
SALMIJÄRVI-TYYSTIÖ-KAITURI -SEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMAEHDOTUS  
1.4.2017 - 31.3.2018 
 
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 17. kesäkuuta klo 10 Suomusjärven 
paloaseman kokoushuoneessa.  
 
Seuran hallinto 
 
Vuosikokouksessa valittava hallitus johtaa seuran toimintaa ja pitää tarvittavan määrän hallituksen ko-
kouksia ja tiedottaa seuran asioista jäsenistölle. 
Hallitus lähettää Patentti- ja rekisterihallitukselle tiedon seuran uudesta hallituksesta ja seuran nimenkir-
joittajista. Patentti- ja rekisterihallitukseen lähetetään hyväksyttäväksi myös seuran sääntöjä koskeva 
muodollinen muutos. Sääntöjen pykälässä 1 seuran kotipaikaksi on nyt nimetty Suomusjärven kunta. 
Tämä muutetaan Salon kaupungiksi. Hallitus tarkastelee yhdistyksen sääntöjä muutoinkin päivittämisen 
tarpeen osalta. Lisäksi Lounais-Suomen Osuuspankkiin ilmoitetaan seuran uudet nimenkirjoittajat.  
 
Toiminta 
 

1. Järvien tilan seuranta ja hoitotoimet 
- Järjestetään seuran yhteinen vesikasvillisuuden niittotapahtuma kullakin kolmella järvellä lau-
antaina 22. heinäkuuta. 
- Viime kesän levähavaintojen pohjalta seurataan järvien levätilannetta ja ryhdytään tarpeen tul-
leen toimenpiteisiin sekä neuvotellaan Lahnajärven osakaskunnan kanssa mahdollisuudesta sär-
kikalojen tehopyyntiin. 
- Seurataan järvien näkösyvyyden kehitystä. 
- Aloitetaan järvien happitilan seuranta omatoimisesti Vesistöklinikka ry:n laitteilla vertailukel-
poisen seurantatiedon saamiseksi järvien happitilanteen muutoksista. Järjestetään Vesistöklinikan 
tukena laitteiden käytön opastusta. 
 

2. Viestintä 
- Seuran kotisivut www.satyka.org ovat yhdistyksen keskeisin viestintäkanava. 
- Jäsenille tiedottamisessa käytettään tarvittaessa jäsenille lähetettävää sähköpostia. 
- Harkitaan SaTyKa:n Facebook-ryhmän perustamista.  
- Seuran ilmoitustauluja käytetään myös viestintäkanavana. Ilmoitustaulut sijautsevat Kalman-
korventien - Pääskysmäentien ja Reukantien - Myllärintien risteyksissä. 
- Ylläpidetään seuran jäsenrekisteriä ja ”Kuka kukin on” nimikarttoja. 
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3. Yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa 
- Ollaan jäsenenä Salon seudulla toimivan järviyhdistysten yhteistyöorganisaatio Vesistöklinikka 
ry:ssä. 
- Järvemme kuuluvat Lahnajärven osakaskunnan alueeseen, jonka vuoksi yhteistyö osakaskun-
nan kanssa on tärkeä. 
 

4. Järvien asukkaiden viihtyisyyden lisääminen 
Kartoitetaan millaista toimintaa järven asukkaat haluaisivat Seuran järjestävän.  

 
Yhdistyksen talous 
 
Koska yhdistys on ollut kahden vuoden ajan ”tauolla”, yhdistyksen jäsenmaksua ei ole kahteen vuoteen 
kerätty. Näiden kahden vuoden aikana on kuitenkin ollut toimintaan liittyneitä taloudellisia velvoitteita. 
Niistä on selvitty edellisinä vuosina kertyneillä tuloilla kuluista jäsenistöä informoimalla.  
 
Yhdistyksen tilillä on tällä hetkellä 1585,16 euroa. Toiminnan uudelleen käynnistäminen edellyttää jä-
senmaksujen keräysten aloittamista. Jäsenmaksu on ollut SaTyKan perustamisesta vuodesta 2002 lähtien 
10 euroa.  Pidetään jäsenmaksu ennallaan ja arvioidaan jäsenmaksun nostotarve seuraavassa vuosikoko-
uksessa vuonna 2018, kun on kokemus seuran toiminnan uudelleen käynnistymisestä ja toiminnan rahoi-
tustarpeesta. 
 
Yhdistyksen vuosikokouksessa hyväksyttävä toimintasuunnitelma ja 10 euron jäsenmaksun suuruuteen 
pohjautuvan tulo- ja menoarvio luovat uudelle hallitukselle ja yhdistykselle toiminnallisen raamin. Vuo-
sikokous antaa uudelle hallitukselle mahdollisuuden vuosikokousta varten laaditun tulo- ja menoar-
viokehyksen muutoksiin, jos muutoksiin on selvää toiminnallista tarvetta. Jos muutostarve on huomatta-
va, siitä on tiedotettava yhdistyksen jäsenille. 
 
 
 
 
 
 


