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Aika: Tiistaina 24. huhtikuuta 2018 klo 13:00 – 14:25 
 
Paikka: Rakentajantalo, kokoustila Vire, 6. krs, Hannikaisenkatu 17, 40100  JYVÄSKYLÄ 
 
     
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
1. Kokouksen avaus 
 
 Hallituksen puheenjohtaja Erja Saarivaara avasi kokouksen. 
 

 ProPäijänne yhdistyksen asiantuntija Päivi Halinen esitteli Päijänne Brändiksi hanketta.  
 
 
2. Kokouksen järjestäytyminen 
 
 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. 
 2. Valitaan kokoukselle sihteeri. 
 3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkistajaa. 
 4. Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa. 
 
 Ehdotus: Hyväksytään. 

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Kautto Jyväskylästä, sihtee-
riksi yhdistyksen sihteeri Petri Solonen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ään-
tenlaskijoiksi Kirsi Kujala Lahdesta ja Jari Laaksonen Asikkalasta. 

 
 
3. Läsnäolijoiden toteaminen 
  
 Ehdotus: Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenkuntien edustajat ja puhevaltaiset 

tukijäsenet sekä tarvittavilta osin heidän valtuutuksensa sekä muut kokouk-
sessa paikalla olevat. 

 Päätös: Todettiin läsnä olevat ja valtuutukset seuraavasti: 
 Jari Laaksonen, Asikkalan kunta, kunnanhallituksen päätös 12.6.2017 § 

198 
 Heimo Riutta, Heinolan kaupunki, valtakirja 
 Markku Kautto, Jyväskylän kaupunki, valtakirja 
 Juha Järvenpää, Kuhmoisten kunta, valtakirja 
 Kirsi Kujala, Lahden kaupunki, valtakirja 
 Kari Saari, Muuramen kunta, avoin asianajovaltakirja 
 Rauno Hännikäinen, Padasjoen kunta, kunnanhallituksen päätös 

26.6.2017 § 117 
 

Yhteisöjen edustajista läsnä olivat 
 Irene Hallamäki, Pohjois-Päijänteen Pursiseura, hallituksen kokouksen 

päätös 16.4.2018 
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Hallituksen jäsenistä läsnä olivat  
 Pirkka Ahola, Padasjoen kunta 
 Martti Halonen, Muuramen kunta 
 Juha Helminen (vpj), Lahden kaupunki 
 Kari Häkkinen, Jyväskylän kaupunki 
 Juha Järvenpää, Kuhmoisten kunta 
 Heimo Riutta, Heinolan kaupunki 
 Erja Saarivaara (pj), Jyväskylän kaupunki. 

 
Lisäksi läsnä oli yhdistyksen toimihenkilö Petri Solonen. 

 
 
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 
Yhdistyksen sääntöjen mukaan kutsu vuosikokoukseen on lähetettävä 14 päivää ennen 
kokousta kirjallisena kullekin jäsenelle (8 §). Vuosikokous on pidettävä hallituksen mää-
räämänä päivänä ennen huhtikuun loppua (9 §). Vuosikokouksen kokouskutsu ja esitys-
lista on postitettu kullekin jäsenelle kirjallisena 5.4.2018. 

 
Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
Päätös: Todettiin. 

 
 
5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
 

Ehdotus: Hyväksytään kokouksen esityslista. 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 

6. Vuoden 2017 toimintakertomuksen esittäminen (tilinpäätöksen sivut 1 – 7, liite) 
 
Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja selostaa vuoden 2017 toimintaa. 
Päätös: Merkittiin hallituksen puheenjohtajan selostama vuoden 2017 toimintakerto-

mus tiedoksi. 
 
 
7. Vuoden 2017 tilinpäätöksen esittäminen (tilinpäätöksen sivut 8 - 14, liite) 

 
Ehdotus: Rahastonhoitaja selostaa vuoden 2017 tilinpäätöstä. 

 Päätös: Merkittiin hallituksen puheenjohtajan selostama vuoden 2017 tilinpäätös 
tiedoksi. 

 
 
8. Tilintarkastuskertomus 
 

Ehdotus: Rahastonhoitaja selostaa tilintarkastuskertomuksen. 



PÄIJÄNTEEN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY 
 
VUOSIKOKOUS 2018 24.4.2018          PÖYTÄKIRJA 
 
 

3 (6)

Päätös: Merkittiin hallituksen puheenjohtajan selostama tilintarkastuskertomus tie-
doksi. 

 
 
9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituk-

selle ja muille tilivelvollisille 
 

Ehdotus: Vuosikokous päättää tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja päättää 
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

Päätös: Vuosikokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen sekä myönsi vastuuvapauden 
 hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
 
  

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 
  
 Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä 

(10 §). Hallitukseen tulee kuulua puheenjohtaja ja vähintään 5 mutta enintään 8 muuta 
jäsentä (5 §). Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan (5 §). Vuoden 2017 
vuosikokouksessa päätettiin hallituksen jäsenmääräksi puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. 

  
Ehdotus: Vuosikokous päättää hallituksen jäsenmäärästä. 
Päätös: Vuosikokous päätti pitää hallituksen jäsenmäärän ennallaan (puheenjohtaja 

ja kuusi muuta jäsentä). 
 
  

11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksista päättäminen 
  

 Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista ja 
matkakustannusten korvausten perusteista (10 §). Edellisellä toimikaudella vuosikokous 
päätti hallituksen puheenjohtajan vuosikorvaukseksi 1 750 euroa ja varapuheenjohtajan 
1 250 euroa. Hallituksen jäsenille vuosikokous päätti maksaa 90 euron kokouspalkkion. 
Matkakorvaukset on korvattu KVTES:n mukaisesti. 

  
 Ehdotus: Vuosikokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten 

korvauksista. 
 Päätös: Vuosikokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten 

korvausten perusteet ennallaan. 
 
  
12. Tilintarkastajien palkkioista päättäminen 
 
 Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokous päättää tilintarkastajien palkkioista (10 §). 

Edellisellä toimikaudella tilintarkastajille maksettiin palkkiot vuosikokouksen päätöksellä 
laskutuksen mukaan. 
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 Ehdotus: Vuosikokous päättää tilintarkastajien palkkioista. 
 Päätös: Vuosikokous päätti, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskutuksen 
  mukaan. 
 
 
13. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen 
 

Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja toi-
mikaudeksi, joka on vuosikokousten välinen aika (10 §). Hallituksen puheenjohtajuus on 
vaihdellut Lahden ja Jyväskylän välillä kahden vuoden välein. Jyväskylän kaupungin toi-
mialajohtaja Erja Saarivaara on toiminut kaksi toimikautta hallituksen puheenjohtajana. 
 
Ehdotus:  Valitaan hallituksen puheenjohtaja. 
Päätös: Vuosikokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Juha Helmisen Lahdesta. 
 

 
14. Hallituksen jäsenten valitseminen 
 

Sääntöjen mukaan vuosikokouksessa valitaan hallituksen jäsenet toimikaudeksi, joka on 
vuosikokousten välinen aika (10 §). Edellisen hallituksen jäseninä ovat toimineet: 
 Pirkka Ahola, Padasjoki 
 Martti Halonen, Muurame 
 Juha Helminen, Lahti 
 Kari Häkkinen, Jyväskylä 
 Juha Järvenpää, Kuhmoinen 
 Heimo Riutta, Heinola 

 
Ehdotus: Vuosikokous valitsee hallituksen jäsenet.   
Päätös: Vuosikokous valitsi hallitukseen seuraavat jäsenet: 
 Pirkka Ahola, Padasjoki 
 Martti Halonen, Muurame 
 Kari Häkkinen, Jyväskylä 
 Juha Järvenpää, Kuhmoinen 
 Heimo Riutta, Heinola 
 Erja Saarivaara, Jyväskylä 
 

 
15. Kahden tilintarkastajan ja näiden henkilökohtaisten varamiesten valitseminen 
 
 Sääntöjen mukaan vuosikokouksessa valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille henkilökoh-

taiset varamiehet (10 §). Edellisen toimikauden tilintarkastajina ovat toimineet: 
    
   Tuomas Mettomäki, Seinäjoki 
   (henkilökohtainen varamies Tuula Kuusanto, Jämsä) 
   Juha Tapiola, Asikkala 
   (henkilökohtainen varamies Reijo Ollikka, Orimattila) 
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Ehdotus: Vuosikokous valitsee tilintarkastajat ja näiden henkilökohtaiset varamiehet. 
 Päätös: Vuosikokous valitsi yhdistykselle tilintarkastajat seuraavasti: 
   Tuomas Mettomäki, Seinäjoki 
   (henkilökohtainen varamies Tuula Kuusanto, Jämsä) 
   Juha Tapiola, Asikkala 
   (henkilökohtainen varamies Reijo Ollikka, Lahti) 
 
 
16.  Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2018 (liite) 
 

Ehdotus: Hallitus esittää, että vuosikokous vahvistaa vuoden 2018 toimintasuunnitel-
man. 

Päätös: Vuosikokous vahvisti vuoden 2018 toimintasuunnitelman sekä merkitsi tie-
doksi hallituksen puheenjohtajan esittämän hallituksen yhdistykselle laati-
man strategian (pöytäkirjan liitteenä). 

 
 
17. Tulo- ja menoarvion vahvistaminen vuodelle 2018 (liite) 
 

Ehdotus: Hallitus esittää, että vuosikokous vahvistaa vuoden 2018 tulo- ja menoar-
vion. 

 Päätös: Vuosikokous vahvisti vuoden 2018 tulo- ja menoarvion. 
 
 
18. Liittymis- ja vuosimaksujen vahvistaminen vuodelle 2019 
 

Vuosikokous vahvisti 25.4.2017 kuluvalle vuodelle 2018 kuntajäsenten liittymismaksuksi 
70 senttiä ja vuosimaksuksi 16 senttiä asukasta kohti edellisessä vuoden vaihteessa tode-
tun kunnan asukasluvun mukaan.  
 
Kuntajäsenten vuosimaksu 17 senttiä (1 markka) asukasta kohti oli voimassa vuodesta 
1999 vuoteen 2013. Vuoden 2013 vuosikokous päätti kuntajäsenen vuosimaksuksi 16 
senttiä 2014 alkaen. Tukijäsenten vuosimaksuksi vahvistettiin 10 euroa yksityiseltä, 45 
euroa alle 100 jäsenen tai työntekijän ja 90 euroa edellistä suuremmilta yhteisöiltä. 
 
Ehdotus: Hallitus esittää, että liittymis- ja vuosimaksut vuodelle 2019 pidetään ennal-

laan.  
Päätös: Vuosikokous vahvisti liittymis- ja vuosimaksut hallituksen esityksen mu-

kaisesti.  
 

 
19.  Tiedoksi saatettavat asiat 
 
 Ehdotus: Merkitään. 
 Päätös: Todettiin, että tiedoksi saatettavia asioita ei ollut. 
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20. Muut asiat 

Ehdotus: Käsitellään. 
Päätös: Todettiin, että muita asioita ei ollut. 

21. Kokouksen päättäminen 

Ehdotus: 
Päätös: 

Vakuudeksi 

Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:25. 

PÖYTÄKIRJA 

~~ 
Markku Kautto 
puheenjohtaja 

~~~
pefr{ Solonen 

Pöytäkirjan tarkastajat 

.-?,./ ~---
Jari Laaksonen 

sihteeri 

Kirsi Kujala 

6 (6) 
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KOKOUSKUTSU 5.4.2018 
 

Päijänteen virkistysalueyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään halli-
tuksen määräämänä päivänä 
 

tiistaina 24. huhtikuuta 2018 alkaen kello 13, Rakentajan-
talo, kokoustila Vire, 6. krs, Hannikaisenkatu 17, 40100 
JYVÄSKYLÄ 
 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat.  
 
Vuosikokouksen asialista on tämän kutsun liitteenä. 
 
Olemme lähettäneet tämän kutsun liitteineen jäsenkunnille, tukijäsenille sekä yh-
distyksen hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille jakelun mukaan. Pyydämme kun-
tia ja tukijäseniä välittämään kutsun ja kokousmateriaalin valtuuttamalleen edusta-
jalle ja huolehtimaan, että edustajalla on tarvittava valtuutus mukanaan kokouk-
sessa. Tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja tulee nähtäville yhdistyksen kotisi-
vuille. 
 
TERVETULOA! 
 
PÄIJÄNTEEN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY 
 
Hallitus 
 
 
 
Erja Saarivaara 
puheenjohtaja 
 

LIITTEET Vuosikokouksen esityslista ja liiteaineisto 
 
JAKELU Jäsenkunnat sekä 
 Asikkalan kunnan edustaja Jari Laaksonen 2017 – 2018 (kh 12.6.2017 § 198) 
 Heinolan kaupungin edustaja Heimo Riutta 2017 – 2019 (valtakirja 26.7.2017) 

Yhdistyksen jäseninä olevat seurat 
Pidä Saaristo Siistinä ry 
Hallitus ja toimihenkilöt 
 
Lisätietoja:  Petri Solonen, Lahden kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, 

maankäyttö ja aluehankkeet vastuualue, Askonkatu 2, 5.krs, 15100  
LAHTI, 050 398 5396, petri.solonen@lahti.fi. 
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Aika: Tiistaina 24. huhtikuuta 2018 klo 13:00 - 
 
Paikka: Rakentajantalo, kokoustila Vire, 6. krs, Hannikaisenkatu 17, 40100  JYVÄSKYLÄ 
 
     
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
1. Kokouksen avaus 
 
 Hallituksen puheenjohtaja Erja Saarivaara avaa kokouksen. 
 
 
2. Kokouksen järjestäytyminen 
 
 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. 
 2. Valitaan kokoukselle sihteeri. 
 3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkistajaa. 
 4. Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa. 
 
 Ehdotus: Hyväksytään. 

Päätös:  
 
 
3. Läsnäolijoiden toteaminen 
  
 Ehdotus: Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenkuntien edustajat ja puhevaltaiset 

tukijäsenet sekä tarvittavilta osin heidän valtuutuksensa sekä muut kokouk-
sessa paikalla olevat. 

 Päätös:   
  
   
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 
Yhdistyksen sääntöjen mukaan kutsu vuosikokoukseen on lähetettävä 14 päivää ennen 
kokousta kirjallisena kullekin jäsenelle (8 §). Vuosikokous on pidettävä hallituksen mää-
räämänä päivänä ennen huhtikuun loppua (9 §). Vuosikokouksen kokouskutsu ja esitys-
lista on postitettu kullekin jäsenelle kirjallisena 5.4.2018. 

 
Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
Päätös:  

 
 
5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
 

Ehdotus: Hyväksytään kokouksen esityslista. 
Päätös: 
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6. Vuoden 2017 toimintakertomuksen esittäminen (tilinpäätöksen sivut 1 – 7, liite) 
 
Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja selostaa vuoden 2017 toimintaa. 
Päätös:  
  

 
7. Vuoden 2017 tilinpäätöksen esittäminen (tilinpäätöksen sivut 8 - 14, liite) 

 
Ehdotus: Rahastonhoitaja selostaa vuoden 2017 tilinpäätöstä. 

 Päätös:  
 
 
8. Tilintarkastuskertomus 
 

Ehdotus: Rahastonhoitaja selostaa tilintarkastuskertomuksen. 
Päätös:  

 
 
9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituk-

selle ja muille tilivelvollisille 
 

Ehdotus: Vuosikokous päättää tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja päättää 
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

Päätös:  
  

 
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 
  
 Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä 

(10 §). Hallitukseen tulee kuulua puheenjohtaja ja vähintään 5 mutta enintään 8 muuta 
jäsentä (5 §). Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan (5 §). Vuoden 2017 
vuosikokouksessa päätettiin hallituksen jäsenmääräksi puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. 

  
Ehdotus: Vuosikokous päättää hallituksen jäsenmäärästä. 
Päätös:  
  

 
11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksista päättäminen 
  

 Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista ja 
matkakustannusten korvausten perusteista (10 §). Edellisellä toimikaudella vuosikokous 
päätti hallituksen puheenjohtajan vuosikorvaukseksi 1 750 euroa ja varapuheenjohtajan 
1 250 euroa. Hallituksen jäsenille vuosikokous päätti maksaa 90 euron kokouspalkkion. 
Matkakorvaukset on korvattu KVTES:n mukaisesti. 

  



PÄIJÄNTEEN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY 
 
VUOSIKOKOUS 2018 24.4.2018          ASIALISTA 
 
 

3 (5)

 Ehdotus: Vuosikokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten 
korvauksista. 

 Päätös:  
  
 
12. Tilintarkastajien palkkioista päättäminen 
 
 Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokous päättää tilintarkastajien palkkioista (10 §). 

Edellisellä toimikaudella tilintarkastajille maksettiin palkkiot vuosikokouksen päätöksellä 
laskutuksen mukaan. 

  
 Ehdotus: Vuosikokous päättää tilintarkastajien palkkioista. 
 Päätös:  
 
 
13. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen 
 

Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja toi-
mikaudeksi, joka on vuosikokousten välinen aika (10 §). Hallituksen puheenjohtajuus on 
vaihdellut Lahden ja Jyväskylän välillä kahden vuoden välein. Jyväskylän kaupungin toi-
mialajohtaja Erja Saarivaara on toiminut kaksi toimikautta hallituksen puheenjohtajana. 
 
Ehdotus:  Valitaan hallituksen puheenjohtaja. 
Päätös:  
 
 

14. Hallituksen jäsenten valitseminen 
 

Sääntöjen mukaan vuosikokouksessa valitaan hallituksen jäsenet toimikaudeksi, joka on 
vuosikokousten välinen aika (10 §). Edellisen hallituksen jäseninä ovat toimineet: 
 Pirkka Ahola, Padasjoki 
 Martti Halonen, Muurame 
 Juha Helminen, Lahti 
 Kari Häkkinen, Jyväskylä 
 Juha Järvenpää, Kuhmoinen 
 Heimo Riutta, Heinola 

 
Ehdotus: Vuosikokous valitsee hallituksen jäsenet.   
Päätös: 
 

 
15. Kahden tilintarkastajan ja näiden henkilökohtaisten varamiesten valitseminen 
 
 Sääntöjen mukaan vuosikokouksessa valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille henkilökoh-

taiset varamiehet (10 §). Edellisen toimikauden tilintarkastajina ovat toimineet: 
    



PÄIJÄNTEEN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY 
 
VUOSIKOKOUS 2018 24.4.2018          ASIALISTA 
 
 

4 (5)

   Tuomas Mettomäki, Seinäjoki 
   (henkilökohtainen varamies Tuula Kuusanto, Jämsä) 
   Juha Tapiola, Asikkala 
   (henkilökohtainen varamies Reijo Ollikka, Orimattila) 
 

Ehdotus: Vuosikokous valitsee tilintarkastajat ja näiden henkilökohtaiset varamiehet. 
 Päätös: 
 
 
16.  Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2018 (liite) 
 

Ehdotus: Hallitus esittää, että vuosikokous vahvistaa vuoden 2018 toimintasuunnitel-
man 

 Päätös: 
 
 
17. Tulo- ja menoarvion vahvistaminen vuodelle 2018 (liite) 
 

Ehdotus: Hallitus esittää, että vuosikokous vahvistaa vuoden 2018 tulo- ja menoar-
vion. 

 Päätös: 
 
 
18. Liittymis- ja vuosimaksujen vahvistaminen vuodelle 2018 
 

Vuosikokous vahvisti 25.4.2017 kuluvalle vuodelle 2018 kuntajäsenten liittymismaksuksi 
70 senttiä ja vuosimaksuksi 16 senttiä asukasta kohti edellisessä vuoden vaihteessa tode-
tun kunnan asukasluvun mukaan.  
 
Kuntajäsenten vuosimaksu 17 senttiä (1 markka) asukasta kohti oli voimassa vuodesta 
1999 vuoteen 2013. Vuoden 2013 vuosikokous päätti kuntajäsenen vuosimaksuksi 16 
senttiä 2014 alkaen. Tukijäsenten vuosimaksuksi vahvistettiin 10 euroa yksityiseltä, 45 
euroa alle 100 jäsenen tai työntekijän ja 90 euroa edellistä suuremmilta yhteisöiltä. 
 
Ehdotus: Hallitus esittää, että liittymis- ja vuosimaksut vuodelle 2019 pidetään ennal-

laan.  
Päätös:  
 
 

19.  Tiedoksi saatettavat asiat 
 
 Ehdotus: Merkitään. 
 Päätös: 
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20. Muut asiat 
 
 Ehdotus: Käsitellään. 
 Päätös: 
 
 
21. Kokouksen päättäminen 
 
 Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 Päätös: 
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VUODEN 2017 TOIMINTAKERTOMUS 

1. Yhdistyksen varsinainen toiminta 

Päijänteen virkistysalueyhdistys ry:n tarkoituksena on ylläpitää kaikille avoimia, ym
päri vuoden käytettävissä olevia virkistysalueita koko Päijänteen vesistöalueella. 

Yhdistyksen hallinnassa oli toimintavuoden lopulla 14 maa-aluetta. Maa-alueet ovat: 

Kohteen nimi Pinta-ala Kuntaikaupunki Vesistö 

Kalasaari 1,5 ha Jyväskylä Päijänne 
Mikonniemi 28,5 ha Muurame Päijänne 
Tervamäki 1,5 ha Jyväskylä Päijänne 
Livansaari 1,0 ha Jyväskylä Päijänne 
Pirttisaari 9,0ha Jyväskylä Päijänne 
Vuorissalo 0,5 ha Jämsä Päijänne 
Sarvisalon luoto 1,5 ha Kuhmoinen Päijänne 
Lehtisten Saaret 18,4 ha Padasjoki Päijänne 
Linnansaaren Selkäsaaret 1,5 ha Padasjoki Päijänne 
Virtasaari 1,2 ha Asikkala Ruotsalainen 
Hännyssaari 1,0 ha Hollola Vesijärvi 
Selkäsaari 3,2 ha Lahti Vesijärvi 
Iso Pirttisaari 1,0 ha Heinola Ruotsalainen 
Vähäniemi 5,8 ha Sysmä Päijänne 

Kohteiden maapinta-ala on yhteensä noin 75,6 hehtaaria. Kohteista Tervamäki ja Vä
häniemi sijaitsevat mantereella, muut ovat saarikohteita. Mikonniemeen on myös ajo
yhteys. Alueiden varustelu on esitetty tasekirjan sivulla 17. Alueet ovat yhdistyksen 
omistuksessa lukuun ottamatta neljää vuokra-aluetta (alue, vuokraajaja vuokra-aika): 

• Hännyssaari, Hollolan kunta, vuoden 2034 loppuun 
• Vesijärven Selkäsaari, Lahden kaupunki, vuoden 2056 loppuun 
• Heinolan Iso Pirttisaari, Heinolan kaupunki, vuoden 2041 loppuun 
• Sysmän Vähäniemi, Lahden kaupunki, vuoden 2056loppuun 

1.1 Maanhankinta 

Toimintavuoden aikana yhdistys kartoitti myytäviä kohteita Etelä-Päijänteeltä sekä 
Keski-Päijänteellä myydyn Ruelahden kohteen lähistöltä. Toimintavuonna tuli vireille 
Etelä-Päijänteen Rismalahden retkeilyalueen kaavamuutos, jonka lopputuloksena saat
taa tulla yhdistykselle soveltuva kohde. 

Yhdistyksen toimintaan soveltuvien alueiden hankkiminen Päijänteeltä on viime vuo
sien tapaan osoittautunut vaikeaksi. 
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1.2 Virkistysalueiden käytön suunnittelu 

Nykyisten virkistysalueiden käytön suunnittelua on jatkettu hallituksen kokouksissa. 
Yhdistys on yhdessä kohteiden huollosta vastaavan Pidä Saaristo Siistinä Ry:n kanssa 
kunnostanut kohteet vuosille 2014-2018 laaditun kohteiden ylläpidon 5-vuotissuun
nitelman pohjalta. Toimintavuonna painopiste kohdistui rakenteiden ja rakennuskan
nan ylläpitoon. 

Yhdistys jatkoi toimintavuonna loppuvuodesta 2016 aloitetun strategiatyön valmiste
lua. Työn tarkoituksena on kartoittaa yhdistyksen tulevaisuuden näkymät mm. kohtei
den lukumäärän, varustuksen, toiminnan rahoituksen ja henkilömäärän osalta. Strate
gia on tarkoitus esittää kevään 2018 vuosikokouksessa. 

1.3 Varustaminen, kunnostus ja ylläpito 

Kohteiden perusvarustuksena on laituri, grilli/roskakatos ja wc. Viidessä kohteessa on 
sauna. 

Pidä Saaristo Siistinä ry huolehtii pääosin alueiden kunnossapidosta. Virkistysalueyh
distyksellä on huoltosopimus PSS ry:n kanssa kohteidenjätehuollosta, polttopuun kul
jetuksesta, yleisvalvonnasta ja kunnossapidosta sekä rakenteiden pienimuotoisista kor
jauksista. Huoltokäyntejä oli vilkkaimpana aikana kerran viikossa ja muulloin kerran 
kahdessa tai kolmessa viikossa. Heinolan Iso Pirttisaaren kohteen kunnossapidosta yh
distyksellä on sopimus Heinolan Järvipelastajat ry:n kanssa ja Vähäniemen osalta Aki 
Naumin kanssa. 

Toimintavuonna Pidä Saaristo Siistinä ry:n toiminta on ollut pääasiassa perusylläpitoa. 
Suurimpana yksittäisenä korjaustoimenpiteenä PSS ry korjasi Vuoritsalon saunan pe
suhuoneen lattian. Uutena rakenteena PSS sijoitti Virtasaareen toisen eko-wc:n. Toi
mintavuoden päätteeksi osapuolet totesivat, että kohteet ovat hyvässä kunnossa, mutta 
tarvitsevat jatkossakin vuosittaista huoltoa ja kunnostamista. Etenkin saunojen ja pe
suhuoneiden lattiat vaativat korjaamista. 

Palautteen ja Saimaan vesistöstä saadun kokemuksen perusteella toimintavuonna sijoi
tettiin saunallisiin kohteisiin saunavuorotaulut Saunan voi varata tunniksi klo 11 - 23 
välisenä aikana. Illalla on puolentoista tunnin vuorot miehille ja naisille. Liitutauluun 
on merkitty saunavuoron hinnaksi 1 0 €/tunti ja naisten ja miesten vuoroilla 5 €/hen
kilö. Vuorolistan ja ohjeistuksen tavoitteena on saunavuorojen selkeänjakamisen li
säksi tuottaa yhdistykselle lisää tuloja puuhuoltokustannusten kattamiseksi. 
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(Kuva: Nuotiopaikka Linnansaaren Selkäsaarella, Petri Solonen 2017) 

2. Organisaatio ja kohteiden käyttö 

2.1 Organisaatio: yhdistyksen vuosikokous, hallitus ja toimihenkilöt 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Lahdessa 25. huhtikuuta 2017. Yhdistyksen pu
heenjohtajaksi valittiin Erja Saarivaara Jyväskylästä. Hallituksenjäseniksi valittiin 
Pirkka Ahola Padasjoelta, Martti Halonen Muuramesta, Juha Helminen Lahdesta 
(vpj.), Kari Häkkinen Jyväskylästä, Juha Järvenpää Kuhmoisista ja Heimo Riutta Hei
nolasta. 

Tilintarkastajiksi valittiin Juha Tapiola Asikkalastaja Tuomas Mettomäki Seinäjoelta 
sekä heille varamiehiksi Reijo Ollikka Lahdesta ja Tuula Kuusanto Jämsästä. 

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajaksi Juha Helmisen 
Lahden kaupungilta, rahastonhoitajaksija pohjoisen vastuualueen sihteeriksi Mari Pit
käsen Jyväskylän kaupungilta sekä hallinnolliseksija eteläisen vastuualueen sihtee
riksi sekä kaikkien kohteiden huollon koordinoijaksi Petri Solosen Lahden kaupun
gilta. 
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Edellinen hallitus kokoontui kalenterivuoden aikana kaksi kertaaja uusi kolme kertaa. 

Hallitus tarkisti toimintasääntöä, joka on laadittu selkeyttämään hallituksen käytännön 
toimintaaja vastuita. Toimintasääntö tarkistetaan aina uuden hallituksen aloittaessa 
toimikautta. 

2.2 Kohteiden käyttö 

Kävijämääriä on seurattu mm. vieraskirjojen ja saunamaksujen avulla. Lähinnä sau
nallisissa kohteissa on vieraskirjoja ja näissä on merkintöjä kesäajalta liki jokaiselta 
päivältä ja parhaana veneilyaikana useita päivittäisiä merkintöjä. Yhdistyksen alueilla 
vierailee talvisin mm. hiihtäjiä, pilkkijöitä, kelkkailijoitaja muitajärvillä liikkujia. 

Käyttäjiltä saatu palaute on ollut enimmäkseen positiivista ja yhdistyksen toimintaa 
kiittävää. 

2.3 Tiedotus, yhteistoiminta 

Yhdistyksen toimintaaja kohteita on esitelty kunnissa, lehdistössä ja muissa tiedotus
välineissä sekä Veneilykesä 2017 kirjassa. Kattavat ajantasaiset tiedot yhdistyksen toi
minnasta löytyvät yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta www.paiianteenvirkistysalueyh
distys.fi. Yhdistykselle on perustettu ryhmä myös Facebookiin. Pidä Saaristo Siistinä 
ry on jakanut tietoa virkistysalueyhdistyksestä. Yhdistyksen esitettäjaettiin aktiivi
sesti. Elokuussa yhdistys teki katselmukset yhdistyksen eteläisissä kohteissa Vesijär
ven Selkä- ja Hännyssaaressa, Virtosaaressa, Linnasaaren Selkäsaaressa sekä Lehtis
ten saarissa. 

Suomen virkistysalueyhdistysten perustama yhteinen www.virkistys.info. sivusto on 
ollut aktiivisessa käytössä. Sivustossa näkyy yhdistysten toiminta-alueet ja linkkien 
kautta pääsee yhdistysten omille kotisivuille. Sivustossa on myös kohdehakutoiminto, 
jolla yhdellä haulla voit hakea kohteita esim. varustetason (saunat, grillikatoksetjne.) 
mukaan. Lisäksi sivustossa on valokuvia yhdistysten kohteista. Virkistysalueyhdistyk
set jatkavat aktiivista yhteistyötä keskenään. 

Yhdistyksen kohteet löytyvät myös valtakunnallisesta www.retkipaikka.fi sivustolta, 
jossa on esitelty kuvin ja sanoin yli 1500 suomalaista retkikohdetta. 
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2.4 Jäsenistö 

Yhdistyksen kuntajäseninä on vuoden 2017 alusta ollut 11 Päijänteen tai lähivesien 
rantakuntaa; Asikkala, Heinola, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Kuhmoinen, Lahti, Muu
rame, Padasjoki, Sysmä, ja Toivakka. 

Tukijäseninä ovat olleet Lahden Purjehdusseura, Asikkalan pursiseura, Pohjois-Päi
jänteen pursiseura, Hollolan Veneseura, Lahden Venekerho, Jyväskylän Veneseura, 
Pidä Saaristo Siistinä ry ja Meloja ry. Hallituksen vuonna 2007 tekemän linjapäätök
sen mukaan yhdistys ei ole ottanut yksityishenkilöitä jäsenikseen. 

Tuloslaskelma näyttää ylijäämää 1229,32 euroa. Kohteiden varustamisessa ja huol
lossa on noudatettu edelleen kohtuullista linjaa. Kohteiden vuotuiset ylläpito- ja huol
tokustannukset ylittävät j äsenmaksutuotot. 

Yhdistyksen toimintavuoden kustannukset olivat yhteensä noin 57 000 euroa. Kustan
nuksista vajaat puolet aiheutui virkistysalueiden ylläpidosta, huollosta ja varustami
sesta sekä rakennusten ja rakenneimien poistoista. Yhdistys maksoi palkkoja ja palk
kioita hallitukselle ja toimihenkilöille henkilösivukuluineen hieman alle 15 000 euroa. 
Yhdistyksen hallituksenjäsenet ja toimihenkilöt ovat osallistuneet kohteiden huolto
töihin sekä pääosin talkootöinä maa-alueiden etsintään, neuvotteluihin ja pitäneet mm. 
yhteyttäjäsenkuntiin. Yhdistyksellä ei ole kokopäivätoimista henkilökuntaa. 

Yhdistyksen taseessa on varattuna noin 350 000 euroa tulevaisuuden maanhankintaan. 
Saunallisten kohteiden käyttäjät ovat voineet maksaa vapaaehtoisen sauna- ja puu
huoltomaksunjoko matkapuhelimella tai pankkisiirrolla. Rahalippaita on jo muuta
man vuoden ajan ollut Kalasaaren, Lehtisten saarten, Pirttisaaren, Vuorissalonja Vir
tasaaren saunallisissa kohteissa. Vuonna 2016 yhdistys laitatti lippaat myös saunatto
miin Livansaaren, Hännyssaaren, Selkäsaaren ja Iso Pirttisaaren kohteisiin. Toiminta
vuonna saunamaksuja kertyi noin 3300 euroa, josta 420 euroa matkapuhelinmaksuina, 
750 euroa pankin kautta ja noin 2100 euroa käteismaksuina lippaisiin. 
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(Kuva: Virtosaari, Petri Solonen 2017) 

4 Loppupäätelmiä 

Yhdistyksellä on kahdenkymmenenviiden toimintavuodenjälkeen neljätoista virkis
tysaluetta. 

Kohteita on varusteltu eritasoisiksi (laitureita, grillikatoksia, kuivakäymälöitä, jät
teidenkäsittelypisteitä, saunoja). Kohteista Sarvisalon luoto ja Tervamäki on jätetty 
kokonaan luonnonvaraiseksi. Saunalla varustetut kohteet ovat selvästi käyttäjien suo
siOssa. 

Yhdistyksen tunnettavuus on parantunut ja samalla on käyttäjien ja muiden sidosryh
mien taholta saatu erittäin myönteistä palautetta, jossa yhdistyksen työ on todettu tar
peelliseksi. 

Maanhankinta on keskittynyt Etelä-Päijänteelle ja Keski-Päijänteelle Ruolahden kor
vaavan kohteen etsimiseen. 

Maanhankinnan hankaluuden ja yllättävyyden takia on yhdistyksen talous jatkossakin 
pystyttävä pitämään kunnossa, jotta sillä on tarvittaessa mahdollisuus tehdä nopeita ja 
mahdollisesti ainutkertaisia ostopäätöksiä kohteiden hankkimiseksi toiminta-alueen 
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keskiosista. Ympäristöministeriön avustusprosentti on vielä ollut 30 prosentin tasossa. 
Päijänteen kohteiden hintataso on viime vuosina pysynyt vakaana. 

Yhdistys on viimeisten vuosien aikana saattanut yhdessä Pidä Saaristo Siistinä ry:n 
kanssa kohteiden osittain ikääntyneet rakennukset sekä rakennelmat hyvään kuntoon 
ja tämä yllä- ja kunnossapitotyö jatkuu edelleen .. 

Yhdistys on toimintavuoden aikana valmistellut yhdistykselle strategiaa tulevia vuosia 
varten. Strategian tavoitteena on antaa yhdistykselle suuntaviivat mm. miten ja millä 
tasolla ja varusteilla kohteita ylläpidetään ja miten toimintaajatkossa rahoitetaan ja 
millä henkilömäärällä ylläpidetään. 



Tuloslaskelma 01.01.2017-31.12.2017 

TULOSLASKELMA 

3010 VIRKIDSTVSALUEET 

3003 KULUT 

4002 HENKILÖSTÖKULUT 

3003 KULUT 

2551 Palkat ja palkkiot 

2554 Henkilöstömenot 

4002 HENKILÖSTÖKULUT 

4004 POISTOT 

2601 Poistot alueiden rakenn 

4004 POISTOT 

4006 MAA-ALUEET 

2501 Kohteiden huolto 

2505 Maa-aluevuokrat 

2515 Rakenn./varust. Korjj./hank 

2525 Kiinteistö ja metsävero 

4006 MAA-ALUEET 

4008 MUUT KULUT 

2557 Matkakorvaukset 

2558 Tiedotus ja markkinointi 

2559 Hallituksen käyttövarat 

2563 Toimistokulut 

4008 MUUT KULUT 

3999 KULUJÄÄMÄ 

3010 VIRKISTYSALUEET 

5001 VARAINHANKINTA 

5010 TUOTOT 

2001 Jäsenmaksutuotot 

2002 Muut tuotot 

5010TUOTOT 

5001 VARAINHANKINTA 

6010 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 

6002 TUOTOT 

2701 Korkotuotot 

6002 TUOTOT 

6010 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 

7000VEROT 

7000 Tuloverot 

7000VEROT 

9999 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 

2017 

-12 940,00 € 

-1934,85 € 

-14 874,85 € 

-6 349,14 € 

-6 349,14 € 

-22 470,61 € 

-175,98 € 

-3 530,00 € 

-1704,18 € 

-27 880,77 € 

-1416,64 € 

-913,20 € 

-4 594,98 € 

-917,93 € 

-7 842,75 € 

-56 947,51 € 

-56 947,51 € 

-56 947,51 € 

53 785,72 € 

3 243,98 € 

57 029,70 € 

57 029,70 € 

1147,13 

1147,13 

1147,13 

0 

1229,32 € 

2016 

-13 450,00 € 

-1567,94 € 

-15 017,94 € 

-8 473,57 € 

-8 473,57 € 

-19 519,84 € 

-155,42 € 

-3 287,80 € 

-1901,61 € 

-24 864,67 € 

-2 975,49 € 

-2 652,32 € 

-2 333,59 € 

-703,72 € 

-8 665,12 € 

-57 021,30 € 

-57 021,30 € 

-57 021,30 € 

51252,28 € 

3 489,48 € 

54 741,76 € 

54 741,76 € 

1016,81 

1016,81 

1016,81 

-39,58 

-39,58 

-1302,31 € 



TASELASKELMA 

1000TASE 

1001 VASTAAVAA 

100S PYSYVÄTVASTAAVAT 

1006 PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 

1110 AINEELLISET HYÖDYKKEET 

9124 Maa-alueiden myynti 

9125 Maa-alueiden hankinta 

91126 Maa-alueiden rak. Ja rakenn 

1110 AINEELLISET HYÖDYKKEET 

1006 PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 

1600 VAIHTUVAT VASTAAVAT 

1601 VAIHTO-OMAISUUS 

9225 Ennakkomaksut vuokra-alueista 

9226 Ennakkomenot 

1601 VAIHTO-OMAISUUS 

1700 SAAMISET 

9325 Saamiset 

1700 SAAMISET 

1900 RAHAT JA PANKKISAAMISET 

9426 Danske Bank, FI0380001779418665 

9430 OP sijoitustili, Fl6452900260508823 

1900 RAHAT JA PANKKISAAMISET 

1600 VAIHTUVAT VASTAAVAT 

1001 VASTAAVAA 

2001 VASTATTAVAA 

2002 OMA PÄÄOMA 

2030 VAPAA OMA PÄÄOMA 

9625 Liittymismaksut 

9627 Aik. tilikausien ylijäämä 

9629 Tilikauden ylijäämä 

2030 VAPAA OMA PÄÄOMA 

2502 VIERAS PÄÄOMA 

2510 LYHYTAIKAINEN 

9525 Valtion tili 

9535 Siirtovelat 

2510 LYHYTAIKAINEN 

2530 PITKÄAIKAINEN 

2502 VIERAS PÄÄOMA 

2001 VASTATTAVAA 

2017 

414179,77 € 

21920,12 € 

436 099,89 € 

436 099,89 € 

0,00€ 

0,00 € 

1058,32 € 

1058,32 € 

119 319,25 € 

246119,90 € 

365 439,15 € 

366 497,47 € 

802 597,36 € 

193116,33 € 

608 276,70€ 

1229,32 € 

802 622,35 € 

-24,98 € 

0,00€ 

-24,98 € 

0,00€ 

-24,98 € 

802 597,37 € 1:> 

2016 

0,00€ 

414179,77 € 

28 269,26 € 

442 449,03 € 

442 449,03 € 

0,00€ 

0,00€ 

1016,81 € 

1016,81 € 

112 912,91 € 

245 014,28 € 

357 927,19 € 

358 944,00 € 

801393,03 € 

193 116,33 € 

609 579,01 € 

-1302,31 € 

801393,03 € 

0,00€ 

0,00€ 

801393,03 € 
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KIINTEISTÖJEN KIINNITYKSET 

Kunta, kylä, tila, lainhuudatus 

Jyväskylä, Raidanlahti, Honkanenä RN:O 9:2 
-todistus annetusta lainhuudatuksesta 25.5.1993 
-179-440-9-2 

Asikkala, Kalkkinen, Virkistysmaa RN:O 3:379 
-todistus annetusta lainhuudatuksesta 27.12.1994 
- 016-406-3-379 

Jyväskylän kaupunki, Haapaniemi, 
Virkistysalue RN:O 1:777 
-todistus annetusta lainhuudatuksesta 3.7.1995 
- 179-406-1-777 

Jämsä, Kaipola, Virkistyssalo RN:O 1:749 
-todistus annetusta lainhuudatuksesta 14.6.2006 
- 182-413-1-749 

Jyväskylä, Veijo, Virkistysmaa RN:O 1:341 
-todistus annetusta lainhuudatuksesta 13.9.1996 
- 179-451-1-341 

Padasjoki, Virmala, Virkistysalue RN:O 1:229 
-todistus lainhuudosta 19.3.1998 
-kiinteistö 576-416-1-229 

Muurame, Muurame, Mikonniemi RN:O 8:657 
-todistus annetusta lainhuudatuksesta 8.5.1996 
- 500-402-8-657 

Jyväskylä, Ruotsula, Pirttiranta RN :0 1:199 
-todistus annetusta lainhuudatuksesta 27.2.1997 
- 179-442-1-199 

Padasjoki, Virmaila, Linnasaaren takut 1:91 ja 1:101 
-todistus annetusta lainhuudosta 11.9.2001 
- kiinteistöt 576-416-1-91 ja 576-416-1-101 

Kuhmoinen, Tapiala, Sarvisalon Luoto RN:O 9:109 
-todistus annetusta lainhuudatuksesta 16.5.2002 
-kiinteistö 291-413-9-109 

Hollola, Vaania, Saarikatajala RN:O 2:218 

Lahti, Kukkila, Selkäsaari RN:O 2:15 

Heinola, Jyränkö, Niemelä RN:O 3:754 

Sysmä,Karilanmaa, Kanervikko RN:O 3:35 ja 
Naumi RN:O 6:14 

Rasitustodistus pvm: kiinnitykset 

Rasitustodistus 18.2.1998: 
* ei kiinnityksiä 

Rasitustodistus 18.2.1998: 
*ei kiinnityksiä 

Rasitustodistus 18.2.1998: 
* ei kiinnityksiä 

Rasitustodistus 25.1.2007: 
*ei rasituksia eikä rajoituksia 

Rasitustodistus 18.2.1998: 
* ei kiinnityksiä 

Rasitustodistus 1.2.2001: 
* ei rasituksia eikä rajoituksia 

Rasitustodistus 18.2.1998: 
*ei kiinnityksiä 

Rasitustodistus 1.2.2001: 
*ei rasituksia eikä rajoituksia 

Rasitustodistus 26.1.2002: 
* ei rasitteita ja käyttöoikeuden rajoituksia 

Rasitustodistus 7.2.2003: 
*ei kiinnityksiä eikä rajoituksia 

*yhdistyksen vuokra-alue v. 2004- 2054 

*yhdistyksen vuokra-alue v. 2007- 2056 

*yhdistyksen vuokra-alue v. 2012- 2041 

*yhdistyksen vuokra-alue v. 2015- 2056 

\0 



PÄIJÄNTEEN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY 

LUETTELOT KÄYTETYISTÄ TOSITELAJEISTA JA TILIKIRJOISTA SEKÄ 
KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYS TILIKAUDELLA 1.1.- 31.12.2017 

Tositelajit: tositelaji 10 
Numerointi: tositteet 001-83 

Tilikirjat: 1 nidottu päiväkirja (tuloste) 
1 nidottu pääkirja (tuloste) 
1 sidottu tasekirja (sisältää mm. tuloslaskelman, taseen, tase-erittelyt) 

Tositteet: paperilla 
Tiliotteet: paperilla 

Kirjanpitoaineisto säilytetään Jyväskylän kaupungin arkistossa vähintään kirjanpito
laissa määritellyn ajan: "Tasekirja {KPL 3:8.1 §)on säilytettävä vähintään 10 vuotta ti
likauden päättymisestä {KPL 2:10 §). Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähin
tään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt." 

Myös aiempien vuosien kirjanpitoaineistot on siirretty säilytettäväksi Jyväskylän 
kaupungin arkistoon. 

,, 
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PÄIJÄNTEEN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY +- t- 1 ! 1 r- 1 

1 r 
1 

, ~ + 1 t 

kiinni- maan- lohko-
tys 

1

hank. 
euroa euroalupa 

~~--~~--+=~~r-

minen 

JYVÄSKYLÄ, RAIDANLA.HTI, HONKANENÄ 9:2 -niminen tila (LIVANSAARI) -

1 
1991 1 63911,41 1 19173,42 1 l 13,461 16,82 1 i 
ASIKKALA, KALKKINEN, VIRKISTYSMAA 3:379 (VIRTOSAARI) 

1 

1 

1993 ____ 58 024,83 17 407,45 1 _,_ : . 1 400,29 

JYVÄSKYLÄ.N KAUPUNKI, HAAPANIEMI, VIRKISTYSALUE 1:177 (KALASAARI) ~. 

1993 ~5,431 24 807 ,72 ~3,46 l - -~ 622,30 

JYVÄSKYLÄ, VEIJO, VIRKISTYSMAA 1:341 -nimisen tilan määräala (TERVAMÄKI) 

1994 rn 301.20r___:_650.60~ _ r 
PADASJOKI, VIRMAILA, VIRKISTYSALUE 1:229 -niminen määräala (LEHTISET) 

1995 1 2Q.!._825,51 1 100 912 ,76 [ 1 t 33,64 -

MUURAME, MUURAME, MIKONNIEMI 8:657 -niminen tila (MIKONNIEMI ) 

1995 -=J·· 84 093,96 1 42 046,98 1 1 1 t-- 43,73 

551,66 

894,76 

varain- r uomio-
siirto- kunnan 
vero todistus 

leima-
merkit 

-

3 834,68 42,89 

! 
3 986,051 

1 

2 976~ -----r---

1 665--',_06-,--____ _ 

-'- 1 

12 109,53 1 

5 045,64 

42 ,05 

50,46 

50,46 

52,14 

52 ,14 

-

52,14 

JYVÄSKYLÄ, RUOTSULA, PIRTTIRANTA 1:199 -niminen tila {PIRTTIRA. NTA) 1 
1996 1 42 046.98I 21 023.44-- l l l ) 1 1 681.88 

KUHMOINEN, RUOLAHTI, RUOLAHDEN VIRKISTYS 1:128 -niminen t.ila (RUOLAHTI~. ~ 1--

l 52,14 

1996 23 546,31l 11 773,f 6 l ~1 1 ' 1 844,47 941,84 1 -l-
*myyty2015hintaan37000euroa -13611 ,60i -j . : . _ 
PADASJOKI , VIRMAILA, LINNASAAREN TAKUT 1:91 JA 1:101 -nimiset tilat (LINNASAAREN SELKÄSAARET) l ------+--

l 
52,14 

2001 --. 84093,~ 228 ,19 ~ 1 _j_ + - - 3 363,76 --1- . 
J 

52 ,14 

KUHMOINEN, TAPIALA, SARVISALON LUOTO 9:109 -niminen tila (SARVISALON LUOTO) 
2002 : 5 046,00 1 517,0_0 ~. -- 1 201 ,84 

-
t-

j 50,00 

\ '2._ 

- 1 
l 

jpoikk. rak. 
lupa lupa 

rrnuut yhteensä 

+ 
48 687,89 

-
116,83._._ 45171 ,01 

28 470,85 

_j__ 

t 
=!= 

1 126~ 

18 919,46 

114128,96 

+ 1 
47 188,49 

29,9r,0,46~6.57 22 974,48 

----+-
1 

+ + 
13 611,60 

'-=t= 
-13 611,60 

1 62 281,67 

~~ 

i + 1 3 780,84 
1 

JÄMSÄ, KAIPOLA, VIRKISTYSSALO 1 :749 -niminen määräala (VUORISSALO) 
2005 

1 
25 000,00 7 500,00 

2006 1 3 747,90 1 123,83 

yhteensä J 674 253~916~4.'""6:01:==-----+ J l 863,00 1 ,\ 

43,~ ""·"l 32241,;-:565,60t 42,89 

1 000,00 - 62,ool --~~40,00 1 177 , 05 10,oof 

29,94 : 3904 556,590 0.00 

19 089,05 
3 487,07 

26.92 
r 

16,82 33,6±_ 567,81 414 179,77 

MAA-ALUEET TASEESSA TILILLÄ 9125 YHTEENSÅ {euroa) 1 414 179,77 

11 .2.2018 17:18 
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PÄIJÄNTEEN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY. 1 L . 
TASE~ERnTELY 311.12.20;7 ! : E ' 1 

t 
T l ; 1 

1 
poistq:_ ank.hinta tasa- . 

alue aika uroa poisto 2006 2: 2008 2009 

-----+--

2010 2011 r 2012 

f 
~ 

2013 

--
2014 

,J MAA-ALUEIDEN RAKENNUKSIEN JfA RAKENNEj . lEN POISTOL-AS~KELMA ·r- :r 
Vuorissalo 2005 2006-2015 2300,00 10% 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 j 230,00 230,00 230,00 
Selkäsaaret ="2006 2006-2015 /· 8540,00 10% i 854,00 854,00 854,00 
Vuorissalo _ )2006 ~006-2015 4780,00 10 % 478,00 478,00 478,00 
Lehtiset 2007 2007-2016 7952,62 10 %

1
- ~23 795,23 

854,00 854,00 854,00 854,00 854,00 
478,00 478,00 478,00 478~-478,00 
795,23 795,23 795,23 795,23 795,23 

Selkäsaaret . 2007 2007-2016 13288,35 10 %1 , 1328,83 1328,83 1328,83 1328,83 1328,83 1328,83 1328,83 
Selkäsaaret 2009 2009-2018 5281,38 10% _ .L 528,14 
Vuorissalo 2009 2009-2018 7800,00 10% r 780,00 
Kalasaari 2009 2009-2018 10440,00 10% 1 ~-

1 
1044,00 

Pirttisaari 2012 2012-2021 22070,00 10% 
Naumi 2014 2014-2023 17900,00 10% 

yhteen•ä , j 100352,35 1 1562,1 3686,06 

MAA-ALUEIDEN RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT TASEESSA TILILLÄ 9126 YHT. 

-F 1 1 1--l --Kirjaus: 2601/9126 

528,14 528,14 528,14 528,141-528,14 528,14 

780,00 780,00 780,00r 780,00 780,00 780,00 
1044,00 1044,00 1044,00 1044,00 1044,00 1044,00 

--~~ _ 2207,00 2207,00 2207,001- 2207,00 
---;----'1::.:.790,00 1790,00 

6038,201 6038,20 6038,20 t 8245,20 8245,20 10035,20 10035,20 

-+-

3686,06 

t-~ 
--

\'S 

1 

j 
1 

1 

• 1 

20161 
jäännös-

2017 arvo 

0,00 
0,00 
0,00 

795,55 0,00 
1328,88 0,00 

528,14 528,14 528,12 
780,00 780,00 780,00 

1044,00 1044,00 1044,00 
2207,00 2207,00 8828,00 
1790,00 1790,00 10740,00 
8473,57 6349,14 21920,12 

• 

1 
6349,14 21920,12 

1 6 349,14 

11.2.2018 17:19 



KESKI-SUOMEN OSUUSPANKKI 
529047 VAAJAKOSKEN PALVELUPISTE 

TAPAHTUMAKYSELY 1 (1) 

12.2.2018/15:27:47/529047/15 12.2.2018 

MÄÄRÄAIKAINEN TUOTTOTILI F164 5290 0260 5088 23 

Eräpäivä 04.02.2019 

PÄIJÄNTEEN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY 

Saldo 
Ennakkokirjaukset 
Varaukset 
Nostovara 
Luottoraja 

247.178,22€ Aika 

Viimeinen kirjauspäivä 

Päivän 02.02.2018 alusta 

Vuoden 2018 alusta 

TAPAHTUMAT 

Kirjauspäivä 

panot 
otat 

panot 
otat 

Selitys 

0,00€ 
0,00€ 

247.178,22 € 
0,00€ 

02.02.2018 

1.058,32 € 
0,00 € 

1.058,32 € 
0,00€ 

Arvopäivä Määrä, euroa Saaja/MaksajaNiestiNiite 

01.02.2018 
02.02.2018 

27.01.2017 
30.01.2017 

29.01.2016 
29.01.2016 

KESKI-SUOMEN OSUUSPANKKI 
VAAJAKOSKEN PALVELUPISTE 

40800 VAAJAKOSKI 

1.058,32 TALLETUSKORKO 

1.105,62 TALLETUSKORKO 

245.014,28 TILINAVAUS 

KAUPPAKATU 22 
40100 JYVÄSKYLÄ 

Puhelin 

010 256 5740 

Saldo Tilanne_ Tapahtumat_2012_ 4.dotx 

1 kgl 
0 kpl 

1 kpl 
0 kpl 

Internet 

www.op.fi 

12.02.2018 15.27.46 
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Arkistointitunnus 
Saajan tilinumero 
Saajan pankin BIC 

201802025290020K0001 

201701305290020K0004 

20160129529002250001 
Fl64 5290 0260 5088 23 
OKOYFIHH 

Y·tunnus 0822029·4 

JYVÄSKYLÄ 

TULOSTETTU PANKISSA 



PÄIJÄNTEEN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY 

HALLITUKSEN HYVÄKSYMINEN 

Olemme tänään kokouksessamme hyväksyneet Päijänteen Virkistysalueyhdistys ry:n 
tilinpäätöksen vuodelta 2017 tilintarkastajille toimittamista varten. 

Heinolassa 13.2.2018 

Erja Saarivaara, puheenjohtaja 

Juha Helminen, varapuheenjohtaja 

Pirkka Ahola 

Martti Halonen 

Juha Järvenpää 

Heimo Riutta 

Kari Häkkinen 

TILINTARKASTAJIEN MERKINTÄ 

Suoritetusta tarkastuksesta on annettu erillinen tilintarkastuskertomus. 
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PÄIJÄNTEE_N _VI_RKISTYSALUEYHDISTYS RY. • -+-- 1 t 
- --------------~~--~·![_________ t· t ~ 

------------- ---:----'--------
ALUEIDEN VARUSTAMINEN 31.12.2017 1 

---

nuotio- puu- ~teiden käymälä 
kehä -]~k~at~o-s--~k~ä~si~tt~el~y~~~~ 

hankinta-/ pinta-ala --'-la_it_u_ri __ -,-ka_n_o..,o_tti- keitto-

vuokravuo-'s-'-i --ill----- laituri J katos 

sauna 

JYVÄSKYLÄ, RAIDANLAHTI, HONKANENÄ 9:2 -niminen tila (LIVANSAARI) 

1 

muut 

rakenn. 

1991 1,0 ha 
1 1 

rak. -93, 
-+r_a_k._-_9_3 _ _.. _____ korjattu 2004 rak. -93 

1 
rak. -93'---+-- _ --+-~--

ASIKKALA, KALKKINEN, VIRKISTYSMAA 3:379 (VIRTOSAARI) [ 

sauna 
rak. -97, remontoitu 

1 

·~ 

1993 1,2 ha rak. -97 1 rak. -97 rak. -09 

1 

rak. -97 uusittu -17 2005,20"-'10'-----------l 

JYVÄSKYLÄ, HAAPANIEMI, VIRKISTYSALUE 1:177 (KALASAARI) 
-~------+--- saunaa 

ra k. -94 ja - rak. -94, remontoitu - ennallistettu 

F:YVc::9::.:9:=-. S-K-YLA- .. -. -V-EI+J~:5T::VAMÄ:~ 
1

:
341 

(TER:::::I) rak. -9~- _ rak. -05 -+t-o-~a_tt_u-20_0_4 + r-a-k._--94---i-l 0_4_, -0_9_, -_10-_,_pa-v-iljo-n-ki_--t_

1

_: __ -_ 

1994 ,1,5 ha l 1 -------;-------------r------
1

. t +---------

PADASJOKI, VIRMAILA, VIRKISTYSALUE 1:229 (LEHTISET) -+- ----l----+-1-------~--~-----l 
1995 18,4 ha ::I:@.[-96 .1 

1 

rak. -96 1 rak. -96 rak. -96 rak. -07 rak. -07 --- -

c r-- . ~--------+: -
MUURAME, MUURAME, MIKONNIEMI8:657 -niminen tila (MIKONNIEMI) 1 -t 
1995 28,5 ha 1 l laavu -06 '1 -1-
JYVÄSKYLÄ, RUOTSULA, PIRTIIRANTA 1:199 -niminen tilal (PIRTIIRAN_TA) --1----~---~--

rak.· 99, sau- l 

::::SJOKI, VIR~:I:. LINN~:~:u~i~:
7 

TAKUT 1:91 ja 1:10+-'-~a-:-~---'E:-':-Ä-SAA_R_E_T_) _-+-' -I-rak.-

99 

1 rak.-

99 

j rak.-

99 

frak~ 
99

_~-----+---~-1 
1 

1 ~~ 
2001 1,5 ha rak. -02/-06 i- rak. -02 r ak. -02 rak. -02 -09 

KUHMOINEN, Tl PIALA, SARVISALON LUOTO 9:109 (SARVISALON LlJOTOl . j_ -1--- ~ 
2002 ,1,5 ha T + -""7.------+------:-------:--T_______ ___ _ ___ • 

HOLLOLA, VAANIAN KYLÄ, SAARIKATAJALA 2:218 (HÄNNYSSAARI) 1 1 

--

2004 1,0 ha lon _ Irak. -13 -t--'ra_k_. --'-0-'-8-~----r~ak- 09 

JÄMSÄ, KAIPOJ, VIRKISTYS~ALO 1:749 (VUORISSALO) -..-- ----------

on on 

1991 10,5 ha ,rak.-93,-09 .,_ rak. -93 

LAHTI, KUKKILA, SELKÄSAARI 2:15 (VESIJÄRVEN SELKÄSAARI) 
2007 3,2 ha rak. -07 --'-T'-Ia""a""'v'-u---r--,ak- .--1- 3--t-on on 

'----.----~'----+----

rak. -07 rak. -06, saunan lattia -17 -93 ja -13 

--

rak.-93,-09 

-r-

1----+--
HEINOLA, JYRÄNKÖ, NIEMELÄ 3:754 (ISO PIR.::.:TI:..:.:.::IS:.:.A:::.A:.:.R"-'1) ___ _ 
2011 1 ha rak. -12 rak. -12 ~ole rak. -12 r<Jk. -12 

SYSMÄ, KARILANMAA, KANERVIKKO 3:35 JA NAUMI 6:14 (NAUMI) 
2014 rak. -14 rak. -14 rak-14 ei ole rak. -14 

11.2.2018 17:24 



PÄIJÄNTEEN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY 

JÄSENLUETTELO 31.12.2017 

Kunnat 

Asikkalan kunta 

Heinolan kaupunki 

Joutsan kunta 
Jyväskylän kaupunki 

Jämsän kaupunki 

Kuhmoisten kunta 

Lahden kaupunki 

Muuramen kunta 

Padasjoen kunta 

Sysmän kunta 
Toivakan kunta 

Yhteisöt 

Pohjois-Päijänteen Pursiseura ry 

Hollolan Veneseura ry 

Lahden Venekerho ry 
Lahden Purjehdusseura ry 

Asikkalan Pursiseura ry 

Pidä Saaristo Siistinä ry 
Jyväskylän veneseura ry 

Meloja ry 

liittymis

vuosi 

1991 
1991 
2008 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
2007 

1992 
1993 
1993 
1994 
1994 
1997 
2002 
2012 



TILINTARKASTUSKERTOMUS 

Päijänteen Virkistysalueyhdistyksen jäsenille 

Tilinpäätöksen tilintarkastus 

Lausunto 

Olemme tilintarkastaneet Päijänteen Virkistysalueyhdistyksen (y-tunnus 0970112-9) tilinpäätöksen 
tilikaudelta 1.1.-31.12.2017. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. 

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan 
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien 
säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. 

Lausunnon perustelut 

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän 
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan 
velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhdistyksestä niiden Suomessa 
noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme 
täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme 
hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet 

Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa 
voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset 
vaatimukset. Hallitus vastaa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi 
voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista 
virheellisyyttä. 

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa ja 
soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että 
tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen 
perustuen, paitsi jos yhdistys aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista 
vaihtoehtoa kuin tehdä niin. 

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa 

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena 
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, 
joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että 
olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa 
tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan 
olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin 
päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella. 

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja 
säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi: 

• tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen 
virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia 
tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen maaran 
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva 
olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva 
olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, 
väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä 
taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista. 

• muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta 



pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet 
mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen 
valvonnan tehokkuudesta. 

• arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon 
tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. 

• teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen 
oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin 
perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää 
olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa 
toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy 
kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin 
tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, 
mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen 
antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai 
olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa. 

• arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä 
esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia 
liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan. 

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja 
ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan 
merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana. 

Muut raportoi ntivelvoitteet 

Muu informaatio 

Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomukseen sisältyvän 
informaation. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota. 

Velvollisuutenamme on lukea toimintakertomukseen sisältyvä informaatio tilinpäätöksen 
tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko toimintakertomukseen sisältyvä 
informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme 
tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on 
lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. 

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että 
toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. 

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomukseen sisältyvässä 
informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän 
asian suhteen raportoitavaa. 

Lahdessa :I._. huhtikuuta 2018 

Tapiola 
, HT 

Männiköntie 16, 17200 VÄÄKSY 

Seinäjoella tt; . huhtikuuta 2018 

tfVWM- f(~ 
Tuomas Mettomäki 
HT,JHT 
Pättäränkatu 8, 60320 SEINÄJOKI 
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1. Yhdistyksen varsinainen toiminta 
 
 1.1 Maanhankinta 
  

Yhdistyksen tarkoituksena on ollut hankkia ajan mittaan kattava virkistysalueiden ver-
kosto yhdistyksen toimialueella joko ostamalla, vuokraamalla tai sopimalla pitkäaikai-
sista käyttöoikeuksista. Yhdistyksen tavoitteena on virkistysalueverkoston ylläpitä-
miseksi hankkia vuonna 2015 myydyn Kuhmoisten Ruolahden tilalle uusi kohde. Yh-
distys tulee seuraamaan Etelä-Päijänteen Rismalahden retkeilyalueen kaavamuutos-
hanketta, jonka kautta voi tulla yhdistykselle soveltuva kohde Etelä-Päijänteeltä Vääk-
syn kanavan läheisyydestä. 
 

 
1.2 Varustaminen, kunnostus ja ylläpito 

 
Vuoden 2018 toiminta tulee olemaan pääasiassa perusylläpitoa. Huomattavimpia kun-
nostustoimenpiteitä tulevat olemaan saunarakennusten lattiat. Kohteiden rakennuksia 
ja rakennelmia on perusteellisesti kunnostettu viime vuosien aikana. Toimintavuonna 
huoltotoimenpiteet painottuvat pääosin ylläpitoon ja puuhuoltoon.  
 
Ruolahden kohteesta luopumisen jälkeen yhdistyksellä on kohteissaan viisi saunaa. 
Mahdollisiin uusiin kohteisiin ei rakenneta saunaa, vaan varustus rajoittuu laitureihin, 
tulipaikkoihin ja käymälöihin. Kahta uusinta Heinolan Iso Pirttisaaren ja Sysmän Vä-
häniemen kohdetta ei enää varustettu jätepisteellä, vaan käyttäjät on ohjeistettu vie-
mään itse roskansa pois. Yhdistys on laajentanut saman ohjeistuksen koskemaan kaik-
kia kohteita. Jäteohjeistuksen oletetaan helpottavan huoltotoimenpiteitä ja säästävän 
ylläpitokustannuksia. Olemassa olevista kohteista ja niillä sijaitsevien rakennusten ja 
rakenteiden kunnosta ja siisteydestä huolehditaan, sekä järjestetään kohteiden puu-
huolto kunkin kohteen käytön ja tarpeen mukaan.  
 
Edellisenä vuonna 2017 yhteistyössä Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa yhdistys laittoi 
saunallisiin kohteisiin liitutauluiset saunavuorolistat. Vuoroilla pyritään varmista-
maan, että kaikki halukkaat pääsevät saunaan vieraillessaan kohteissa. Toiminta-
vuonna vuorolistoilla sekä yhdistyksen kotisivuilla ja esitteissä tullaan opastamaan 
saunojia maksamaan saunan käytöstä siten, että yksityisen henkilön/veneen tuntihinta 
on 10 € ja naisten ja miesten vuorojen 5 €/hlö. Lisäksi vierailijoita opastetaan maksa-
maan saunattomissa kohteissa puuhuoltomaksua mm. rahalippaiden avulla. 
 
Yhdistys on laatinut kohteille pitkän aikavälin suunnitelman vuosille 2014 – 2018. 
Tämä suunnitelma päivitetään toimintavuoden aikana. Suunnitelmaan on kirjattu koh-
teiden vaatimat kunnostus- ja uusimistoimenpiteet aikatauluineen. Tavoitteena on li-
sätä kohteiden ylläpidon suunnitelmallisuutta ja kustannusten hallittua jakautumista 
useammalle vuodelle. Yhdistys toteuttaa suunnitelmaa yhdessä Pidä Saaristo Siistinä 
Ry:n edustajien kanssa 
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1.3 Strategiatyö 
 
Loppuvuodesta 2016 aloitettu strategiatyö saadaan alkuvuodesta päätökseen siten, että 
yhdistys esittää strategian kevään vuosikokouksessa. Strategian tarkoituksena on kar-
toittaa yhdistyksen tulevaisuuden näkymät mm. kohteiden lukumäärän, varustuksen, 
toiminnan rahoituksen ja henkilömäärän osalta.  
 
 

2. Organisaatio ja yhteydet sidosryhmiin 
 
 2.1 Organisaatio: hallitus ja toimihenkilöt 
 

Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kokouksia pidetään vuorotellen jäsen-
kuntien ja muiden Päijänteen rantakuntien alueella. 

 
Yhdistyksellä ei ole päätoimisia toimihenkilöitä. Käytännön tehtävistä huolehtivat sih-
teeri ja sihteeri/rahastonhoitaja. Sihteerien tehtäviin kuuluvat mm. kokouksiin liittyvät 
hallinnolliset tehtävät, alueiden huoltoon liittyvien tehtävien organisointi, tiedotustoi-
mintaan liittyviä tehtäviä, osallistuminen maanhankintaan ja muut ajankohtaiset, erik-
seen sovitut tehtävät. Rahastonhoitaja huolehtii yhdistyksen taloudesta; mm. kirjanpi-
dosta, rahaliikenteestä, talousarviosta, ja taloudellisen tilanteen seurannasta ja muista 
talouteen liittyvistä asioista. 
 
Hallituksen jäsenet osallistuvat käytännön toimiin mahdollisuuksien mukaan. 
 
2.2 Toiminta sidosryhmien kanssa 
 
Ympäristöministeriö pidetään ajan tasalla yhdistyksen toiminnasta. Kohteiden hankin-
nan yhteydessä ministeriön kanssa neuvotellaan valtionavusta. 
 
Kohteiden rakentaminen, puu- ja siisteyshuolto sekä rakenteiden ja rakennusten kun-
nossapito hoidetaan pääosin yhteistyössä Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa. Muita yh-
teistyötahoja ovat mm. järvipelastusyhdistykset, merenkulkulaitos, metsähallitus, ym-
päristökeskukset ja muut järjestöt ja organisaatiot, kunnat sekä yksityiset toiminnan-
harjoittajat. Päijänteen vesistöalueiden virkistyskäyttäjien toiveet ja asiantuntemus 
otetaan huomioon kyseisten järjestöjen kanssa järjestettävällä yhteydenpidolla. 

 
Yhdistys tekee yhteistyötä muiden vastaavien virkistysalueyhdistysten ja säätiöiden 
kanssa mm. osallistumalla yhteisiin tapaamisiin ja neuvotteluihin.  
 
2.3 Tiedotus 
 
Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan peruskunnille, jäsenille ja tiedotusvälineille. Yh-
distyksen esite päivitetään keväällä 2017. Www-sivut pidetään ajan tasalla. Yhdistys 
tiedottaa myös keskeisistä tapahtumistaan yhdistyksen Facebook-ryhmään liittyneille. 
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Yhdistys on mukana tärkeimmissä Päijänteen vesistöalueeseen liittyvissä messu- ym. 
tapahtumissa. 
 
Suomen virkistysalueyhdistysten yhdessä vuonna 2014 perustamassa sivustossa 
www.virkistys.info näkyy yhdistysten toiminta-alueet ja linkkien kautta pääsee yhdis-
tysten omille kotisivuille. Sivustossa on myös kohdehakutoiminto, jolla yhdellä haulla 
voit hakea kohteita esim. varustetason (saunat, grillikatokset jne.) mukaan. Lisäksi si-
vustossa on valokuvia yhdistysten kohteista.  
 
Yhdistyksen kohteet löytyvät myös valtakunnallisesta www.retkipaikka.fi sivustolta, 
jossa on esitelty kuvin ja sanoin yli 1500 suomalaista retkikohdetta. 

 
Yhdistyksen hallussa oleville alueille on laitettu näkyville paikoille yhdistyksen tun-
nukset, rantautumismerkit, kohteen nimi sekä järjestyssäännöt ja yhteystiedot. Esit-
teitä yhdistyksen alueista ja niiden tarjoamista palveluista jaetaan matkailupisteiden, 
matkailuyrittäjien ja yhteistyötahojen välityksellä. 

 
2.4 Jäsenistö 
 
Yhdistys pyrkii säilyttämään nykyiset jäsenkuntansa mukana toiminnassa tiedotta-
malla ja neuvottelemalla kuntien edustajien kanssa. Uusien tukijäsenten mukaan tuloa 
helpotetaan jakamalla eri yhteyksissä tietoa yhdistyksen toiminnasta. 

 
 
3. Talous Toimintakauden arvioidut tulot ovat yhteensä noin 60 000 euroa. Tuloista noin 54 000 

euroa tulee jäsenmaksuista ja loput sauna- ja muista käyttömaksuista sekä Mikonnie-
men kohteessa tehdystä ensiharvennuksen metsätuotosta. 

 
Yhdistys on muutama vuosi sitten laitattanut rahalippaat kaikkiin viiteen saunalliseen 
kohteeseen. Vuonna 2016 lippaat sijoitettiin myös saunattomiin Livansaaren, Hännys-
saaren, Selkäsaaren ja Iso Pirttisaaren kohteisiin. Malli on haettu Pidä Saaristo Siistinä 
ry:n vastaavanlaisesta vapaaehtoisen maksun keräämisestä Saimaalla. Kaudella 2017 
saunallisiin kohteisiin laitettujen liitutauluisten saunavuorolistojen ja maksuohjeistuk-
sen tavoitteena on tuottaa yhdistykselle lisää tuloja puuhuoltokustannusten katta-
miseksi. Yhdistys on kilpailuttanut puhelimella maksettavan saunamaksupalvelun, 
koska maksusta lähes puolet on mennyt operaattorille. Harkinnassa on myös teksti-
viestipalvelusta luopuminen ja sen sijaan mahdollistaa maksut IRQ-koodeilla. Perin-
teinen pankkisiirtomaksu säilytetään vielä yhtenä maksumuotona. Yleensäkin käyttö-
maksujen osuutta pyritään kasvattamaan parantamalla maksun suorittamisen opastusta 
kohteissa, esitteissä ja yhdistyksen www-sivuilla sekä pitämällä kohteet siistissä ja hy-
vässä kunnossa.  
 
Tulot kattavat lähinnä toiminnan ja kohteiden ylläpitokustannukset. Tulo- ja menora-
kennetta pyritään pitämään tasapainossa mm. viiden vuoden pitkän aikavälin suunni-
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telmalla sekä tänä vuonna valmistuneella strategialla. Toimintakulut pidetään mahdol-
lisimman alhaalla mm. siten, että vakituisia toimihenkilöitä ei palkata. Alueiden met-
sissä kasvavaa puustoa hoidetaan ja harvennuspuustoa käytetään saunapuina.  
Yhdistys on varautunut maanhankintaan 245 000 eurolla. Suunnitellut maanhankinnat 
sitovat suurelta osin yhdistyksen varat. Maanhankintoihin pyritään saamaan mahdolli-
simman suuri ympäristöministeriön tuki.  

  
                      Yhdistyksen varoja pyritään vielä varaamaan yhden kohteen hankintaan ja varustami-

seen. Tämän jälkeen varat ja tulot voidaan ohjata vain kohteiden ylläpitoon.  
 



Yhdistys on Päijänteen rantakuntien omistama tunnettu, arvostettu 
ja pitkäjänteinen toimija, joka mahdollistaa Päijänteen ja sen 
lähivesistöjen käytön kestävään luontoretkeilyyn.  



STRATEGIAKARTTA



Tavoite Toteutus Seuranta
Tarkoituksenmukainen kohdevalikoima Kohteet oikeilla paikoilla Käyttäjämääräseuranta ja käyttömaksut

Kohteissa oikeat palvelut Käyttäjämääräseuranta ja käyttömaksut

Vakavarainen toiminta Jäsen‐ ja käyttäjämaksut Käyttömaksujen kasvu
Kunnat kattavasti jäseninä 100% kuntajäsenys

Jäsenpohjan laajennus Alueen toimiat kannatusjäseniksi

Tuotot kiinteistöistä Järkevä omaisuuden hallinta

Tunnettu toimija Edunvalvonta (Lobbaus)  Päätöksentekijöiden tietoisuus

Valittujen medioiden suunnitelmallinen käyttö Läpi menneet jutut ja seuraajat

Kyltitys Palaute

Laajeneva toiminta Uusi kohde Kyllä/Ei

Kauden pidentäminen Kohteiden aukiolo

Käyttäjämäärän lisääminen Käyttäjämääräseuranta

Lisäarvoa tuova sidosryhmäverkosto Käytännön toimijat ‐ huoltokumppanit Sopimusten jatkuminen

Retkeilytoimijat Kumppanuus

PVY ‐ vertaisoppaat On/Ei

PSS, Järvipelastus, Järvipartio Kumppanuus



TOIMENPITEITÄ KESÄKSI 2018

 Esite- ja esittelymateriaali uusittu ja jaossa

 Verkkosivut uudistetaan Wordpress pohjaiseksi 

 Kyltitys kohteissa päivitetään

 Puunhuoltomaksu ja saunamaksu suoraan tilille – tiedotusta 
selkiytetään 
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PÄIJÄNTEEN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY

TULO‐ JA MENOARVIO VUODELLE 2018 euroa

2018 2017 2017 2016 2016 2015
VARSINAINEN TOIMINTA: VIRKISTYSALUEET TALOUSARVIO TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TILINPÄÄTÖS

Kulut

Henkilöstökulut

2551 Palkat ja palkkiot ‐14 500 ‐12 940 ‐15 000 ‐13 450,00 ‐14 000 ‐13 308,00

2554 Henkilöstömenot ‐2 000 ‐1 935 ‐1 500 ‐1 567,94 ‐1 500 ‐1 525,95

Henkilöstökulut yhteensä ‐16 500 ‐14 875 ‐16 500 ‐15 017,94 ‐15 500 ‐14 833,95

Poistot

2601 Poistot rakennelmista ‐6 000 ‐6 349 ‐9 000 ‐8 473,57 ‐10 000 ‐10 035,20

Poistot yhteensä ‐6 000 ‐6 349 ‐9 000 ‐8 473,57 ‐10 000 ‐10 035,20

Maa‐alueet

2501 Kohteiden huolto ‐21 000 ‐22 471 ‐21 000 ‐19 519,84 ‐21 000 ‐21 645,40

2505 Maa‐aluevuokrat ‐200 ‐176 ‐200 ‐155,42 ‐200 ‐155,53

2515 Rakenn. ja varust. korj./hankinta ‐10 000 ‐3 530 ‐10 000 ‐3 287,80 ‐10 000 ‐9 151,45

2525 Kiinteistö‐ ja metsävero ‐2 000 ‐1 704 ‐2 000 ‐1 901,61 ‐2 000 ‐1 631,09

Maa‐alueet yhteensä ‐33 200 ‐27 881 ‐33 200 ‐24 864,67 ‐33 200 ‐32 583,47

Muut kulut

2557 Matkakorvaukset ‐2 500 ‐1 417 ‐3 500 ‐2 975,49 ‐3 500 ‐2 214,60

2558 Tiedotus, markkinointi ‐3 000 ‐913 ‐2 000 ‐2 652,32 ‐4 000 ‐4 554,33

2559 Hallituksen käyttövarat ‐4 000 ‐4 595 ‐3 000 ‐2 333,59 ‐3 000 ‐2 131,89

2563 Toimistokulut ‐1 000 ‐918 ‐800 ‐703,72 ‐800 ‐816,25

Muut kulut yhteensä ‐10 500 ‐7 843 ‐9 300 ‐8 665,12 ‐11 300 ‐9 717,07

Kulut yhteensä ‐66 200 ‐56 948 ‐68 000 ‐57 021,30 ‐70 000 ‐67 169,69

KULUJÄÄMÄ ‐66 200 ‐56 948 ‐68 000 ‐57 021,30 ‐70 000 ‐67 169,69

VARAINHANKINTA

Tuotot

2001 Jäsenmaksutuotot 54 000 53 786 54 000 51 252,28 51 000 51 117,56

2002 Puuhuoltomaksut ja muut tuotot 3 500 3 244 3 000 3 489,48 3 000 3 610,27

2003 Metsätuotot 2 000 0 0 0,00 0 64 898,03

Tuotot yhteensä 59 500 57 030 57 000 54 741,76 54 000 119 625,86

SIJOITUS‐ JA RAHOITUSTOIMINTA

Korkotuotot

2701 Korkotuotot 1 000 1 147 1 000 1 016,81 500 595,96

Tuloverot

7000 Tuloverot ‐500 0 0 ‐39,58 0 ‐5 146,41

Sijoitus‐ ja rahoitustoiminta yhteensä 500 1 147 1 000 977,23 500 ‐4 550,45

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ‐6 200 1 229 ‐10 000 ‐1 302,31 ‐15 500 47 905,72

4.4.2018  17:36



Z:\TEKY\Maankaytto\Maapolitiikka\PVY\Hallitus\2018\20180424\Vuosikokous\JÄSENMAKSUT 2018.xls

PÄIJÄNTEEN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY

KUNTIEN ASUKASLUKU, ÄÄNIMÄÄRÄ

JA JÄSENMAKSU 2018

Kunta Asukasluku Äänimäärä Jäsenmaksu 

31.12.2016 1/10000 as. 16 snt/asukas
euroa

Joutsa  4673 1 747,68
Jyväskylä 138850 14 22216,00
Jämsä 21259 3 3401,44
Kuhmoinen 2286 1 365,76
Muurame 9941 1 1590,56
Toivakka 2432 1 389,12

Asikkala 8323 1 1331,68
Heinola   19350 3 3096,00
Lahti 119452 11 19112,32
Padasjoki 3073 1 491,68
Sysmä 3953 1 632,48

Kunnat yhteensä 333592 38 53374,72

Sääntöjen mukaan: "Kuntajäsenen jäsenmaksuosuus ja liittymismaksuosuus
määräytyy edellisen vuodenalun asukasluvun perusteella."
Asukasluvun lähde: Kuntaliitto. Väkiluku 31.12.2016. 

Seura

Asikkalan pursiseura ry 90,00
Hollolan veneseura ry 45,00
Jyväskylän veneseura ry 90,00
Lahden Purjehdusseura ry 90,00
Lahden Venekerho ry 90,00
Pidä Saaristo Siistinä ry 90,00
Pohjois‐Päijänteen Pursiseura ry 90,00
Meloja ry 90,00

Seurat yhteensä 675,00

JÄSENMAKSUT YHTEENSÄ, euroa 54049,72

4.4.2018  17:58




