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Paimionjoki-yhdistys ry:n syyskokous 2013 
 
Aika: 27.11.2013 klo 13.00 
Paikka: Paimion kaupungintalo (Paimiosali), Vistantie 18, Paimio 
 

Paikalla varsinaisten jäsenten syyskokousedustajat: 
Someron kaupunki (Jouni Elo) 
Kosken Tl kunta (Aimo Suikkanen) 
Marttilan kunta (Karri Rannikko) 
Tarvasjoen kunta (Simo Tapani) 
Pöytyän kunta (Markku Kaurila) 
Paimion kaupunki (Rauno Berg) 
Sauvon kunta (Teuvo Möttö) 
Koskienergia Oy (Mauri Karppinen) 
MTK-Somero ry (Totti Nuoritalo) 
MTK-Koski TL ry (Hannele Mäkitalo) 
Maataloustuottajain Tarvasjoen yhdistys ry (Ensi Kulta) 
Someron vesiensuojeluyhdistys ry (Arto Aalto) 
Paimionselän kalastusalue (Matti Yrjövuori) 
Lounais-Suomen kalastusalue (Olli Ylönen) 
Paikalla olivat hallituksen jäsenet, jotka eivät ole syyskokousedustajia: 
Timo Klemelä (Someron kaupunki) 
Juhani Tynjälä (Marttilan kunta) 
Minna Hallanheimo (Tarvasjoen kunta) 
Hannu Taimen (Paimion kaupunki)  
 
sekä hallituksen ulkopuolinen sihteeri Päivi Joki-Heiskala 
ja Elina Tuomarila (Paimionjoki-yhdistys, Paimionjoki tutuksi –hanke) 
 
Heti kokouksen jälkeen kuulimme DI Lauri Ahopellon (SYKE) esityksen: Paimionjoen yläosan hydraulinen 
mallinnus. 
 
1. Kokouksen avaus. 

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Aimo Suikkanen avaa kokouksen. 
Päätös: Aimo Suikkanen avasi kokouksen klo 13.00. 

 
2. Todetaan läsnäolijat.  

Paikalla oli 14 varsinaisen jäsenen syyskokousedustajaa. Yhdistyksellä on kaikkiaan 18 jäsentä. 
 

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 
ääntenlaskijaa. 

Asia: Sääntöjen mukaan: ”Yhdistyksen kokouksessa jäsenellä on yksi ääni kutakin perusmaksuyksikköä 
kohden. Kukaan ei kuitenkaan saa kokouksessa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin yhdellä 
viidesosalla (1/5) kokouksessa edustettuna olevasta yhteenlasketusta äänimäärästä. 
Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi 
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tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista 
äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.” 
Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Taimen, sihteeriksi Päivi Joki-Heiskala sekä 
pöytäkirjatarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi Rauno Berg ja Teuvo Möttö. 
 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
Asia: Sääntöjen mukaan: ”Kokous on kutsuttava koolle aikaisintaan 4 viikkoa ja viimeistään 2 viikkoa ennen 
kokousta sähköpostitse lähetettävillä kutsuilla.” 
Päätös: Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen. 

 
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

Ehdotus: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 
 

6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2014. 
Esitys: Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi (liite 1) sekä tulo- ja menoarvioksi (liite 2) vuodelle 2014 
vahvistetaan. 
Päätös: Vahvistettiin toimintasuunnitelma (liite 1) sekä tulo- ja menoarvio (liite 2) vuodelle 2014. 
 

7. Vahvistetaan perusmaksuyksikön ja kannatusmaksujen suuruus vuodelle 2014. 

Esitys: Hallitus esittää syyskokoukselle perusmaksuyksikön ja kannatusjäsenmaksujen säilyttämistä 
ennallaan vuonna 2014 eli perusmaksuyksikkö on 100 €, Liedon kannatusjäsenmaksu on 200 € ja Turun 
kaupungin kannatusjäsenmaksu on 1500 €. 
Päätös: Vuonna 2014 perusmaksuyksikkö on 100 €, Liedon kannatusjäsenmaksu on 200 € ja Turun 
kaupungin kannatusjäsenmaksu on 1500 €. 
 

8. 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 valitaan henkilökohtainen varajäsen. Jokaisella 
kuntajäsenellä on yksi hallituspaikka. Hallituksen toimikausi 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 2014-2015, heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä 
puheenjohtajan. 
Päätös: Paimionjoki-yhdistys ry:n vuosien 2014-2015 hallituksen jäsenet ovat: 
 
Tarvasjoen kunta: Minna Hallanheimo, varalla Pekka Saarnivaara 
Marttilan kunta: Carita Maisila, varalla Heini Luoma 
Someron kaupunki: Timo Klemelä, varalla Jouni Elo 
Sauvon kunta: Teemu Saikkonen, varalla Ainokaisa Rantalankila 
Kosken tl kunta: Jari Kesäniemi, varalla Jouko Sinkko 
Paimion kaupunki: Juha Kuopila, varalla Timo Virta 
Pöytyän kunta: Matti Tilkanen, varalla Ville Simola 
Maataloustuottajain Tarvasjoen yhdistys: Ensi Kulta, varalla Toni Saarnivaara 
MTK-Somero ry: Totti Nuoritalo, varalla Juha Jokiniemi 
Someron vesiensuojeluyhdistys: Arto Aalto, varalla Erik Haggrén 
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Paimionselän kalastusalue: Matti Yrjövuori, varalla Esko Lehtonen 
 
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Klemelä. 

 
 

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat. 
Ehdotus: Syyskokous nimeää Paimionjoki-yhdistykselle 2 toiminnantarkastajaa ja heille 2 
varatoiminnantarkastajaa vuodeksi 2014. 
Päätös: Toiminnantarkastajiksi valittiin Aulis Kankare ja Eija Aaltonen ja varatoiminnantarkastajiksi valittiin 
Airi Paija ja Markku Romu. 
 

10.  Muut asiat.  
 

11 Kokouksen päättäminen. 
Puheenjohtaja Hannu Taimen päätti kokouksen klo 13.45. 
 
 
 
 
Somerolla 
 
27.11.2013 
 
 
 
 
Hannu Taimen   Päivi Joki-Heiskala 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
 
Teuvo Möttö   Rauno Berg 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 
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Liite 1. Toimintasuunnitelma 2014 

 
Paimionjoki-yhdistys ry 

Vanha Härkätie 5 
(1.1.2014 alkaen Joensuuntie 22) 

31400 Somero 

www.paimionjoki.fi 

 

Toimintasuunnitelma 2014 

 
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 raputaloutta koskevien toimenpiteiden 
edistäminen. Lisäksi tarkoituksena on edistää maisemaa, kulttuurihistoriaa, virkistyskäyttöä ja 
matkailua koskevia toimenpiteitä. 
 
Tulevana toimikautenaan yhdistys ylläpitää ja käynnistää ”Paimionjoki paremmaksi - toimenpideohjelma 
2011-2015” mukaisia hankkeita ja töitä tai edistää muulla tavalla toimenpideohjelman toteutumista. Yhdistys 
osallistuu yhteistyöhön toimenpideohjelman toteuttamista edistävien 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 
Yhdistys hyväksyy uusia jäseniä hallituksen päätöksellä. Jäsenenä voi olla vain oikeuskelpoinen yhteisö.  
 
TALOUS 
Kuntajäseniltä kerätään jäsenmaksujen 1. erä/4 vuoden alussa ja muut erät hallituksen määrääminä 
ajankohtina vuoden loppuun mennessä. Muilta jäseniltä jäsenmaksut kerätään yhdessä erässä.  
 
Yhdistys käyttää jäsenmaksutulonsa etupäässä hankkeiden omarahoitusosuutena, jolloin varsinainen 
toiminta toteutetaan pääsääntöisesti hankerahalla tai avustuksien avulla. Hankerahaa haetaan koko vuoden 
kaikista aiheeseen sopivista lähteistä. EU:n kuuden vuoden jaksoissa tapahtuva hankekauden vaihtuminen 
sattuu vuoteen 2014, mikä vähentää mahdollisuutta näihin hankerahoituksiin. 
 
TOIMINTA 
 

TOIMINNANJOHTAJA 
Yhdistyksen perustoiminnoista vastaa osa-aikainen toiminnanjohtaja (3 htkk). Yhdistyksen toimitila on 
Kiiruun tilalla Somerolla (Joensuuntie 22, 31400 Somero). 
 

KUORMITUKSEN VÄHENTÄMINEN 

Eroosion vähentäminen ja virtaaman tasaaminen luonnonmukaisen vesirakentamisen keinoin 
Edistetään hankkeita ja toimia, joiden avulla joillekin osavaluma-alueille (esim. Pajulanjoen, Mättäänojan, 
Hossinojan ja Vähäjoen valuma-alueille) rakentuisi mahdollisimman monta kosteikkoa, pohjapatoketjua tai 
muuta luonnonmukaisen vesirakentamisen rakennetta. Toimien avulla tasataan virtaamaa sekä 
vähennetään eroosiota ja ravinnekuormitusta Paimionjoen vesistöön. Näiden esimerkkialueiden toivotaan 

http://www.paimionjoki.fi/
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innoittavan vastaavankaltaiseen työhön myös muilla Paimionjoen alueilla.  
 

Neuvontaa maatalouden vesiensuojeluasioissa 
Viljelijöille tarjotaan maksutonta tilakohtaista neuvontaa, jonka avulla on mahdollisuus saada käytännön 
apua kohteiden suunnitteluun ja tukipapereiden täyttöön. Yhdistys palkkaa tilakohtaisen neuvojan 1kk:n 
ajaksi keväällä 2014 yhdessä Aurajokisäätiön kanssa.  
 

Lannan ravinnekierron edistäminen 
Jos YM:n RAKI-rahoista haettua hankerahoitusta saadaan, toteutetaan Aurajokisäätiön kanssa yhteisöyössä 
”Priimus- Ravinnepörssi Paimionjoen - Aurajoen vesistöalueella”- hanke (2014-2015). Hankkeen 
päämääränä on saada mahdollisimman moni Paimionjoen alueen lannan luovuttaja ja vastaanottaja 
rekisteröitymään Ravinnepörssiin, jotta lannan logistiikka paranisi, lanta jakautuisi tasaisemmin alueella ja 
sitä kautta ravinnekuormitus vesistöön vähenisi. Yhdistys maksaa puolet omarahoitusosuudesta. 
 

KALAT 

Kalataloudellinen järjestäytyminen Hovirinnankoskelta Askalaan 
Kosken tl kunnan alueella pyritään saamaan aikaan kalataloudellinen järjestäytyminen kevään 2014 aikana 
pidettävässä järjestäytymiskokouksessa. Kalataloudellista järjestäytymistä jatketaan Marttilan ja Tarvasjoen 
kuntien alueilla, joissa järjestetään järjestäytymiskokous vuoden 2014 aikana. 
 

Kalataloudelliset kunnostukset 
Kalataloudellisia kunnostuksia edistetään sen jälkeen, kun kalataloudellinen kunnostustarveselvitys on 
valmistunut. 
 

Kuorekannan selvitys 
Jos saadaan apurahaa, kuorekannan tutkimukset tehdään kesällä 2014 Someron alueen järviketjussa. Hyvä 
kuorekanta pitää sulkasääsket kurissa ja sen kautta edesauttaa levämäärän vähenemistä. 

 

SÄÄNNÖSTELY 

Säännöstelyn kehittäminen 
Jatketaan yhteistyötä säännöstelykäytännön kehittämiseksi järjestämällä kokouksia tärkeimpien 
sidosryhmien kanssa. Edistetään kaikin tavoin säännöstelyn kehittämiseen tähtäävien toimien toteuttamista. 
Edistetään myös niiden toimien toteutumista, jotka vähentäisivät Painioon tapahtuvaa takaisinvirtausta. 
 

MAISEMA, KULTTUURIYMPÄRISTÖ JA VIRKISTYSKÄYTTÖ 

Purojen ja ranta-alueiden kunnostukset 
Jatketaan työtä, joka käynnistyi ”Paimionjoki tutuksi”- hankeen seurauksena: ranta-alueiden kunnostuksia, 
luontopolkuja ja purokunnostuksia sekä monimuotoista yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa. 
Palkataan 4,5 htkk:n ajaksi työntekijä edistämään toimien toteutumista. Jos Varsinais-Suomen 
Jokivarsikumppaneilta saadaan Leader-hankerahaa ”Puroja kuntoon Paimionjoella” -nimiselle hankkeelle, 
hankkeen avulla palkataan projektityöntekijä vielä lisäksi3 htkk:n ajaksi. 
 

YMPÄRISTÖKASVATUS 

Jokiluontokoulut 
Järjestetään ala-asteikäisille lapsille jokiluontokouluja kesällä 2014 Paimionjoen vesistön eri kunnissa.  

 

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). 
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Kartta 
Varsinais-Suomen Lounaispaikkaan (www.lounaispaikka.fi) on syksyllä 2013 sijoitettu uusi yhdistyksemme 
tekemä karttapohja Paimionjoen alueesta. Kartta kaipaa paikkaan kohdistuvaa sisältöä (kuvia, tiedostoja, 
tekstejä). Palkataan karttatyöntekijä (1 htkk) jatkamaan kartan sisällön työstämistä. Jos karttahankkeeseen 
myönnetään Ålandsbankenin luontotilibonusrahastosta haettu apuraha, palkataan karttatyöntekijä 
pidemmäksi ajaksi (4htkk) ja tehdään mm. melontaluontopolku Paimionjoelle. 
 

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

 

 

JULKAISUTOIMINTA 

Esite 
Kirjoitetaan päivitetty, pienehkö esite Paimionjoki-yhdistyksen työstä ja jaetaan sitä kuntiin ja muille 
yhteistyötahoille. 
 

Paimionjoki-kirja 
Jos Koneen säätiöltä haettu apuraha saadaan, aloitetaan Paimionjoki-kirjan tekeminen. Kirja on suunniteltu 
toteutettavan vuosina 2014-2015. 
 

KOULUTUKSET JA RETKET 
Järjestetään paikallinen luontoilta Paimionjoen valuma-alueella. Järjestetään retki tutustumaan Paimionjoen 
puroluontoon. Muita koulutuksia ja retkiä järjestetään tarpeen mukaan. 
 

Yhteistyö  
Toimitaan yhteistyössä mm. kuntien, kyläyhdistysten, ELY-keskuksen, MTT:n ja  SYKE:n hankkeiden sekä 
BSAG:n Järki-hankkeen kanssa. Lisätään yhteistyötä tutkimustoiminnassa esim. Helsingin ja Turun 
yliopistojen kanssa. 

 

http://www.lounaispaikka.fi/
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Liite 2. Paimionjoki-yhdistys ry:n vuoden 2014 tulo- ja menoarvio (euroa) 

Tulot 

 

Kustannusarvio 2014 vuodessa

Toimintamenot 

Toiminnanjohtajan palkat ja sivukulut (3 htkk) 12 000

Toimitilan vuokra (=Kiiruun tilan siivousmaksu) 600

Puhelinkulut 450

Internetyhteydet 300

Matkakulut 600

Kopiointi, tulostus ja painatus 600

Postituskulut 200

Nettisivujen palvelintila ja päivitykset 400

Toimistotarvikkeet 300

Kokous- ja neuvottelukulut 800

Kirjanpito ja palkanlaskenta 1300

tilintarkastus 300

Pankin kulut 150

Toimintamenot yhteensä 18 000

Kuromituksen vähentäminen

Eroosion ja virtaaman hillitseminen luonnonmukaisen vesirakentamisen keinoin 2 000

Tilakohtainen neuvoja 1 kk (yhteistyössä Aurajokisäätiö) 2 500

Lannan ravinnekierron edistäminen (PRIIMUS -hankkeen omarahoitus) 2000

Kalat

Kalataloudellinen järjestäytyminen 3 500

Maisema, kulttuuri ja virksityskäyttö

Luontopolkujen ja ranta-alueiden kunnostukset (4,5 htkk:n palkkaus) 15400

Puroja kuntoon-hankkeen (Leader) omarahoitus 2000

Ympäristökasvatus

Jokiluontokoulut 4000

Tiedotus

Kartat ja reitit (omarahoitus tai 1 htkk:n palkkaus) 3 600

Julkaisutoiminta

Esite ja muut julkaisut 1200

Koulutukset ja retket

Tilaisuudet, koulutus ja retket 1 000

Yhteensä 55 200


