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TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2019–31.12.2019 

Paimionjoki-yhdistys ry:n tarkoituksena on parantaa Paimionjoen vesistön tilaa. Tavoitteena on, että 
Paimionjoki on ekologisesti terve ja sen virkistyskäyttöarvo on korkea. Paimionjoki-yhdistyksen sääntöjen 
mukaan 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 jatkaa vuosille 2016–2021 laaditun ”Paimionjoki paremmaksi II                            
-toimenpideohjelman mukaisten tavoitteiden toteutumista. Yhdistys pyrkii ylläpitämään ja kehittämään 
yhteistyötä jo olemassa olevien yhteistyöorganisaatioiden ja tutkimuslaitosten kanssa sekä edistämään 
uusien yhteistyökumppanuuksien syntyä Paimionjoen parhaaksi.  

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 jäsenmaksut yhdellä, helmikuussa lähetettävällä laskulla, jossa on valmiiksi 
määritellyt eräpäivät maaliskuulle, kesäkuulle, elokuulle ja marraskuulle. Hallitus päättää vuoden 
ensimmäisessä kokouksessa eräpäivät. Muilta jäseniltä jäsenmaksut kerätään yhdessä erässä.  
 
Yhdistys käyttää jäsenmaksuista kertyviä tuloja mahdollisuuksien mukaan hankkeiden omarahoitusosuutena, 
jolloin varsinainen toiminta toteutetaan pääsääntöisesti hankerahalla tai avustuksien avulla. Yhdistyksellä on 
kertynyt tilikausilta 2010–2017 ylijäämää 82 291,89 €, josta osaa käytetään vuoden 2019 toiminnan 
rahoittamiseen jäsenmaksutulojen lisäksi. Hankerahaa haetaan sellaisiin ajankohtaisiin hankkeisiin, jotka 
tukevat pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti yhdistyksen toimintaa. Vuonna 2019 pyritään hakemaan 
pitkäaikaista rahoitusta eri lähteistä erityisesti kalataloudelliseen edistämiseen, maatalouden vesienhoidon 
edistämiseen ja ympäristökasvatuksen teemoihin.  
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TOIMINTA 

TOIMINNANJOHTAJA 
Yhdistyksen perustoiminnoista vastaa osa-aikainen toiminnanjohtaja (6 htkk), joka toimii myös yhdistyksen 
taloudenhoitajana ja sihteerinä. Yhdistyksen toimitilaksi on vuokrattu toimistohuone Paimion kaupungilta, 
kaupungintalolta. Toimiston käyntiosoite on Vistantie 18, 21350 Paimio ja postiosoite PL 50, 21351 Paimio.  
 
Toiminnanjohtaja osallistuu yhdistyksen toimintatavoitteiden kannalta tärkeisiin ja merkityksellisiin 
verkostoihin, tapahtumiin, seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin. Toiminnanjohtaja pyrkii toimimaan 
proaktiivisesti kehittääkseen yhdistyksen toimintoja siten, että toiminnan laatu ja käytettävissä olevat 
resurssit kohtaavat parhaalla mahdollisella tavalla. Toiminnanjohtajan läheisin työkumppani on yhdistyksen 
hallitus, jonka kanssa kehitetään edelleen avointa, keskustelevaa, yhdistyksen toimintaa rakentavasti 
arvioivaa ja menestyksellistä toimintatapaa.  
 

KUORMITUKSEN VÄHENTÄMINEN 
 
Maatalouden vesienhoito 
Pyritään edistämään yhteistyötä eri asiantuntijatahojen kanssa, jotta voidaan yhteistyössä kehittää 
maatalouden vesienhoitoon liittyvää hanketoimintaa, tiedotusta hyvistä käytännöistä, tilavierailuja sekä 
laidun- ja pellonpiennartapahtumia.  
 
Ravinnekierrätys  
Paimionjoki-yhdistys on mukana hallituksen kärkihankkeessa ”Ravinneneutraali toiminta kunnan 
käytännöksi” (Ranku 3), jota hallinnoi ja johtaa Varsinais-Suomen ELY-keskus. Toiminnanjohtaja edistää 
hankkeen toimenpiteitä Paimionjoen vesistöalueella yhdessä hankkeen toimijoiden ja yhdistyksen 
hallituksen kanssa. Hankkeen ohjausryhmässä Paimionjoki-yhdistystä edustaa hallituksen puheenjohtaja, 
jonka varajäsen toiminnanjohtaja on.  
 
Kosteikot 
Kartoitetaan yhteistyössä Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen ja tarvittavien muiden asiantuntijoiden 
kanssa potentiaalisia kosteikkokohteita Paimionjoen vesistöalueella ja pyritään tämän kartoitustyön 
yhteydessä tekemään yhteistyötä myös alueen koulujen kanssa ympäristökasvatuksen näkökulmasta. 
Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt Paimionjoki-yhdistykselle vuonna 2014 suunnitteluun 
kohdentuvaa rahoitusta, jota ei vielä tähän mennessä ole käytetty. Saaristomeren suojelurahasto ei 
myöntänyt vuonna 2018 rahoitusta ns. yleisökosteikkohankkeelle, mutta pyysi palaamaan rahoitusasiaan, jos 
konkreettinen kohde löytyy.  
 
Jätevedet ja hulevedet  
Pyritään tekemään erityisesti Paimionjoen vesistöalueen ympäristötoimien kanssa tiedotuksellista 
yhteistyötä kotitalouksien jätevesiin ja kuntien, kaupunkien hulevesiin liittyvissä haasteissa. Järjestetään 
mahdollisuuksien mukaan yhdessä ympäristötoimien kanssa paikkakuntakohtaisia tiedotustilaisuuksia. 
Pyritään tuomaan esiin hyviä esimerkkejä hulevesien käsittelystä ja järjestetään sopivalle esimerkkikohteelle 
asiantuntijavetoinen yleisöretki yhteistyössä kuntien kanssa.   
 
Vesien tilan seuranta 
Pyritään tekemään vesien tilan seurantaan liittyvää tutkimusyhteistyötä Lounais-Suomen 
vesiensuojeluyhdistyksen kanssa ja tuodaan ajantasaista tietoa esille Paimionjoki-yhdistyksen 
tiedotuskanavien kautta.  
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KALATALOUDELLINEN KEHITTÄMINEN JA VEDEN EKOLOGISEN TILAN PARANTAMINEN 

Järviketjun kuorekannan palauttaminen 
Vuonna 2017 on haettu rahoitusta Paimionjoen järviketjun kuorekannan kehittämiseen kuoreistutuksin 
Paimionjoen järviketjun järville Pitkäjärvi ja Rautelanjärvi. Kuorekantaa parantamalla pyritään vaikuttamaan 
sulkasääskikannan pienenemiseen ja kasviplanktonesiintymien vähenemiseen. Projekti toteutetaan 
yhteistyössä tarvittavien asiantuntijatahojen kanssa. Hanketta edistää yhdessä toiminnanjohtajan kanssa 
yhdistyksen nimeämät kaksi hallituksen edustajaa.  

Pienvesistöjen kunnostaminen ja tietoisuuden lisääminen 
Yhdistys sai vuonna 2018 Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta ja RAPALA-rahastosta avustusta 
kalataloudellisen toiminnan kehittämiseen ja konkreettisiin vesiensuojelutoimiin Paimionjoen 
vesistöalueella. Hanketoiminta alkoi vuoden 2018 puolella yhteistyössä Valonian kanssa (Elävä vesi - Elävä 
kylä -hanke). Jatketaan yhteistoimintaa Valonian kanssa ja haetaan jälleen sekä ELY-keskuksesta että 
RAPALA-rahastosta avustusta käytännön toimenpiteisiin. 
 
Pyritään hakemaan yhteistyössä Valonian ja Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkoston kanssa rahoitusta 
pitkäaikaiseen, noin 2-3 vuoden toimintaan, joka jatkaa vuonna 2017 päättynyttä Puroista joelle - 
Paimionjoen ekologinen tila paremmaksi puroja kunnostamalla -hankkeen teemoja parantaa eliöiden elin-, 
lisääntymis- ja liikkumismahdollisuuksia Paimionjoen puroalueilla ja mahdollistaa taimenistutusten riittävän 
pitkäaikaisen seurannan ja tutkimuksen.  
 
Paimionjoen kalat tutuksi kuntalaisille ja suurelle yleisölle 
Jatketaan vuonna 2018 aloitettua hanketoimintaa (Elävä vesi - Elävä kylä -hanke), jossa pyritään kehittämään 
vesistöalueella kalastusta ja kalataloudellista toimintaa harjoittavien yhteisöjen välistä yhteistyötä, tiedon 
jakamista ja monenvälistä tietoisuutta vesistöalueen kalataloudellisen toiminnan laajuudesta, sisällöistä ja 
kehittämistarpeista. 
 
Ympäristövirtaama  
Edistetään yhteistyössä Koskienergia Oy:n, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Suomen ympäristökeskuksen, 
Valonian ja muiden asiantuntijakumppaneiden kanssa ympäristövirtaamaa erityisesti Askalan voimalaitoksen 
alapuolisella alueella järjestämällä tarvittavia keskustelutilaisuuksia ja työpajoja yllä mainittujen tahojen 
kanssa. Nämä toimenpiteet liittyvät osaksi Elävä vesi - Elävä kylä -hankkeen toimintoihin.  

 

SÄÄNNÖSTELY 

Säännöstelyn kehittäminen 
Seurataan Paimionjoen yläosan säännöstelykäytännön kehittämisen etenemistä ja toteutumista. Teetetään 
seurantasuunnitelma, jossa selviää mitä ja missä seurantaa kannattaa tehdä. Järjestetään yhteistyössä 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Turun kaupungin ja Someron ympäristötoimen kanssa tiedotustilaisuus 
kuntalaisille ja sidosryhmille hankkeen etenemisestä.  
 
Edistetään Marttilassa sijaitsevan Rounankosken padon muuttamista luonnonmukaiseksi pohjapadoksi 
yhteistyössä Marttilan kunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa.  
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VIRKISTYSKÄYTTÖ, REITIT JA MUUT YMPÄRISTÖNHOITOTYÖT 

Jokipolkujen edistäminen, ylläpito ja koordinointi 
Paimionjoki-yhdistys on kehittänyt jokipolkuja erityisesti Kosken Tl kuntaan, Marttilaan, Liedon Tarvasjoelle 
(Juva) ja Paimioon. Somerolla yhdistys on pyrkinyt edistämään Someron Pitkäjärven uimarannan 
kehittämistä yhteistyössä paikallisten ihmisten, yhteisöjen ja Someron kaupungin kanssa ja muilla Someron 
järviketjun potentiaalisilla alueilla on tehty kartoitustöitä. Sauvossa yhdistys on toiminut yhteistyössä kunnan 
kanssa ns. venevalkamarannan kunnostamiseksi yleiseen virkistyskäyttöön.  
Vuonna 2019 pyritään luomaan uusi jokipolku tai koskipolku Pöytyälle Virrankosken ympäristöön 
yhteistyössä paikallisten maanomistajien kanssa.  
 
Jokipolkuja on vuonna 2018 käytännössä huoltanut ja edistänyt retkimestari/ympäristönhoitaja, jolle 
varataan vuodelle 2019 työaikaa yhteensä runsas kuukausi (150 h) erityisesti ylläpitotoimia varten. 
Toiminnanjohtaja pyrkii edistämään polkujen kehittämistoimintaa siten, että yhä useampi paikallistaho 
ottaisi talkoovastuuta polkujen kehittämisestä. Pyritään auttamaan paikallisia toimijoita kehittämään omaa 
hanketoimintaa jokipoluille ja niiden ympäristöön: jokipolut kehitettiin alun perin vastaamaan kentältä 
tulleeseen palautteeseen, jossa yhdistystä pyydettiin luomaan pääsymahdollisuuksia Paimionjoelle. 
Vuosikymmenten myötä kuntalaisten suhde jokeen on ainakin osittain heikentynyt ja jokipolut 
mahdollistavat tämän suhteen uudelleen herättämisen ja uusien sukupolvien sitoutumisen Paimionjoen tilaa 
parantaviin toimiin.  

Retkien ja tapahtumien järjestely ja osallistuminen 
Pyritään järjestämään asiantuntijavetoisia melontaretkiä Paimionjoelle siten, että ne houkuttelevat 
erityisesti ensikertalaisia kokemaan Paimionjoen vesiluonto.  
 
Hankkeessa Elävä vesi - Elävä kylä järjestetään jo asiantuntijavetoisia ja ympäristötietoisuutta lisääviä 
yleisöretkiä Paimionjoen pääuoman kohteille ja purokohteille. Tämän lisäksi voidaan resurssien puitteissa 
järjestää paikallista vesistöön liittyvää retkitoimintaa esim. Härkätien ympäristönsuojeluyhdistyksen ja 
Paimion seudun ympäristöyhdistyksen kanssa.  
 

YMPÄRISTÖKASVATUS 

Lasten Jokipäivä 
Pyritään jatkamaan yhteistyötä ammattiopisto Livian ja Paimion seudun ympäristöyhdistyksen kanssa siten, 
että vuonna 2018 Askalankosken ketotalon ympäristössä järjestetty Lasten Jokipäivä voitaisiin toteuttaa 
samalla tai samankaltaisella toimintamallilla myös kesällä 2019.  

Koulujen vesitutkimuspäivät  
Jatketaan koulujen kanssa vesitutkimuspäiviä, joita edistää Paimionjoki-yhdistyksen tätä työtä varten 
palkkaama vesitutkija runsaan 1 htkk työpanoksella (150 h). Pyritään edistämään tutkimustoimintaa siten, 
että koululaisille avautuisi paremmat mahdollisuudet tehdä tutkimustoimintaa Paimionjoen vesistöalueella 
esimerkiksi ns. tutkimusveneistä käsin.  
 
Pyritään edistämään ympäristö- ja vesistökasvatusta erityisesti vesistöalueen niissä kunnissa, jotka eivät ole 
mukana Valonian Koulujemme lähivedet Varsinais-Suomessa -hankkeessa.  
 
Paimionjoki-palkinto  
Vuonna 2019 perustettavalla Paimionjoki-palkinnolla tuodaan esiin Paimionjoen vesistöalueella toimivien 
yksityisten henkilöiden ja paikallisyhteisöjen usein julkisuudelta piiloon jäävää, mutta erityisesti paikallisesti 
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tärkeää Paimionjoki-yhdistyksen tavoitteita vastaavaa talkootyötä. Palkinnolla tuodaan esiin hyviä ja 
esimerkillisiä käytäntöjä ja toimenpiteitä, joita on mahdollista toteuttaa ja monistaa muihinkin Paimionjoen 
vesistöalueen kuntiin, kyliin ja yhteisöihin. Palkinto korostaa paikallisen, pienimuotoisenkin työn tärkeyttä ja 
monimuotoisen yhteistyön merkitystä. Myönnettävällä rahapalkinnolla saajaa innostetaan jatkamaan 
vastaavaa työtä ja palkinto on tarkoitettu käytännön toimenpiteiden tukemiseen, kuten pieniin laite- tai 
tarvikehankintoihin ja talkoopäivien järjestämisestä aiheutuviin kuluihin. Palkinnon saajaa pyydetään 
raportoimaan palkintorahan käytöstä vapaamuotoisella kirjeellä myöntövuoden loppuun mennessä.  
Haku: Yhteisö tai yksityishenkilö ei voi itse hakea palkintoa, vaan häntä/yhteisöä tulee jonkun muun tahon 
tai henkilön suositella. Tällä tavoin pyritään löytämään laajalta vesistöalueelta niitä henkilöitä tai tahoja, joita 
muutoin olisi vaikea löytää tai havaita. Paimionjoki-yhdistyksen hallitus pidättää oikeuden ehdottaa ja nimetä 
palkinnon saaja. 
Aikataulu: Palkintoa voi ehdottaa kunkin vuoden marraskuun loppuun mennessä. Ehdotukset osoitetaan 
Paimionjoki-yhdistyksen hallitukselle, joka päättää palkinnon saajasta vuoden viimeisen kokouksen 
yhteydessä.  
 

TIEDOTUS 

Ulkoinen viestintä 
Pyritään vahvistamaan uutis- ja ajankohtaisviestintää siten, että se tavoittaa Paimionjoki-yhdistykselle 
tärkeät yhteistyökumppanit ja asiantuntijaorganisaatiot, kuten esimerkiksi mainittu kohdassa Yhteistyö. 
Uutis- ja ajankohtaisviestintää kehitetään aktiivisesti myös yhdistyksen jäsenistön ja vesistöalueen 
asukkaiden suuntaan. Pyritään luomaan noin kaksi kertaa vuodessa julkaistava uutiskirje. 
 
Pyritään järjestämään Paimionjoki-aiheinen valokuvauskilpailu vähintään Instagramissa. Jos mahdollista 
teetetään kuvista näyttely, joka kiertää yhdistyksen toiminta-alueella. 
 
Kehitetään omia nettisivuja siten, että ne palvelevat yhdistyksen ydintoimintaa ja tuovat riittävällä tasolla 
esille yhdistyksen toiminnan sisältöjä. Pidetään huolta toiminnan läpinäkyvyydestä ja avoimuudesta myös 
kaikessa sosiaalisen median tiedotuskäytännössä.   
 
Pyritään tuomaan yleiseen, valtakunnalliseen tietoisuuteen Paimionjoen vesistöalueen kalataloudellista ja 
muuta toimintaa kehittämällä yhdistyksen verkkosivuille kalenteritoiminto, johon toimijat voivat itse tuottaa 
tapahtumatietoja yhdistyksen toiminnanjohtajan toimiessa kalenterin moderaattorina ja editoijana.  
 
Pyritään saamaan näkyvyyttä ja tiedottamaan yhdistyksestä ja sen toiminnasta paikallisessa mediassa 
(lehdistö, radio, televisio). Tiedotuksessa hyödynnetään yhdistyksen Facebook -, Twitter- ja Instagram -sivuja. 
 
Sisäinen viestintä 
Sisäisellä viestinnällä tarkoitetaan tässä yhdistyksen omaa sisäistä tiedonkulkua toiminnanjohtajan, 
hallituksen ja jäsenistön välillä, jota toiminnanjohtaja yhteistoiminnassa hallituksen kanssa pyrkii edelleen 
kehittämään.  
Pääasiallisia arjen työkaluja ovat sähköposti ja puhelin. Sääntömääräisten kokousten kutsut ja muu 
kokousmateriaalit lähetetään sähköpostitse. 
 
Pyritään lisäämään hallituksen ja jäsenistön tietoisuutta yhdistyksen sosiaalisen median kautta tapahtuvasta 
viestinnästä, jonka kautta leviää paljon ajankohtaistietoa, esimerkkinä yhdistyksen Facebook-sivut: 
https://www.facebook.com/paimionjokiyhdistys/. Innostetaan hallitusta ja jäsenistöä osallistumaan tiedon 
tuottamiseen yhdistyksen www-sivuille www.paimionjoki.fi 
  

https://www.facebook.com/paimionjokiyhdistys/
http://www.paimionjoki.fi/
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JULKAISUTOIMINTA 
Tehdään jokipolku-esite, jossa esitellään yhdistyksen luomat jokipolut. Pyritään sisällön suunnittelussa ja 
toteutuksessa käyttämään vesistöalueelta löytyvää asiantuntijaosaamista.  
Valmistetaan tarpeen mukaan muuta ajankohtaista esite- tai infomateriaalia. 
 

TILAISUUDET, KOULUTUS, RETKET 
Pyritään kaikessa toiminnassa aktivoimaan alueen asukkaita ja toimijoita mukaan parantamaan Paimionjoen 
tilaa ja huolehtimaan omasta lähiympäristöstä järjestämällä mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä kuntien 
ympäristötoimien kanssa tiedotustilaisuuksia, yleisöretkiä ja talkoita ajankohtaisista aiheista.  
 
Järjestetään yksi isompi tilaisuus/seminaari ajankohtaisteemasta ja valmistellaan ja toteutetaan tilaisuus 
yhteistyössä jonkun asiantuntijaorganisaation ja yhteistyökumppanin kanssa, kuten esimerkiksi 
Aurajokisäätiö ja Varsinais-Suomen ELY-keskus, Suomen ympäristökeskus, Baltic Sea Action Group (Järki-
hanke) ja Valonia.  
 
Toiminnanjohtaja osallistuu tarpeellisiksi ja tärkeiksi katsottuihin koulutuksiin, messuille ja seminaareihin.  
 
Järjestetään hallitukselle ja sen varajäsenille sekä muille kiinnostuneille jäsenille koko päivän 
asiantuntijavetoinen kesäretki tutustuen Paimionjoen vesistöalueen monimuotoisuuteen ja sen yhteisöihin.  
 

YHTEISTYÖ 
Yhdistys jatkaa yhteistyötä erilaisten asiantuntijaorganisaatioiden kanssa, joita ovat mm. Varsinais-Suomen 
ELY-keskus, Varsinais-Suomen Liitto, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys, Valonia, Suomen 
ympäristökeskus, Aurajokisäätiö, Baltic Sea Action Group ja Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto. 
Koskienergia Oy:n kanssa pidetään yllä hyviä yhteistyösuhteita erityisalana säännöstelyn kehittäminen 
yhteistyössä asiantuntijatahojen kanssa. Pyritään hyvään ja läheiseen yhteistyöhön vuoden 2019 alussa 
perustettavan Länsi-Suomen kalatalousalueen toimijoiden kanssa ja muiden kalataloutta edistävien 
maakunnallisten ja paikallisten yhteisöjen kanssa. Yhteistyötä erilaisten vesienhoitoon liittyvien 
kansalaisjärjestöjen ja yhteisöjen kanssa ylläpidetään ja edistetään.  
 
 
LOPUKSI 
Paimionjoki-yhdistyksen vuodelle 2019 toimintasuunnitelma jatkaa yhdistyksen perinteitä tuottaa 
laadukasta ja sisällöltään merkityksellistä toimintaa, joka näkyy konkreettisina toimenpiteinä niin yhdistyksen 
jäsenistölle, kuntalaisille kuin yhteistyökumppaneillekin. Toimintasuunnitelma nojaa aikaisempina vuosina 
aloitettuihin toimenpiteisiin ja pyrkii luomaan jatkuvuutta yhdistyksen toiminnalle. Yhdistyksen toiminnan 
suunnittelulle ja toteutuksen hengelle ominaista on, että se ei rajoitu kalenterivuoteen vaan toiminnassa 
näkyy vahva pyrkimys pitkäjänteisyyteen ja kyky reagoida toimintaympäristön muutoksiin ja haasteisiin myös 
pitkällä aikavälillä.  
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Toimintamenot

Toiminnanjohtajan/taloudenhoitajan/sihteerin palkka (6 htkk) sivukuluineen 24 300,00 €

Toiminnanjohtajan matkakulut 748,00 €

Toimitilan vuokra 1 200,00 €

It-kulut ja palvelut 500,00 €

Puhelinkulut 240,00 €

Laitehankinnat 300,00 €

Postituskulut 156,00 €

Kopiointi, tulostus 100,00 €

Nettisivujen palvelintila, päivitykset, www-sivut 1 000,00 €

Toimistotarvikkeet 200,00 €

Tilavuokrat, hallitus 200,00 €

Kahvitus, hallitus 300,00 €

Tilavuokrat, vuosikokoukset 200,00 €

Kahvitus, vuosikokoukset 200,00 €

Kirjanpito ja palkanlaskenta 1 920,00 €

Tilintarkastus 380,00 €

Pankin kulut 240,00 €

Lehti-ilmoitukset 800,00 €

Ostopalvelut (esite) 1 000,00 €

Sekalaiset kulut 200,00 €

34 184,00 €

Maatalouden vesienhoito, kuormituksen vähentäminen

Asiantuntijatyötä 1 000,00 €

Pellonpiennar- ja maatalopäivät 1 000,00 €

Kalataloudellinen kehittäminen 

Järviketjun kuorekannan palauttaminen (omarahoitusosuus vuodelle 2019) 2 100,00 €

Kalataloudellinen kunnostaminen (hankkeen omarahoitusosuus tms.) 2 000,00 €

Tuki paikallisyhteisöille (kalapäivät yms.) 700,00 €

Virkistyskäyttö ja reitit

Retkimestarin palkka (150 h) sivukuluineen 3 240,00 €

Matkakulut 614,00 €

mm. kopiointikulut 50,00 €

puhelin, netti 30,00 €

talkookulut (kahvitus) 100,00 €

konetyön kulut 200,00 €

melontakaluston vuokraus 900,00 €

asiantuntijapalvelut retkille yms. 600,00 €

Lehti-ilmoitukset 600,00 €

Ympäristökasvatus

Koulujen vesitutkimus, vesitutkijan palkka (150 h) sivukuluineen 3 442,50 €

Matkakulut, vesitutkimus 883,00 €

Kopiointi ym, vesitutkimus 30,00 €

Puhelin yms, vesitutkimus 40,00 €

Tarvikkeet, vesitutkimus 100,00 €

Lasten jokipäivä, asiantuntijakulut 800,00 €

Ruokailu, lasten jokipäivä 200,00 €

Tarvikkeet, lasten jokipäivä 200,00 €

Paimionjoki-palkinto 200,00 €

Koulutus ja retket 

Linja-auto, hallituksen koulutuspäivä 450,00 €

Muut koulutuspäivät, toiminnanjohtaja 150,00 €

Seminaari/yleisötilaisuus 

Seminaarin asiantuntija-, vuokra-, ilmoitus- ja  tarjoilukulut 1 576,00 €

Varaus muiden hankkeiden omarahoitusosuudeksi

Ranku 3 ym. 10 000,00 €

Muut menot yhteensä 31 205,50 €

65 389,50 €

Tulot

Tulot yhteensä 55200

Käytetään vuosien 2010-2017 ylijäämää 10 189,50 €

Yhteensä 65 389,50 €

Kaikki menot yhteensä

Paimionjoki-yhdistys ry, talousarvio 2019, menot

Toimintamenot yhteensä
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Paimionjoki-yhdistykselle kertynyt ylijäämä vuosina 2010-2016: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiivistetyn tulo- ja menoarvion vertailu edellisessä syyskokouksessa hyväksyttyyn arvioon: 
 

Perusmaksuyksikkö 2019 100,00 €

Jäsenmaksut

Somero 17 010,00 €

Paimio 11 900,00 €

Koski Tl 6 520,00 €

Marttila 5 630,00 €

Lieto 4 350,00 €

Pöytyä 4 590,00 €

Sauvo 1 000,00 €

Koskienergia 1 500,00 €

Muut yhteensä 1 200,00 €

Yhteensä 53 700,00 €

Kannatusjäsenmaksut

Turku 1 500,00 €

Jäsenmaksutulot 2018 yhteensä 55 200,00 €

55 200,00 €Kaikki tulot yhteensä

Paimionjoki-yhdistys ry, talousarvio 2019, tulot

Tilikauden yli-/alijäämä vuonna euroa

2010 13 703,00 €

2011 16 821,00 €

2012 9 518,00 €

2013 17 109,00 €

2014 11 909,00 €

2015 168,00 €

2016 -2 933,07 €

2017 15 996,96 €

YHTEENSÄ 82 291,89 €

Paimionjoki-yhdistys ry

Talousarvio 2019
vuoden 2018 arvio

Toimintamenot 34 184,00 € 30 805,00 €

Kuormituksen vähentäminen 2 000,00 € 500,00 €

Kalat 4 800,00 € 2 400,00 €

Virkistyskäyttö ja reitit 6 334,00 € 13 672,00 €

Ympäristökasvatus 5 895,50 € 4 162,00 €

Koulutus ja retket 600,00 € 0,00

Seminaari 1 576,00 € 2 186,00 €

Varaus muiden hankkeiden omarahoitukseen 10 000,00 € 10 000,00 €

Kaikki menot yhteensä 65 389,50 € 63 725,00 €

Kaikki tulot yhteensä 55 200,00 € 55 200,00 €

Käytetään vuosien 2010-2017 ylijäämää 10 189,50 € 8 525,00 €

65 389,50 € 63 725,00 €


