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1.4.2013 - 31.3.2014 
 
Salmijärvi-Tyystiö-Kaituri -Seuran tavoite 
 
Salmijärvi-Tyystiö-Kaituri -Seuran tarkoitus on edistää Salmijärven, Tyystiön ja Kaiturin järvien säily-
mistä mahdollisimman luonnontilaisina, parantaa järvien tilaa, edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua 
näiden järvien vaikutuspiirissä sekä edistää järven rannan asukkaiden viihtyisyyttä. 
 
Vuosikokous 
 
Salmijärvi-Tyystiö-Kaituri -Seuran vuosikokous pidetään sunnuntaina.09.kesäkuuta klo 13 Suomusjär-
ven paloaseman kokoushuoneessa. Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
 
Seuran hallitus 
 
Vuosikokouksessa valittava hallitus johtaa seuran toimintaa ja pitää tarvittavan määrän hallituksen ko-
kouksia. 
 
Toiminta 

• Vuosikokous pidetään Suomusjärven paloasemalla 09.06.2013 klo. 11.00. 
• Särkikalakilpailu järjestetään 26.-27.07.2013.  Palkintojenjako 27.07. 13.00 Suomusjärven palo-

asemalla Kitulassa. 
• Valokuvauskilpailu, jonka aiheena on vesi, alkaa vuosikokouskutsusta ja päättyy 17.07.2013. 

Palkintojenjako 27.07. 13.00 Suomusjärven Kitulan paloasemalla. 
• Perinteinen kesäretki järjestetään 29.06. klo. 14.00 Paikkarin torppaan (seura järjestää paikalle 

opastetun kierroksen). Tämän jälkeen on mahdollisuus mennä katsomaan samassa paikassa 
Vaahterateatterin ”hölmöläiset” näytöstä klo16.00. Lippujen etukäteisvarausta suositellaan. 

• SaTyKa julkaisee ensimmäisen julkaisunsa eli viime kesän 10 -vuotisjuhlassa esitellyn Paikal-
lishistoriikin vihkona. Ensi painos 100 kpl. Julkaisu tulee myyntiin ennen vuosikokousta. 

• Kesän aikana käydään läpi järvipajahankkeen aikana tehtyjä rakennelmia ja ryhdytään tarpeelli-
siin korjaus- ja parannustoimiin sekä tutkitaan samalla tarvetta uusien rakentamiseen. 

• Vesikasvillisuuden niittoa tehdään tarpeen mukaan. 
• Hoitokalastusta ja näkösyvyyden mittausta jatketaan. Halukkaat voivat kysellä Weke-katiskojen 

ja niittokoneiden käytöstä hallituksen jäseniltä. 
• Tarkistetaan uudelleen mahdollisuus hoitokalastukseen yhteistoiminnassa kalastuskunnan kanssa 
• Seurataan ja ollaan valmiita toimimaan järviä kohtaavien uhkakuvien varalta 

 
Jäsenkunta 
 
Salmijärvi-Tyystiö-Kaituri Seurassa on jäsenyysedustus lähes kaikista järvien alueella olevista asuin tai 
mökkikiinteistöstä. Tavoite on saada jäsenmäärä pysymään tällä tasoilla. Lisäksi aktivoidaan jäsenistöä 
sekä omatoimiseen järvien ympäristön tilaa parantaviin toimenpiteisiin sekä osallistumaan aktiivisesti 
seuran toimintaan. Seuran tavoitteena on myös edistää jäsenistöä tutustumaan toisiinsa ja tuntemaan 
myös paremmin Suomusjärven mökkiseutuumme.  



  
Tiedotus  
 
SaTyKa:n keskeisin tiedottamisen kanava (mukaan lukien jäsentiedotteet) on seuran omat kotisivut 
(www.sartyka.org). Internet-yhteyttä vailla oleville jäsenille tiedotusmateriaali lähetetään postitse. Seura 
käyttää tiedottamiseen myös ilmoitustaulujaan, jotka ovat Kalmankorventien - Pääskysmäentien ja Reu-
kantien - Myllärintien risteyksissä. Ilmoitustaulut on tarkoitettu myös Seuran jäsenten käyttöön. Tiedot-
tamista varten seura ylläpitää edelleen jäsenrekisteriä (posti- ja sähköpostiosoitetietoja) ja Kuka kukin 
on SaTyKa:ssa -nimikarttoja.   
 
Vesistöklinikka ry 
 
Salmijärvi-Tyystiö-Kaituri Seura on Vesistöklinikka ry:n (www.vesistöklinikka.fi) jäsen. Jäsenyyden 
kautta tuemme Suomusjärven vesistöjen hyväksi tehtävää työtä ja saamme yhteistyön kautta itsellemme 
tiedollista ja kokemuksellista hyötyä osallistumalla mm. Vesistöklinikan järjestämiin teemaseminaarei-
hin ja kokouksiin. Vesistöklinikan kautta olemme myös verkostoituneena muiden alueen järviyhdistyk-
sin. 

 
 
 

Salmijärvi-Tyystiö-Kaituri -Seuran taloudellinen tila 
 
Seuran taloudellinen tila on vakaa, jonka vuoksi hallitus ehdottaa, että talous perustuisi toimintavuonna 
1.4.2013-31.3.2014 edelleen 10 euron suuruiseen henkilöjäsenmaksuun. Jäsenmaksujen tuotolla kate-
taan seuran normaalin toiminnan kokous-, tiedotus- ja koulutuskulut sekä myös tarvittaessa järviemme 
hoitokuluja, joita ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa omin voimin. 


