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TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2022–31.12.2022 

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. 

Tulevana toimikautenaan yhdistys päivittää toimenpideohjelmansa. Uusi ohjelma tehdään samaan muotoon 

kuin edellinen ”Paimionjoki paremmaksi II -toimenpideohjelma 2016–2021” ja lopputuloksena on 

”Paimionjoki paremmaksi III -toimenpideohjelma 2022–2027”, joka hyväksytään kevätkokouksessa. Uusi 

ohjelma toimii vanhojen 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 11 yhteisöjäsentä (Westas Oy, Koskienergia Oy, MTK Somero ry, MTK Paimio ry, MTK Tarvasjoki ry, 

Härkätien ympäristöyhdistys ry, Paimion seudun ympäristöyhdistys ry, Varsinais-Suomen 

luonnonsuojelupiiri, 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 2022 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–

2020 ylijäämää 112 539,22 €, josta osaa käytetään vuoden 2022 toiminnan rahoittamiseen 

jäsenmaksutulojen lisäksi. Hankerahaa haetaan sellaisiin ajankohtaisiin hankkeisiin, jotka tukevat 

pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti yhdistyksen toimintaa. 

 

http://www.paimionjoki.fi/
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TOIMINTA 

TOIMISTO JA HENKILÖSTÖ 

Yhdistyksen toimitilaksi on vuokrattu toimistohuone 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 hallinnoi Varsinais-

Suomen ELY-keskus ja se on käynnistynyt syksyllä 2019 jatkuen vielä vuoden 2022 loppuun. Levitykset 

alkoivat laajamittaisesti vuonna 2020. Erityisesti Tarvasjoen ja Vähäjoen varrelle tarvittaisiin lisää levitysalaa 

ja tähän haasteeseen yhdistys yrittää tiedottamisella vaikuttaa. Lisätietoja hankkeesta: 

www.ymparisto.fi/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 kanssa.  Rahoitetaan 

Karinaisiin toteutettava pieni kosteikkohanke, jonka suunnittelu toteutetaan Puujalka-hankkeessa. Valuma-

aluesuunnittelu ja puunkäyttö maa- ja metsätalouden vesienhallinnassa ja vesiensuojelussa -hanke 

(PUUJALKA) on Valonian vetämä hanke, jossa yhteistyökumppaneina ovat Paimionjoki-yhdistys sekä Turun 

http://www.paimionjoki.fi/
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ja Salon kaupungit. Hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun ja sen alla on mahdollisuus suunnitella lisääkin 

kosteikkoja ja myös muita toimenpiteitä. Yhteistyötä tässä tehdään myös Lounais-Suomen 

vesiensuojeluyhdistys ry:n Jokitalkkari-hankkeen kanssa. 

 

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 2022 haetaan uudestaan rahoitusta 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 haettu jo kahdesti aiemmin, mutta ensimmäisessä hankkeessa kuoreita 

ei saatu pyydettyä ja vuoden 2021 osalta avustuspäätös tuli niin myöhään, ettei toimenpiteisiin enää ehditty 

tarttua. Tämän takia hakemus tehdään jo kolmannen kerran. 

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 ja Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri. Vuonna 2021 alkanut Puujalka-

hanke jatkuu vuonna 2022 ja sen alla kunnostetaan erityisesti Paimion Karhunojaa ja parannetaan taimenen 

elinmahdollisuuksia siellä. 

 

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. 

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-keskuksen tilaaman ympäristövirtaamaselvityksen tekemiseen ja 

seurataan työn etenemistä. Selvitystä tekee Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus. Tavoitteena on 

tutkia ympäristövirtaamaa Askalan voimalaitospadon alapuolisella koskialueella ja tutkimisen jälkeen on 

tärkeää myös saada virtaama aikaan. 

http://www.paimionjoki.fi/
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VIRKISTYSKÄYTTÖ, REITIT JA MUUT YMPÄRISTÖNHOITOTYÖT 

Jokipolkujen edistäminen ja ylläpito 

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

Marttilaan, Liedon Tarvasjoelle, Paimioon ja Pöytyän Karinaisiin. Jokipolkujen huollosta vastaa 

ympäristönhoitaja ja niitä edistetään yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.  

 

Onkipaikat 

Yhdistys on saanut alkuvuodesta 2021 myönteisen päätöksen Varsinais-Suomen Ely -keskuksen avustuksesta 

kalatalouden edistämiseksi. Paimionjoen uudet onkipaikat -hankkeella tullaan perustamaan kaksi uutta 

onkilaituria Paimionjoen alueelle. Alustavasti laiturien kohteeksi on valittu Tarvasjoki sekä Koski Tl, joista 

toiseen on tarkoitus saada esteetön pääsy. Jos esteettömän laiturin tekeminen tulee niin kalliiksi, että 

hankerahoitus riittää vain siihen, pudotetaan toinen laituri suunnitelmista. Hanketta toteutetaan 

yhteistyössä kuntien, Lounais-Suomen kalatalousalueen sekä Lounais-Suomen Vapaa-ajankalastajien kanssa.  

 

Vieraslajit 

Yhdistys jatkaa vuonna 2022 töitä vieraslajien poistamiseksi. Tavoitteena on järjestää talkoita sekä toimia 

yhteistyössä koulujen kanssa. Vieraslajien poisto sopii ainakin 8-luokkalaisten opetussuunnitelmaan ja 

jättipalsamia on jo kitketty onnistuneesti osassa Suomen kuntia koululaisten toimesta. Yhdistys markkinoi 

toimintaa opettajille ja on apuna maanomistajaselvityksissä ja asiantuntijana. Toiminta toteutetaan 

yhteistyössä kuntien kanssa. Samalla viestitään vieraslajeista ja annetaan ympäristökasvatusta. Vuonna 2021 

saatiin Kainuun Ely-keskukselta rahoitusta jättipalsamin torjuntaan Tarvasjoen ja Aurajoen yläjuoksun 

varressa. Hanke toteutettiin yhdessä Aurajokisäätiön kanssa. Vuodelle 2022 haetaan hankkeelle 

jatkorahoitusta. Jos hankerahoitusta saadaan, palkataan sillä kaksi henkilöä kesän ajaksi kitkemään 

jättipalsamia vuoden 2021 tapaan. 

Paimionjoen alaosassa on kitketty vuodesta 2020 alkaen keltalammikkia pilottikohteella. Ensimmäisenä 

vuonna kasvustoa kitkettiin käsin, mutta todettiin pian, että kasvusto kasvaa hyvin nopeasti takaisin. 2021 

otettiin kokeiluun kumimatto, joka upotettiin joen pohjaan n. 50 neliön alueelle kasvuston päälle. Matto 

tukahdutti alleen jääneen kasvuston hyvin ja sen lisäksi loppua esiintymää kitkettiin käsin muutaman kerran 

kesän aikana. Kumimatto poistettiin syksyllä joesta, jotta se ei pääse irtoamaan jäiden lähdön mukana.  

Loppukesästä tehtiin pilottikohteelta alajuoksulle päin kartoitusta esiintymistä. Esiintymiä löytyi 110 tieltä 

Paimionlahden suuaukolle yhteensä 10 kpl.  

Kumimattoa ei käytetä tulevana kesänä pilottikohteelle, koska kesän 2021 esiintymiä löytyi alajuoksulta  

runsaasti lisää ja on selvää, ettei lajia enää saada käsivoimin pois Paimionjoesta. Koneellisen poiston 

mahdollisuutta selvitetään ja lisäksi mahdollisuutta saada kasvimassa hyötykäyttöön esim. Biokaasun raaka-

aineeksi. 

 

Pilottikohteen mahdolliset yläpuoliset esiintymät kartoitetaan ja tiedossa olevien esiintymien kasvua 

seurataan. Viestitään samalla kasvilajista, joka on varmasti monelle vieras ja pyritään saamaan paikallisten 

asukkaiden avulla selvyys mahdollisesti muualla Paimionjoen valuma-alueella olevista esiintymistä.  

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

Pyritään järjestämään maksullisia asiantuntijavetoisia melontaretkiä Paimionjoelle.  

Onkilaiturin/laiturien valmistuttua järjestetään laiturien avajaistapahtumat. 

Lisäksi pyritään järjestämään resurssien puitteissa muuta paikallista vesistöön liittyvää retkitoimintaa ja 

tapahtumia yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. 

 

 

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 ruokailusta tulevia kuluja. 

Koulujen vesitutkimuspäivät  

Jatketaan koulujen vesitutkimuspäivien järjestämistä ympäristönhoitajan toimesta. Myös toiminnanjohtaja 

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

järjestämällä päivä 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  

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. Palkinnon saajaa 

pyydetään kertomaan 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 lokakuun loppuun mennessä. Ehdotukset osoitetaan 

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

yhteydessä.  

 

 

http://www.paimionjoki.fi/
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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. 

Kohteena on Kuitia/Qvidja Paraisilla, jonne oli tarkoitus mennä jo vuonna 2021. Retki piti kuitenkin viime 

hetkellä perua alkusyksyllä pahentuneen koronatilanteen takia. Kuitiassa päästään tutustumaan erityisesti 

hiiltä sitovaan viljelyyn, joka edistää myös vesiensuojelua. 

 

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. Tätä edistämään 

on luotu postituslista vuonna 2019. 

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. 

Toiminnanjohtajalla on tavoitteena kiertää kaikki jäsenkunnat läpi niin, että yhdistyksen toimintaa 

esiteltäisiin kunnissa, esimerkiksi kunnanhallitusten kokousten aluksi. 
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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, Luonnonvarakeskus, John Nurmisen säätiö 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 2022 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 2022 vuosi 2021

Toiminnanjohtajan (6 htkk) sivukuluineen 27 540,00 € 27 540,00 €

Ympäristönhoitajan (6htkk) sivukuluineen 19 440,00 € 19 440,00 €

Työntekijöiden matkakulut 2 620,00 € 2 635,00 €

Toimitilan vuokra 1 200,00 € 1 200,00 €

It-kulut ja palvelut 1 200,00 € 900,00 €

Puhelinkulut 540,00 € 480,00 €

Laitehankinnat 200,00 € 300,00 €

Postituskulut 150,00 € 150,00 €

Kopiointi, tulostus 50,00 € 100,00 €

Nettisivujen palvelintila, päivitykset, www-sivut 1 000,00 € 300,00 €

Toimistotarvikkeet 200,00 € 200,00 €

Tilavuokrat, hallitus 100,00 € 100,00 €

Kahvitus, hallitus 225,00 € 225,00 €

Tilavuokrat, vuosikokoukset 100,00 € 100,00 €

Kahvitus, vuosikokoukset 150,00 € 150,00 €

Kirjanpito ja palkanlaskenta 1 620,00 € 1 620,00 €

Toiminnantarkastus 300,00 € 300,00 €

Pankin kulut 240,00 € 240,00 €

Työterveyshuolto 300,00 € 300,00 €

Lehti-ilmoitukset 200,00 € 200,00 €

Sekalaiset kulut 200,00 € 200,00 €

57 575,00 € 56 680,00 €

Kalataloudellinen kehittäminen 

Someron kuoreistutukset (hankkeen omarahoitusosuus) 2 502,00 € 2 502,00 €

Ympäristönhoito

talkookulut (kahvitus) 100,00 € 100,00 €

konetyön kulut 400,00 € 200,00 €

jokipolkuesite 0,00 € 1 000,00 €

Ympäristökasvatus

Koulujen vesitutkimus

Tarvikkeet 200,00 € 1 000,00 €

Lasten jokipäivä

Ruokailu 100,00 € 100,00 €

Tarvikkeet 50,00 € 50,00 €

Vakuutus 50,00 € 50,00 €

Perheiden vesipäivät 200,00 € 100,00 €

Paimionjoki-palkinto 400,00 € 200,00 €

Koulutus ja retket 

Linja-auto, hallituksen kesäretki 450,00 € 450,00 €

Koulutus 620,00 € 150,00 €

Yleisötilaisuudet

Asiantuntija-, vuokra- ja  tarjoilukulut 500,00 € 2 500,00 €

Varaus muiden hankkeiden omarahoitusosuudeksi

7 500,00 € 10 000,00 €

Muut menot yhteensä 13 072,00 € 18 402,00 €

70 647,00 € 75 082,00 €

Tulot vuosi 2022 vuosi 2021

Tulot yhteensä 55 600,00 € 55 600,00 €

Käytetään edellisten vuosien ylijäämää 15 047,00 € 19 482,00 €

Yhteensä 70 647,00 € 75 082,00 €

Kaikki menot yhteensä

Paimionjoki-yhdistys ry, talousarvio 2022, menot

Toimintamenot yhteensä

http://www.paimionjoki.fi/
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Perusmaksuyksikkö 2022 100,00 €

Jäsenmaksut vuosi 2022 vuosi 2021

Somero 16 330,00 € 17 010,00 €

Paimio 12 520,00 € 11 900,00 €

Koski Tl 6 320,00 € 6 520,00 €

Marttila 5 660,00 € 5 630,00 €

Pöytyä 4 300,00 € 4 590,00 €

Lieto 4 870,00 € 4 350,00 €

Sauvo 1 000,00 € 1 000,00 €

Koskienergia 1 500,00 € 1 500,00 €

Westas Group Oy 500,00 € 500,00 €

Lounais-Suomen kalatalousalue 300,00 € 300,00 €

Muut yhteensä 800,00 € 800,00 €

Yhteensä 54 100,00 € 54 100,00 €

Kannatusjäsenmaksut

Turku 1 500,00 € 1 500,00 €

Jäsenmaksutulot yhteensä 55 600,00 € 55 600,00 €

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

Paimionjoki-yhdistys ry, talousarvio 2022, tulot

Tilikauden yli-/alijäämä vuonna euroa

2010 13703,62

2011 16821,48

2012 9517,95

2013 17109,13

2014 11908,71

2015 167,53

2016 -2933,07

2017 15996,96

2018 20929,83

2019 14476,61

2020 -5159,53

YHTEENSÄ 112539,22 €

http://www.paimionjoki.fi/
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Jäsenmaksujen tarkistamisen vaikutukset kuntien jäsenmaksuihin. Vanhat yksikkömäärät perustuvat 

alkuperäisiin vuonna 2010 laskettuihin jäsenmaksuihin. 

Tiivistetyn tulo- ja menoarvion vertailu edellisessä syyskokouksessa hyväksyttyyn arvioon:

Vuosi 2022 Vuosi 2021

Toimintamenot 57 575,00 € 56 680,00 €

Kuormituksen vähentäminen 0,00 € 0,00 €

Kalat 2 502,00 € 2 100,00 €

Virkistyskäyttö ja reitit/ympäristönhoito 500,00 € 1 300,00 €

Ympäristökasvatus 1 000,00 € 1 500,00 €

Koulutus ja retket 1 070,00 € 600,00 €

Seminaari 500,00 € 2 500,00 €

Varaus muiden hankkeiden omarahoitukseen 7 500,00 € 10 000,00 €

Kaikki menot yhteensä 70 647,00 € 74 680,00 €

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

Käytetään edellisten vuosien ylijäämää 15 047,00 € 19 482,00 €

asukasluku 8/2021 asukasluku % vesistöalue vesistöalue % rantaviiva rantaviiva % kerroin yksiköiden määrä vanha yksikkömäärä

Somero 8605 0,302035802 510 0,37 43 0,33255994 0,326658 163,3 170,1

Paimio 10949 0,384310284 140 0,1 17,2 0,13302398 0,250411 125,2 119

Koski tl 2274 0,07981748 225 0,16 24 0,18561485 0,126312 63,2 65,2

Marttila 2006 0,07041067 230 0,17 18,4 0,14230472 0,113282 56,6 56,3

Tarvasjoki 1852 0,065005265 150 0,11 13,4 0,10363496 0,085911 43,0 43,5

Kyrö/Karinainen 2804 0,098420498 125 0,09 13,3 0,10286156 0,097426 48,7 45,9

28490 1 1380 1 129,3 1 1 500 500

Vanha jäsenmaksu Uusi jäsenmaksu Muutos vanha --> uusi

Somero 17010 16333 -677

Paimio 11900 12521 621

Koski tl 6520 6316 -204

Marttila 5630 5664 34

Tarvasjoki 4350 4296 -54

Kyrö/Karinainen 4590 4871 281

http://www.paimionjoki.fi/

