).

Taloudenhoitajana ja sihteerinä toimi haiiituksen ulkopuolinen toiminnanjohtaja Päivi Joki-Heiskaia. Tiiejä
hoiti tilitoimisto Merja Oras Somerolta.

Varsinaiset tiHntrkastajat olivat Aulis Kankare ja Pekka Vauro!a ja varatilintarkastaiat Eija Aaitonen ja
Markku Romu.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JASENISTO

Kokou kset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettlin 24.5.2011 ja syyskokous 14.11.2011
Somerolla. Hallitus kokoontul toimikauden aikana neljä kertaa: 27.1., 29.4., 24.5. ja 28.9.2011.

Yhdistyksen jäsenet

Toimikauden lopussa yhdistyksessä oil 18 jäsentä ja 2 kannatusjäsentä.

TALOUS

Toimintaa on rahoitettu jäsenmaksutuioiila ja hankkeiden kautta. Jäsenmaksut on kerätty kunniita

koimessa ja mulita jäseniitä yhdessä erässä. Toimintaa on järjestetty syyskyyn ioppuun asti Varsinais

Suomen iliton myöntämän EU:n Euroopan aiuekehitysrahastosta (EAKR) osarahoitusta saaneen hankkeen

turvin (Paimionjoen vesistön kunnostaminen Jo virkistyskäytön kehittämien) ja 1.10.2011 aikaen iisäksi

Marttiian kunnan hailinnoiman maakunnan kehittämisrahaa saaneen Paimionjoen jätevesihankkeen avuiia.

Yhdistys on maksanut näiden hankkeiden omarahoitusosuudet. Yhdistykselie myönnettiin tammikuussa

2011 MTK-säätiön apuraha (5000 €) vuosien 2011 - 2012 aikana järjestettäviä kosteikkoretkiä, tupaiitoja ja

seminaaria varten.

Tiiinpäätös osoitti voittoa 16 821,48 €.



TOIMINTA

Paimionjoen vesistön kunnostaminen ja virkistyskãyton kehittäminen hanke

Hankkeen koordinaattorina toimi Päivi Joki-Heiskaia ja se päättyi 30.9.2011. Tämän Varsinais-Suomen
Ilitoita EAKR-osarahoitusta saaneen hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset väIiiIä 1.1.-30.9.2011
olivat 38 751,20 € ja koko hankkeen ajaita (1.7.2010-30.9.2011) 55 429,85 €. Yhdistys maksoi hankkeen

omarahoitusta yhteensä 14 127,20 € Someron kaupungille. Hankkeen avulla käynnistettiin Paimionjoki
yhdistyksen työ vesistön hoita miseksi ja työstettiin teema ryhmätyöskentelyn avuila yhdistyksen
toimenpideohjeima, Paimionjoki paremmaksi - toimintaohjeimaa 2011- 2015, joka valmistui kesäkuussa

2011. Teemaryhmatyoskentely (maataious-, jatevesi-, vesistökunnostus- ja virkistyskayttoteemaryhmat) oil

aktiivista ja siihen osaiiistui yhteensä noin 50 henkiiöä. Hankkeen avuila mm. järjestettiin retki

Vantaanjoeiie Vantaanjoen ja Heisingin seudun vesiensuojeiuyhdistyksen vieraaksi 9.6.2011, Paimionjoki

seminaari 15.6.2011 Paimion kaupungintaloila ja Saannosteiytyopaja yhdessa SYKE:n Gisbioom —hankkeen

kanssa Someroila 22.9. Hankkeen loppuseminaari järjestettiin retkeillen Askalan voimaiaan ja

perinneketoihin tutustuen 28.9.2011.

Paimionjoen jätevesihanke

Varsinais-Suomen iliton maakunnankehittämisrahoista haettiin rahaa vuosina 2011-2014 toteutettavalie

hakkeeile. Hanke sai ensi alkuun päatoksen vain 30.4.2012 asti kestävälie toiminnaile ja 20 000 €:n

kokonaiskustannuksille. Hanketta haiiinnoi Marttiian kunta ja yhdistys maksoi omarahoitusosuuden (30 %).
Hankeen koordinaattorina toimi Anna Tuominen. Toimipiste oil Someron kaupungin taioiia ja hanke

keskittyi tässä hankkeen aikuvaiheessa etupäässä Someron haja-asutusaiueen jätevesiasioiden

kehittämiseen.

Luonnonmukainen vesistörakentaminen Paimionjoen vesistöaiueella hanke

MTK-säätiöitä haettiin apurahaa väiiiiä 1.9.2011-31.12.2012 toteutettavaiie hankkeeiie. Apurahaa saatiin

vain kosteikkoretkien, seminaarin ja tupaiitojen järjestämiseen 5000 € eikä sitä saa käyttää

palkkakustannuksiin. Apurahaila järjestettiin kosteikkoretki 10.10. Sauvon ja Perttelin Inkereen kosteikoiiie

yhteistyössä WWF:n, Järki-hankkeen ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Retkeiie osaiiistui 25

henkeä. Apurahan saa iaskuttaa vasta hankkeen iopuksi toteutuneiden kustannusten perusteeiia.

Kysely Paimionjoen vesistön tilasta ja virkistyskäytöstä

Paimionjoki-yhdistys osaiiistui Paimionjoki-kyseiyyn, joka kuuiuu Paimionjoen säännösteiyn

kehittämishankkeeseen, postittamalia kyselyt, taiientamaiia kyseiyn tuiokset ja vastaamaiia tulosten

raportoinnista yhdessä SYKE:n tutkijoiden kanssa.

Kyseiyssä tuhanneiie Paimionjoen vesistön aiueen rantakiinteistön omistajaiie iähetettiin marraskuun

a I ussa kyseiy Pa imionjoen vesistön virkistyskäytöstä. Tutkimuksen kohdejoukkoon kuui uivat kaikki

Paimionjoen vesistöön rajoittuvat kiinteistöt, joissa asuinrakennus tai peito sijaitsi taajama-aiueen

uikopuoieiia enintään 500 metrin päässä vesistöstä. Väestörekisterikeskus oil valinnut aiueeiia kiinteistön

omistavien sekä vakituisesti asuvien joukosta satunnaisotannaiia 1000 yii 18-vuotiasta henkiiöä.

Kyseiyn tarkoituksena oil seivittää, miten Paimionjoen vesistön aiueeiia asuvatja mökkeiievät henkiiOt

käyttävät vesistöä ja mitä mieitä he ovat vesistön tiiasta. Kyseiyn toteuttivat Paimionjoki-yhdistys ry ja

Suomen ymparistokeskus (SYKE) ja se oil osa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vetämää VELHO-hanketta

(Vesien- ja iuonnonhoidon aiueeiiinen ja paikaiiinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöaiueiiia).

Vastausprosentti oil 34 % ja raportti on taiiennettu yhdistyksen kotisivuiiie (www.paimionjoki.fi).

Tilakohtainen neuvonta

iimaista tiiakohtaista maataiouden erityisymparistotukineuvontaa järjestettiin yhteistyossä Aurajokisäätiön



kanssa Ioka-marraskuussa 2011. Kohdealueina olivat Paimionjoen ja Aurajoen valuma-alueet. Neuvojana
toimi Irma Kemppainen. Yhdistys maksoi yhden kuukauden kulut. Paimionjoen alueelle tehtiin yhteensä 19
su u n nite I maa.

Muut toiminta

Toteutettiin Paimionjoen kalateiden esiselvitys toukokuussa 2011 osana Varsinais-Suomen ELY-keskuksen
vuonna 2011 aloittamaa Paimionjoen kalataloudellista kunnostustarveselvitystä.

Osallistuttlin osarahoituksella Helsingin yliopiston sulkasääskitutkimukseen Painiolla ja Pitkäjärvellä.

Toiminnanjohtaja Päivi Joki-Heiskala työskenteli yhdistyksen osa-aikaisesti palkkaamana (82 % työajasta)
Someron Nuppulinnan toimitilassa (Vanha Härkätie 5, Somero) 1.10-31.12.2011. tehtävänään mm. uusien
hankkeiden valmistelu, EAKR-hankkeen loppuraportointi, taloudenhoito ja yhdistyksen muun toiminnan
pyörittaminen. Toiminnanjohtaja toimi myös Paimionjoki-kyselyn aineistoa diplomityossaan käyttävän
Sonja Ignatiuksen ohjausryhmassa SYKE:ssä, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Jaatilanjoen ja Tarvasjoen
kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelutyön ohjausryhmassa, Someron kaupungin
Yhteiset jätevedet- hankkeen tukiryhmässä sekã Aurajoki-Paimionjoki vesistöalueryhmassa.
Toiminnanjohtaja on tehnyt yhteistyöta TEHO+:n, WWF:n, Järki-hankkeen ja VELHO-hankkeen kanssa
Paimionjoen vesistön.

Yhdistyksessä työskenteli 1.10-31.12.2011 ilmaisena harjoittelijana Livian ympäristoalan aikuisopiskelija
Elina Tuomarila tehtävänään edistää virkistyskayttoa edistäviä toimia Paimionjoen alueella ja valmistella
Leader-rahoitteista virkistyskäytön kehittämiseen tähtäävää hankesuunnitelmaa. Virkistyskayttohankkeen
hankehakemuksen valmistelun edistämiseksi järjestettiin kokoukset 24.11. Tarvasjoella ja 12.12. Marttilan
nuorisoseurantalolla Ollilassa.

Koneensäätiötä haettiin apurahaa jatkuvatoimisiin vedenlaaturnittareihin ja Varsinais-Suomen
kulttuurirahastosta kiertävän valokuvanäyttelyn toteuttamiseen. Kummastakin tuli kielteiset päätökset.

TIE DOTTAM IN EN

Logo

Yhdistyksen nettisivuja varten tehty kuvio valittiin yhdistyksen Iogoksi.

•Poimkoki

Ulkoinen tiedottaminen

EAKR-hankkeen avulla teetettyjä Paimionjoki-yhdistys ry:n kotisivuja www.paimionjoki.fi pyrittiin pitamään

ajan tasalla. Hankkeen ohjausryhmän ja teemaryhmien tiedotuksessa käytettiin apuna sahkopostia ja

kotisivuja. Yhdistyksen näkyvyyttä pyrittiin tehostamaan koko toiminta-alueen Iehdistön avulla Iähettämällä

Iehd istötiedotteita.

Sisäinen tiedottaminen

Hallituksen tiedottamisessa käytettiin sahköpostia. Myös kevät- ja syyskokouksen kutsut esityslistoineen

Iähetettiin sähköpostitse.


