
SALMIJÄRVI-TYYSTIÖ-KAITURI - SEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA  
1.4.2014 - 31.3.2015 
 
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 lauantaina 14. kesäkuuta klo 14.00 Suomus-
järven paloaseman luokkahuoneessa.  
 
Seuran hallitus 
 
Vuosikokouksessa valittava hallitus johtaa seuran toimintaa ja pitää tarvittavan määrän hallituksen ko-
kouksia. 
 
Toiminta 
 
1) Vuosikokous pidetään 14.6.2014 klo 14.00 Suomusjärven Paloaseman luokkahuoneessa. 
 
2) Järjestetään seuran kesäretki lauantaina 28. kesäkuuta klo 10 Liesjärven kansallispuistoon.  
 
3) Luontokuvaaja Kai Fageströmin luontokuvatilaisuus, jonka yhteydessä pidetään kesäkuva- ja särkika-
lastuskilpailujen palkintojenjako. Luontokuvatilaisuuden ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. 
 
4) Järjestetään seuran kesäkuvakilpailu edellisten vuosien tapaan. Palkintojenjako on luontokuvatilai-
suuden yhteydessä. Tilaisuuden ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.  
 
5) Seuran järjestyksessä yhdeksäs mökkikohtainen roskakalastuskilpailu pidetään 25.7 klo 18.00 - 26.07. 
klo 12.00 välisenä aikana. Palkintojenjako pidetään luontokuvatilaisuuden yhteydessä. Tilaisuuden ajan-
kohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.  
 
6) Jatketaan järvien veden näkösyvyyden mittauksia talkootyönä. 
 
7) Jatketaan hoitokalastusta WEKE-katiskoilla. Hankitaan huonoon kuntoon jo menneiden katiskojen 
tilalle uusia. 
 
8) Toteutetaan Salmijärven, Tyystiön ja Kaiturin koekalastus Jomiset Oy:n tekemän tarjouksen pohjalta 
yhteistyössä Lahnajärven osakaskunnan kanssa. SaTyKa osallistuu koekalastukseen talkootyöllä sekä 
rahoittamalla puolet koekalastuksen kustannuksesta.  
 
9) Toteutetaan vesikasvillisuuden niittoa omatoimisesti tarpeen mukaan.  
 



10) Seurataan järviemme tilan kehitystä mm. ottamalla järvestä vesinäytteitä sekä seuraamalla Järvipaja-
hankkeen tuloksena tehtyjen laskeuma-altaiden toimintaa. 
 
11) Vaikutetaan mm. kantaa ottamalla järviemme tulevaisuutta uhkaaviin hankkeisiin. 
 
12) Toimitaan yhteistyössä Vesistöklinikka ry:n ja sen jäseninä olevien muiden lähiseudun järviyhdis-
tysten kanssa.  
 
13) Tiedotetaan järviämme koskevista asioista aktiivisesti jäsenkunnallemme seuran kotisivuilla, jäsen-
tiedotteilla sekä ilmoitustauluilla. 
 
Jäsenkunta 
 
Salmijärvi-Tyystiö-Kaituri Seurassa on jäsenyysedustus lähes kaikista järvien alueella olevista asuin tai 
mökkikiinteistöstä. Tavoite on saada jäsenmäärä pysymään tällä tasoilla. Aktivoidaan jäsenistöä sekä 
omatoimiseen järvien ympäristön tilaa parantaviin toimenpiteisiin sekä osallistumaan aktiivisesti seuran 
toimintaan. Seuran tavoitteena on myös edistää jäsenistöä tutustumaan toisiinsa sekä mökkiseutuumme 
Suomusjärveen ja sen ympäristöön. 
 
Tiedotus  
 
Jäsenistölle jaetaan tietoa seuran toiminnasta ja järviimme liittyvistä ajankohtaisista asioista seuran 
omilla kotisivuilla www.satyka.org, jäsentiedottein sekä seuran ilmoitustauluilla. Seuran ilmoitustaulut 
ovat Kalmankorventien - Pääskysmäentien ja Reukantien - Myllärintien risteyksissä. Ilmoitustaulut on 
tarkoitettu myös muutoin Seuran jäsenten käyttöön. Seura ylläpitää tiedotustaan varten jäsenrekisteriä 
(posti- ja sähköpostiosoitetietoja) ja Kuka kukin on -nimikarttoja.   
 
Vesistöklinikka ry 
 
Salmijärvi-Tyystiö-Kaituri - Seura on Vesistöklinikka ry:n jäsen. Jäsenyyden kautta tuemme Suomus-
järven vesistöjen hyväksi tehtävää työtä ja saamme yhteistyön kautta itsellemme tiedollista ja kokemuk-
sellista hyötyä osallistumalla mm. Vesistöklinikan järjestämiin teemaseminaareihin. Voimme käyttää 
vesinäytteiden ottoon Vesistöklinikan hankkimaa näytteenottovälineitä maksutta. Lisäksi osallistutaan 
tarpeen mukaan Salo Akva-hankkeen järvien hoitoa koskeviin tilaisuuksiin. 
 
Salmijärvi-Tyystiö-Kaituri - Seuran taloudellinen tila 
 
Seuran taloudellinen tila on pysynyt viime vuodet vakaana. Toimintakaudelle 1.4.2014 - 31.3.2015 tulo- 
ja menoarvio osoittaa 1384,50 euron alijäämää. Se pystytään kattamaan aikaisempien vuosin aikana ker-
tyneestä ylijäämästä. Tämän vuoksi hallitus ehdottaa seuran henkilöjäsenmaksuksi edelleen 10 euroa. 
Jäsenmaksujen tuotolla katetaan seuran normaalin toiminnan kokous-, tiedotus- ja koulutuskuluja sekä 
myös tarvittaessa järviemme hoitokuluja, joita ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa talkootyönä omin 
voimin. 
 
 


