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PERINNEMAISEMAYHDITYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2020

Perinnemaisemayhdistyksen toimintaa vuonna 2020 määritti, kuten muitakin
toimijoita, korona-viruksen aiheuttama pandemia. Kokoukset pidettiin pitkälti
etä-kokouksina Teams-sovelluksen kautta ja yhteisiä tapahtumia ei järjestetty.
Hallitus talkoili Rekijoella omin voimin ja kohde tuli uuden niittokoneen avulla
taas hoidettua. Ketonoidanlukko -jäsenlehti ilmestyi normaaliin tapaan
loppuvuodesta. Vuosi oli istuvan hallituksen viimeinen toimivuosi tällä
kokoonpanolla. Vuoden lopulla yhdistyksessä oli 86 maksanutta jäsentä.
Yhdistyksen järjestäytyminen
Yhdistyksen hallituksen kokoonpano vuosina 2018 – 2020: Eriika Lundström
(puheenjohtaja), Traci Birge (varapuheenjohtaja), Maria Yli-Renko (sihteeri),
Anni Karhunen, Maija Mussaari, Sanna Söderlund, Eija Hagelberg
(taloudenhoitaja) ja varajäsenenä Katri Salminen. Yhdistyksen hallitus
kokoontui vuonna 2020 kymmenen kertaa: 15.1., 18.2., 14.4., 14.05., 16.6.,
17.8., 7.9., 21.9., 16.11. ja 24.11.2020. Kokousten pöytäkirjat ovat sihteerin
tietokoneelle tallennettuna ja lisäksi ne löytyvät paperiversioina kansiosta.
Kevätkokous järjestettiin poikkeusoloista johtuen vasta 8.9.2020
Franssintalolla Halikossa. Kokoukseen osallistuivat pelkästään hallituksen
jäsenet. Syyskokous järjestettiin 24.11.2020 Teams-sovelluksen välityksellä.
Hallituksen jäsenten lisäksi vuosikokoukseen osallistui kaksi yhdistyksen
jäsentä. Kokouksessa valittiin uusi hallitus seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi:
Eriika Lundström (puheenjohtaja), Traci Birge, Maria Yli-Renko, Anni
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Karhunen, Maija Mussaari, Eija Hagelberg ja Katri Salminen sekä varajäseniksi
Sanna Söderlund, Mariko Lindgren ja Charlotta Berlin.
Kimmo Härjämäen muistorahasto
Kimmo Härjämäen muistorahasto on perustettu 19.10.2015 menehtyneen
Kimmo Härjämäen muistoksi. Härjämäki oli Varsinais-Suomen
perinnemaisemayhdistyksen perustajajäsen ja hän istui yhdistyksen
perustamisen jälkeen useamman kauden yhdistyksen hallituksessa. Härjämäen
kuoltua Perinnemaisemayhdistyksen hallitus perusti hänen muistokseen
rahaston, johon kertyi lahjoituksia yhteensä 3500,00 euroa.
Vuonna 2020 hallitus päätti käyttää rahaston varoja uuden niittokoneen
hankintaan, vanhan niittokoneen tullessa käyttöikänsä päähän. Yhdistykselle
ostettiin Bertolini BT120 -merkkinen niittokone. Ainakin näin alkuun, kone
pysyy yhdistyksen omassa käytössä, sillä entisen koneen lainaaminen ja
epäsäännöllinen huolto kuluttivat sen nopeasti. Muistorahastoon jäi vielä 660
euroa.
Jäsenistö, yhdistyksen työntekijät sekä harjoittelijat
Yhdistyksen jäsenmäärä säilyi vakaana. Yhdistykseen liittyi vuonna 2020 13
uutta jäsentä. Vuoden lopulla yhdistyksellä oli 86 maksanutta jäsentä, joista
kolme kannatusjäsentä. Yhdistyksellä ei ollut vuonna 2020 harjoittelijoita eikä
työntekijöitä.
Kansainvälinen toiminta ja hankkeet
Yhdistys on useampana vuotena ollut mukana kansainvälisissä
hankkeissa. Yhdistys liittyi pohjoismaiseen pölyttäjäverkostoon keväällä
2019. Verkoston tavoitteena on jakaa tietoa pölyttäjistä yhteistyössä yli
maiden rajojen. Yhdistyksen hallituksen jäsen Eija Hagelberg on edustanut
yhdistystä verkostossa. Verkoston Suomen vastuuhenkilö Annika Michelson
(HAMK) välittää tietoa yhdistykselle verkoston ajankohtaisista asioista.
Yhdistys pyrkii edelleen välittämään tietoa omalle jäsenistölleen sekä
vaikuttamaan muutenkin pölyttäjien elinympäristöjen säilyttämisen puolesta.
Yhdistyksen ympäristösopimuskohde
Yhdistyksellä on vuodesta 2007 lähtien ollut Salon Halikon Märynummella oma
hoitokohde ”Kotiniitty”, jonka hoitotöitä on rahoitettu erityisympäristötuella ja
nyttemmin ympäristösopimuksen korvauksella. Alueesta osa on vuokrattu
yksityiseltä maanomistajalta ja osa Salon kaupungilta.
Ympäristösopimusalueen vastuuhenkilö on Eija Hagelberg. Nykyinen
ympäristösopimus on voimassa huhtikuun 2021 loppuun, mutta sopimusta
todennäköisesti jatketaan ainakin vuodeksi eteenpäin.
Aluetta hoidettiin alkuaikoina raivaamalla ja niittämällä, ja vuosina 2010 2016 lampaat laidunsivat alueen. Vuonna 2017 Heli Rosvallin naudat aloittivat
alueen hoitajina ja jatkoivat sitä myös vuonna 2020. Yhdistys on järjestänyt
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vuosittain kohteella raivaustalkoot, jotka jäivät vuonna 2020 koronan takia
järjestämättä.
Etälaidunloikka Kotiniityllä
Yhdistys järjesti omalla ympäristösopimuskohteellaan, Kotiniityllä, 22.5.2020
etälaidunloikan. Tilaisuudessa Heli Rosvallin naudat loikkasivat Kotiniityn
maisemiin ja hallituksen jäsenet ottivat esille laidunnuksen tuomia hyötyjä
ympäristölle. Tilaisuus näytettiin livenä yhdistyksen Facebook -sivuilla ja Maaja kotitalousnaisten igtv:ssä. Salon Seudun Sanomat sekä Maaseudun
tulevaisuus tekivät tapahtumasta jutun. Tilaisuus poiki Salon Seudun Sanomiin
juttusarjan perinnebiotoopeista, jonka tekemiseen Eija Hagelberg osallistui.
Juttusarja sai paljon positiivista huomiota.
Niittokone
Yhdistys hankki kesällä 2012 Solo-pienniittokoneen, joka jo vuonna 2019
osoitti tulleensa käyttöikänsä päähän. Kesällä 2020 hallitus päätti ostaa Kimmo
Härjämäen muistorahaston varoilla uuden Bertolini BT120 -merkkisen
niittokoneen. Konetta käytetään yhdistyksen niittokohteen niittoon.
Yhdistyksen jäsenten osallistuminen
Yhdistys oli edustettuna Metsähallituksen kokoamassa PerinneELO –työryhmässä, joka aloitti jatkokautensa vuonna 2018. Ryhmässä yhdistystä
edustaa Traci Birge ja hänen varajäsenenään Eriika Lundström.
Yhdistys liittyi jäseneksi Nordiska Kulturlandskaps förbundet -yhdistykseen.
Talkoot
Salon Rekijoella sijaitsevan SYKEn tuoreiden niittyjen tutkimukseen liittyvän
hoitokoealan niitto tehtiin hallituksen voimin, korona-tilanne huomioiden
25.7.2020.
Valokuvanäyttely
Kimmo Härjämäen ottamista kuvista koottu valokuvanäyttely on ollut esillä
mm. Myllärintuvalla Halistenkoskella, Turussa. Keväällä 2020 kuvat lahjoitettiin
Härjämäen kotikaupungin Laitilan, Kaukolankoti -palvelutaloon.
Yhdistyksen talous
Yhdistyksen tulos oli vuonna 2020 ylijäämäinen 1283,63 euroa. Kuluja syntyi
mm. talkoista, nettisivuista sekä jäsenlehden taittamisesta ja painamisesta.
Tuloja kertyi jäsenmaksutuloista ja mainoksista. Yhdistyksen rahatilanne on
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kohtalaisen hyvä. Taloudenhoitajana toimi Eija Hagelberg ja
toiminnantarkastajana Sanna Tikander, varalla Hannu Klemola.
Tiedotus
Yhdistyksen nettisivuille ja Facebookiin on päivitetty keskeisimpiä yhdistyksen
tapahtumia ja mielenkiintoisia linkkejä perinnemaisemiin liittyvistä
ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Yhdistyksen sähköpostilistalla ”Pema”
ilmoitettiin ajankohtaisista tapahtumista. Listalla on jäseniä myös yhdistyksen
ulkopuolelta. Vuoden lopulla postituslistalla oli noin 150 henkilöä ja Facebookin
kautta yhdistyksellä oli seuraajia noin 1250 kappaletta.
Vuoden 2020 lopussa jäsenistölle postitettiin jäsenkirje, jossa oli yhdistyksen
jäsenlehti Ketonoidanlukko sekä yhdistyksen jäsenmaksukuitti.
Teemanumeron aiheena oli yhdistyksen valtakunnallistaminen keskiössä
”Suomen perinnemaisemat”. Lehden toimittivat Eija Hagelberg ja Maija
Mussaari ja se painettiin NurmiPrint Oy:ssä (300 kpl).
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