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TOIMENPIDEOHJELMAN PÄIVITYS
VUOSILLE 2022-2027

Toiminnanjohtaja ja yhdistyksen hallitus työstävät
parhaillaan
toimenpideohjelman
päivitystä.
Otamme mielellämme vastaan ideoita ja ehdotuksia
uudesta sisällöstä!
Voit
lähettää
ideasi
sähköpostitse
toiminnanjohtajalle: marjukka.kulmala@paimio.fi
Kauden 2016-2021 toimenpideohjelman voit käydä
lukemassa tästä.

PAIMIONJOKI-YHDISTYKSEN
10+1 V -JUHLIA VIETETTIIN
HÄRKÄLÄN KARTANOLLA

Pääsimme vihdoin juhlistamaan 10 vuotta
täyttänyttä yhdistystämme 27.10. Somerolla
Härkälän kartanon upeissa puitteissa. Paikalle
oli kutsuttu eri tahojen edustajia, jotka ovat
olleet
mukana
yhdistyksen
toiminnassa.
Juhlassa
kuultiin
hienoja
puheenvuoroja,
nautittiin musiikista ja vaihdettiin kuulumisia.
Illallinen koostui kotimaisista lähituotteista
valmistetuista ruuista.

Lisää...
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UUSI PUHEENJOHTAJA KAUDELLE 2022-2023

Hallituskausi tulee päätökseen ja uudet edustajat on valittu
ensi kaudelle.
8.12. järjestetyssä syyskokouksessa valittiin yhdistyksen
uudeksi puheenjohtajaksi Kosken Tl kunnanjohtaja Henri
Partanen.
Puheenjohtajan paikka vapautui edellisen puheenjohtajan,
Marttilan kunnanjohtajan Carita Maisilan astuttua sivuun.
Maisila ehti luotsata yhdistystä ansiokkaasti 4 vuotta.
Partanen on aiemmin toiminut Länsi-Uudenmaan vesi ja
ympäristö ry:n puheenjohtajana, joten hänellä on aiempaa
kokemusta vesiensuojelutyön organisoinnista.
Hallituksen uudet jäsenet löydät täältä.

ASKALAN
YMPÄRISTÖVIRTAAMA ETENEE

Varsinais-Suomen
Ely-keskus
on
käynnistänyt ympäristövirtaamaselvityksen
tekemisen
Askalan
voimalaitokselle.
Voimalaitoksen alapuolinen jokiosuus on
ison
osan
vuodesta
kuivillaan
noin
kilometrin
matkalta.
Tämä
haittaa
voimakkaasti
varsinkin
vesieliöiden
elinoloja alueella. Ympäristövirtaamalla
saataisiin
joen
ekologista
tilannetta
korjattua paremmaksi.
Lisää..
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JUNTOLA 100 VUOTTA JA PANEELIKESKUSTELU

Juntolan voimalaitos täytti 8.11. huimat 100 vuotta. Sen kunniaksi järjestettiin kierroksia
voimalaitoksen sisuksiin entisen Paimionjoen voimalaitosten käyttöpäällikön Mikko Tegelin
johdolla. Sekä illalla saimme kuulla Paimiosalissa esitelmän Juntolan historiasta. Ilta huipentui
paneelikeskusteluun, jossa pohdittiin Paimionjoen käyttöä tämän päivän näkökulmista.
Panelisteina Antti Iho (Luonnonvarakeskus), Leena Rannikko (V-S Ely-keskus), Juha-Pekka
Triipponen (V-S Ely-keskus), Sampsa Vilhunen (WWF Suomi), Saija Koljonen (Suomen
Ympäristökeskus) ja Marja Rankila (Energiateollisuus ry).
Voit katsoa paneelikeskustelun sekä esitelmän Juntolan historiasta tallenteena tästä.

PAIMIONJOKI-PALKINTO PAIMION SEUDUN
YMPÄRISTÖYHDISTYKSELLE

Paimionjoki-yhdistyksen
hallitus
päätyi
valitsemaan
palkinnon saajaksi Paimion seudun ympäristöyhdistys ry:n.
Paimionjoki-palkinto jaettiin tänä vuonna jo kolmatta
kertaa.
Hallitus painotti valinnassaan erityisesti yhdistyksen
talkoilla
tekemän
perinnebiotooppien
hoitotyön
pitkäjänteisyyttä.
Lisäksi
toiminta
tavoittaa
suuret
kansanjoukot ja Askalan perinnemaisema on laajalti
tunnettu Paimionjokilaakson helmi ja suosittu retkikohde.
Tänä
vuonna
yhdistys
on
toteuttanut
patopolun
täydellisen ehostuksen ja uusinut ketotalon pihan
opastaulun. Kesäinen ketoleiri ja syksyinen polttoleiri ovat
olleet jälleen pienen yhdistyksen voimainponnistuksia.
Lisää...
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KARHUNOJAN
VIRTAVESIKUNNOSTAJALLE
MAINETTA JA KUNNIAA

Paimionjoki-palkinnon saajaksi esitettiin myös
paimiolaista
purokunnostusaktiivia
Olli
Malmbergia. Paimionjoki-yhdistyksen hallitus
myönsi Olli Malmbergille kunniakirjan ja haluaa
kiittää täten tähänastisesta tärkeästä työstä sekä
kannustaa Malmbergia myös jatkossa.
Olli Malmberg on jo vuosia tehnyt täysin
pyyteettömästi
töitä
Paimion
Vähäjoen
sivuhaaran Karhunojan luontaisen taimenkannan
eteen.
Hän mm. inventoi ja kunnostaa kutusoraikoita ja
tuottaa tärkeää tietoa havainnoimalla taimenen
kutua. Kentällä ympäri Suomea asiasta tiedetään
ja sitä arvostetaan suuresti.
Lisää...
Ollin
touhuja
Karhunojalla
voi
instagramissa @bearsbrookwildlife

PAIMIONJOKI-YHDISTYKSEN
JOULUKALENTERI

Vielä ehdit mukaan seuraamaan tontun matkaa
Paimionjoella! Tonttu retkeilee jouluun asti joka
päivä eri kohteella Paimionjoen ja sen
sivuhaarojen varrella. Kuinka hyvin sinä tunnet
Paimionjoen, tunnistatko paikat joihin tonttu
päätyy?
Käy kurkkaamassa instagramin/facebookin
stoorit päivittäin!

seurata
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OTA YHTEYTTÄ, TYKKÄÄ MEISTÄ

SOMESSA JA KURKKAA NETTIIN!

Toiminnanjohtaja
Marjukka Kulmala 0400 211 857
marjukka.kulmala@paimio.fi
Ympäristönhoitaja
Henna Juntunen 041 318 0248
henna.juntunen@paimio.fi

www.paimionjoki.fi

Facebook

Instagram

