
 

 

Virkistyskäyttö- ja maisemateemaryhmän kokousmuistio 

Aika: 5.10.2015 klo 13-15.30 

Paikka: Someron kaupungintalo, hallituksen huone, Joensuuntie 20, Somero 

Paikalla 

Juha Suominen, Paimion kaupunki 

Timo Klemelä, Someron kaupunki, Paimionjoki-yhdistys 

Elina Tuomarila, Paimionjoki-yhdistys 

Tanja Uusitalo, Someron kaupunki 

Jouni Lehtiranta, Paimion kaupunki 

Päivi Joki-Heiskala, Paimionjoki-yhdistys 

Jyrki Lehtinen 

 

Muut ryhmää ilmoittautuneet: 

Satu Juntunen, Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry 

Susanna Auvinen, VALONIA (etäjäsen)  

1. Kokous avaus: 

Päivi Joki-Heiskala avasi kokouksen klo 13.00. 

 

2. Esittelykierros 

 

3. Visio ja tavoitteet 2011-2015 toimenpideohjelmassa   

Päivi Joki-Heiskala esitteli edellisen toimenpideohjelman visiota ja tavoitteita. 

4. Toimet 2011-2015-toimenpideohjelmassa 

Päivi Joki-Heiskala esitteli edellisen toimenpideohjelmaan kirjattuja toimia. 

 

5. Parityöskentelynä pohdittiin, ovatko edellisen kauden visio, tavoitteet ja toimet sopivia myös seuraavalle 

kaudelle; mitä muutoksia/lisäyksiä tulisi tehdä. Liitteessä parityöskentelyn muistio. 

6. Seuraava kokous pidetään perjantaina 29.1.2016 klo 13-15 Marttilan kunnantalolla. 

7. Kokous päätettiin klo 15.30. 

 

Muistion kokosi Päivi Joki-Heiskala 

  



Liite  

Muistio parityöskentelyn ajatuksista 

Ajatuksia 1. Juha Suominen ja Jyrki Lehtinen 

VISIOT 

1) Rantautumispaikkoja, jotka palvelevat sekä vesillä että maalla liikkumista 

2) Vesistön palvelut ja reitit www-sivuilla (päivitystarve kohteittain) reitit: reittikartta paperiversiona 

on hankalasti päivitettävä ja vanha ajatus. Tulisi olla nettisivuilla. Wikipedian käyttö ja päivitys. 

Avoimen tiedon käyttäminen Järviwiki, wikipedia, vieraslajit.fi yms. tietopalveluja 

3) Paimionjoen vesistön kulttuurimaiseman korostaminen 

TAVOITTEET 

1. Paimionjoen virkistyskäyttöarvo on suuri  

2. Yksi kartta, jossa kaikki palvelut (kanootti, kalastus, retkeily yms.) 

3. Vesistön varrella useita rantautumispaikkoja 

Tehtävät 

1. Patojen poistuminen tai muuttaminen niin että virtaus lisääntyy ja kalojen mahdollista nousta 

merestä 

2. Koskialueiden kehittäminen virkistyskalastuskäyttöön: laavut, reitit yms. 

Ajatuksia 2. Timo Klemelä ja Tanja Uusitalo 

1. Havuharju lisätään mukaan tapahtumarantoihin 

2. Aikataulun mukaista veneliikennettä Hovimäki-Rantatupa välille esim. kesällä liikkuvalla vesitaksilla 

3. Matkailu- ja vapaa-ajantoimintaa 

4. Toimintatavoissa: kohdat 3,4, ja 5, menee vähän päällekkäin 

5. Maanomistajien aktivoiminen ja kannustaminen rantojen virkistyskäytön edistämiseksi, tärkeintä 

6. Järviketjun järvien syvyyskartat veneilyä varten, tulisi ehkä tehdä lisäluotauksia, (on kyllä ilm. tehty 

säännöstelyn kehittämistarpeiksi; Päivi selvittää) 

7. yläjuoksulle myös veneenlaskupaikka (mahdollisen Painion pohjapadon yläpuolelle) 

8. kohteena voi siis olla myös valuma-alueella tapahtuvan virkistyskäyttö esim. Hiidenlinna 

Somerolla, jossa on suurta intoa kehittää toimintaa 

9. laituri ei ehkä ole niin oleellinen tarve Painiolla vaan rantautumisen turvaaminen, jotain Ämyrin 

alapuolelle 

10. Pois ”toteutetaan Hämeen härkätie- maisemanhoidon yleissuunnitelman mukaisia toimia” 

11. Laidunnukseen kannustamisessa selvitetään vielä laidunnuksen vesistövaikutuksia 

12. Perustetaan jokin pysyvä paikka Paimionjoki-materiaalille: ”Paimionjoki museo” 

13. Pois maininta ”korjausrakentamisesta”, ei tämän yhdistyksen tehtävä 

14. Pois romunkeräyskampanja, ei tämän yhdistyksen tehtävä 

15. Opastauluihin QR-koodit ja myös englanninkieliset tekstit 

16. Vieraslajit: tietoa pitäisi jakaa kaikille, kylätoimijat ja kansalaiset itse ovat ne toimijat, ei esim. 

Paimionjoki-yhdistyksen työntekijät, ei niin, että ”joku muu tulee hoitamaan” 

 



Ajatuksia 3. Elina Tuomarila ja Jouni Lehtiranta 

Visiot: Olemassa olevat OK: Eivät poistaisi mitään. 

1. 110 km:n patikointi-, maisema- ja melontareitti; yhdysreitein saavutettavissa 

2. Kyläyhdistykset ovat aktivoituneet toimimaan hyvin monialaisesti vesistön hyväksi teemaa 

mukaellen ja tekevät muiden kyläyhdistysten kanssa tavoitteellista yhteistyötä 

3. Kunta- ja kylärajat ylittävä yhteistyö toimii aidosti 

4. Kaikki joen varrella olevat kunnat (myös Lieto) sitoutuneet Paimionjoen virkistyskäytön 

kehittämiseen. Paimionjoki-yhdistyksen taholta voitaisiin koordinoida. 

Tavoitteet: 

1. Vähintään kuntakohtaiset maisema-, patikointi- ja melontareitit kunnossa 

2. Aktivoituneet kyläyhdistykset, joilla tavoitteellisia teeman mukaisia omia hankkeita 

3. Luonto- ja kulttuuriympäristön arvot kulkeneet rinnakkain ohjelmassa ja kylätoimijoilla on 

paikallishankkeita, jotka tuovat teeman kaikkien tietoisuuteen 

4. Omaksi tavoitteeksi: Lasten ja nuorten ympäristökasvatus yläkoulu/lukuitasolla. Esim. opettajat 

yhteisen pöydän ääreen 

Hankkeita: 

1. Arvostuksen nostaminen koulujen kautta, sukupolvet ylittävä yhteistyö: esim. Jokelan koulu ja 

perinneyhdistyksen yhteistyö (isovanhemmat + lapset)—Jokipuisto areenana työpajatyyppiseen 

tapahtumapäivään (”matkalaukussa” vietävä sapluuna kaikkiin kuntiin: yhteistyössä Sarkamuseo, 

Paimion käsityömuseo ym. --- Paimionjoen historia ja nykytila) 

2. Kuntakohtaiset melontapisteet, jotka toimivat yhteistyössä paikallisten yrittäjien ja yhdistysten 

toimesta työpajat kuntiin tavoitteeseen pääsemiseksi (esim. vuonna 2015 toteutuneet ”business-

treffit” voisi toimia yhteistyökanavana) 

3. Koko joen aluetta käsittävän kartan päivittäminen –fyysinen/netissä 

Huom: Paimionjoen facebook-sivu teeman retkeily-maisema+ympäristö- ja vesistökunnostus) 

Elina: Visit Turun kanssa tulisi ehkä ryhtyä sittenkin yhteistyöhön, maksoi mitä maksoi. Selvitellään myös 

Outdoors Finland yhteistyökuvioita kartan suhteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


