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Paikalla varsinaisten jäsenten kevätkokousedustajat:
Someron kaupunki (Timo Klemelä)
Kosken TI kunta (Aimo Suikkanen)
Marttilan kunta (Karri Rannikko)
Tarvasjoen kunta (Simo Tapani)
Pöytyan kunta (MattiTilkanen)
Paimion kaupunki (Rauno Berg)
Sauvon kunta (Teuvo Möttö)
MTK-Somero ry (Totti Nuoritalo)
Maataloustuottajain Tarvasjoen yhdistys ry (Ensi Kulta)
Someron vesiensuojeluyhdistys ry (Arto Aalto)
Painion hoitoyhdistys ry (Johannes Gullichsen)
Paimionselän kalastusalue (Matti Yrjövuori)
Hall itu ksen jäsenet, jotka eivät ole kevätkokousedustajia:
Jouko Högmander (Sauvon kunta)
Hannu Taimen (Paimion kaupunki)
Juhani Tynjälä (Marttilan kunta)
sihteeri Päivi Joki-Heiskala
Lisäksi:
Elina Tuomarila, Paimionjoki- yhdistys
Sanna Söderlund, RAVITA-hanke
Anne Himberg, Sauvon kunta
Projektikoordinaattori Elina Tuomarila kertoi keväällä 2013 alkavasta Paimionjoki-yhdistyksen “Paimionjoki
tutuksi”-hankkeesta (Leader) ja Sanna Söderlund “RAVITA- lannan ja jätevesien ravinteet kiertoon”
hankkeen (EAKR) ravinnepörssistä.
1. Kokouksen avaus.
Yhdistyksen puheenjohtaja Aimo Suikkanen avasi kokouksen kb 14.10.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
aäntenlaskijaa.
Asia: Sääntöjen mukaan: “Yhdistyksen kokouksessa jäsenellä on yksi ãäni kutakin perusmaksuyksikkoä
kohden. Kukaan ei kuitenkaan saa kokouksessa äänestäã suuremmalba äänimäärällä kuin yhdellä
viidesosabla (1/5) kokouksessa ed ustettuna olevasta yhteenlasketusta äänimãärästä.
Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa Iäsnäobo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päatOkseksi
tulee, elbei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, iota on kannattanut yli puobet annetuista
äänistä. Aänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Aänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni, vaabeissa kuitenkin arpa.”

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Möttö ja sihteeriksi Päivi
Joki-Heiskala. Pöytäkirjan
tarkastajiksi valittiin Hannu Taimen ja Matti Tilkanen.
3. Todetaan kokouksen Iaillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asia: Säãntöjen mukaan: “Kokous on kutsuttava koolle aikaisintaan 4 viikkoa ja viimeistään
2 viikkoa ennen
kokousta sahkopostitse Iähetettävillä kutsuilla.”
Päãtös: Kokous todettiin Iailliseksi ja paatösvaltaiseksi.
4. Hyvaksytään kokouksen työjärjestys.

Ehdotus: Esityslista hyväksytääri tyojarjestykseksi.
Päätös: Kohtaan 7 lisättiin “Muut asiat” ja siinä käsitellään säannöstelyn aiheuttamia ongelmia
keväällä
2013. Esityslista hyväksyttiin tyäjarjestykseksi.
5. Esitetään tilinpäätos, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.

Asia: Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja esittelee tilinpäatoksen (lute 2) ja sihteeri esittelee
vuosikertomuksen vuodelta 2012 (liitteessä 1). Kokouksen puheenjohtaja lukee tilintarkastajien
lausunnon (lute 2).
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Hallituksen puheenjohtaja Aimo Suikkanen esitteli tilinpaätoksen ja sihteeri Päivi Joki-Heiskal
a
vuosikertomuksen vuodelta 2012. Kokouksen puheenjohtaja Teuvo Möttö luki tilintarkastajien
lausunnon.
6. Päätetään tilinpaätoksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille
vastuuvelvollisille
Esitys: Vahvistetaan tilinpaatos sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisesta hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.
Päätös: Vahvistettiin tilinpaatos sekä paätettiin vastuuvapauden myöntämisestä hallitukseHe ja muille
vastu uvelvol lisil le.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä muut asiat
Säännöstely ei ole toiminut paikallisten asukkaiden kannalta toivotulla tavalla yläjuoksun järviketjulla ja
Hovirinnankosken alapuolella keväallä 2013. Painio meni liian syvaän kevatkuoppaan, koska kevääntulo
pitkittyi. Jäät ovat maanneet laajoilla ranta-alueilla ja vesi on ollut todella alhaalla. Lisäksi Painioon pain
tapahtuva takaisinvirtaus on ollut erittäin suurta sulamisen alettua. Hovirinnankosken alapuolella on
myös kärsitty aihaisesta vedenpinnasta, koska Hovirinnankosken pato on ollut kiinni vähäisen
vesimäärän vuoksi. Ilmoille heitettiin ajatus, että säännöstelijä lienee liian kaukana, jotta Paimionjoen
ylaosan säannostelya saataisiin toimimaan tyydyttävasti.
8. Kokoukseri paattäminen

Puheenjohtaja päätti kokokusen kb 15.15.
Somerolla 23.4.2013
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Llltteet:
Lute 1. Toimintakertomus 2012.
Lute 2. Tilintarkastajien lausunto sekä tuloslaskelma ja tase 2012 (erillisena
sähkopostin Iiitteenä).
Lute 1.
Toimintakertomus 1.1.2012—31.12.2012
Paimionjoki-yhdistys ry
Vanha Härkätie 5
31400 Somero
www.paimionjoki.fi
YLE ISTA
Paimionjoki-yhdistyksen tavoitteena on, että Paimionjoki on ekologisesti terve ja sen virkistyskäyt
töarvo on
korkea. Yhdistys edistää vedenlaadun parantamiseen ja virkistyskayttomahdollisuuksien kehittämisee
n
tähtääviä toimia Paimionjoen valuma-alueella etupäassa hanketoiminnan kautta. Yhdistyksen
tavoitteena
on koota valuma-alueen kunnat ja muut yhteisöt yhteiseen työhön vesistön hyvaksi. Tämän
toimikauden
aikana saatiin käynnistettyä kaksi toimintasuunnitelmaa toteuttavaa, hoitoon ja kunnostukseen
sekä
virkistyskäyttöön Iiittyvää hanketta.
HALL(TUS
Hallituksen jäsenet vuonna 2012
Puheenjohtaja Aimo Suikkanen (varalla Jouko Sinkko)
Varapuheenjohtaja Juhani Tynjäla (varalla Heini Luoma)
Sihteeri Päivi Joki-Heiskala (hallituksen ulkopuolinen)
Hallituksen muita jäseniä olivat Timo Klemelä (varalla Jouni Elo), Hannu Taimen (varalla Timo Virta), Matti
Tilkanen (varalla Rauno Merta), Minna Hallanheimo (varalla Pentti Kemppi), Matti Yrjövuori (varaila Esko
Lehtonen), Erik Haggrén syyskuuhun asti (varalla Arto Aalto) syyskuusta alkaen Arto Aalto (varalla Erik
Haggreri), Ensi Kulta (varalla Tomi Saarnivaara), Totti Nuoritalo (varalla Juha Jokiniemi), ja Jouko
Hogmander (Sauvo).
Taloudenhoitajana ja sihteerinä toimi hallituksen ulkopuolinen toiminnanjohtaja Päivi Joki-Heiskala. Tilejä
ho[ti Tilitoimisto Merja Oras Somerolta.
Varsinaisina tilintarkastajina toimivat Aulis Kankare ja Pekka Vaurola ja varatilintarkastajina Eija Aaltonen ja
Markku Romu.
YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JASENISTO
Kokou kset
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettuin 4.4.2012 Somerolla ja syyskokous 28.11.2012 Koski
TL:ssä. Hallitus kokoontul toimikauden aikana 6 kertaa: 26.1., 6.3., 4.4., 12.6., 10.9. ja 14.11.2012.
Yhciistyksen jäsenet
Toimikauden alussa yhdistyksessä oil 18 jäsentä ja lopussa 17 jäsentä ja 2 kannatusjäsentä. Fortum Heat &
Power erosi jäsenyydestä keväällä 2012, koska se myi kaikki Paimionjoen voimalansa Koskienergia Oy:IIe.

TALOUS
Vuonna 2012 on ollut runsaasti rahoitettavaa toimintaa: Leacier-osara
hoitteinen Virkistäytymään
Paimionjoelle —hankkeen ( 1.8.-31.12.2012) kaikki kulut (arvio 33 333
€ vuodelle 2012, maksatus vasta
tekeillä) Paimionjoki-yhdistys on maksanut ensin itse. Kustannuksis saadaa
ta
n maksatuksessa takaisin 80 %
vuoden 2013 lopulla. RAVITA-hanke, jota on koordinoitu Someron kaupun
gin kautta, on toimintaohjelmaa
toteuttava hanke, josta Paimionjoki-yhdistys on maksanut omarahoitusos
uuden Someron kaupungille
(8275 €, 30 % hankkeen kuluista).
Toimintaa on rahoitettu jäsenmaksutuloilla, hankkeiden kautta sekä myym
ällä tutkimustyötä WWF:lIe
Active wetlands hankkeessa. iäsenmaksut on kerätty kunnilta kolmessa
ja muilta jäseniltä yhdessa erässä.
Tilinpäätös osoitti voittoa 9 517,95 €.

TOIMINTA
Teemaryhmät
Jätevesi-,
virkistyskäyttöja
maatalousteemaryhmien
kokoukset
pidettiin
Vesistokunnostusteemaryhmän kokous pidettiin 10.9.2012 Someron kaupungintalo
lla.
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Seminaarit, koulutukset ja muut tilaisuudet
“Lantamarkkinat ja ravinteiden kestävä käyttö Paimionjoelle työpaja” järjestettiin 19.1.2
012 Kosken TI
Osuuspankin auditoriossa yhteistyössä SYKE:n ja TEHO+- hankkeen kanssa. Tarkoituksen
a cli etsiä ratkaisuja
Iannan hyötykäytön kipukohtiin.
“Erityistuista hyotya omalle tilalle asiaa kosteikoista, perinnemaisemista ja vesiensuojelu
sta” koulutus
järjestettiin yhteistyössä MTK-Varsinais-Suomen Tarmokas-hankkeen, TEHO+:n ja WWF:
n kanssa 20.3.2012
Kosken TI Osuuspankin auditoriossa.
-

Työpaja kustannustehokkaiden toimenpiteiden toteutettavuudesta Paimionjoella eli KUTOVA-maIlin
jalkauttamista Paimionjoelle työstänyt työpaja pidettiin Someron kaupungintalolla 14.11.2012 yhteist
yössä
SYKE:n Gisblcom hankkeen ja VELHO-hankkeen kanssa.
“Mitä nyt Paimionjoki”-seminaari järjestettiin 28.11.2012 Kosken TI Osuuspankin auditoriossa yhteistyössä
Virkistäytymään PaimonjoelIe ja RAVITA-hankkeen kanssa. Tilaisuuteen osallistul 70 henkeä.
Esite
“Missä joki virtaa Iöytöretkellä Paimionjoella” -esite tehtiin Virkistäytymään Paimionjoelle -hankkeen
ideoimana ja yhdistyksen kustantamana. Esitteen Paimionjoelta otetut valokuvat tilattiin valokuvataiteilija
Ritva Kovalaiselta ja tekstit pyydettiin muutamilta alueen asukkailta. Esitteestä otettiin 600 kpl:een painos,
jota jaettiin sidosryhmille ja kuntiin.
-

Paimionjoen jätevesihanke
Varsinais-Suon-ien Iliton maakunnankehittämisrahoi
sta haettiin vuonna 2011 rahaa vuosina 2011-2
014
toteutettavalle hakkeelle. Hanke sai aluksi päätöksen
vain 30.4.2012 asti kestävälle toiminnalle ja 20 000
€:n kokonaiskustannuksille. Hanketta on hallinnoinut
Marttilan kunta ja Paimionjoki-yhdistys on maksanut
omarahoitusosuuden (30 %). Hankkeen toiminta jatkui
tammikuun Ioppuun asti. Tämä yritettiin saada
jatkohankkeelle rahaa. Näin ei kuitenkaan käynyt. Uudes
ta hankkeesta (RAVITA) jouduttlin jättämään pois
kaikki muu jätevesiasia paitsi kuivakaymalaöiden käytön
edistäminen.
Hankeen koordinaattorina toimi Anna Tuominen.
Toimipiste cli Someron kaupungin talofla ja hanke
keskittyi etupäässa Someron haja-asutusalueen jäteves
iasioiden kehittämiseen.
Virkistäytymäan Paimionjoelle - hanke
“Virkistäytymään Paimionjoelle” -kehittämishanke (1.6.20
12 31.1.2013) cli Paimionjoki-yhdistyksen
hakema ja koordinoima Leader-osarahoitteinen hanke,
joka pohjautuu Paimicnjoki-yhdistyksen
toimenpidechjelmaan 2011 —2015. Hanke sai rahoitusta
Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry:n ja
Varsin Hyvä ry:n kautta. Hankkeen hyvaksytyt kokonaiskus
tannukset ovat enintään 33333,00 € ja yksityisen
rahoituksen osuus, joka lopulta jäa yhdistyksen kustannettava
ksi, on tästä 20 % eli enintään 6666,60 €.
Hankkeessa työskenteli projektikoordinaattorina Elina Tuoma
rila (1.8.12. 31.1.13) ja luontoasiantuntijana
Janne Kumpulainen (9.- 22.7. ja 6.8. 18.9.12). Hankkeessa
toteutettujen toimenpiteiden painopistealueina
olivat Somero, Koski TI, Marttila, Pöytyä, Tarvasjoki, Paimio
ja Sauvo. Hankkeen tavoitteena cli Iöytää ja
luoda Paimionjoen alueen en toimijoista koostuva yhteistyöverk
ostc virkistyskäytön kehittämistä varten ja
järjestää tätä varten virkistyskäytön kehittämiseen sitcuttavia
yleisötilaisuuksia. Tavoitteena cli edelleen
Ioytäa virkistyskäyttöön ja retkeilyyn soveltuvia aluelta ja paikko
ja Paimionjoen vesistöalueelta sekä alustaa
virkistyskäyttöön ja retkeilyyn soveltuvien ranta-alueiden ja paikko
jen kunnostus- ja hcitcsuunnitelmia.
—

—

—

RAVITA- lannan ja jätevesien ravinteet kiertoon
Varsinajs-Sucmen Iiitolta EAKR-rahoitusta saavaa RAVITA-hank
ketta (1.5.2012-31.12.2013,
kokonaiskustannukset 125 700 €) koordinoi Someron kaupunki
ja Paimicnjcki-yhdistys maksaa hankkeen
omarahoitusosuuden (30 %). Hankkeen arvioldut kustannukset
vuodelle 2012 olivat 60485 €, josta varattiin
Paimicnjoki-yhdistyksen maksettavaksi 30 % eli 18 146 €. Ravita
-hanke ei kuitenkaan toteutunut vuonna
2012 suunnitelman mukaisesti, vaan kuluja siirtyi vuodelle 2013.
Vuoden 2012 kokonaiskustannukset clivat
27 585,81 €, joista yhdistyksen osuus cli 8275,74 €. Hankkeessa aloitti
16.7.2012 täyspäiväisenä
projektikocrdinaattorina Sanna Söderlund.
Hankkeessa pyritään Paimionjoen alueen (Someron, Kosken TI, Marttil
an, Tarvasjoen, Pöytyän, Paimion ja
Sauvon) lannan ja jätevesilietteiden ravinteiden kierron parantamiseen
kestävällä tavalla. Lannan
ravinteiden kiertämiseen liittyviä logistisia ongelmia pyritään poistamaan perusta
malla paikallisia
internetpchjaisia “Iantapörssejä”, joiden kehittämisessä kaytetään hyväksi kasvin
viljelytilcjen, eläintilojen
ja lannanlevitysurakoitsijoiden uudenlaista verkostoitumista. Hankkeessa pyritää
n myös Iisäämään kuiva-ja
vähävetisiä käymälöitä niiIIä alueilla, joilla keskitetyt järjestelmät eivät ole toteutuskelpo
isia ratkaisuja.
Tavoitteena on myös Iisätä lannan kestävään käyttöön ja kuivakäymäloihin liittyvä
ä csaamista ja muuttaa
pcsitiivisemmaksi asenteita näitä kohtaan. Prcjektikoordinaattori pyrkii ihmisiä kohtaa
malla
(puhelinhaastattelut, kyläillat, tilaisuudet, koulutukset, seminaarit) saamaan aikaan verkos
toitumista ja
ihmisten välistä yhteistyötä. Lantapörssisivusto teetetään ostopalveluna alan asiantuntijalla
kuten myos
logistiikan parantamiseen mahdollisesti tarvittavat muut ratkaisut, joiden mucto ja tarve tulevat
selviämään vasta hankkeen kuluessa.

Luonnonmukainen vesistörakentaminen Paimionjoen
vesistöalueella- hanke
MTK-säätiöltä vuonria 2011 myönnetyllä apurahalla järjeste
ttiin vuonna 2012 kaksi kosteikkoretkeä sekä
kaksi neuvontatilaisuutta maanviljelijöille (Somerolla
ja Tarvasjoella) sen jälkeen kun Luonnon
monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelma raportt
i oh valmistunut Jaatilanjoelle ja Taravasjoelle.
Yhteistyössä Aurajokisäätiön kanssa 14.6.2012 toteutettu
kosteikkoretki suuntautui katsomaan
vesiensuojelukosteikkoja Liedossa ja Kaarinassa sekä Turun
AMK:n ylläpitämaa Active Wetlands —hankkeen
pilottikohdetta Nautelan kartanon mailla. Retkehle osahhi
stui 24 henke. Toinen retki tehtiin 25.10.2012
yhteistyössa RAVITA-ha nkkeen kanssa katsomaan maatal
ouden vesiensuojelukosteikkoja ja
eroosiolaattapeftoa Tammelassa sekä mahdollisimman suljetu
n ravinnekierron tihaa Loimaalla. Retkehle
osahlistul 21 henkeä.
Active wetlands -hanke
Paimionjoki-yhdistys osahhistui Interreg-rahoitteiseen ka
nsa invähiseen Active wetlands —hankkeeseen, jota
MU koordinol, WWF:n kanssa solmimansa ostopalveluso
pimuksen kautta. Paimionjoki-yhdistys myi työtä
yhteensä 30 500 €:hla WWF:hIe ajalla 1.6.2012-31.3.2013. Paimio
njoki-yhdistyksen toiminnanjohtajan
tehtävänä oh kesällä 2012 etsiä Paimionjoen alueelta 3 mielui
ten eläintilaa, joiden ojiin rakennettiin
hiukoista fosforia ferrisulfaatin (Ferix-3) avulla saostavat
annostehijat yhteistyössä MTT:n kanssa. Ojien
vedenlaatua tarkkailtiin kemiallisin tutkimuksin ennen ja jälkeen
laitteiden rakentamisen syksyhlä 2012.
Paimionjoki-yhdistyksen tehtävänä oh haastatella tilojen omista
jia ja selvittää heidän asenteitaan aktiivisiin
fosforinsaostusmenetelmiin sekä niiden rakentamiseen ja
hoitoon. Hankkeesta järjestettiin yhteistyössä
WWF:n ja MTT:n kanssa tiedotustilaisuus 15.10.2012 Pitkäjä
rven maa- ja kotitalousseurantalohia.
Tilakohtainen neuvonta
Ilmaista tihakohtaista maatahouden erityisympäristotukineuvontaa
järjestettiin yhteistyössä Aurajokisaatiön
kanssa 1.3.-31.5.2012 ja marras-joulukuussa (2 viikkoa). Kohdealueina
ohivat Paimionjoen ja Aurajoen
valuma-ahueet. Neuvojana toimi Irma Kemppainen. Yhdistys makso
i kahden ja puolen kuukauden kuhut.
Paimionjoen ahueehle tehtiin yhteensä noin 30 suunnitehmaa. Lisäks tilakoh
i
taista neuvontaa annettiin
kahdessa en tihaisuudessa: Somerolha 27.3.2012 kb 14 19 MTK Somer
on toimistolha ja Tarvasjoehla
28.3.2012 kb 14 19 Osuuspankin kerhohuoneella.
-

-

-

Muut toiminta
Osahhistuttiin osarahoituksehla Hehsingin yhiopiston sulkasääskitutkimukseen
Painiohha ja Pitkäjärvelhä.
Toiminnanjohtajan työt
Toiminnanjohtaja Päivi Joki-Heiskala työskenteli yhdistyksen osa-aik
aisesti pahkkaamana Someron
Nuppuhinnassa (Vanha Hãrkätie 5, Somero): 1.1.-31.3.2012 50 %
työajasta, 1.3.-31.7.2012
tuntityosopimuksehla (max 165 tuntia) ja 1.8.-31.12.2012 50 %:n työajalha
tehtävänään mm. uusien
hankkeiden valmistelu ja käynnistäminen, taboudenhoito, teemaryhmäkokoust
en, kouhutusten ja
seminaarien järjestäminen, sihteerin työt sekä yhdistyksen muun toiminnan pyörittäminen
. EIo-jouhukuussa
toiminnanjohtaja teki työtä Active wetlands -hankkeehle WWF:n kanssa tehdyn ostopa
lvehusopimuksen
mukaisesti. Toiminnanjohtaja osalhistui myos Paimionjoen kysehytutkimuksen aineist
on käsittelyyn ja
raportointiin yhdessä SYKE:n tutkijoiden kanssa sekä Aurajoki-Paimionjoki vesistoalueryhmän
toimintaan.
Toiminnanjohtaja on tehnyt yhteistyötä myös Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, SYKE:n, TEHO
+:n, WWF:n,
Järki-hankkeen ja VELHO-hankkeen tutkijoiden kanssa Paimionjoen vesistön kunnostamisty
ön
edistämiseksi.

TIE DOTTAM IN EN
Ulkoinen tiedottaminen
Paimionjoki-yhdistys ry:n kotisivuja www.paimionjoki.fi
pyrittiin pitämään ajan tasalla. Teemaryhmien ja
sidosryhmien välisessä tiedotuksessa käytettiin
apuna sahkopostia ja kotisivuja. Yhdistyksen näkyvy
yttä
pyrittiin tehostamaan koko toiminta-alueen Iehdist
ön avulla Iähettämällä Iehdistötiedotteita. Laajan
Paimionjoen vesistön kyselytutkimuksen valmistut
tua tammikuussa tiedotettiin Iehdistöä ja jaettiin kaikill
e
alueen kirjastoille omat raportit kansalaisten tutki
ttavaksi. Kosteikkoretkistä ja seminaarista tiedotettiin
maksetun Iehti-ilmoftuksen avuIa. Hankkeiden koor
dinaattorit kirjoittivat myös itse tekstejä alueen Iehtiin
ja Iehdissä julkaistiin lukuisia Paimionjoki-yhdistyksen
työstä kertovia juttua.

Sisäinen tiedottaminen
Hallituksen tiedottamisessa käytettiin sähkopostia.
Myös kevät- ja syyskokouksen kutsut esityslistoineen
Iähetettiin sähkopostitse.

TILIN- JA TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS
Paimionjoki

—

yhdistys ry:n jäsenille

Olemme tarkastaneet Paimionjoki yhdistys ry:n kirjanpidon, tilinpaatoksen, toimintakertomuksen ja
hallinnon tilikauclelta 1.1.2012 31.12.2012. Ti1inpatos sisältää taseen, tuloslaskelmanja liitetiedot.
—

-

Hallituksen vastuu

Hallitus vastaa tilinpaatoksen ja toimintakertomuksen laatimisestaja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät
tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpiiAtoksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien sännösten ja
mäträysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta
järjestamisesta.
Tilintarkastajan velvollisuudet

Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja
sen perusteella antaa lainmukainen tilintarkastuslausunto tilinpäätöksestaja toimintakertomuksesta. Hyva
tilintarkastustapa edellyttiiä. ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja
suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpaätoksessä tal toimintakertomuksessa ei
ole olennaisia virheellisyyksiaja että hallituksen jäsenet ovat toimineet yhdistyslain mukaisesti.
Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpaatoksenja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen
oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustiiu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että
tilinpaatoksessa on vaarinkaytoksesta tai virheestäjohtuva olennainen virheeLlisyys. Tarvittavia
tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myos tilinpaatoksen laadintaan ja esittämiseen liittyvaä
sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpaatoksenja toimintakertomuksen yleista esittämistapaa,
tilinpaatoksen laatimisperiaatteita sekä johdon ti1inpttoksen laadinnassa soveltamia arvioita.
Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyv4n tilintarkastustavan mukaisesti. Kasityksemme
mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteita
lausuntoamme varten.
Lausunto

Lausuntonamme esitämme, että tilinpaatös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien
oikeatja
tilinpaatoksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja mäträysten mukaisesti
n
tilinpaätokse
ja
riittävät tiedot yhdistyksen toiminnastaja taloudellisesta asemasta. Toiniintakertomuksen
tiedot ovat ristiriidattomia.
jAsenille sekä
Puollamme tilinpäatoksen vahvistamistaja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen
toimihenkilöille tarkastamaltamme tilikaudelta.
Somerolla 28. piivänä helmikuuta 2013

sKankare

Paimionj oki-yhdistys ry
Rekisterinumero 203955

TASEKIRJA

31.12.2012

\ :.)

Paimionjoki-yhdistys ry

TULOSLASKELMA
18.02.2013

Sivu:

1 (1)

EUR
01.01.2012-31.12.2012

EUR
01.01.2011-31.12.2011

20 333,34

0,00

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Kulut
Henkilöstokulut

-41 893,88

Muut kuLut

-42 675,58

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSA
Tuotto-/Kulujälima

-10 609,39
-84 569,46

-27 572,73

-38 182,12

-64 236,12

-38 182,12

-64 236,12

-38 182,12

55 080,00

55 080,00

55080,00

55080,00

-9 156,12

16897,88

-119,00

-76,40

-119,00

-76,40

-9275,12

16 821,48

2 544,07

0,00

16 249,00

0,00

VARATNHANKTNTA
Tuotot
VARAINHANKINTA YHTEENSA
:Tuotto-/KulujiJiimä
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Kulut
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
YHTEENSA
Tuotto-/Kulujääma
SATUNNAISET ERAT
Satunnaiset tuotot
Yleisavustukset
SATUNNAISET ERAT YHTEENSA
TILIKAUDENTULOS___________

0,00

9 517,95

16 821,48

9 517,95

16 821,48

-

TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA

(C) Visrna Software Oy 1991-2013

18 793,07

C:\NovajakoNova8\T1-1\kptuIosviraIlinen2.rpt

Tilftoimisto Merja Oras OMISTAJA
-

Paimionjoki-yhdistys ry

TASE VASTAAVAA
18.02.2013
Sivu:

1(1)

EUR
31.12.2011

EUR
31.12.2012

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Muut lyhytailcaiset saamiset

28 959,74

28 959,74

25,00

125,00

23 469,21

34 055,34

VAIHTUVAT VASTAAVAT ‘{HTEENSA

52 428,95

34 180,34

Tase vastaavaa yhteensa

52 428,95

34 180,34

Rahatjapankkisaamiset

(C) Visma Software Oy i991-2013

C:\Novajako\Nova8\TH\kptulosvirallinen2.rpt

Tilitoimisto Merja Oras OMISTAJA
-

Paimionjoki-yhdistys ry

TASE VASTATTAVAA
18.02.2013
Sivu:

1 (1)

EUR
31.12.2012

EUR
31.12.2011

30 525,10

13 703,62

9 517,95

16 821,48

40 043,05

30 525,10

OMA PAAOMA
Edellisten tilikausien y1ijaam1/ a1ijaam
Tilikauden ylijaam& a1ij1mä
OMA PAAOMA YHTEENSA
VIERAS PAAOMA
Lyhytaikainen vieraspaoma
Muut lyhytaikaiset velat

12 385,90

VIERAS PAAOMA YHTEENSA

-

Tase vastattavaa yhteensa

(C) Visma Software Oy 1991-2013

C:.Novajako\Nova8TH\kptuIOsviralIiflefl2JPt

12 385,90

3 655,24
3 6524

52 428,95

34 180,34

12 385,90

3 655,24

Tilitoiniisto Merja Oras OMISTAJA
-

Paimionjoki-yhdistys ry
Rekisterinumero 203955
Allekirjoitukset

Paimiossa 25.2.2013
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