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Paimionjoki-yhdistys ry sääntömääräinen syyskokous

Aika Torstai8. 12. 20l6klo9. 00

paikka Nordicium Oy, Kyröntie 27, 21800 Kyrö

Paikalla varsinaisten jäsenten syyskokousedustajat
Someron kaupunki, Sami Suikkanen
Pöytyän kunta, Markku Kaurila
Palmion kaupunki. Rauno Bers

Liedon kunta, Raija Salmi
MTK-Tarvasjoki ry. Matti Mäkitalo

Paimionselän kalastusalue. Matti Yrjövuori
Lounais-Suomen kalastusalue, Olli Ylönen

Paikalla hallituksen jäsenet, jotka eivät ole syyskokousedustajia
Timo Klemelä, Someron kaupunki
Matti Tilkanen, Pöytyän kunta

Muut paikallaolijat

seka hallituksen ulkopuolisena Anna Hurra (Paimionjoki-yhdistys, toiminnanjohtaja,
hallituksen sihteeri)

Elina Tuomarila, Paimionjoki-yhdistys, projektikoordinaattori

l Kokouksen avaus

Päätös: Yhdistyksen puheenjohtaja Timo Klemelä avasi kokouksen klo 9. 06 ja
totesi läsnäolijat. Pöytyän kunnan edustaja Markku Kaurila toivotti osallistujat
tervetulleeksi Pöytyälle.

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Asia, Sääntöjen mukaan: "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."
pä8tös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Kaurila ja sihteeriksi Anna
Hurra Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sami Suikkanen ja
Timo Klemelä.

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asia: Sääntöjen mukaan: "Kokous on kutsuttava koolle aikaisintaan 4 viikkoa ja
viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta sähköpostitse lähetettävillä kutsuilla."
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
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4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi

5 Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2017
Päätös: Vahvistettiin hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja tulo-ja
menoarvioksi vuodelle 2017 (liitteet l ja 2)

b vanvisreiaan perusmaksuyksikön ja kannatusmaksujen suuruus vuodeiie 2017
Paatös^Perusmaksuyksiköksi vahvistettiin 100   vuodelle 2017 ja Turun
kannatusjäsenmaksuksi 1500  

7 Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
Päätös: Toiminnantark3ctatiks' vuode!!e ?017 vafit+tin Aiific K'anlcar^ ii* Paci

Virtanen Somerolta ja varatoiminnantarkastajaksi Airi Paija ja Markku Romu
(HTM) Somerolta

8 Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Muita asioita ei ollut

9 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.48

Farkku Kaurila

puheenjohtaja

yUjM
Anna Hurra

sihteeri

Sami Suikkanen

pöytäkirjantarkastaja
Timo Klemelä

pöytäkirjantarkastaja

Liitteet: Liite l. Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Liite 2. Tulo-ja menoarvioesitys vuodelle 2017
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VESIEN TILAN SEURANTA

Kootaan Paimionjoesta kerätyt vedenlaatututkimukset -ja tulokset yhdistyksen nettisivuille. Ylläpidetään ja
päivitetään tietoja.

KALAT

Puroista joelle - Paimionjoen vesistön ekologinen tila paremmaksi puroja kunnostamalla -hanke
Puroista joelle on hanke, jolle on saatu tukea Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta (50 % tuki) ja Saaristomeren
suojelurahastosta (25 % tuki). Hankkeen toiminta-ajka on 1. 1. 2016-31. 8. 2017 ja kokonaiskustannukset 34 748  .
Hankkeeseen on palkattu iktyonomi Ville Ojala. Vuoden 2017 aikana jatketaan 2016 aloitettuja purokunnostuksia
ja purokunnostussuunnitelmien tekemistä, sekä pyritään järjestämään purokunnostustalkoita tutkimustulosten
perusteilla valittuihin kohteisiin. Purokunnostusten tavoitteena on parantaa eliöiden elin-, lisääntymis-ja
liikkumismahdollisuuksja Paimionjoen puroalueilla.

Kalalsia koskia Palmlonjokeen - kehittämishanke
Kalaisia koskia Paimionjokeen on Leader -osarahoitteinen hanke (1. 9. 2015-31. 12. 2017), jolle on myönnetty tukea
Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry:ltä (90 % tuki). Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 25 783  .
Hankkeessa jatketaan taimenen koeistutuksia (mätija poikaset) ja seurataan, onko taimenella mahdollisuuksia
elää Paimionjoen voimalaitospatojen yläpuolisilla vesialueilla. Hankkeessa pyritään tekemään
purokunnostustoimia istutustulosten perusteella taimenille otollisimpaan kohteeseen. Hankkeeseen on palkattu
iktyonomi Ville Ojala, joka hoitaa hankkeen toimet ja raportoinnin. Lisäksi ostetaan ostopalveluna tutkimuksia.

SÄÄNNÖSTELY

Säännöstelyn kehittäminen

Seurataan Paimionjoen yläosan säännöstelykäytännön kehittämisen etenemistä ja toteutumista.

VIRKISmKÄYTTÖ, REITIT JA MUUTYMPÄRISTÖNHOITOTyÖT

Kulttuuriympärlstöpäivät ja nllttotalkoot
Järjestetään Marttilassa (Hakaniittyja Kumpula) sekä Liedon Tarvasjoella niittä-ja hoitotalkoot (1-3 pv) sisältäen
lähiympäristöön tutustumista, opastusta ja "niittopäivän maastoseminaarin". Sisältää myös lapsille ja nuorille
suunnattua toimintaa (vesistökasvatus, kalat ja eliöt).

Someron järviketjun polut ja reitit -hankkeen jollilta yhteistyön edistämistä Someron kohteissa
Ylläpidetään vuonna 2016 aloitettua yhteistyötä kohteissa Akustinpuisto, Savipuisto, Lamminniemi ja Havuharju,
Pitkäjärven uimaranta sekä Painion-suojeiuaiueeila (Somerniemen vanha m^tsäj.

Polkujen ]a reittien edistäminen, ylläpitoja koordinointi,
erityisesti alueilla Keskusta-Kesäteatteri/Juntola (Paimio), Juva-Juntola-Askala, Someron reitit, Pöytyän jokipolku
sekä Koskenkartanon polku ja Myllyranta (Koski Tl). Näissä kohteissa suoritetaan myös käytännön
ympäristöhoitoa ja virkistyskohteiden kehittämistyötä kuten polkurakenteiden ja laavujen rakentamista.
Työtehtävistä raivaustyöt kohdennetaan talviaikaan ennen pesimäkauden alkua 2017. Ympäristöhoitotehtäviin
palkataan retkimestari tai vastaava (l htkk).

Retkienja tapahtumien järjestely ja osallistuminen

. Järjestetään linturetki Tarvasjoella Juvan ympäristössä yhteistyössä Härkätien ympäristöyhdistyksen
kanssa.

. Järjestetään luontoretki Somerolla Pajulanjoen latvapurolla yhteistyössä Kansalaisen
kasvilenkkiyhdistyksen kanssa.

. Järjestetään melontaretki Someron järviketjulla yhteistyössä Silver River ja Lounais-Hämeen Retki ry:n
kanssa (mm. Kirkolta kirkolle)
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. Järjestetään melontaretki Paimionlahdella.

* Järjestetään Pitkäjärven souturetki Somerolla.

. Järjestetään Kalapäivä Somerolla ja pyritään kehittämään tapahtumaa kaikkiin jäsenkuntiin.

Muuta

Varsinais-Suomen Liitto (sis. Valonia ja Lounaistieto) ja ProAgria ovat hakemassa rahoitusta Maaseuturahastosta
maakunnalliselle virkistysaluehankkeelle. Hankkeen tarkoituksena on koota tiedot maakunnassa olevista
virkistysalueista ja -kohteista sekä niihin liittyvistä palveluista ja matkailutoimijoista. Paimionjoki-yhdistys toimii
hankkeen ohjausryhmässä, mikäli rahoitus onnistuu.

Kulttuuriyhdistys Kuvion ry on jättämässä hankesuunnitelmaa EAKR-ideahakuun Elävä silta - yhteistyöllä
enemmän -hankkeesta, jonka tavoitteena on kerätä yhteen alueella jo olemassa olevaa tietoa, hyödyntää sitä ja
luoda sitä tukevaa tietoa ja kuvamateriaalia mm. reitistöistä ja palveluista kuluttajamarkkinoille. Hankkeen
tavoitteena on alueellinen yhteistyö kuntien, yhdistysten ja yrittäjien kanssa kotimaisen ja kansainvälisen
matkailun kehittämiseksi alueella. Paimionjoki-yhdlstys toimii yhteistyössä hankkeen kanssa, mikäli rahoitus
onnistuu.

YMPÄRISTÖKASVATUS

Lasten jokllelrija muu vesistökasvatustyö
Kesällä 2017 järjestetään ala-asteikäisille lapsille vesistöaiheinen yöleiri Paimiossa sekä toisessa vesistöalueen
kunnassa. Palkataan ympäristökasvattaja (2 htkk), joka leirin lisäksi jatkaa vesistökasvatus -aiheista työtä
erityisesti koulujen kanssa kehitettävien toimintamallien parissa sekä pyrkii tuomaan ympäristö-ja
vesistökasvatuksen osaksi muuta yhdistyksen toimintaa (virkistyskäyttö). Lasten Jokipäivät kuuluvat vuonna 2017
osana Suomi 100 brändäystä ja Vesistökunnostusverkoston Vesien kunnostuskavalkadi -hanketta.

Koulujemme lähivedet

Ollaan mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Varsinais-Suomen ELY:n, Valonian, SYKE:nja Aurajokisäätiön
kanssa Koulujemme lähivedet -hanketta, missä Rauman mallin mukaista vesistökasvatustoimintaa viedään
kouluihin.

TIEDOTUS

Ulkoinen tiedottaminen

Päivitetään omia nettisivustoja ja huolehditaan, että ne ovat ajan tasalla. Pyritään saamaan näkyvyyttä ja
tiedottamaan yhdistyksestä ja sen toiminnasta paikallisessa mediassa (lehdistö, radio, televisio). Tiedotuksessa
hyödynnetään myös yhdistyksen Facebook -, Tmitter-ja Instagram -sivuja.

Sisäinen tiedottaminen

Tiedottamisessa käytetään entiseen tapaan sähköpostia.
Sääntömääräisten kokousten kutsut ja muu kokousmateriaalit lähetetään sähköpostitse.

JULKAISUTOIMINTA

Suunnitellaan toteutettavaksi ajankohtainen, esimerkiksi Paimionjoen luontokohteet ja -reitit -julkaisu,
aktivoimaan ihmisiä tutustumaan Paimionjoen alueen kulttuuri- luonto-ja/tai retkikohteisiin. Julkaisu löytyy myös
sähköisesti yhdistyksen internet -sivuilta.

TILAISUUDET, KOULUTUS, RETKET

Virkistyskäyttöä kehittävissä toimissa aktivoidaan alueen asukkaita ja toimijoita makaan parantamaan
Paimionjoen tilaa ja huolehtimaan omasta lähiympäristöstä.

Järjestetään vuoden aikana yksi isompi yleisötilaisuus ajankohtaisesta aiheesta.
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Osallistutaan hyödyllisiksi koettuihin koulutuksiin, messuille ja seminaareihin kuten Outdoors Finland kehittämis-
ja koulutustilaisuuksiin sekä Vesistökunnostusverkoston suunnitteluryhmään.

YHTEISTVÖ

Toimitaan yhteistyössä alueen kuntien, yhdistysten, koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja kalastusalueiden
kanssa. Toimitaanyh teistyössä Varsinais-Suomen Liiton, VALONIA:n , Aurajokisäätiön, ProAgria Länsi-Suomen,
Kulttuuriyhdistys Kuvion, Lounais-Suomen vesi ja ympäristötutkimus Oy:n, Hämeen kalatalouskeskuksen ja
Suomen ympäristökeskuksen kanssa ja mm. ELY-keskusten ja BSAG:n hankkeiden kanssa.

LOPUKSI

Vuonna 2017 Paimionjoki-yhdistys jatkaa vesiensuojelullista työtään Paimionjoen vesistön ekologisen tilan
parantamiseksi sekä edistäen kalataloudellisia kunnostustöitä ja Paimionjoen virkistys-ja
ympäristökasvatustoimintaa alueellisesti.
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Paimionjoki-yhdistys ry, kustannusarvio 2017, menot

Toimintamenot

Toiminnanjohtajan/taloudenhoitajan/sihteerin palkka (4 htkk) sivukuluineen
Toiminnanjohtajan matkakulut
Toimitilan vuokra

Puhelinkulut

Internet-kulut

Postituskufut

Kopiointi, tulostus

Nettjsivujen palvelintilaja päivitykset
Toimistotarvikkeet

Tilavuokrat. hallitus

Kahvitus, hallitus

THavuokrat, vuosikokoukset
Kahvitus, vuosikokoukset
Kirjanpitoja palkantaskenta
Tilintarkastus

Pankin kulut

Esitteen taitto/painatus
Lehti-ilmoitukset

Toimintamenot yhteensä

14 038,60  
860, 00  

900, 00  

300,00 
420,00  
200,00  
100, 00  

300,00  
100,00 e
300,00 e
300.00C
30,00  

200,00 e
1800, 00 e

340,00  
240.00  
40o,ooe
600, 00  

20528,60

Kuormituksen vähentäminen

Maatalouden vmpäristotukineuvonta (yhdessä Aurajokisäätiän kanssa;
Pöytyän kosteikon/kojen suunnitteluja toteutus
Toimi Jokilaaksossasi/VEERA -hankkeen jatko

Kalat

Ka!ais'a koskia Paimionjokeen hake (omarahoitusosuLis vuodel!e 2017}
Puroista joelle-hanke (omarahoitusosuus vuodelle 2017}

'.'irkistyskäyiieja reitit

Koordinaattorin palkka (2 htkk} sivukuluineen
Retki mestari n palkka (l htkk) sivukuluineen
Matkakulut

mm. kopiointikulut

puhelin, netti

Kokous- ja talkoot kulut
melontakaluston vuokraus

asiantuntijapalvelut

Lehti-ilmoitukset

Ympäristökasvatus

Vmpäristökasuattajan palkkakulut (2 htkk) slvukuluinecn
Matkakulut

Toimisto ku l ut

Puhelin yms
Lasten jokipäjvät, *2
Katapäivä

Seminaari

Seminaarin asiantuntija-, vuokra-, ilmoitus-ja tarjoilukulut
Varaus muiden hankkeiden omarahoitusosuudeksi

Muut menot yhteensä

J<aikki menot yhteensä

250C,00 
6 ooo.oo e
3 000,00  

1400,00  
4400,00  

6 885,00  
3 132,00  
1035,00  

30, 00 e
100,00  
400,00 e

l ooo.oo e
800,00 
900,00 e

6 075,00  
725, 00  
100,00  
120,00  

2 000,00  
300,00 e

2 086,00  

10 000. 00  

42 988. 00  

73 516, 60  

Tufot

Tulot yhteensä

Käytetään vuosien 2010-21S ylijäämää

Yhteensä

17 666,60  

73516.60
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Paimionjoki-yhdistys ry, kustannusarvio 2017, tuiot

Perusmaksuyksikkö 2017

Jäsenmaksut

Somero

Paimio

Koski Tl

Marttila

Lieto

Pöytyä
Sauvo

Koskienergia
Muut yhteensä

Yhteensä

Kannatusjäse n maksut

Turku

Jäsenmaksutulot 2017 yhteensä

100,00 £

17 010,00  

11900,00  

6 520,00  

5 630, 00  

4 350,00  

4590,00  

lOOO.OOC

1500, 00 e

1100, 00 

53 600,00  

1500,00 

55 100,00  

Muut tulot

Osallistumismaksut

Lasten Jokipäivät 2017, osallistumismaksut

Muut tulot yhteensä

Kaikki tulot yhteensä

750, 00  

750,00  

55 850,00  
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