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Paimionjoki-yhdistys ry sääntömääräinen syyskokous

Aika Torstai 14. 12.2017 klo 14.00

Paikka Marttilan kunnanvirasto, valtuustosali
Härkätie 773, 21490 Marttila

Paikalla varsinaisten jäsenten syyskokousedustajat
Someron kaupunki, Sami Suikkanen
Kosken Tl kunta, Mikko Salmi

Marttilan kunta, Mikko Tegel
Pöytyän kunta. Ville Simola, saapui kohdassa 5
Paimion kaupunki, Rauno Berg, saapui kohdassa 5
Liedon kunta, Jukka Sipilä
Sauvon kunta. Satu Simelius
MTK-Somero ry, Totti Nuoritalo
MTK-Tarvasjoki ry, Janne Sipilä
Someron vesiensuojeluyhdistys ry. Seppo Oksanen
Paimionselän kalastusalue. Matti Yrjövuori
Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri, Hannu Klemola
Paimion seudun ympäristöyhdistys ry, Janne Tolonen
Härkätien ympäristönsuojeluyhdistys ry, Tuomo Peltola

Poissa varsinaisten jäsenten syyskokousedustajia
Hannu Ruotsalainen, Koskienergia Oy
Hannele Mäkitalo, MTK-Koski ry
Mauri Ansio, MTK-Paimio ry
Johannes Gullichsen, Painion hoitoyhdistys ry
OlliYlönen, Lounais-Suomen kalastusalue
Jorma Lemberg, Someron kalastusalue

Kutsutut kannatusjäsenet
Poissa kannatusjäsenet

Olli-Pekka Mäki, Turun kaupunki
Olli Pekka Mäki, Turun kaupunki

Paikalla hallituksen jäsenet, jotka eivät ole syyskokousedustajia
Timo Klemelä, Someron kaupunki
Matti Tilkanen, Pöytyän kunta
Matti Metsistä, Liedon kunta
Heini Luoma, Marttilan kunta

Timo Virta, Paimion kaupunki

Poissa hallituksen jäsenet, jotka eivät ole syyskokousedustajia
Carita Maisila, Marttilan kunta
Juha Kuopila, Paimion kaupunki
Renja Rasimus, Kosken Tl kunta
Ainokaisa Rantalankila, Sauvan kunta

Muut paikallaolijat

Elina Tuomarila, Paimionjoki-yhdistys, toiminnanjohtaja, hallituksen sihteeri
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Esityslista
l Kokouksen avaus

Ehdotus: Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Timo Klemelä avasit
klo 14.01. Puheenjohtaja totesi, että uusi hallitus toimintakaudelle 2018-2019
muodostetaan tässä kokouksessa. Todettiin läsnäolijat.

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa ........ . ,,
A"s'ia':~Sääntöjenmukaan: "Yhdistyksen kokouksessa jäsenellä on yksi ääni kutakin
P^ismaksuyksikköä kohden. Kukaan ei kuitenkaan sa^kokouksessa_aänestaa
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 mieiipiae,
jotain kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkalstaan
Yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa."

K^t^sen puheenjohtajaksi valittiin Timo Klemelä ja sihteeriksi Elina Tuomarila.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Simelius ja Matti Tilkanen.

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ...,,,.
Asia: Sääntöjen mukaan: "Kokous on kutsuttava koolle aikaisintaan 4 viiKKoa ja
re istään 2'viikkoa ennen kokousta sähköpostitse lähetettävillä kutsuilla."

Päätos;Kokouskutsut on lähetetty 29. 11. 2017. Kokous todettiin lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.

4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esitys: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi
Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5 Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2018
Es"itvs:Vahvistetaan hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi (liite l) sekä tulo-
ja menoarvioksi (liite 2) vuodelle 2018.
Päätös:

Sihteeri luki läpi toimintasuunnitelman.
Kuultiin Janne Tolosen kommentit toimintasuunnitelman kohtaan
Saannöstely/säännöstelyn kehittäminen. Tolonen piti tavoitetta ekologisen^
virtaaman edistämisestä hyvin tärkeänä ja että asia on ollut aktiivisesti esillä

valtakunnankin tasolla. Tolonen kehotti olemaan yhteydessä Suomen ^
ympäristökeskukseen ja vuonna 2015 pidetyn ympäristövirtaama -työpajan
vetäjiin asian edistämiseksi. Janne Tolonen saattoi tiedoksi

siin ja vaelluskalakantojen elvyttämiseen liittyvät ^
l ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen julkaisut

(hnkitjuikaisuihin alla). Tolonen muistutti edelleen, että uudet kalatatousalueet
tulevat voimaan 2019 ja uusia hoito-ja käyttösuunnitelmia aletaan laatia.
Pajmionjoen vesistöalue kuuluu jatkossa Lounais-Suomen ja Salon
vesistöalueeseen. Tolosen mukaan yhdistyksen tulisi olla hoito- ja
käyttösuunnitelmien valmistelutyössä aktiivinen.
Puheenjohtaja päätti keskustelun toteamalla, että yhdistys pyrkii huomioimaan
Tolosen esille nostamat asiat.
Merkittiin, että Raimo Berg ja Ville Simola saapuivat asian käsittelyn aikana.
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Linkit Tolosen mainitsemiin selvityksiin:
Vaelluskalakantojen elvyttäminen - ympäristövirtaama ja muut ratkaisut
http://tletokavttoon. fi/documents/10616/3866814/69 J<alayjrta raoortti 301021
cc38ab8-f0b4-4a8e-a91d-ca0d5aebb521?version=1.0
Pienvesivoimalaitoksista:

httDS://www. elY-

kesku5.fi/documents/10191/23087670/Selvitvs+Suomen+alle+5+MW+vesiuoimalaiti
Oniihln+uälittömästi+liittvvien+säännöstelvhankkelden+vesilaln+mukaisten+luoien+h
Qitteista. Ddf/32773b91-952b-4ec2-bOd4-5d622560fe24

Vahvistetaan perusmaksuyksikön ja kannatusmaksujen suuruus vuodelle 2018
EsitYS: Hallitus esittää syyskokoukselle perusmaksuyksikön ja
kannatusjäsenmaksujen säilyttämistä ennallaan vuonna 2018 eli
perusmaksuyksikkö on 100  , Turun kaupungin kannatusjasenmaksu 1500  .
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
Asia: Sääntöjen mukaan "Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu
syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 8-12 muuta jäsentä. Kullekin jäsenelle
va itään henkilökohtainen varajäsen. Jokaisella kuntajäsenellä on yksi
hallituspaikka. Hallituksen toimintakausi 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 2018-2019 heille
henkilökohtaiset varajäsenet sekä puheenjohtajan.
Päätös: Hyväksyttiin hallituksen jäsenet 2018-2019 ja varajäsenet. Heini Luoma
esitti puheenjohtajaksi hallituksen jäsentä Carita Maisilaa, joka oli alustavasti
antanut suostumuksensa. Ehdotus hyväksyttiin.

Paimionioki-vhdistvksen hallitus ia varajäsenet 2018-2019:
Timo Klemelä, varalla Sami Suikkanen
Matti Tilkanen, varalla Ville Simola
Renja Rasimus, varalla Mikko Salmi
Anton Simolin, varalla Timo Virta

Carita Maisila, varalla Heini Luoma

Esa-Matti Metsistä, varalla Pentti Kapanen
Sari Happonen, varalla Greta Rossi
Matti Yrjövuori, varalla Esko Lehtonen

Totti Nuoritalo, varalla Lasse Näykki

Someron kaupunki
Pöytyän kunta
Kosken Tl kunta

Paimion kaupunki
Marttilan kunta

Liedon kunta

Sauvan kunta

Paimionselän kalastusalue
MTK-Somero ry

sePP° o.ksa"en Someron vesiensuojeluyhdistys ry
Matti Makitalo, varalla Tomi Saarnivaara MTK-Tarvasjoki ry'
Sanna Tikander Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri

Valitaan kaksi toiminnantarkastajaaja heille kaksi varatoiminnantarkastajaa
Esity^ Syyskokous nimeää Paimionjoki-yhdistykselle kaksi toiminnantarkastajaa
ja heille kaksi varatoiminnantarkastajaa vuodeksi 2018.
PaatöSLValitaantoiminnantarkastajiksi Aulis Kankare ja Katariina Kempe.
Varatoiminnantarkastajiksi valitaan Airi Paija ja Pasi Virtanen.

^
9 Muut kokouskutsussa mainitut asiat
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Elina Tuomarila toi esille, että hän laatii hallituksen ensimmäiseen, vuoden 2018
kokoukseen toiminnallisen strategian hallitukselle keskusteltavaksi.

10 Kokouksen päättäminen _ ^ ^
Puheenjohtaja kiitti hallitusta menneistä vuosista ja toivotti hyvää joulua ja
hyvää uutta vuotta. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14. 47.

~TimoJ<ftm<

puheenjohtaja

^^,
Elina Tuong^rila
sihteeri

^v^
' Matti Tilkanen

pöytäkirjantarkastaja

Satu Simelius

pöytäkirjantarkastaja

Liitteet: Liite l. Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
Liite 2. Tulo- ja menoarvioesitys vuodelle 2018
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TOIMINTASUUNNITELMA 1. 1. 2018-31. 12. 2018

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 raputa lautta 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 jatkaa "Paimionjoki paremmaksi II-toimenpideohjelma 2016-2021" mukaisia
toimenpiteitä ja töitä. Yhdistys osallistuu yhteistyöhön eri organisaatioiden ja tutkimuslaitosten kanssa
Paimionjoen vesistön hoitoa ja kunnostusta edistävien toimien eteenpäin viemiseksi.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

KOKOUKSET

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään tammi-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

Paimionjoki-yhdistyksessä on seitsemän kunta-ja 13 yhteisöjäsentä sekä yksi kannatusjäsen. Yhdistys hyväksyy
uusia jäseniä hallituksen päätöksellä. Jäsenenä voi olla vain oikeuskelpoinen yhteisö.

TALOUS

Kuntajäseniltä kerätään jäsenmaksujen l. erä/4 vuoden alussa ja muut erät hallituksen määrääminä ajankohtina
vuoden loppuun mennessä. Muilta jäseniltä jäsenmaksut kerätään yhdessä erässä.

Yhdistys käyttää jäsenmaksutulonsa mahdollisuuksien mukaan etenkin hankkeiden omarahoitusosuutena, jolloin
varsinainen toiminta toteutetaan pääsääntöisesti hankerahalla tai avustuksien avulla. Yhdistyksellä on kertynyt
tilikausilta 2010 - 2016 ylijäämää 66 294, 93  , josta osaa käytetään vuoden 2018 toiminnan rahoittamiseen
jäsenmaksutulojen lisäksi. Hankerahaa haetaan kuitenkin koko vuoden ajan aiheeseen sopivista lähteistä.
Vuodelle 2018 on suunniteltu haettavaksi rahaa mm. kalatalouden, ravinteiden kierrätykseen/vieraslajien
poistoon ja virkistyskäytön kehittämiseen.

TOIMINTA

TOIMINNANJOHTAJA

Yhdistyksen perustoiminnoista vastaa osa-aikainen toiminnanjohtaja (6 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.

f^~ rj 1(4)
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KUORMITUKSEN VÄHENTÄMINEN

Kosteikot

Edistetään potentiaalisten kosteikkokohteiden suunnittelua ja toteutustyötä yhteistyössä Lounais-Suomen
vesiensuojeluyhdistyksen kanssa. Kosteikkojen suunnittelemiseen on V-S ELY myöntänyt yhdistykselle rahoitusta
vuonna 2014. Järjestetään vähintään yksi pellonpiennartilaisuus esimerkkikohteelle, johon kutsutaan paikallisia
alueen viljelijöitä.

Viemäriverkostot kuntoon ja haja-asutuksen jätevedet
Kannustetaan alueen kuntia ja yksittäisiä kiinteistöjä kehittämään viemäriverkostojaan ja hulevesien käsittelyä
siten, että hulevesistä johtuvien jätevesien ylijuoksutukset saadaan loppumaan ja vesistöön kohdistuva kuormitus
vähenemään.

Jaetaan tietoa haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä nettisivuilla sekä tiedotetaan muiden alueella toimivien
tahojen haja-asutusalueiden jätevesihankkeista.

Maanrakenteen parantaminen
Annetaan neuvontaa maan vesitalouden ja rakenteen parantamiseksi.

VESIEN TILAN SEURANTA

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

Hallitus tutustuu jätevesilietteen ja muiden orgaanisten lannoitevalmisteiden käyttöön.

KALAT

Järviketjun kuorekannan palauttaminen
Vuonna 2017 marraskuussa haettiin rahoitusta Paimionjoen järviketjun kuorekannan kehittämiseen
kuoreistutuksin Someron järviketjulle. Kuorekantaa parantamalla pyritään vaikuttamaan sulkasääskikannan
pienenemiseen ja kasviplanktonesiintymien vähenemiseen. Projekti toteutetaan yhteistyössä Hämeen
kalatalouskeskuksen ja Someron kalastusalueen kanssa, mikäli rahoitus järjestyy. Vuonna 2018 haetaan rahoitusta
jatkohankkeelle.

Purokunnostukset

Vuonna 2018 etsitään sopivaa rahoitusta vuonna 2017 päättyneelle Puroista joelle - Paimionjoen ekologinen tila
paremmaksi puroja kunnostamalla -hankkeen jatkolle. Rahoituksen avulla jatketaan purokunnostustoimenpiteitä
ja parannetaan eliöiden elin-, lisääntymis-ja liikkumismahdollisuuksia Paimionjoen puroalueilla.

Taimenistutusten seuranta koekalastuksin

Etsitään rahoitusta Kalaisia koskia Paimionjokeen -hankkeessa tehtyjen taimenistutusten seurannan
toteuttamiseen.

Perhokalastuksen SM-klsat
Osallistutaan Lounaissaariston urheilukalastajien järjestämään perhokalastuksen SM-karsintakisojen järjestelyihin.
Kisa pidetään kesä-heinäkuun vaihteessa Koskella Tl. Vuosi 2018 on kilpailun 10-vuotis juhlavuosi.

2(4)
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SÄÄNNÖSTELY

Säännöstelyn kehittäminen

Seurataan Paimionjoen yläosan säännöstelykäytännön kehittämisen etenemistä ja toteutumista. Pyritään
aktiivisesti edistämään sidosryhmäyhteistyötä säännöllisen virtaaman eli ympäristövirtaaman, saavuttamiseksi
erityisesti Askalan voimalaitospadon alapuolisilla koskialueilla.

VIRKISTYSKÄYTTÖ, REITIT JA MUUTYMPÄRISTÖNHOITOTYÖT

Kulttuuriympäristöpäivät ja niittotalkoot
Järjestetään erikseen määritellyissä kohteissa niittä-ja hoitotalkoita sisältäen lähiympäristöön suuntautuvia retkiä
ja maastoluentoja. Edistetään myös alueiden kehittämistä paikallisesti ja alueellisesti merkittäviksi
luontokohteiksi, esim. Painio-järven suojelualue.

Polkujen ja reittien edistäminen, ylläpitoja koordinointi

Paimionjoki-yhdistys on kehittänyt jokipolkuja erityisesti Kosken Tl kuntaan, Marttilaan, Liedon Tarvasjoelleja
Paimioon. Olemassa olevien polkujen ylläpitoon ja kehittämiseen suunnataan erityisiä kunnostustoimia ja
kartoitetaan uusien, mahdollisten polkujen edellytyksiä.

Retkienja tapahtumien järjestely ja osallistuminen

Pyritään järjestämään jokaisessa jäsenkunnassa vähintään l kpl luontoretkiä, joiden sisältö vastaa tarpeeseen
tuottaa näkyväksi Paimionjoen arvokkaita luontokohteita. Retkien tavoitteena on kertoa monipuolisesti erityisesti
vesiluontoon liittyvistä merkityksistä asiantuntijoiden opastamana. Retket suunnitellaan siten, että ne soveltuvat
kaiken ikäisille ihmisille.

Pyritään järjestämään 1-3 melonta- ja/tai souturetkeä Paimionjoella, Paimionlahdella ja Someron järviketjulla
yhteistyössä paikallisten ja alueellisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Pyritään edistämään vesillä retkeilyn
saavutettavuutta ja esteettä myyttä yhteistyössä kuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Pyritään edistämään aktiivista yhteistyötä vesistöalueen kalastuskuntien kanssa siten, että kalastusharrastus
Paimionjoella saa näkyvyyttä ja tietoisuus kalastusmahdollisuuksista lisääntyy. Osallistutaan ainakin yhteen
Lounais-Suomen kalastuskeskuksen organisoimaan tapahtumaan Paimionjoen vesistöalueella.

Pyritään aktivoimaan ja auttamaan paikallisia yhdistyksiä heidän ponnisteluissa aktivoida paikallisia ihmisiä
ympäristönhoidon eri osa-alueilla.

Muuta

Paimionjoki-yhdistys jatkaa Varsinais-Suomen Liiton (sis. Valonia ja Lounaistieto) ja ProAgrian yhteisessä Virkistä
dataa -hankkeen ohjausryhmässä. Hanke kokoaa tiedot maakunnassa olevista virkistysalueista ja -kohteista sekä
niihin liittyvistä palveluista ja matkailutoimijoista.

YMPÄRISTÖKASVATUS

Lasten jokileiri ja muu vesistökasvatustyö
Kesällä 2018 järjestetään ala-asteikäisille lapsille vesistöaiheinen yöleiri Paimiossa sekä toisessa vesistöalueen
kunnassa. Lisäksi jatketaan vesistökasvatus -aiheista työtä erityisesti koulujen kanssa kehitettävien
toimintamallien parissa sekä pyritään tuomaan ympäristö- ja vesistökasvatusta osaksi muuta yhdistyksen
toimintaa (virkistyskäyttö).

(K^r 3(4)
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Koulujemme lähtvedet
Edistetään ympäristö- ja vesistökasvatusta erityisesti kunnissa, jotka eivät ole mukana Valonian Koulujemme
lähivedetVarsinais-Suomessa-hankkeessa.

Yhteistyön edistäminen
Pyritään aktiivisesti edistämään laadultaan ja määrältään merkittävää yhteistyötä ammattiopisto Livian kanssa
erityisesti lasten ja aikuisten ympäristökasvatuksen teemojen parissa.

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). Yhdistyksen
toiminnasta tiedotetaan myös kaksi kertaa vuodessa julkaistavalla uutiskirjeellä. Tiedotuksessa hyödynnetään
myös yhdistyksen Facebook -, Twitter- ja Instagram -sivuja.

Sisäinen tiedottaminen

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

TILAISUUDET, KOULUTUS, RETKET
Virkistyskäyttöä kehittävissä toimissa aktivoidaan alueen asukkaita ja toimijoita mukaan parantamaan
Paimionjoen tilaa ja huolehtimaan omasta lähiympäristöstä.

Järjestetään vuoden aikana 1-2 yleisötilaisuutta ajankohtaisesta aiheesta.

Osallistutaan hyödyllisiksi koettuihin koulutuksiin, messuille ja seminaareihin kuten Outdoors Finland kehittämis-
ja koulutustilaisuuksiin sekä Vesistökunnostusverkoston toimintaan.

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

LOPUKSI
Vuonna 2018 Paimionjoki-yhdistys jatkaa vesiensuojelullista työtään Paimionjoen vesistön ekologisen tilan
parantamiseksi sekä edistäen kalataloudellisia kunnostustöitä ja Paimionjoen virkistys- ja
ympäristökasvatustoimintaa alueellisesti.

9)
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Paimionjoki-yhdistys ry, kustannusarvio 2018, menot

toimintamenot
Toiminnanjohtajan/taloudenhoitajan/sihteerin palkka (6htkk) sivukul uineen 24 300, 00  
Toiminnanjohtajan matkakulut 625, 00  
Toimitilan vuokra 900, 00  

Puhelinkulut 240, 00 

Vaihdepalvelut 100, 00 

Postituskulut 100,00  

Kopiointi, tulostus 100, 00 

Nettisivujen paivelintilaja päivitykset 300, 00  

Toimistotarvikkeet 200,00  

Tilavuokrat, hallitus 0,00  

Kahvitus, hallitus 300,00 

Tilavuokrat, vuosikokoukset 200, 00 

Kahvitus, vuosikokoukset 200,00 

Kirjanpitoja palkanlaskenta 1800, 00  

Tilintarkastus 300,00 

Pankin kulut 240,00  

Lehti-ilmoitukset 600,00 

Muut kulut 300, 00 

30805,000Toimintamenot yhteensä

Kuormituksen vähentäminen

Kosteikkojen suunnittelu

Kalat

Virkistyskäyttöjä reitit

Järviketjun kuorekannan palauttaminen

Perhokalastuksen SM-karsintakisat Koskella TL

500, 00  

2 ooo. oo e

400, 00  

l

Ympä ri stö kasvatus

Seminaari

Retkimestarin palkka (3 htkk) sivukuluineen

Matkakulut

mm. kopiointikulut

puhelin, netti

Kokous- ja talkoot kulut

melontakaluston vuokraus

asiantuntijapalvelut

LehtE-ilmoitukset

Ympäristökasvattajan palkkakulut (l htkk) sivukuluineen
Matkakulut

Toimistokulut

Puhelin yms

Lasten jokipäivät, *2

Kalapäivä

9 612, 00  

680, 00  

50,00  
30, 00  

300,00 £
1600, 00  

800, 00  

600, 00  

t

3 132, 00  

180, 00  

30,00  
20, 00  

500, 00  

300,00  

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

Muut menot yhteensä

2186, 00  

10 000, 00  

32 920, 00  

Kaikki menot yhteensä 63 725,00  
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Paimionjoki-yhdistys ry, kustannusarvio 2017, tulot

Perusmaksuyksikkö 2017

Jäsenmaksut

100,00  

Yhteensä

Kan natusjase nmaksut

Somero

Paimio

Koski Tl

Marttila

Lieto

Pöytyä

Sauva

Koskienergia

Mu ut yhteensä

17 010,000
11900, 00  

6 520,00  
5 630, 00  

4 350, 00  

4 590,00  
1000,00  
l 500, 00  

l 200,00  
53 700,00  

J
Turku

Jäsenmaksutulot 2017 yhteensä

1500,00  

55 200, 00  

Kaikki tulot yhteensä 55 200,00  

Menot 2018 63 725, 00  

Tulot 2018 55 200, 00  

Käytetään vuosina 2010-2016 kertynyttä ylijäämää 8 525,00  

Paimionjoki-yhdistyksen vuosina 2010-2016 kertynyt ylijäämä:

Tilikauden yli-/alijääma vuonna euroa

2010
2011

2012

2013
2014
2015
2016
YHTEENSÄ

13 703,00  
16 821,00  
9 518,00  

17 109, 00  

11909,00  
168,00  

-2 933,07  

66 294,93  

^ 2(2)


