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PERINNEMAISEMAYHDITYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2021

Vuoden 2021 alussa alkoi uuden hallituksen toimikausi ja hallitukseen liittyi muutama uusi jäsen.
Vuoden 2021 kokoukset pidettiin edelleen pitkälti etäkokouksina. Yhdistys talkoili perinteiseen
tapaan Rekijoella sekä Kotiniityllä. Ketonoidanlukko -jäsenlehti ilmestyi vuoden vaihteessa.
Vuoden lopulla yhdistyksessä oli 93 maksanutta jäsentä.
Yhdistyksen järjestäytyminen
Syyskokouksessa 2020 valittiin yhdistykselle uusi hallitus seuraavaksi kolmeksi vuodeksi 2021–
2023: Eriika Lundström (puheenjohtaja), Traci Birge (varapuheenjohtaja), Maria Yli-Renko
(sihteeri), Anni Karhunen, Maija Mussaari, Katri Salminen, Eija Hagelberg (taloudenhoitaja) ja
varajäseninä Sanna Söderlund, Charlotta Berlin ja Mariko Lindgren. Yhdistyksen hallitus kokoontui
vuonna 2021 kymmenen kertaa: 11.1., 17.3., 15.4., 26.4., 17.5., 31.5., 21.6., 25.8., 2.11. ja
27.11.2021. Kokousten pöytäkirjat ovat sihteerin tietokoneelle tallennettuna ja lisäksi ne löytyvät
paperiversioina kansiosta.
Kevätkokous järjestettiin etänä 15.4.2021. Kokouksen yhteydessä Katri Salminen piti esitelmän
vieraslajeista ja kokoukseen osallistui 14 henkeä. Syyskokous järjestettiin 27.11.2021 myöskin
etänä. Syyskokouksen yhteydessä Traci Birge kertoi pölyttäjistä ja kokoukseen osallistui 11 henkeä.
Kimmo Härjämäen muistorahasto
Kimmo Härjämäen muistorahasto on perustettu 19.10.2015 menehtyneen Kimmo Härjämäen
muistoksi ja rahastoon kertyi lahjoituksia yhteensä 3500,00 euroa. Vuonna 2020 hallitus käytti
rahaston varoja uuden niittokoneen hankintaan ja muistorahastoon jäi 660 euroa. Nämä rahat
käytettiin loppuvuodesta 2021 uusien kotisivujen tekemiseen. Muistorahaston tili lopetettiin
loppuvuodesta 2021.
Jäsenistö, yhdistyksen työntekijät sekä harjoittelijat
Yhdistyksen jäsenmäärä säilyi vakaana. Yhdistykseen liittyi vuonna 2021 7 uutta jäsentä. Vuoden
lopulla yhdistyksellä oli 93 maksanutta jäsentä, joista neljä kannatusjäsentä. Yhdistyksellä ei ollut
vuonna 2021 harjoittelijoita eikä työntekijöitä.
Yhdistyksen ympäristösopimuskohde
Yhdistyksellä on vuodesta 2007 lähtien ollut Salon Halikon Märynummella oma hoitokohde
”Kotiniitty”, jonka hoitotöitä on rahoitettu ympäristösopimuksen korvauksella. Alueesta osa on
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vuokrattu yksityiseltä maanomistajalta ja osa Salon kaupungilta. Ympäristösopimusalueen
vastuuhenkilö on Eija Hagelberg. Nykyinen ympäristösopimus on voimassa huhtikuun 2022
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
2021. Eija Hagelberg valvoi ja juotti naudat niiden laiduntaessa Kotiniityllä. Syksyllä Kotiniityllä
järjestettiin raivausjätteiden polttotalkoot 2.10.2022 ja niihin osallistui kahdeksan henkeä.
Niittokone
Yhdistys osti vuonna 2020 Kimmo Härjämäen muistorahaston varoilla uuden Bertolini BT120 merkkisen niittokoneen. Konetta käytetään yhdistyksen niittokohteen niittoon.
Yhdistyksen jäsenten osallistuminen
Yhdistys oli edustettuna Metsähallituksen kokoamassa PerinneELO –työryhmässä, jonka toimikausi
päättyi 2021. Ryhmässä yhdistystä edusti Traci Birge ja hänen varajäsenenään Eriika Lundström.
Eriika Lundström edusti yhdistystä YM:n valtakunnallisessa perinnebiotooppien inventointien
ohjaus- ja arviointityöryhmässä ja varalla oli Traci Birge. Ryhmän toiminta jatkuu vuoden 2022
loppuun asti. Lisäksi yhdistys on jäsenenä Nordiska Kulturlandskaps förbundet -yhdistyksessä.
Talkoot
Salon Rekijoella sijaitsevan SYKEn tuoreiden niittyjen tutkimukseen liittyvän hoitokoealan niitto
tehtiin neljän hallituksen jäsenen voimin 6.8.2021. Kohde on valtakunnallisestikin merkittävä
niittoniitty, jota on hoidettu noin 20 vuoden ajan.
Yhdistys kommentoi
Hallitus valmisteli omat kommenttinsa CAP-luonnokseen 18.8.2021. Kommenteissa todettiin
perinnebiotooppien osalta CAP-luonnoksen olevan melko hyvä kokonaisuus. Yhdistys nosti
kuitenkin esille mm. ympäristösopimusrahojen riittävyyden, pienet ja niitettävät kohteet,
lepovuosimahdollisuuden sekä perinnebiotooppi-inventointien aineistojen siirtämisen VIPUpalveluun.
Lisäksi hallitus kommentoi kesäkuussa yhdistyksen puolesta Turun kaupungin pyynnöstä Villi
Vyöhyke ry:n laatimaa Skanssin biodiversiteettipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa.
Lantakuoriaisesta mustapyrstökuiriin -webinaari
Webinaari järjestettiin yhteistyössä Luonnonlaidunlihan tuottajat ry:n, Luonnon- ja
riistanhoitosäätiön sekä BSAG/Carbon Actionin kanssa. Osallistujia oli 156 henkeä ja tallennetta on
katsottu ahkerasti sen jälkeenkin. Maija Mussaari esitelmöi tapahtumassa yhdistyksen ja
Metsähallituksen edustajana. Yhdistyksen jäsenlehti Ketonoidanlukko tehtiin webinaarin
esitelmien pohjalta.
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Valonian Lumoa yhteistyönä -hanke
Yhdistys päätti lähteä mukaan Valonian syksyllä 2021 alkaneeseen hankkeeseen, jonka
päätavoitteena on lisätä nuorten ja aikuisten tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden
merkityksestä ekologisen kestävyyden turvaamisessa. Hankkeessa on mukana Turun Suomalaisen
Yhteiskoulun lukio, Kaarinan lukio, Ammattiopisto Livia sekä Salon kaupungin työllistämispalvelut.
Osa hallituksen jäsenistä lupautui toimimaan oppaina hankkeen maastokävelyillä kevään ja syksyn
aikana vuonna 2022.
Yhdistyksen talous
Yhdistyksen tulos oli vuonna 2021 alijäämäinen 875,94 euroa. Kuluja syntyi ennen kaikkea uusien
kotisivujen ostamisesta mutta myös talkoista sekä jäsenlehden taittamisesta ja painamisesta.
Tuloja kertyi jäsenmaksutuloista ja mainoksista. Yhdistyksen rahatilanne on kohtalaisen hyvä.
Taloudenhoitajana toimi Eija Hagelberg ja toiminnantarkastajana Sanna Tikander, varalla Hannu
Klemola.
Järjestö-Helmi
Yhdistyksille ja muille järjestöille avautui loppuvuodesta 2021 mahdollisuus hakea rahoitusta
perinnebiotooppikohteiden hoitoon. Perinnemaisemayhdistys päätti toimia esimerkkinä ja haki
rahoitusta Porin Lontoon niittyjen hoitoon Iiro Ikosen aloitteesta. Maria Yli-Renko toimii
yhteyshenkilönä ja Ikonen hoitaa käytännön järjestelyt. Rahoituspäätös tulee alkuvuodesta.
Yhdistyksen kotisivut
Yhdistyksen kotisivut sekä logo päätettiin uusia ennen yhdistyksen juhlavuotta 2022. Yhdistys pyysi
tarjouksia uusien tekemisestä ja työhön valittiin Koolle Oy. Kotisivut päätettiin rahoittaa Kimmon
muistorahaston sekä lahjoitusvarojen avulla. Kotisivut valmistuvat alkuvuodesta 2022.
Tiedotus
Yhdistyksen nettisivuille ja Facebookiin on päivitetty keskeisimpiä yhdistyksen tapahtumia ja
mielenkiintoisia linkkejä perinnemaisemiin liittyvistä ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.
Yhdistyksen jäsenille on lisäksi lähetetty sähköpostia tärkeimmistä tapahtumista. Facebookin
kautta yhdistyksellä oli seuraajia noin 1500 kpl ja Instagramin kautta 489 kpl.
Vuoden 2021 lopussa jäsenistölle postitettiin jäsenkirje, jossa oli yhdistyksen jäsenlehti
Ketonoidanlukko sekä yhdistyksen jäsenmaksukuitti. Teemanumeron aiheena oli syksyn
Lantakuoriaisesta mustapyrstökuiriin -webinaari. Lehden toimittivat Maija Mussaari ja Eija
Hagelberg ja ruotsinkieliset käännökset työsti Charlotta Berlin. Ketonoidanlukko painettiin
NurmiPrint Oy:ssä (300 kpl).
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