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TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2023–31.12.2023 

Paimionjoki-yhdistyksen tarkoituksena on parantaa Paimionjoen vesistön tilaa. Tavoitteena on ekologisesti 

terve ja virkistyskäyttöarvoltaan korkea Paimionjoki. 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. 

Yhdistyksellä on uusi ”Paimionjoki paremmaksi III -toimenpideohjelma 2022–2027”, joka toimii vanhojen 

ohjelmien tapaan yhdistyksen toiminnan selkärankana. Yhdistys pyrkii myös 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 kuntajäsentä (Somero, Koski, Marttila, Lieto, Pöytyä, Paimio ja 

Sauvo) ja 10 yhteisöjäsentä (Westas Oy, Koskienergia Oy, MTK Somero ry, MTK Paimio ry, MTK Tarvasjoki ry, 

Paimion seudun ympäristöyhdistys ry, Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri, Someron 

vesisuojeluyhdistys ry, Painion hoitoyhdistys ry ja Lounais-Suomen kalatalousalue sekä yksi kannatusjäsen 

(Turun kaupunki). Yhdistys hyväksyy uusia jäseniä hallituksen päätöksellä. Yhdistyksen jäsenenä voi olla vain 

oikeuskelpoinen yhteisö. Vuonna 2023 pyritään lisäämään yhteisöjäsenten määrää. 

 

TALOUS 

Jäsenmaksut kerätään kaikilta jäseniltä yhdessä erässä helmikuussa lähetettävällä laskulla, jossa on eräpäivä 

maaliskuussa. 

Yhdistys käyttää jäsenmaksuista kertyviä tuloja toiminnan pyörittämiseen. Lisäksi niitä käytetään 

mahdollisuuksien mukaan hankkeiden omarahoitusosuutena. Yhdistyksellä on kertynyt tilikausilta 2010–

2021 ylijäämää 104 729,01 €, josta osaa käytetään vuoden 2023 toiminnan rahoittamiseen 

jäsenmaksutulojen lisäksi. Hankerahaa haetaan sellaisiin ajankohtaisiin hankkeisiin, jotka tukevat 

pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti yhdistyksen toimintaa. 
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TOIMINTA 

TOIMISTO JA HENKILÖSTÖ 

Yhdistyksen toimitilaksi on vuokrattu työpiste Paimion kaupungilta, kaupungintalolta. Toimiston käyntiosoite 

on Vistantie 18, 21350 Paimio ja postiosoite PL 50, 21351 Paimio. Lisäksi yhdistyksellä on käytössä varasto 

raivaussahan ja muiden välineiden säilyttämiseen. 

Toiminnanjohtaja 

Yhdistyksen perustoiminnoista vastaa osa-aikainen toiminnanjohtaja (6 htkk), joka toimii myös yhdistyksen 

taloudenhoitajana ja sihteerinä. 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.  

Ympäristönhoitaja 

Yhdistyksen Jokipolkujen huollosta ja erinäisten tapahtumien järjestämisestä ja ympäristökasvatuksesta 

vastaa osa-aikainen ympäristönhoitaja (6 htkk). 

 

KUORMITUKSEN VÄHENTÄMINEN 

Maatalouden vesiensuojelu 

Yhdistys on mukana Ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelman maatalousteeman KIPSI-

hankkeessa. Toiminnanjohtaja on hankkeen ohjausryhmässä ja yhdistys toimii hankkeessa 

yhteistyökumppanina, auttaa tiedottamisessa ja osallistuu tilaisuuksiin. KIPSI-hanketta ja sen työtä 

saumattomasti jatkavaa KIPSI2.0-hanketta hallinnoi Varsinais-Suomen ELY-keskus. Hanke on käynnistynyt 

syksyllä 2019 jatkuen vielä vuoden 2024 loppuun. Levitykset alkoivat laajamittaisesti vuonna 2020. Erityisesti 

Tarvasjoen ja Vähäjoen varrelle tarvittaisiin lisää levitysalaa ja tähän haasteeseen yhdistys yrittää 

tiedottamisella vaikuttaa. Lisätietoja hankkeesta: https://www.ely-keskus.fi/web/kipsinlevitys 

Pyritään myös edistämään yhteistyötä eri asiantuntijatahojen kanssa, jotta voidaan yhdessä kehittää 

maatalouden vesienhoitoon liittyvää hanketoimintaa, tiedotusta hyvistä käytännöistä, tilavierailuja sekä 

laidun- ja pellonpiennartapahtumia.  

Ravinnekierrätys  

Yhdistys pyrkii toiminnassaan edistämään ravinteiden kierrätystä. Pidetään silmällä mahdollisuuksia 

aiheeseen keskittyvän uuden hankkeen käynnistämiseksi. 

Kosteikot 

Edistetään kosteikkojen rakentamista Paimionjoen valuma-alueelle yhteistyötahojen kuten Lounais-Suomen 

vesiensuojeluyhdistys ry:n ja Valonian kanssa. Etsitään aktiivisesti paikkoja, joissa kosteikon perustaminen 

toisi vesiensuojelullista hyötyä. Varaudutaan jatkossa myös osallistumaan kosteikon 

perustamiskustannuksiin. 
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VESIEN TILAN SEURANTA 

Ylläpidetään ja päivitetään listaa Paimionjoen vedenlaatututkimuksista ja -tuloksista yhdistyksen nettisivuilla. 

Nostetaan jatkossakin etusivun ajankohtaisiin ajantasainen tieto Paimionjoen vedenlaadusta. 

 

KALATALOUDELLINEN KEHITTÄMINEN  

Järviketjun kuorekannan palauttaminen 

Vuodelle 2023 on olemassa Varsinais-Suomen ELY-keskukselta rahoitus Paimionjoen järviketjun 

kuorekannan kehittämiseen. Tämä tarkoittaa kuoreistutuksia Paimionjoen järviketjun järville Pitkäjärvi ja 

Rautelanjärvi. Kuorekantaa parantamalla pyritään vaikuttamaan sulkasääskikannan pienenemiseen ja 

kasviplanktonesiintymien vähenemiseen. Projekti on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä tarvittavien 

asiantuntijatahojen kanssa. Rahoitusta on samaan tarkoitukseen saatu jo kahdesti aiemmin, mutta 

ensimmäisessä hankkeessa kuoreita ei ole toistaiseksi saatu pyydettyä.  

Joen keskiosan koskikunnostukset 

Vuoden 2022 aikana valmistuivat koskikunnostussuunnitelmat joen keskiosaan Liedon kaupungin sekä 

Marttilan ja Kosken Tl kuntien alueelle 10:een sellaiseen koskeen, joissa ei ole toimivia pato- tai muita 

rakenteita. Suunnittelutyöhön saatiin rahoitusta Varsinais-Suomen ELY-keskukselta vesien- ja merenhoidon 

sekä vesistötoimenpiteiden toteuttamisen avustusrahoista. Koskikunnostusten tavoitteena on Paimionjoen 

ekologisen tilan parantaminen. Kunnostussuunnitelmissa huomioidaan erityisesti koskialueiden merkitys 

kalaston ja muun vesieliöstön elinympäristönä. Vuoden 2023 aikana on tarkoitus hankkia lupia 

kunnostuksiin kiinteistönomistajilta sekä yhteisten vesialueiden osakkailta, jotta vuoden lopussa 

kunnostusrahoituksen hakemiseen olisi hyvät edellytykset. Yhteisten vesialueiden osakkaiden koolle 

kutsuminen vaatii runsaan määrän kirjeiden lähettämistä, mistä tulee ylimääräisiä kuluja. Kulut on esitetty 

talousarviossa vuodelle 2023. Yhteistyökumppanina tulevassa hankkeessa on Valonia ja rahoitusta haetaan 

Varsinais-Suomen ELY-keskukselta vuoden lopulla. 

Pienvesistöjen kunnostaminen ja tietoisuuden lisääminen 

Pyritään hakemaan rahoitusta yhteistyössä muiden tahojen kanssa 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. Yhteistyötahoina ovat 

erityisesti Valonia, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry ja Ammattiopisto Livia. Yhdistys tukee myös 

yksityishenkilöitä, jotka osallistuvat pienvesistöjen kunnostamiseen. Erityisenä kohteena on Paimion 

Karhunojaa, jossa parannetaan Paimionjoen vesistöalueen ainoan taimenkannan elinmahdollisuuksia. 

 

SÄÄNNÖSTELY 

Paimionjoen yläosan säännöstelyn kehittäminen 

Seurataan Paimionjoen yläosan säännöstelykäytännön kehittämisen etenemistä ja toteutumista. Valitusten 

käsittely Vaasan hallinto-oikeudessa vie aikaa ja yhdistys ei pysty asiaan vaikuttamaan. 
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Rounankosken pato 

Edistetään Marttilassa sijaitsevan Rounankosken padon muuttamista luonnonmukaiseksi pohjapadoksi 

yhteistyössä Marttilan kunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa.  

Ympäristövirtaama Askalan voimalaitokselle 

Annetaan tukea Varsinais-Suomen Ely-keskukselle ja Koskienergialle Askalan ympäristövirtaaman 

edistämisessä. Selvitystä ovat tehneet Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus ja raportti 

valmistunee vuoden 2023 alussa. Neuvottelut ympäristövirtaaman toteuttamisesta käydään Varsinais-

Suomen ELY-keskuksen ja Koskienergian kesken, mutta yhdistys seuraa asiaa ja myös tiedottaa sen 

etenemisestä. 

 

VIRKISTYSKÄYTTÖ, REITIT JA MUUT YMPÄRISTÖNHOITOTYÖT 

Jokipolkujen edistäminen ja ylläpito 

Paimionjoki-yhdistys on kehittänyt Jokipolkuja Kosken Tl kuntaan (jo käytöstä poistunut), Marttilaan, Liedon 

Tarvasjoelle, Paimioon ja Pöytyän Karinaisiin. Jokipolkujen huollosta vastaa muutoin ympäristönhoitaja, 

mutta Karinaisten polku on Isontuvan jäätelön vastuulla. Paikallisia toimijoita tuetaan omien jokipolkujensa 

hoidossa, kuten toimitaan esimerkiksi Marttilan Hirvasojan luontopolulla (lainaamalla yhdistyksen 

raivaussahaa). 

Onkipaikat 

Yhdistys sai alkuvuodesta 2021 myönteisen päätöksen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen avustuksesta 

kalatalouden edistämiseksi. Paimionjoen uudet onkipaikat –hankkeella on vuoden 2022 aikana perustettu 

yhteistyössä kunnan kanssa esteetön kalastustasanne Kosken Tl Myllyrantaan. Samaan paikkaan hankittiin 

myös kalastukseen liittyvä opaskyltti ja toinen pystytettiin Juvan voimalaitosalueelle siellä jo olemassa 

olevien kalastuspaikkojen yhteyteen. Hankkeelle on saatu jatkoaikaa elokuun 2023 loppuun asti. Näin 

ehditään osallistua Someron kaupungin projektiin, jossa perustetaan uusi kalastuslaituri Kirkkojärven 

rantaan.   

Vieraslajit 

Vuonna 2023 jatketaan Kainuun Ely-keskukselta saadun rahoituksen turvin jättipalsamin torjuntaa 

Tarvasjoen ja Aurajoen yläjuoksun varressa. Hanke toteutetaan yhdessä Aurajokisäätiön kanssa. 

Hankerahoituksella palkataan 2-4 henkilöä kesän ajaksi kitkemään ja niittämään jättipalsamia kahden viime 

vuoden tapaan. 

Marttilan keskustan alueella, Kumpulanrannan jokipolulla on aktiivisesti kitketty jättipalsamia ja työtä tullaan 

jatkamaan. Alueen esiintymät sijaitsevat kunnan, seurakunnan sekä paikallisen aktiivin mailla. Torjuntaa 

pyritään tekemään yhteistyöllä maanomistajatahojen sekä innokkaiden paikallisten kanssa.  Yhdistyksen 

tekemä torjunta rajataan kunnan ja seurakunnan maille. 

Paimionjoen alaosan keltalammikkiesiintymien seuranta aloitetaan yhdessä Paimion kaupungin kanssa. 

Koska esiintymiä on 110-tieltä Paimionlahden suuaukolle yhteensä 10 kpl ja niiden torjunta on nykykeinoilla 

mahdotonta, on päätetty keskittyä kartoittamaan tilannetta. Tämä helpottaa torjunnan suunnittelua 

tulevaisuudessa. Seurantaa tekee Paimion kaupungin työntekijä kaupungin dronella kuvaamalla ja yhdistys 

alkaa tallentaa ilmakuvia aikasarjaksi, jolloin saadaan käsitys kasvin leviämisvauhdista. 

Vieraslajeista viestitään aktiivisesti erityisesti somessa, jotta saataisiin myös kansalaiset osallistumaan 

torjuntaan ja havainnointiin. Erityisesti keltalammikki on monelle vielä täysin tuntematon.  

http://www.paimionjoki.fi/
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Retkien ja tapahtumien järjestely ja osallistuminen 

Pyritään järjestämään niin maksullisia asiantuntijavetoisia melontaretkiä Paimionjoelle sekä syksyn 2022 

tapaan kansalaisopistojen sekä vapaa-ajankalastajien kalastusohjaajan kanssa yhteistyössä kalastuskurssi/-

kursseja Paimionjoella. 

Lisäksi pyritään järjestämään resurssien puitteissa muuta paikallista vesistöön liittyvää retkitoimintaa ja 

tapahtumia yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. 

 

Someron järviketjun virkistyskäyttö 

2022 aloitettiin paikallisen aktiivin yhteydenotosta pohtia Someron järviketjun virkistyskäytön kehittämistä. 

Aihe on myös ollut yhdistyksellä mielessä. 2016 oli käynnissä hanke Someron järviketjun polut ja reitit, jolloin 

kartoitettiin mahdollisuuksia luontopolkujen ja muiden virkistyskohteiden perustamiseksi järviketjun 

varteen. Hankkeessa saatiin toteutettua muutama pienempi projekti, mutta käytännön toteutuksiin asti ei 

päästy/saatu jatkorahoitusta.  

Tavoitteena on hyödyntää vanhan hankkeen aineistoa sekä ideoida paikallisten kanssa järviketjun 

mahdollisuuksista. 2022 ympäristönhoitaja on ollut yhteydessä paikallisiin toimijoihin ja tutustunut vanhaan 

hankkeeseen. Tarkoituksena on luoda kuntalaisille kysely kaupungin sivuille, jossa kartoitetaan paikallisten 

mielenkiintoa ja ideoita virkistyskäyttömahdollisuuksiin. Sen lisäksi pidetään kaikille avoin työpaja, johon 

kutsutaan järviketjun alueen esim. matkailualan yrittäjiä miettimään omia resurssejaan sekä yhdistämään 

ajatuksiaan ja ehkä jopa toimintojaan.  Myös kaupungin mahdollisuuksia virkistyskäytön edistämiseksi 

selvitetään. 

2023 haetaan mahdollisuuksien mukaan hankerahoitusta valittuihin toimenpiteisiin, joita voisi esimerkiksi 

olla melontamahdollisuuksien parantamiseen, muuhun vesillä liikkumiseen, luontopolku, yms.  

 

YMPÄRISTÖKASVATUS 

Lasten Jokipäivä 

Järjestetään kesällä kaksi Lasten Jokipäivää kahdessa Paimionjoen valuma-alueen kunnassa. Päivät 

järjestetään kiertävästi aina kahdessa/kolmessa kunnassa vuosittain. Päivistä peritään tarpeen vaatiessa 

pieni maksu, jolla katetaan esimerkiksi ruokailusta tulevia kuluja. 

Koulujen vesitutkimuspäivät  

Jatketaan koulujen vesitutkimuspäivien järjestämistä ympäristönhoitajan toimesta. Myös toiminnanjohtaja 

osallistuu päiviin tarvittaessa. Tehdään vesitutkimuspäivistä vahvasti osa Paimionjoki-yhdistyksen toimintaa 

järjestämällä päiviä jatkossa vuosittain kaikille valuma-alueen 4- tai 5-luokkalaisille.  

Perheiden vesipäivät 

Pyritään luomaan uusi vuosittain toistuva tapahtumamuoto perheiden vesipäivät, joiden tavoitteena on 

saada Paimionjoelle kaikenikäisiä ihmisiä. Vesipäivät toteutettaisiin yhteistyössä muiden tahojen kanssa ja 

ne kiertäisivät alueen kunnissa. 

Paimionjoki-palkinto  

http://www.paimionjoki.fi/


Paimionjoki-yhdistys ry 
Vistantie 18, 21530 Paimio Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023 
www.paimionjoki.fi 
 
 

Sivu 6 / 10 

Vuonna 2019 perustetulla Paimionjoki-palkinnolla tuodaan esiin Paimionjoen vesistöalueella toimivien 

yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen erityisesti paikallisesti tärkeää Paimionjoki-yhdistyksen tavoitteita 

vastaavaa talkootyötä. Palkinnolla tuodaan esiin hyviä ja esimerkillisiä käytäntöjä ja toimenpiteitä ja se 

korostaa paikallisen, pienimuotoisenkin työn tärkeyttä. Myönnettävällä rahapalkinnolla saajaa innostetaan 

jatkamaan vastaavaa työtä ja palkinto on tarkoitettu käytännön toimenpiteiden tukemiseen, kuten pieniin 

laite- tai tarvikehankintoihin ja talkoopäivien järjestämisestä aiheutuviin kuluihin. 

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 lokakuun loppuun mennessä. Ehdotukset osoitetaan 

Paimionjoki-yhdistyksen hallitukselle, joka päättää palkinnon saajasta vuoden viimeisen kokouksen 

yhteydessä.  

Ympäristökasvatushanke 

Suunnitteilla on yhteistyössä Valonian sekä Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen kanssa toteutettava 

ympäristökasvatushanke, jossa tavoitteena on luoda yläkoulu- sekä lukioikäisille videopohjaista materiaalia 

Paimionjoesta. Hankkeessa luodaan 6 videota, joissa käsitellään eri aihealueita Paimionjoella (esim 

maatalouden vaikutus vesistöön, eroosio, säännöstely, lajisto, jätevedet, Saaristomeri). Oppilasryhmiä 

kutsutaan tutustumaan Paimionjokeen ja sovittuun teemaan. Materiaalin sekä opetuksen tuottaisivat 

hankkeeseen palkattava projektikoordinaattori sekä biologian ja maantieteen opettajiksi opiskelevat. Kuvaus 

ja editointi hankitaan ostopalveluna alan ammattilaiselta.  Rahoitusta hankkeelle haetaan 2022 marraskuussa 

Ely-keskuksen ympäristökasvatuksen ja –valistuksen hankeavustuksesta. Jos rahoitusta saadaan totetutus 

alkaa kesäkuun 2023 alussa. 

 

TILAISUUDET, KOULUTUKSET JA 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.  

Toiminnanjohtaja ja ympäristönhoitaja osallistuvat tarpeellisiksi ja tärkeiksi katsottuihin koulutuksiin, 

messuille ja seminaareihin.  

Järjestetään hallitukselle ja sen varajäsenille sekä muille kiinnostuneille asiantuntijavetoinen kesäretki. 

Hallitus päättää kohteesta alkuvuonna 2023. Vaihtoehtoina voivat olla esimerkiksi johonkin toiseen 

vesistönsuojeluyhdistykseen tutustuminen tai katselmus Uskelanjoen koskikunnostuksiin Valonian 

opastuksella.  

 

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 

http://www.paimionjoki.fi/
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asukkaiden suuntaan. Jatketaan noin kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän uutiskirjeen julkaisua. Tätä varten on 

luotu postituslista, jolle otetaan koko ajan uusia halukkaita. 

Kehitetään ja päivitetään omia nettisivuja siten, että ne palvelevat yhdistyksen ydintoimintaa ja tuovat 

riittävällä tasolla esille yhdistyksen toiminnan sisältöjä. Sivuille pyritään keräämään tietoa myös Paimionjoen 

historiasta ja varmistetaan, että kaikkien tehtyjen tutkimusten raportit pääsee lukemaan nettisivujen kautta. 

Pyritään saamaan näkyvyyttä ja tiedottamaan yhdistyksestä ja sen toiminnasta paikallisessa sekä 

alueellisessa mediassa (lehdistö, radio, televisio). Kirjoitetaan lehtiin myös valmiita juttuja esimerkiksi 

tapahtumista. Tiedotuksessa hyödynnetään yhdistyksen Facebook - ja Instagram -sivuja. Jatketaan myös 

toisten käyttäjien Paimionjoesta ottamien kuvien jakoa sosiaalisessa mediassa. 

Valmistetaan tarpeen mukaan ajankohtaista esite- tai infomateriaalia. 

Sisäinen viestintä 

Sisäisellä viestinnällä tarkoitetaan 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. Hallitusten kokousten pöytäkirjat lähetetään kaikille 

jäsenedustajille ja lisäksi kuntien yleisosoitteisiin jaettavaksi eteenpäin. 

Toiminnanjohtaja jatkaa loppuun vuonna 2022 alkanutta kiertämistä kaikkien jäsenkuntien valtuustoissa 

esittelemässä uutta toimenpideohjelmaa ja yhdistyksen toimintaa yleisemminkin.  

 

YHTEISTYÖ 

Yhdistys jatkaa yhteistyötä erilaisten asiantuntijaorganisaatioiden kanssa, joita ovat mm. Varsinais-Suomen 

ELY-keskus, Varsinais-Suomen Liitto, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys, Valonia, Suomen 

ympäristökeskus, MTK-Varsinais-Suomi, Aurajokisäätiö, Baltic Sea Action Group, Saaristomeren 

suojelurahasto ja Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto. Koskienergia Oy:n kanssa pidetään yllä hyviä 

yhteistyösuhteita erityisalana säännöstelyn kehittäminen yhteistyössä asiantuntijatahojen kanssa. Pyritään 

hyvään ja läheiseen yhteistyöhön Lounais-Suomen kalatalousalueen ja Länsi-Suomen kalatalouskeskuksen 

kanssa ja muiden kalataloutta edistävien maakunnallisten ja paikallisten yhteisöjen kanssa. Yhteistyötä 

erilaisten vesienhoitoon liittyvien kansalaisjärjestöjen ja yhteisöjen kanssa ylläpidetään ja edistetään.  

 

LOPUKSI 

Paimionjoki-yhdistyksen vuoden 2023 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. Toiminnan lopullisena 

tavoitteena ovat Paimionjoen vesistön ekologisen tilan parantaminen, virkistyskäytön lisääminen ja 

ympäristökasvatus. 
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Toimintamenot vuosi 2023

Toiminnanjohtajan (6 htkk) sivukuluineen 27 540,00 €

Ympäristönhoitajan (6htkk) sivukuluineen 22 680,00 €

Työntekijöiden matkakulut 2 730,00 €

Toimitilan vuokra 900,00 €

It-kulut ja palvelut 1 200,00 €

Puhelinkulut 540,00 €

Laitehankinnat 400,00 €

Postituskulut 1 125,00 €

Kopiointi, tulostus 50,00 €

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

Toimistotarvikkeet 200,00 €

Tilavuokrat, hallitus 100,00 €

Kahvitus, hallitus 225,00 €

Tilavuokrat, vuosikokoukset 100,00 €

Kahvitus, vuosikokoukset 150,00 €

Kirjanpito ja palkanlaskenta 1 620,00 €

Toiminnantarkastus 300,00 €

Pankin kulut 240,00 €

Työterveyshuolto 300,00 €

Lehti-ilmoitukset 200,00 €

Sekalaiset kulut 200,00 €

61 800,00 €

Kalataloudellinen kehittäminen 

Someron kuoreistutukset (hankkeen omarahoitusosuus) 2 502,00 €

Ympäristönhoito

talkookulut (kahvitus) 100,00 €

konetyön kulut 800,00 €

Ympäristökasvatus

Koulujen vesitutkimus

Tarvikkeet 200,00 €

Lasten jokipäivä

Ruokailu 100,00 €

Tarvikkeet 50,00 €

Vakuutus 50,00 €

Perheiden vesipäivät 200,00 €

Paimionjoki-palkinto 400,00 €

Koulutus ja retket 

Linja-auto, hallituksen kesäretki 450,00 €

Koulutus 300,00 €

Yleisötilaisuudet

Asiantuntija-, vuokra- ja  tarjoilukulut 600,00 €

Varaus muiden hankkeiden omarahoitusosuudeksi

7 500,00 €

Muut menot yhteensä 13 252,00 €

75 052,00 €

Tulot vuosi 2023

Tulot yhteensä 55 500,00 €

Käytetään edellisten vuosien ylijäämää 19 552,00 €

Yhteensä 75 052,00 €

Kaikki menot yhteensä

Paimionjoki-yhdistys ry, talousarvio 2023, menot

Toimintamenot yhteensä
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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 €

2018 20 929,83 €

2019 14 476,61 €

2020 -5 159,53 €

2021 -7 809,79 €

YHTEENSÄ 104 729,01 €

Perusmaksuyksikkö 2023 100,00 €

Jäsenmaksut vuosi 2023

Somero 16 330,00 €

Paimio 12 520,00 €

Koski Tl 6 320,00 €

Marttila 5 660,00 €

Pöytyä 4 870,00 €

Lieto 4 300,00 €

Sauvo 1 000,00 €

Koskienergia 1 500,00 €

Westas Group Oy 500,00 €

Lounais-Suomen kalatalousalue 300,00 €

Muut yhteensä 700,00 €

Yhteensä 54 000,00 €

Kannatusjäsenmaksut

Turku 1 500,00 €

Jäsenmaksutulot yhteensä 55 500,00 €

55 500,00 €Kaikki tulot yhteensä

Paimionjoki-yhdistys ry, talousarvio 2023, tulot
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Tiivistetyn tulo- ja menoarvion vertailu edellisessä syyskokouksessa hyväksyttyyn arvioon

vuosi 2023 vuosi 2022

Toimintamenot 61 800,00 € 57 575,00 €

Kalat 2 502,00 € 2 502,00 €

Ympäristönhoito 900,00 € 500,00 €

Ympäristökasvatus 1 000,00 € 1 000,00 €

Koulutus ja retket 750,00 € 1 070,00 €

Seminaari ja yleisötilaisuudet 600,00 € 500,00 €

Varaus muiden hankkeiden omarahoitukseen 7 500,00 € 7 500,00 €

Kaikki menot yhteensä 75 052,00 € 70 647,00 €

Kaikki tulot yhteensä 55 500,00 € 55 600,00 €

Käytetään vuosien 2010-2021 ylijäämää 19 552,00 € 15 047,00 €

75 052,00 € 70 647,00 €

http://www.paimionjoki.fi/

