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Paimionjoki-yhdistys ry:n syyskokous
Aika; keskiviikkona 2. 12.2015 klo 13

Paikka: Kosken Tl kunnantalo, valtuustosali (os. Härkätie 5, 31500 Koski Tl)
Paikalla varsinaisten jäsenten syyskokousedustajat;

Sami Suikkanen, Someron kaupunki
Renja Rasimus, Kosken Tl kunta
Markku Kaurila, Pöytyän kunta
Rauno Berg, Paimion kaupunki
Teuvo Motto, Sauvan kunta

Ensi Kulta, MTK-Tarvasjoki ry
Matti Yrjövuori, Paimionselän kalastusalue
Jorma Lemberg, Someron kalastusalue
Hannu Klemola/Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri
Janne Tolonen, Paimion seudun ympäristöyhdistys ry
Paikalla hallituksen jäsenet, jotka eivät ole syyskokousedustajia;

Timo Klemelä (Someron kaupunki)
Juha Kuopila (Paimion kaupunki)
Matti Tilkanen (Pöytyän kunta)
Matti Metsistä (Liedon kunta)
sekä hallituksen ulkopuoliset Päivi Joki-Heiskala (Paimionjoki-yhdistys, hallituksen sihteeri), Anna Tuominen
(Paimionjoki-yhdistys)ja Matti Mäkitalo (MTK-Tarvasjoki)
l. Kokouksen avaus.

Yhdistyksen puheenjohtaja Timo Klemelä avasi kokouksen klo 13.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaaja 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 säännöissäole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä.Äänestyksetratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Ääntenmennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni,vaaleissa kuitenkin arpa."
Päätös:Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Suikkanen, sihteeriksi Päivi Joki-Heiskala sekä
pöytäkirjantarkastajiksi Teuvo Motto ja Matti Tilkanen. Lisäksi päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
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.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Ehdotus: Esityslista hyväksytääntyöjärjestykseksi.
Päätös:Esityslista hyväksyttiin.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2016.

Esitys: Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi (liite l) sekä tulo- ja menoarvioksi (liite 2) vuodelle
2016 vahvistetaan.

Päätös:Vahvistettiin hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi sekä tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2016.
6. Vahvistetaan perusmaksuyksikön ja kannatusmaksujen suuruus vuodelle 2016.
Esitys: Hallitus esittää syyskokoukselle perusmaksuyksikön ja kannatusjäsenmaksujen säilyttämistä
ennallaan vuonna 2016 eli perusmaksuyksikkö on 100 , Turun kaupungin kannatusjäsenmaksu on 1500
Päätös:Perusmaksuvksiköksi vahvistettiin 100 vuodelle 2016 ja Turun kannatusjäsenmaksu on 1500 .
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

Asia: Sääntöjenmukaan "Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut
puheenjohtaja ja 8-12 muuta jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Jokaisella
kuntajäsenellä on yksi hallituspaikka. Hallituksen toimikausi on 2 vuotta. Jos hallituksen jäsen tai
varajäsen eroaa kesken toimikauden, valitsee hänet valinnut yhteisö hänen tilalleen uuden jäsenen
kulumassa olevan toimikauden loppuun."
Esitys: Syyskokous valitsee hallitusjäsenet kaudelle 2016-2017, heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä
puheenjohtajan.
Päätös: Paimionjoki-yhdistyksen hallituksen jäsenet 2016-2017 ovat
Timo Klemelä, varalla Sami Suikkanen (Someron kaupunki)
Matti Tilkanen, varalla Ville Simola (Pöytyän kunta)

Renja Rasimus, varalla Jouko Sinkko (Kosken Tl kunta)
Juha Kuopila, varalla JaTimo Virta (Paimion kaupunki)
Carita Maisila, varalla Heini Luoma (Marttilan kunta)
Vilma Koskinen, varalla Matti Metsistä (Liedon kunta)
Teemu Saikkonen, varalla Ainokaisa Rantalankila (Sauvon kunta)
Matti Yrjövuori, varalla Esko Lehtonen (Paimionselän kalastusalue)
Totti Nuoritalo, varalla Lasse Näykki (MTK-Somero ry)
Matti Mäkitalo, varalla Tomi Saarnivaara (MTK- Tarvasjoki ry)

Arto Aalto/ varalla Erik Haggren (Someron vesisensuojeluyhdistys ry)
Puheenjohtajaksi kaudelle 2016-2017 valittiin hallituksen jäsenistä Timo Klemelä.
8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.

Ehdotus: Syyskokous nimeää Paimionjoki-yhdistykselle 2toiminnantarkastajaaja heille 2
varatoiminnantarkastajaa vuodeksi 2016.
Päätös:Toiminnantarkastaiiksi vuodelle 2016 valittiin Aulis Kankareja Pasi Virtanen Somerolta ja
varatoiminnantarkastajaksi Airi Paija sekä varatilintarkastajaksi Markku Romu (HTM) Somerolta.
9. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Muita asioita ei ollut.

10. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13. 55 ja toivotti kaikki kokousvieraat tervetulleiksi retkelle katsomaan
Karjakosken uutta pohjapatoa, joka sijaitsee lähellä Kosken Tl keskustaa.

Kosken Tl kunnassa 2. 12. 2015
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Liite l. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016.
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Toimintasuunnitelma 2016

Paimionjoki-yhdistys ry:n tarkoituksena on parantaa Paimionjoen vesistön tilaa. Tavoitteena on, että
Paimionjoki on ekologisesti terve ja sen virkistyskäyttöarvo on korkea. Toiminnan
painopisteet ovat joen vesiensuojelua sekä kala- ja raputaloutta koskevien toimenpiteiden
edistäminen. Lisäksi tarkoituksena on edistää maisemaa, kulttuurihistoriaa, virkistyskäyttöä ja

matkailua koskevia toimenpiteitä. Yhdistys antaa myös lasten, nuorten ja aikuisten ympäristökasvatusta.
Tulevana toimikautenaan yhdistys ylläpitää jo alkaneita "Paimionjoki paremmaksi - toimenpideohjelman
2011 -2015" mukaisia hankkeita sekä muita, uusia, tarkoituksensa edistämiseen tähtääviä hankkeita ja töitä.

Yhdistyksen uusi toimenpideohjelma vuosille 2016-2021 valmistuu kevätkokoukseen mennessä. Yhdistys
osallistuu yhteistyöhön eri organisaatioiden ja tutkimuslaitosten kanssa Paimionjoen vesistön hoitoa ja
kunnostusta edistävien toimien eteenpäin viemiseksi.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Kokoukset

Sääntömääräinenkevätkokous pidetääntammi-toukokuussa, mahdollisimman pian sen jälkeen kun
kokoukseen tarvittavat asiakirjat ovat valmistuneet. Syyskokous pidetään syys-joulukuussa. Kokoukset
kutsutaan koolle vähintään kaksi viikkoa ja enintään neljä viikkoa ennen kokousta sähköpostitse. Hallitus
kokoontuu tarpeen vaatiessa.
Jäsenistö

Yhdistys hyväksyy uusia jäseniä hallituksen päätöksellä.Jäsenenävoi olla vain oikeuskelpoinen yhteisö.
TALOUS
Kuntajäseniltä kerätään jäsenmaksujen 1. erä/4 vuoden alussa ja muut erät hallituksen määrääminä
ajankohtina vuoden loppuun mennessä. Muilta jäseniltäjäsenmaksut kerätäänyhdessä erässä.
Yhdistys käyttääjäsenmaksutulonsa mahdollisuuksien mukaan etenkin hankkeiden omarahoitusosuutena,
jolloin varsinainen toiminta toteutetaan pääsääntöisestihankerahalla tai avustuksien avulla. Hankerahaa
haetaan koko vuoden kaikista aiheeseen sopivista lähteistä. Vuodelle 2016 on haettu rahaa useisiin

hankkeisiin, joiden rahoituspäätökset varmistuvat vasta vuoden vaihteessa. Yhdistyksellä on kertynyt
tilikausilta 2010 - 2014 ylijäämää, josta osaa käytetään vuoden 2016 toiminnan rahoittamiseen

jäsenmaksutulojen lisäksi.
TOIMINTA
TOIMINNANJOHTAJA
Yhdistyksen perustoiminnoista vastaa osa-aikainen toiminnanjohtaja (4 htkk), joka toimii myös yhdistyksen
taloudenhoitajana ja sihteerinä. Yhdistyksen toimitilaksi on vuokrattu huone Someron kulttuuri ry:ltä Kiiruun
tilalta (käyntiosoite Joensuuntie 22, 31400 Somero), joka sijaitsee Someron kaupungintalon vieressä.
KUORMITUKSEN VÄHENTÄMINEN
VIRTE - Virtaaman ja eroosion vähentäminen luonnonmukaisen vesirakentamisen keinoin -hanke
Osallistutaan vuonna 2014 alkaneeseen hankkeeseen, jolle on haettu ja saatu jatkoaikaa vuodelle 2016.
Hankkeeseen on saatu rahaa mm. Saaristomeren Suojelurahastosta. Lounais-Suomen

vesiensuojeluyhdistys on palkannut hankkeen avulla osa-aikaisen projektityöntekijän edistämään

kosteikkpjen, pohjapatojen yms. rakentamista Paimionjoen vesistön alueelle. Paimionjoki-yhdistyksen

tehtävänä on toimia hankkeessa paikallisena koordinoijana ja tilaisuuksien järjestäjänä.

VEERA-VesiensuojeluaVarsinais-Suomensuurtenjokien valuma-alueilla-hanke
Osallistutaan osatoteuttajana ympäristöministeriön RAKI (=Ravinteiden kierrätyksen edistäminen) rahoitusta saavaan hankkeeseen, joka on alkanut vuonna 2015. Hankkeen päätoteuttaja on Aurajokisäätiö,

okaon palkannuthankkeelleosa4ikaisenprojektikoordinaattorin Hankkeentukiosuuson90%Hank^^

tavoitteena on kansalaisten aktivoiminen vesiensuojeluun ja ravinteiden kierrättämiseen sekävesiensuojelun

yhteistyönja organisoitumisenlisääminenSaaristomereenlaskeviensuurtenjokienAurajoki paimioni°ki.

Halikonjoki, Uskelanjoki ja Kiskonjoki-Pemiönjoki valuma-alueilla. Hankkeessa osallistetaan kansalaisia
vesiensuojelutoimintaan ja ravinteiden kierrättämiseen heidänomissa toimissaan jaielinpiirissään.Tietoa ei
tarjota pelkästäänvalmiina esim. seminaareissa, vaan ensisijaisesti "tekemälläoppir ajatuksella^
Paimionjoenvaluma-alueellatullaanvuonna2016järjestämääntilaisuuksia Joissaaihepiirinäovatmm.
kuivakäymälät, kompostointi ja rantalaidunnuksen vesistövaikutukset sekä laiduntreffejä ja rantojen^
kunnostustalkoita. Yhdistyksen omaa osuutta 1 htkk:n palkkakulutja muut kustannukset, minkä lisäksi
osallistumme hankkeen yhteiseen omarahoitusosuuteen.
Neuvontaa maatalouden vesiensuojeluasioissa ..... ..

Viljelijöille tarjotaan maksutonta tilakohtaista neuvontaa jonka avulla on mahdollisuus saadakäytännönapua
kohteiden suunnitteluun ja tukipapereiden täyttöön. Yhdistys palkkaa tilakohtaisen neuvojan 1kk:n ajaksi
keväällä2016 yhdessäAurajokisäätiönkanssa.
KALAT

Puroistajoelle - Paimionjoen vesistön ekologinen tila paremmaksi puroja kunnostamalla -hanke
Puroistajoelle on hanke,jolle on saatu tukea Varsinais-Suomen ELY-keskukseta (50 % tuki). Hankkeen

toiminta-aikaon 1. 1.2016-31.8. 2017ja kokonaiskustannukset34 748 . Hankkeenomarahoitukseenon

lisäksi haettu marraskuussa 2015 rahaa Saaristomeren Suojelurahastosta (25 % tuki). Hankkeeseen
paTkataaTnktyonomrt aiVastaava (2 htkk) kesällä 2016. Hankkeen avulla iärJestetää". Paika"isiatllaisu"ksia^

joissaikerrotaan puroTuonnostajatehdäänretkiälähipuroille.Hankkeenavullaon myösmahdollisuussaada
lisätietoa purosta mahdollisia kunnostuksia ajatellen erilaisin tutkimuksin (esim. vedenlaatu, kalat, ravut
pohjaeläimet, kasvit, maisema). Tietojen pohjalta kunnostetaan talkoilla purokohteita.
Kalaisia koskia Paimionjokeen - kehittämishanke

Tälle Leader -osarahoitteiselle hankkeelle (1. 9. 2015-31. 12. 2017) on haettu tukea Varsinais-Suomen

Jokivarsikumppanit ry:ltä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 25 783 ja_tukj 90 %, joten
omarahoitusosuus kahdellevuodelle on 2578 ja vuodelle 2016 noin 1300 . Hankkeessatutkitaan
taimenen koeistutuksin (mäti ja poikaset), onko taimenella mahdollisuuksia elääPaimionjoen sivupuroissa^

voimalaitospatojen yläpuolisessa vesistössä.Joslöytyyhyviäpurokohteita, joissa taimen näyttäisiselviävin,
tehdäännäissäpurokunnostuksia kunnostuksia kansalaisten kanssa yhteistyössä. Hankkeeseen on palkattu

iktyonomi(1 htkk/v), jokahoitaahankkeentoimetjaraportoinnin. Lisäksiostetaanostopalveluna tutkimuksia.
Ekologinen virtaama

Osallistutaan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tutkimushankkeisiin ekologisen virtaaman

määrittämiseksi Paimionjoelle. Edistetään toimia, joilla saataisiin aikaiseksi ekologinen virtaama etenkin

Askalan voimalaitospadon alapuolisella jokiosuudella.
SÄÄNNÖSTELY
Säännöstelyn kehittäminen

Jatketaan yhteistyötä säännöstelykäytännön kehittämiseksi järjestämällä kokouksia tärkeimpien^

sidosryhmien kanssa.Edistetääntoimia,joilla Paimionjoenyläosansäännostelykaytännönkehittäminen
toteutuu sekä toimia, joilla saadaan aikaiseksi Paimionjoen alaosan lyhytaikaissäännöstelyn hyötyjen ja
haittojen laajempi tarkastelu.

VIRKISTYSKÄYTTÖ,REITIT JA MUUT YMPARISTONHOITOTYOT

Someron järviketjun polut ja reitit - kehittämishanke

Tälle_hankkeelle on haettu Leader-rahoitusta Varsinais-Suomen Jokivarsikumppaneilta. Hankeaika on 1. 1 31. 12. 2016ja hankkeen kokonaiskustannukset 39 296 , joista tuki on 90 %.' Hankkeen avulla mm.

pyritäänyhdessäpaikallisten kylätoimijoidenja muidentahojen kanssatekemäänyhteisrannoistakaikkien
saavutettavissaolevia PaikkoJa.selvitetäänmahdollisiareittejäja toteutetaanjokipolkuja, tuodaanesille
paikallista mielenkiintoista historiatietoa ja etsitääntoteutuskelpoinen paikka ns. taajama- tai

yleisökosteikolle ja laaditaan tätä varten suunnitelma.
Vähäjoen luontopolku

Jos Paimion kaupunki lähtee valmistelemaan Vähäjoelle luontopolkua, ollaan valmistelussa ja työssä
aktiivisesti mukana.
Immaisin reitti

Ideoidaanja edistetäänns. Immaisinreitintoteutumista Paimiossamaanomistajienja Sukselankyläseuran
!la,ns.sa:. TOteu. tuessaa". se. toislpaimi°nioen maisemaan pitkän, usean kilometrin pituisen patikointireitin
Edistetään reitin leviämistä myös Tarvasjoelle saakka.
Olemassa olevien jokipolkujen huolto

Paimionjoki tutuksi -hankkeen aikanatoteutettu Koskenkartanolla kulkeva noin kahden kilometrin pituinen
jokipolku on kuntalaistenahkerassakäytössä.Polunrakenteitatäytyyuusiavastaamaankäyttöäja eri
kohderyhmiä Jos Kosken Tl kunta tulee mukaan polun rakenteiden kustannuksiin, palkataan

ympäristönhoitaja 0, 5 htkk:n ajaksi uusimaan ja korjaamaan rakenteita.

Puroja kuntoon Paimionjoella aikana aloitettua Juvan voimalaitoksen ympäristönhoitoa jatketaan. Jos
Koskienergian kanssa syntyy sopimus rinneportaiden rakennuskustannuksiin osallistumisesta, palkataan

ympäristönhoitaja 0, 5 htkk:n ajaksi rinneportaiden rakennusta varten.

Kosken Tl Myllyrannan polkua ja rantaa kehitetään yhteistyössä kunnan, seurakunnan ia oaikallisvhdis

kanssa.

Melonta ja vaellus

Edistetäänmelonnan saavutettavuutta maanomistajayhteistyönä ja yhteistyössä mm. Peimarin Latuja Polku

ry:n kanssa. Edistetään vaellusreittien ja ns. Olavin reitin toteutusta monialaisena yhteistyönä mm. Turun

yliopiston kanssa.

YMPÄRISTÖKASVATUS

Lasten jokileiri ja muu vesistökasvatustyö

Kesällä2016järjestetäänala-asteikäisillelapsillevesistöaiheinenyöleiriPaimiossa.

Palkataan ympäristokasvattaja (2 htkk), joka leirin lisäksijatkaa vesistökasvatus -aiheista työtäerityisesti
koulujen kanssakehitettävientoimintamallien parissa.JärjestetäänkalapäiväRainiollayhteistyössä

Someron kalastusalueen kanssa.

Kansalaiset mukaan Paimionjoen tilaa parantamaan- hanke

Hankkeen toiminta-aika on 1. 1 . -30. 9. 2016 ja kokonaiskustannukset 20 850 . Tälle hankkeelle on haettu

tukea Saaristomeren Suojelurahastosta (50 % tuki). Hankkeen avulla järjestetäänalueellisia, kaikille avoimia
tilaisuuksia, joissa mm. kerrotaan Paimionjoen tilastaja tilaan vaikuttavista tekijöitä, kerätäänideoita
kansalaisilta Paimionjoen hoitoon sekätuetaan kansalaisia vesiympäristön tilan parantamiseksi tähtäävissä

toimissa.

Hankkeen avulla pyritään innostamaan kansalaisia

Paimionjoen kuormat usta

vähentäviin toimiin

Paimionjoenomassaelinpiirissään Hanketoimiiuusienkansalaislähtoistenideoidenkehittämis-ja

toimeenpanoalustana. Hankkeen aikana jatketaan myös syksyllä 2015 alkaneita teemaryhmätapaamisia
sekätoimitetaan työn pohjalta Paimionjoki-yhdistyksen uusitoimenpideohjelma vuosille 2016-2021.
TIEDOTUS
Ulkoinen tiedottaminen

Päivitetäänomia nettisivustoja ja huolehditaan, että ne ovat ajan tasalla. Pyritäänsaamaan
näkyvyyttaja tiedottamaan yhdistyksestä ja sen toiminnasta paikallisessa mediassa (lehdistö, radio,

televisio). Perustetaan omat Facebook-sivut ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnetäänmyösTwitteriäja
Instagrammia tiedotuksessa ja kansalaisten aktivoinnissa.

Sisäinen tiedottaminen

Tiedottamisessa käytetään entiseen tapaan sähköpostia.

Sääntömääräistenkokousten kutsutja muu kokousmateriaalitlähetetäänmyössähköpostitse.
JULKAISUTOIMINTA

Toimitetaan uusi toimenpideohjelma "Paimionjoki paremmaksi (2016-2021)" sekä_kansanomainen lyhennetty

julkaisu, johon on koottu paikallisia ajatuksia Paimionjoen tarvitsemista toimista. Osana Someron järviketjun
polut ja reitit-hanketta valmistellaan "Rainion rannat" -nimistä pienjulkaisua.
TILAISUUDET, KOULUTUS, RETKET

Someronjärviketjunpolutja reitit-sekäKansalaisetmakaanPaimionjoentilaaparantamaan-hankkeiden
tiimoilta järjestetään useita tapaamisia järviketjun toimijoille ja kansalaisille vuoden 2016 aikana.

Juvan voimalaitoksen valmistumisesta tulee vuonna 2016 kuluneeksi 100 vuotta. Järjestetäänyhteistyössä

Turunyliopistonja Nautelankoskenmuseonkanssateollista perintöä,ekologisiaja sosiologisiavaikutuksia
avaavaseminaari,jonka yhteydessätutustumis-ja maastoretkiä.

Osanakäynnissäolevia hankkeita (VIRTE, VEERAym. ) järjestetäänmahdollisuuksien mukaan yleisöretkiä
lähikohteisiin.Lisäksijärjestetäänainakinyksi ns. kosteikko-ja virtavesiretki toiseen maakuntaan.

Paimionlahdentulet-tapahtumaelokuussa2015 herättipaljon kiinnostustaja haluajatkaaja kehittää

tapahtumaa.JatketaanyhteistyötäPaimionseurakunnan, PeimarinLatuja Polkury:nsekäKarunan
kyläyhdistyksen ja maanomistajien kanssa.

Järjestetäänyhteistyössä Marttila-Seuran ja Turun yliopiston kansatieteen oppiaineen kanssa Marttilan
siltoihinliittyvämuistelotilaisuusjaomatoimiretki. Pyritäänsaamaanalulle myöspienikirjaMarttilan silloista
kansatieteen kanssa.

Osallistutaanhyödyllisiksikoettuihin koulutuksiinja seminaareihinkuten valtakunnallisiin
vesistökunnostuspäiviin.

Toukokuussa 2016Turun yliopiston kansatieteen oppiaineja maisemantutkimuksen oppiainejärjestävät
maastokurssin Paimionjoella.
Yhteistyö

Toimitaan yhteistyössä mm. kuntien, kyläyhdistysten, yliopistojen, kalastusalueiden. Varsinais-Suomen Liiton,
Livianja alueenkoulujen kanssasekämm.VALONIA:n,ELY-keskusten,LUKE:n,WWF:n ,SYKE:nja
BSAG:n hankkeiden kanssa.

Liite 2. Tulo-ja menoarvio vuodelle 2016
Kustannusarvio 2016
Toimintamenot

Toiminnanjohtaja/taloudenhoitaja/sihteerinpalkatja sivukulut(4 htkk)Toimitilan vuokra (=Kiiruun tila 75 E/kk*12)
Puhelinkulut

Internetyhteydet
Matkakulut

Kopiointi, tulostus ja painatus
Postituskulut

Nettisivujen pah/elintila ja päivitykset
Toimistotarvikkeet
tietokone
puhelin

Kokous- ja neuTOttelukulut
Kirjanpito ja palkanlaskenta
tilintarkastus
Pankin kulut

Toimintamenot yhteensä

2016|
15 500|
900|
300|
400|
600|
400|
200|

300|
100|
noo!
100|
800|
1800|
350[
2501

23100]

Kuormituksen vähentäminen

VEERA-hanke (omarahoitusosuus vuodelle 2016)
VIRTE-Virtaaman ja eroosion vähentäminen luonnonmukaisen vesirakentamisen keinoin-han

maataloudenympäristötukineuvanta(yhdessäAurajokisäätiönkanssa)
Kalat

Kalaisiakoskia Paimionjokeen-hanke (omarahoitusosuus vuodelle 2016)
Puroista joelle-hanke (omarahoitusosuus vuodelle 2016)

18001
1000|
2500|
14001
44001

Virkistyskäyttöjä reitit

Someronjärviketjun polutja reitit-hanke(omarahoitusosuus)
polkujen kunnostusta (sis. ympäristönhoitajan palkkakuluja)
Ympäristökasvatus
Lasten jokiluontokoulu
kalapäivä Somerolla

vesistökasvatusta (sis. ympäristökasvattajan 2 htkk palkkakulut)

Kansalaiset mukaan Paimionjoen tilaa parantamaan-hanke (omarahoitusosuus)

4000|
3100|
1700|
300|
6000
10800

Seminaarit
seminaarit

2000|

Varaus muiden hankkeiden omarahoitukseen
Kaikki yhteensä 2016

10000
721001

perusmaksuyksikkö2016

100

Jäsenmaksut
Somero

Paimio
Koski TL
Marttila
Lieto
Pöytyä
Sauva

Koskienergia

Muut yhteisöt

yksiköt, kpl

jäsenmaksu 2016

170,1
119
65,2
56,3
43,5
45,9
10
15

17010
11900
6520
5630
4350
4590
1000
1500
1100

11
536

53600

Kannatusjäsenmaksut
Turku

jäsenmaksututot yhteensä

1500

2016
55100

Lisäksi katetaan alijäämää

edellisten kausien ylijäämällä

17000
72100

