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KOKOUSKUTSU

7.4.2021

Päijänteen virkistysalueyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä

torstaina 22. huhtikuuta 2021 alkaen kello 13 Teams-kokouksena (linkki sähköpostiviestissä).
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat. Vuosikokouksen
asialista on tämän kutsun liitteenä.
Olemme lähettäneet sähköpostitse Teams-kokouslinkin ja tämän kutsun liitteineen
jäsenkunnille, kuntien ilmoittamille kuntaedustajille, tukijäsenille sekä yhdistyksen
hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille jakelun mukaan.
Pyydämme kuntia välittämään sähköpostiviestin Teams-linkin, kutsun ja kokousmateriaalin valtuuttamalleen edustajalle (mikäli jakelussa edustajaa ei ole mainittu) ja huolehtimaan, että edustajalla on tarvittava valtuutus mukanaan kokouksessa. Tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja tulee nähtäville yhdistyksen kotisivuille.
TERVETULOA!
PÄIJÄNTEEN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY / Hallitus
Erja Saarivaara
puheenjohtaja
LIITTEET

Vuosikokouksen esityslista ja liiteaineisto

JAKELU

Kuntajäsenet ja ilmoitetut edustajat
 Asikkalan kunta, edustaja Jari Laaksonen (varalla Mira Nieminen)
 Heinolan kaupunki, edustaja Heimo Riutta
 Joutsan kunta
 Jyväskylän kaupunki
 Jämsän kaupunki, edustaja Mika Kyrö
 Kuhmoisten kunta, edustaja Juha Järvenpää
 Lahden kaupunki, edustaja Kirsi Kujala
 Muuramen kunta, edustaja Susanna Paananen
 Padasjoen kunta




Sysmän kunta
Toivakan kunta, edustaja Tuomas Tahvonen

Yhdistyksen tukijäsenet
 Asikkalan Pursiseura ry
 Hollolan Veneseura ry
 Jyväskylän Veneseura ry
 Lahden Purjehdusseura ry
 Lahden Venekerho ry
 Meloja ry
 Pidä Saaristo Siistinä ry
 Pohjois-Päijänteen Pursiseura 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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PÄIJÄNTEEN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY
VUOSIKOKOUS 2021

22.4.2021

Aika:

Torstaina 22. huhtikuuta 2021 klo 13.

Paikka:

Teams-kokous.

ASIALISTA

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:
Päätös:

3.

Hyväksytään.

Läsnäolijoiden toteaminen
Ehdotus:

Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenkuntien edustajat ja puhevaltaiset
tukijäsenet sekä tarvittavilta osin heidän valtuutuksensa sekä muut kokouksessa 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 määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua (9 §). Vuosikokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu kullekin jäsenelle sähköpostitse 7.4.2021.
Ehdotus:
Päätös:

5.

Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Ehdotus:
Päätös:

Hyväksytään kokouksen esityslista.
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6.

Rahastonhoitaja selostaa vuoden 2020 tilinpäätöstä.

Tilintarkastuskertomus
Ehdotus:
Päätös:

9.

Hallituksen puheenjohtaja selostaa vuoden 2020 toimintaa.

Vuoden 2020 tilinpäätöksen esittäminen (liite)
Ehdotus:
Päätös:

8.

ASIALISTA

Vuoden 2020 toimintakertomuksen esittäminen (liite)
Ehdotus:
Päätös:

7.

22.4.2021

Rahastonhoitaja selostaa tilintarkastuskertomuksen.

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 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 2020
vuosikokouksessa päätettiin hallituksen jäsenmääräksi puheenjohtaja ja kuusi jäsentä.
Ehdotus:
Päätös:

11.

Vuosikokous päättää hallituksen jäsenmäärästä.

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.
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Ehdotus:

22.4.2021

ASIALISTA

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:
Päätös:

13.

Vuosikokous päättää tilintarkastajien palkkioista.

Hallituksen puheenjohtajan valitseminen
Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja toimikaudeksi, joka on vuosikokousten välinen aika (10 §). Hallituksen puheenjohtajuus on
vaihdellut Lahden ja Jyväskylän välillä kahden vuoden välein. Jyväskylän kaupungin toimialajohtaja Erja Saarivaara on toiminut yhden toimikauden hallituksen puheenjohtajana.
Ehdotus:
Päätös:

14.

Valitaan hallituksen puheenjohtaja.

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

15.

Vuosikokous valitsee hallituksen jäsenet.

Kahden tilintarkastajan ja näiden henkilökohtaisten varamiesten valitseminen
Sääntöjen mukaan vuosikokouksessa valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille henkilökohtaiset varamiehet (10 §). Edellisen toimikauden tilintarkastajina ovat toimineet:
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Tuomas Mettomäki, Seinäjoki
(henkilökohtainen varamies Tuula Kuusanto, Jämsä)
Juha Tapiola, Asikkala
(henkilökohtainen varamies Reijo Ollikka, Orimattila)
Ehdotus:
Päätös:
16.

Vuosikokous valitsee tilintarkastajat ja näiden henkilökohtaiset varamiehet.

Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2021 (liite)
Ehdotus:

Hallitus esittää, että vuosikokous vahvistaa vuoden 2021 toimintasuunnitelman

Päätös:
17.

Tulo- ja menoarvion vahvistaminen vuodelle 2021 (liite)
Ehdotus:

Hallitus esittää, että vuosikokous vahvistaa vuoden 2021 tulo- ja menoarvion.

Päätös:
18.

Liittymis- ja vuosimaksujen vahvistaminen vuodelle 2022
Vuosikokous vahvisti 3.9.2020 kuluvalle vuodelle 2021 kuntajäsenten liittymismaksuksi
70 senttiä ja vuosimaksuksi 16 senttiä asukasta kohti edellisessä vuoden vaihteessa todetun 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 2022 pidetään ennallaan.

Päätös:
19.

Tiedoksi saatettavat asiat
Ehdotus:
Päätös:

Merkitään.
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20.

Muut asiat
Ehdotus:
Päätös:

21.

22.4.2021

Käsitellään.

Kokouksen päättäminen
Ehdotus:
Päätös:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

ASIALISTA

Päijänteen Virkistysalueyhdistys ry
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0970112-9

TILINPÄÄTÖS
Päijänteen Virkistysalueyhdistys ry

Y-tunnus: 0970112-9

01.01.2020 - 31.12.2020

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2030 asti

PÄIJÄNTEEN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY
VUODEN 2020 TOIMINTAKERTOMUS
1. Yhdistyksen varsinainen toiminta
Päijänteen virkistysalueyhdistys ry:n tarkoituksena on ylläpitää kaikille avoimia, ympäri vuoden käytettävissä olevia virkistysalueita koko Päijänteen vesistöalueella.
Yhdistyksen hallinnassa oli toimintavuoden lopulla 14 maa-aluetta. Maa-alueet ovat:
Kohteen nimi

Pinta-ala

Kunta/kaupunki

Vesistö

Kalasaari
Mikonniemi
Tervamäki
Livansaari
Pirttisaari
Vuorissalo
Sarvisalon luoto
Lehtisten Saaret
Linnansaaren Selkäsaaret
Virtosaari
Hännyssaari
Selkäsaari
Iso Pirttisaari
Vähäniemi

1,5 ha
28,5 ha
1,5 ha
1,0 ha
9,0 ha
0,5 ha
1,5 ha
18,4 ha
1,5 ha
1,2 ha
1,0 ha
3,2 ha
1,0 ha
5,8 ha

Jyväskylä
Muurame
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jämsä
Kuhmoinen
Padasjoki
Padasjoki
Asikkala
Hollola
Lahti
Heinola
Sysmä

Päijänne
Päijänne
Päijänne
Päijänne
Päijänne
Päijänne
Päijänne
Päijänne
Päijänne
Ruotsalainen
Vesijärvi
Vesijärvi
Ruotsalainen
Päijänne

Kohteiden maapinta-ala on yhteensä noin 75,6 hehtaaria. Kohteista Tervamäki ja Vähäniemi sijaitsevat mantereella, muut ovat saarikohteita. Mikonniemeen on myös ajoyhteys. Alueiden varustelu on esitetty tasekirjan sivulla 17. Alueet ovat yhdistyksen
omistuksessa lukuun ottamatta neljää vuokra-aluetta (alue, vuokraaja ja 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 2056 loppuun

1.1 Maanhankinta
Yhdistykselle ehdotettiin toimintavuoden aikana kohteita lähinnä Keski-Päijänteeltä.
Kohteet eivät sijainniltaan ja lähiympäristöltään sopineet yhdistyksen käyttöön, joten
yhdistyksen hallitus päätti olla hankkimatta kohdetta.
Yhdistyksen toimintaan soveltuvien alueiden hankkiminen Päijänteeltä on viime vuosien tapaan osoittautunut vaikeaksi.
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1.2 Virkistysalueiden käytön suunnittelu
Nykyisten virkistysalueiden käytön suunnittelua on jatkettu hallituksen kokouksissa.
Toimintavuonna painopiste kohdistui rakenteiden ja rakennuskannan ylläpitoon.
Yhdistys on yhdessä kohteiden huollosta vastaavan Pidä Saaristo Siistinä Ry:n kanssa
laatinut vuodesta 2009 lähtien viisivuotissuunnitelman kohteiden yllä- ja kunnossapidon suunnittelemisen pohjaksi. Voimassa oleva kohdesuunnitelma on tehty aikavälille
2019 – 2023.
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. Virkistysalueyhdistyksellä on huoltosopimus PSS ry:n kanssa kohteiden jätehuollosta, polttopuun kuljetuksesta, yleisvalvonnasta ja kunnossapidosta sekä rakenteiden pienimuotoisista korjauksista. Huoltokäyntejä oli vilkkaimpana aikana kerran viikossa ja muulloin kahden
kolmen viikon välein. Lisäksi yhdistyksellä ja Heinolan Järvipelastajat ry:llä on vuoden 2023 loppuun saakka voimassa Heinolan Iso Pirttisaarta koskevan huoltosopimus
sekä paikallisen yksityisen toimijan kanssa Sysmän Vähäniemen huoltotoimenpiteitä
koskeva vuoden 2024 loppuun voimassa oleva sopimus.
Toimintavuonna Pidä Saaristo Siistinä ry:n toiminta on ollut pääasiassa perusylläpitoa.
Suurimpia PSS ry:n korjaustoimenpiteitä oli Pirttisaaren kohteen kokonaiskunnostaminen. Kohteen wc, roskakatos ja laiturin kansilaudoitus ja maatuki korjattiin sekä
kohteen ympäristöä siistittiin maisemaharvennuksella.
Yhdistyksen kohteiden kävijämäärä, kuten koko kotimaan sisäinen virkistysmatkailu
kasvoi koronapandemian johdosta aiheuttaen lisätöitä ja -kustannuksia mm. puuhuoltoon.
Toimintavuoden päätteeksi osapuolet totesivat, että kohteet ovat hyvässä kunnossa,
mutta tarvitsevat jatkossakin vuosittaista huoltoa ja kunnostamista. Etenkin laitureiden
kansirakenteet vaativat edelleen korjaamista ja uusimista.

PÄIJÄNTEEN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY
VUODEN 2020 TOIMINTAKERTOMUS

(Kuva: Vesijärven Selkäsaaren tulipaikka, Petri Solonen 2020)
2. Organisaatio ja kohteiden käyttö
2.1 Organisaatio: yhdistyksen vuosikokous, hallitus ja toimihenkilöt
Yhdistyksen vuosikokous oli tarkoitus pitää Heinolassa 15.4.2020. Suomen valtion
hallituksen ja eduskunnan koronavirustilanteesta johtuvaa ohjeistusta noudattaen yhdistys joutui siirtämään vuosikokouksen ajankohdaksi 3.9.2020.
Vuosikokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Erja Saarivaara Jyväskylästä. Hallituksen jäseniksi valittiin Pirkka Ahola Padasjoelta, Jenni Ahvenlampi Muuramesta, Juha Helminen Lahdesta, Kari Häkkinen Jyväskylästä, Juha Järvenpää Kuhmoisista ja Heimo Riutta Heinolasta.
Tilintarkastajiksi valittiin Juha Tapiola Asikkalasta ja Tuomas Mettomäki Seinäjoelta
sekä heille varamiehiksi Reijo Ollikka Lahdesta ja Tuula Kuusanto Jämsästä.
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajaksi Juha Helmisen
Lahden kaupungilta, rahastonhoitajaksi ja pohjoisen vastuualueen sihteeriksi Mari Pitkäsen Jyväskylän kaupungilta sekä hallinnolliseksi ja eteläisen vastuualueen sihteeriksi sekä kaikkien kohteiden huollon koordinoijaksi Petri Solosen Lahden kaupungilta.
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Edellinen hallitus kokoontui kalenterivuoden aikana kolme kertaa, joista koronapandemian takia yksi etänä Teams-kokouksena. Uusi hallitus kokoontui kaksi kertaa, molemmat Teams-kokouksina. Hallitus tarkisti toimintasääntöä, joka on laadittu selkeyttämään hallituksen käytännön toimintaa ja vastuita. Toimintasääntö tarkistetaan aina
uuden hallituksen aloittaessa toimikautta.
2.2

Kohteiden käyttö

Kävijämääriä seurataan mm. vieraskirjojen ja saunamaksujen avulla. Vieraskirjoissa
on merkintöjä kesäajalta liki jokaiselta päivältä ja parhaana veneilyaikana useita päivittäisiä merkintöjä. Yhdistyksen alueilla vierailee talvisin mm. hiihtäjiä, pilkkijöitä,
kelkkailijoita ja muita järvillä liikkujia.
Käyttäjiltä saatu palaute on ollut enimmäkseen positiivista ja yhdistyksen toimintaa
kiittävää.
2.3 Tiedotus, yhteistoiminta
Yhdistyksen toimintaa ja kohteita on esitelty kunnissa, lehdistössä ja muissa tiedotusvälineissä sekä Veneilykesä 2020 julkaisussa. Kattavat ajantasaiset tiedot yhdistyksen
toiminnasta löytyvät yhdistyksen vuonna 2019 uusimilta kotisivuilta osoitteesta
www.paijanteenvirkistysalueyhdistys.fi. Yhdistykselle on perustettu ryhmä myös Facebookiin. Pidä Saaristo Siistinä ry on jakanut tietoa virkistysalueyhdistyksestä. Yhdistyksen esitettä jaettiin aktiivisesti.
Toimintavuonna yhdistyksen tarkoituksena oli tutustua uuteen Kimolan kanavaan.
Koronapandemiasta johtuen kanavan aukeaminen viivästyi ja pandemiarajoitteet estivät syksyllä matkan toteuttamisen.
Yhdistys on mukana Suomen virkistysalueyhdistysten perustamassa yhteisessä
www.virkistys.info. sivustossa, jossa näkyy yhdistysten toiminta-alueet ja linkkien
kautta pääsee yhdistysten omille kotisivuille. Sivustossa on myös kohdehakutoiminto,
jolla yhdellä haulla voit hakea kohteita esim. varustetason (saunat, grillikatokset jne.)
mukaan. Lisäksi sivustossa on valokuvia yhdistysten kohteista. Virkistysalueyhdistykset eivät voineet järjestää vuosittaista seminaariaan koronapandemian aiheuttamien
kokoontumisrajoitusten vuoksi.
Yhdistyksen kohteet löytyvät myös valtakunnallisesta www.retkipaikka.fi sivustolta,
jossa on esitelty kuvin ja sanoin yli 1 500 suomalaista retkikohdetta.
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2.4 Jäsenistö
Yhdistyksen kuntajäseninä on vuoden 2018 alusta ollut 11 Päijänteen tai lähivesien
rantakuntaa; Asikkala, Heinola, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Kuhmoinen, Lahti, Muurame, Padasjoki, Sysmä, ja Toivakka.
Tukijäseninä ovat olleet Lahden Purjehdusseura, Asikkalan pursiseura, Pohjois-Päijänteen pursiseura, Hollolan Veneseura, Lahden Venekerho, Jyväskylän Veneseura,
Pidä Saaristo Siistinä ry ja Meloja ry. Hallituksen vuonna 2007 tekemän linjapäätöksen mukaan yhdistys ei ole ottanut yksityishenkilöitä jäsenikseen.
3 Talous
Toimintavuoden tuloslaskelma näyttää ylijäämää 10 040,84 euroa. Talousarviota parempi tulos johtuu toimintavuodelle 2021 siirtyneistä kohteiden korjaus- ja huoltokuluista, tiedotuksen säästöistä messutapahtuman peruuntuessa sekä hallinnon kulujen
säästöistä etäkokouksien ja kesälle budjetoidun tutustumismatkan peruuntumisen
vuoksi. Osa säästöistä johtuu koronavuoden poikkeuksellisesta toiminnasta, vaikka
kohteiden käyttö on ollut aktiivista ja käyttömaksut kasvoivatkin noin 750 euroa (+11
%).
Kohteissa on yhdistyksen vuonna 2018 uusimat kyltitykset, joilla saunojia opastetaan
maksamaan saunan käytöstä siten, että yksityisen henkilön/veneen tuntihinta on 10 €
ja naisten ja miesten vuorojen 5 €/hlö. Lisäksi vierailijoita opastetaan maksamaan saunattomissa kohteissa puuhuoltomaksua mm. rahalippaiden avulla.
Yhdistyksen toimintavuoden kustannukset olivat yhteensä 50 568,45 euroa. Kustannuksista reilu puolet aiheutui virkistysalueiden ylläpidosta, huollosta ja varustamisesta
sekä rakennusten ja rakennelmien poistoista. Yhdistys maksoi palkkoja ja palkkioita
hallitukselle ja toimihenkilöille henkilösivukuluineen 13 131,66 euroa. Yhdistyksen
hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt ovat osallistuneet kohteiden huoltotöihin sekä pääosin talkootöinä maa-alueiden etsintään, neuvotteluihin ja pitäneet mm. yhteyttä jäsenkuntiin. Yhdistyksellä ei ole kokopäivätoimista henkilökuntaa.
Yhdistyksen taseessa on varauduttu tulevaisuuden maanhankintaan ja kohteiden perusparannuksiin. Kohteiden käyttäjät ovat voineet maksaa sauna- ja puuhuoltomaksun
joko matkapuhelimella, pankkisiirrolla tai käteisellä kohteissa oleviin rahalippaisiin.
Toimintavuonna yhdistys päätti luopua tekstiviestimaksumahdollisuudesta palvelun
vähäisen käytön ja operaattorille maksettavan osuuden kalleuden vuoksi. Toimintavuonna sauna- ja puuhuoltomaksuja kertyi 6 390 euroa, edellisen vuoden vastaava
summa oli 5 600 euroa.
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(Kuva: Kalasaaren Paviljongin uudet portaat, Jouni Liukkonen 2019)
4 Loppupäätelmiä
Yhdistyksellä on kahdenkymmenenyhdeksän toimintavuoden jälkeen neljätoista virkistysaluetta.
Kohteita on varusteltu eritasoisiksi (laitureita, grillikatoksia, kuivakäymälöitä, jätteidenkäsittelypisteitä, saunoja). Kohteista Sarvisalon luoto ja Tervamäki on jätetty
kokonaan luonnonvaraiseksi. Saunalla varustetut kohteet ovat selvästi käyttäjien suosiossa.
Koronapandemia aiheutti toimintavuonna yhdistyksen kohteiden käytön lisääntymisen, joka näkyi etenkin polttopuiden kulutuksen kasvuna. Yhdistyksen tulee jatkossa
varautua pandemian jatkumiseen tai pandemian päättymisen jälkeiseen mahdolliseen
pysyvään muutokseen kotimaan sisäisen matkailun kasvussa. Yhdistyksen tunnettavuus on parantunut ja samalla on käyttäjien ja muiden sidosryhmien taholta saatu erittäin myönteistä palautetta, jossa yhdistyksen työ on todettu tarpeelliseksi.
Maanhankinta on keskittynyt Etelä-Päijänteelle ja Keski-Päijänteelle Ruolahden korvaavan kohteen etsimiseen.
Maanhankinnan hankaluuden ja yllättävyyden takia on yhdistyksen talous jatkossakin
pystyttävä pitämään kunnossa, jotta sillä on tarvittaessa mahdollisuus tehdä nopeita ja
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mahdollisesti ainutkertaisia ostopäätöksiä kohteiden hankkimiseksi toiminta-alueen
keskiosista. Ympäristöministeriön avustusprosentti on vielä ollut 30 prosentin tasossa.
Päijänteen kohteiden hintataso on viime vuosina pysynyt korkeana.
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.
Vuosille 2019–2023 laadittu kohdesuunnitelma sekä vuonna 2018 valmistunut strategia antavat yhdistykselle suuntaviivat mm. miten ja millä tasolla ja varusteilla kohteita
ylläpidetään ja miten toimintaa jatkossa rahoitetaan ja millä henkilömäärällä ylläpidetään.

HALLITUKSEN HYVÄKSYMINEN
Olemme tänään kokouksessamme hyväksyneet Päijänteen Virkistysalueyhdistys ry:n
tilinpäätöksen vuodelta 2020
2018 tilintarkastajille toimittamista varten.
Jyväskylässä 11.2.2021

Erja Saarivaara, puheenjohtaja

Juha Helminen, varapuheenjohtaja

Pirkka Ahola

Jenni Ahvenlampi

Juha Järvenpää

Heimo Riutta

Kari Häkkinen

TILINTARKASTAJIEN MERKINTÄ
Suoritetusta tarkastuksesta on annettu erillinen tilintarkastuskertomus.

.. ..&
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1. Yhdistyksen varsinainen toiminta
1.1 Maanhankinta
Yhdistyksen tarkoituksena on ollut hankkia ajan mittaan kattava virkistysalueiden verkosto yhdistyksen toimialueella joko ostamalla, vuokraamalla tai sopimalla pitkäaikaisista käyttöoikeuksista. Yhdistyksen tavoitteena on kattavan virkistysalueverkoston
saavuttamiseksi hankkia uusi kohde Keski- tai Etelä-Päijänteeltä.
1.2 Varustaminen, kunnostus ja ylläpito
Kohteiden rakennuksia ja rakennelmia on perusteellisesti kunnostettu viime vuosien
aikana. Toimintavuonna keskimääräistä laajemmat huoltotoimenpiteet painottuvat
pääosin ylläpitoon ja puuhuoltoon. Huomattavimpia kunnostustoimenpiteitä tulevat
olemaan Pirttisaaren saunarakennuksen kattopinnoitteen uusiminen ja savupiipun
vaihto sekä Vuoritsalon laiturin korjaaminen ja kääntäminen rantaviivan suuntaiseksi,
jotta laituri ei olisi niin altis jäiden lähdön aiheuttamille vaurioille.
Yhdistyksellä on kohteissaan viisi saunaa. Saunattomiin ja mahdollisiin uusiin kohteisiin ei rakenneta saunaa, vaan varustus rajoittuu laitureihin, tulipaikkoihin ja käymälöihin. Yhdistys jatkaa käyttäjien ohjeistamista viemään itse roskansa pois. Jäteohjeistuksen oletetaan helpottavan huoltotoimenpiteitä ja säästävän ylläpitokustannuksia.
Olemassa olevista kohteista ja niillä sijaitsevien rakennusten ja rakenteiden kunnosta
ja siisteydestä huolehditaan, sekä järjestetään kohteiden puuhuolto kunkin kohteen
käytön ja tarpeen mukaan.
Yhdistys jatkaa vuosille 2019 – 2023 laaditun kohdesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamista yhdessä Pidä Saaristo Siistinä Ry:n ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
Toimintavuonna yhdistyksen tavoitteena on yhteistyössä Pidä Saaristo Siistinä ry:n
viimeistellä kohteissa vuonna 2018 aloitettu kyltitysten/opastaulutusten uudistaminen.
Vuonna 2020 alkanut koronapandemia aiheutti kotimaan matkailun lisääntyessä myös
yhdistyksen kohteiden käytön lisääntymisen. Toimintavuonna seurataan jatkuvatko
pandemian aiheuttamat rajoitukset ja varaudutaan käyttäjämäärien lisääntyessä mm.
polttopuiden kulutuksen kasvuun.
2. Organisaatio ja yhteydet sidosryhmiin
2.1 Organisaatio: hallitus ja toimihenkilöt
Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarvittaessa. Vuosikokous pidetään yhdistysten sääntöjen mukaisesti huhtikuussa, jollei koronapandemiarajoitukset toisin edellytä. Kokoukset pidetään vuorotellen jäsenkuntien ja muiden Päijänteen rantakuntien alueella.
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Yhdistyksellä ei ole päätoimisia toimihenkilöitä. Käytännön tehtävistä huolehtivat sihteeri ja sihteeri/rahastonhoitaja. Sihteerien tehtäviin kuuluvat mm. kokouksiin liittyvät
hallinnolliset tehtävät, alueiden huoltoon liittyvien tehtävien organisointi, tiedotustoimintaan liittyviä tehtäviä, osallistuminen maanhankintaan ja muut ajankohtaiset, erikseen sovitut tehtävät. Rahastonhoitaja huolehtii yhdistyksen taloudesta; mm. kirjanpidosta, 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 hankinnan yhteydessä ministeriön kanssa neuvotellaan valtionavusta.
Kohteiden rakentaminen, puu- ja siisteyshuolto sekä rakenteiden ja rakennusten kunnossapito hoidetaan pääosin yhteistyössä Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat mm. järvipelastusyhdistykset, merenkulkulaitos, metsähallitus, ympäristökeskukset ja muut järjestöt ja organisaatiot, kunnat sekä yksityiset toiminnanharjoittajat. 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.
Vuonna 2018 uudistetut www-sivut pidetään ajan tasalla. Yhdistys tiedottaa myös
keskeisistä tapahtumistaan yhdistyksen Facebook-ryhmään liittyneille. Yhdistys on
mukana tärkeimmissä Päijänteen vesistöalueeseen liittyvissä messu- ym. tapahtumissa
koronapandemian puitteissa. Menneiden vuosien tapaan yhdistyksen ilmoitus on vuosittain ilmestyvässä Venekesä-julkaisussa.
Suomen virkistysalueyhdistysten yhdessä vuonna 2014 perustamassa sivustossa
www.virkistys.info näkyy yhdistysten toiminta-alueet ja linkkien kautta pääsee yhdistysten omille kotisivuille. Sivustossa on myös kohdehakutoiminto, jolla yhdellä haulla
voit hakea kohteita esim. varustetason (saunat, grillikatokset jne.) mukaan. Lisäksi sivustossa on valokuvia yhdistysten kohteista. Yhdistys pitää omalta osaltaan sivuston
tiedot ajantasaisena.
Yhdistyksen kohteet löytyvät myös valtakunnallisesta www.retkipaikka.fi sivustolta,
jossa on esitelty kuvin ja sanoin yli 1 500 suomalaista retkikohdetta. Yhdistys pitää
omalta osaltaan sivuston tiedot ajantasaisena.
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Yhdistys pitää ajan tasalla ja hyvässä kunnossa yhdistyksen kohteissa näkyville paikoille laitetut yhdistyksen tunnukset, rantautumismerkit, kohteiden nimet sekä järjestyssäännöt ja yhteystiedot. Esitteitä yhdistyksen alueista ja niiden tarjoamista palveluista jaetaan matkailupisteiden, matkailuyrittäjien ja yhteistyötahojen välityksellä.
2.4 Jäsenistö
Yhdistys pyrkii säilyttämään nykyiset jäsenkuntansa mukana toiminnassa tiedottamalla ja neuvottelemalla kuntien edustajien kanssa. Uusien tukijäsenten mukaan tuloa
helpotetaan jakamalla eri yhteyksissä tietoa yhdistyksen toiminnasta.
3. Talous

Toimintakauden arvioidut tulot ovat yhteensä noin 61 000 euroa. Tuloista noin 54 200
euroa tulee jäsenmaksuista ja loput sauna- ja muista käyttömaksuista.
Kohteisiin sijoitettiin rahalippaat, kohteiden kyltitykset ohjeistuksineen uusittiin, saunallisiin kohteisiin laitettiin liitutauluiset saunavuorolistat sekä www-sivut päivitettiin
vuosina 2018-2019. Em. toimenpiteillä saunojia opastetaan maksamaan saunan käytöstä sekä saunattomien kohteiden vierailijoita maksamaan aktiivisemmin puuhuoltomaksua. Maksujen suorittamisen helpottamiseksi yhdistys ottaa toimintavuonna käyttöön Mobilepay-sovelluksen.
Toimintavuonna edelleen seurataan, onko em. toimenpiteillä vaikutusta mm. sauna- ja
puuhuoltomaksujen lisääntymiseen. Jatkossakin puuhuoltomaksun osuutta pyritään
kasvattamaan helpottamalla maksun suorittamista mm. parantamalla maksun suorittamisen opastusta kohteissa, esitteissä ja yhdistyksen www-sivuilla, sekä pitämällä kohteet siistissä ja hyvässä kunnossa.
Tulot kattavat lähinnä toiminnan ja kohteiden ylläpitokustannukset. Tulo- ja menorakennetta pyritään pitämään tasapainossa uudella viiden vuoden kohdesuunnitelmalla
sekä vuonna 2018 valmistuneella strategialla. Toimintakulut pidetään mahdollisimman alhaalla mm. siten, että vakituisia toimihenkilöitä ei palkata. Alueiden metsissä
kasvavaa puustoa hoidetaan ja harvennuspuustoa käytetään kohteiden polttopuuna.
Yhdistys on varautunut maanhankintaan. Suunnitellut maanhankinnat sitovat suurelta
osin yhdistyksen varat. Maanhankintoihin pyritään saamaan mahdollisimman suuri
ympäristöministeriön tuki.
Yhdistyksen varoja pyritään vielä varaamaan yhden kohteen hankintaan ja varustamiseen Keski- tai Etelä-Päijänteeltä. Tämän jälkeen varat ja tulot voidaan ohjata vain
kohteiden ylläpitoon.

PVY TALOUSARVIO 2021
Hallituksen esitys 11.2.2021

Varsinainen toiminta
300, Varsinaisen toiminnan tuotot(käyttöpaikkamaksut)
Varsinaisen toiminnan kulut
Henkilöstökulut
5600, Toimihenkilö palkkiot
5601, Kokouspalkkiot
600, Henkilösivukulut
Poistot
6820, Poistot rakennuksista ja rakennelmista
Muut kulut
4000, Kohteiden huolto
4001, Maa-aluevuokrat
4002, Rakennusten ja varusteiden korjaus/hankinta
4003, Kiinteistö- ja metsävero
4004, Tiemaksut
7800, Matkakulut
8050, Tiedotus- ja markkinointikulut
8390, Tilintarkastuspalvelut
8616, Varsinaisen toiminnan kulut
8617, Hallituksen käyttövarat
8618, Toimistokulut
8800, Vähennyskelvottomat liikekulut
Tuotto-/Kulujäämä

Varainhankinta
9036, Jäsenmaksut
Varainhankinnan kulut
Tuotto-/Kulujäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
9160, Korko- ja muut rahoitustuotot
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut
Tuotto-/Kulujäämä

Tilikauden tulos
Tilinpäätössiirrot
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Ero budjetoituun Talousarvio *
2019
2020
2020
2021
-73 217 €
-63 700 €
-44 179 €
-19 521 €
-59 340 €
0€
5 637 €
6 000 €
6 389 €
-389 €
6 700 €
0€
-78 853 €
-69 700 €
-50 568 €
-19 132 €
-66 040 €
0€
-16 359 €
-16 300 €
-13 314 €
-2 986 €
-16 300 €
-8 200 €
-8 200 €
-6 450 €
-1 750 €
-6 860 €
-6 800 €
-5 790 €
-1 010 €
-1 299 €
-1 300 €
-1 074 €
-226 €
0€
-3 997 €
-4 000 €
-3 997 €
-3 €
-4 000 €
-3 997 €
-4 000 €
-3 997 €
-3 €
0€
-58 497 €
-49 400 €
-33 258 €
-16 142 €
-45 740 €
-43 651 €
-14 000 €
-19 759 €
5 759 €
-26 500 €
-162 €
-200 €
-50 €
-150 €
-200 €
-1 544 €
-21 000 €
-5 375 €
-15 625 €
-5 190 €
-1 460 €
-1 500 €
-1 469 €
-31 €
-1 500 €
-448 €
-500 €
-182 €
-318 €
-500 €
-2 693 €
-3 000 €
-916 €
-2 084 €
-3 000 €
-1 747 €
-1 700 €
-520 €
-1 180 €
-1 700 €
-620 €
-650 €
-1 170 €
520 €
-600 €
-3 813 €
-3 800 €
-3 058 €
-742 €
-3 500 €
-2 642 €
-3 000 €
-264 €
-2 736 €
-3 000 €
-22 €
-50 €
0€
-50 €
-50 €
304 €
0€
0€
0€
0€
-73 217 €
-63 700 €
-44 179 €
-19 521 €
-59 340 €
0€
0€
54 147 €
54 200 €
54 214 €
-14 €
54 200 €
54 147 €
54 200 €
54 214 €
-14 €
0€
0€
0€
-19 070 €
-9 500 €
10 035 €
-19 535 €
0€
6€
0€
6€
-6 €
0€
6€
0€
6€
-6 €
0€
0€
0€
-19 064 €
-9 500 €
10 041 €
-19 541 €
0€
0€
-19 064 €
-9 500 €
10 041 €
-19 541 €
-5 140 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
-19 064 €
-9 500 €
10 041 €
-19 541 €
-5 140 €
*Ja noin 10 000 euron investointivaraus laiturin uusimiseen Vuorissalo
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KUNTIEN ASUKASLUKU, ÄÄNIMÄÄRÄ
JA JÄSENMAKSU 2021
Kunta

Asukasluku
31.12.2019

Äänimäärä
1/10000 as.

Jäsenmaksu
16 snt/asukas
euroa

Joutsa
Jyväskylä
Jämsä
Kuhmoinen
Muurame
Toivakka

4 377
142 400
20 182
2 206
10 164
2 388

1
15
3
1
2
1

700,32
22 784,00
3 229,12
352,96
1 626,24
382,08

Asikkala
Heinola
Lahti
Padasjoki
Sysmä

8 083
18 667
119 823
2 896
3 657

1
2
12
1
1

1 293,28
2 986,72
19 171,68
463,36
585,12

334 843

40

53 574,88

Kunnat yhteensä

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

Seura
Asikkalan pursiseura ry
Hollolan veneseura ry
Jyväskylän veneseura ry
Lahden Purjehdusseura ry
Lahden Venekerho ry
Pidä Saaristo Siistinä ry
Pohjois-Päijänteen Pursiseura ry
Meloja ry

Seurat yhteensä
JÄSENMAKSUT YHTEENSÄ, euroa

90,00
45,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00

675,00
54 249,88
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