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Bifurkaatiojärvi
Isojärvestä tekee harvinaisen bifurkaatio eli järvellä
on kaksi laskujokea. Enin osa vesistä virtaa Merikarvianjokea pitkin Selkämereen ja pienempi osa
Salmusojan kautta Poosjärveen, joka edelleen laskee
Pohjajokea pitkin Selkämereen. Pääosan vedestään
Isojärvi saa Inhottujärvestä laskevasta Pomarkunjoesta. Isojärven pohjoisosaan laskevat Otamonjoki ja
Leväsjoki.
Isojärvi on pisimmillään venereittiä myöten mitattuna Pomarkunjoen suulta Kurikanniskan padolle 19
kilometriä. Leveimmillään järvi on Kaijanselällä, 4,6
kilometriä. Isojärven pinnan korkeus merenpinnasta
on 34,8 metriä. Järven syvin kohta on 9,9 metriä ja
keskisyvyys 3,0 metriä.

Vaiherikas historia
Isojärvi on kokenut monia erilasia vaiheita viimeisen 150 vuoden aikana. Muun muassa järven pinnan
tasosta on kinasteltu vuosikymmeniä. Vedenpinnan
taso ei vieläkään tyydytä valtaosaa järven rantaasukkaista ja veden laadustakin käydään keskustelua.
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kuva pentti ojala

Monta selkää
Isojärvi jakautuu useisiin selkiin, joiden rajat eivät
kuitenkaan ole selvät. Järven itäinen osa, 6,9 kilometriä pitkä Vähäselkä on selkeä kokonaisuus. Sen katsotaan alkavan Sorviikinlahdelta jokisuulta ja päättyvän
Selkäsaarten tasalle. Tästä lounaaseen ja luoteeseen
päin katsottaessa avautuu 4,6 kilometriä leveä ja 5,5
kilometriä pitkä Isoselkä, joka jakautuu edelleen kahteen pienempään selkään. Kaijan saarten ympärillä
oleva Kaijanselkä on järven keskeisin selkä yhdessä
saarten luoteispuolella olevan Ronttoonselän kanssa.
Pituudeltaan 2,3 kilometrin ja leveydeltään 1,5 kilometrin Myllyselkä on selkeä alue Kiilholman mantereen ja saarten keskellä ulottuen lännessä Mykkäluodon ja Vehkasaaren tasalle.
Eekvistinseläksi kutsutaan järven eteläisintä osaa
Äijäniemestä aina Vehkasaaren tasalle.
Kapean selän pituus on noin neljä kilometriä. Isojärven pohjoisosassa Lahdenjärvi on oma kokonaisuutensa kuten myös Otamoilla sijaitseva Haudanselkä.
Siikaislaiset kutsuvat näitä yhteisnimellä Alinenjärvi.
Leväslampi on aikanaan ollut oma selkänsä. Tänään se on melkein umpeen kasvanut.

Länsi-Suomen toiseksi
suurin järvi
Suomen 31 Isojärvestä Karvianjoen vesistöön
kuuluva Pomarkun-Siikaisten Isojärvi on ylivoimaisesti suurin. Sen pinta-ala on 38,8 km² (3 882 ha),
joka tekee siitä 97. suurimman järven maassamme.
Turku-Seinäjoki-Oulu -linjan länsipuolella Isojärvi on
Säkylän Pyhäjärven jälkeen toiseksi suurin järvi.

Suurimmat saaret
Kiilholman saariston yhteenkasvanut Lööholma-Kytöluoto-Huhtaluoto on alaltaan 20 hehtaaria. Saman kokoluokan saari on Rosiluoto Vuohisalmen pohjoispuolella. Se on penkereellä yhdistetty mantereeseen, mutta saari
kuitenkin. Mökkimäärältään (28 vapaa-ajan asuntoa) ylivoimainen Jänesluoto kilpailee kolmannesta sijasta.
Rosiluodossa saaren päästä päähän on kävelymatkaa 1340 metriä, sama on matka Lööholma-Kytöluoto-Huhtaluodossa. Tunnetuin järven saari on Myllyselän ja Eekvistinselän välissä sijaitseva Plootuluoto.
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55 kilometriä veneväylää
Kuha on Isojärven ylpeys

Pomarkunjoki puhdistamon veneenlaskupaikalta
jokisuulle on turvallinen väylä syvälläkin uiville veneille.
Vettä löytyy kolmisen metriä koko jokimatkan ajan
lukuun ottamatta puhdistamon edustaa pohjassa
olevien putkien vuoksi. Jokisuulle tultaessa joki madaltuu hyvin matalaksi, alle metrin syvyyteen. Liikkuessasi
järvellä noudata Isojärvi-Seuran kartan merkintöjä.

Isojärven kalakanta on vuosien varrella vaihdellut suuresti. Yläjuoksun perkausten jälkeen melkein
kadonnut kuhakanta on istutusten ansiosta elpynyt.
Hauki ja ahven ovat myös järven normaaleja saaliskaloja. Muikkukanta vaihtelee vuosittain.
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kuva tapio tuominen

Paljon vapaa-ajan asuntoja
Isojärven rannoilta ja saarista löytyy melkein
tuhat kesäasuntoa. Suuri osa mökkiläisistä tulee Porin
seudulta, mutta muualta Suomesta ja myös ulkomailta kotoisin olevia mökkiläisiä on kymmeniä. Ensimmäiset mökit kerrotaan rakennetun jo 1930-luvulla.

Järvimelojan paratiisi
– tai ainakin melkein
Melojan kannalta mielenkiintoisia ja myös haastavia kohteita löytyy Isojärveltä kymmeniä. Varsinaisia
melontalaitureita järvellä ei ole. Isojärvi muistuttaa
erämaajärviä, vaikka se on hyvin tiheään asuttu.
Molemmat Isojärveltä merelle johtavat reitit ovat
melojien suosiossa.
Yöpymispaikkoja ei järven asutuksen ja toisaalta
tiheän rantakasvillisuuden vuoksi paljoa ole. Kerimannista, Otamoilta ja Loma-Kalliolta löytyy kuitenkin
hyviä telttapaikkoja. Melojan kannattaakin varata
ruoka ja vesi koko matkaa varten.

Vihreää ja punaista, keltaista ja mustaa
Isojärvellä on käytössä kahden
eri järjestelmän merimerkkejä.
Musta-keltaiset kardinaaliviitat
osoittavat miltä puolelta matalikko tai karikko pitää kiertää. Näitä
merkkejä on yksi kullekin pääilmansuunnalle. Lisäksi käytössä on jonkin
verran punamustaraitaisia karimerkkejä, jotka voi kiertää miltä puolelta

tahansa.
Vihreät ja punaiset merimerkit
ovat lateraaliviittoja, jotka ilmaisevat väylän reunat. Punaisen ja
vihreän välissä on väylä. Nimelliskulkusuuntaan veneiltäessä (vastavirtaan tai satamaan) vihreät jäävät
oikealle ja punaiset vasemmalle.
Reitistö pyritään huoltamaan
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kuntoon kesäkuun aikana. Huoltotyöstä vastaa Isojärvi-Seura, Pomarkun VPK ja Isojärven järvipelastusyhdistys sekä muutama yksityinen
järven ranta-asukas.
Huoltajat toivovat, että veneilijät
ilmoittaisivat kaikista viitoitusta koskevista ongelmista tai poikkeamista
numeroon 0400 724 532.

Lomakallio

Vuokrattavana vaunupaikkoja
Caravanleirintäalue,matkailutila
kesäksi tai pidemmäksi
Pomarkku
ajaksi sekä Kahvi-Riihen
02 541 5837
tiloja tilaisuuksiin.

050 4631996, 050 3075463 Soita!
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Konehuolto E Haavisto
Mikkolantie 14, 28130 Pori
0500 662 096

www.vene-paja.fi

ToimiTamme maa-aineksia
-Hiekkaa -seulottua multaa -soraa -soramursketta
-kalliomursketta -ym. myös itse noudettavissa!

Satu Palokangas

Markku Hannimäki

Puh. 0400 9266 99

Puh. 050 461 8851

Kuurintie 1
29600 Noormarkku
Puhelin (02) 548 0025
Faksi (02) 548 4132
www.noormarkunapteekki.fi

0400 560 281 Lasse ojamo
0445 437 399 Ville ojamo

Konetyöt
Vesirakentaminen
•
Puiden kaato ja poiskuljetus
•
Traktorityöt
0400575415
mikko.rajakangas@luukku.com • Mökkitalonmiespalvelut
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Massey Ferguson ja Claas merkkihuollot

Avoinna
MA-PE 9-17
LA 9-14

Lestikatu 3 28100 Pori
0500 503 802
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Porin Vene-Paja

rila
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Kärmesniemen 4191 (Köffi)
p.02 551

Lankosken Sähkö Oy
Puh. 02 528 8800
Myös vikailmoitukset

Mekin
mökkeillään
Isojärvellä!
Välittää sinun puolestasi

Harkitsetko myyntiä tai haluaisitko
maksuttoman hinta-arvion
vapaa-ajan asunnostasi?

Soita 050 461 8851
Kiinteistö Promenadi Oy LKV
Satu Rauhala

Maija Mäkelä

Puh. 050 5132 145

Puh. 050 435 6555

alkoisena värillisellä / kirjavalla pohjalla
osta on 2 versiota, pysty ja vaaka.

erillisenä graafisena elementtinä. Myös
arvittaessa käyttää ilman liikemerkkiä.

Yrjönkatu 17, 28100 Pori
www.kiinteistopro.fi
etunimi.sukunimi@kiinteistopro.fi
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SHELL
POMARKKU

Tehtaantie 4, 29630 Pomarkku
puh. 02-5411 167, fax 02-541 1168
shell.pomarkku@pp.inet.fi

Kesä, aurinko ja Suomen kaunis luonto, kaikille jotakin.
Meiltä kalastuskortit, kaasupullot ja tarvikkeet.
Autohuollosta varaosat, remontti- ja katsastuspalvelut.
Kahviosta kesän janojuomat ja matkaeväät, tötteröt ja muut jäätelöt, kahvit, pullat,
leivokset ja sämpylät sekä erilaiset pikkulämpimät ja makeiset.
Lounas arkisin alkaen klo 10.30.
Avoinna:
Ma-pe
6.00 – 20.00
La
8.00 – 18.00
Su
10.00 – 16.00

POIKETESSASI VOIT MYÖS VEIKATA

Galleriassa taidemaalari Sirpa Ojalan
maalauksia,
hauskoja lahjaesineitä sekä
uniikkikortteja.
Valokuvaaja Pentti Ojalan
luontokuvia-ja kortteja.
Kirjat Veden kuvajaiset sekä
Lumen ja jään suo ovat myynnissä galleriassa.
KESÄLLÄ 2013 Galleria on avoinna 6.–28.7 la–su 12-18.
Muina aikoina sopimuksen mukaan. Galleria Kerimanniin
pääset myös veneellä. Kerimanninrannasta kävelymatkaa
n. 500 m Kivijärventielle päin.
Galleria Kerimanni on myös Facebookissa, käy tykkäämässä.

www.sirpaojala.com
GALLERIA KERIMANNI
Kerimannintie 44
29630 Pomarkku

taidemaalari
Sirpa Ojala
puh.040 353 9430

valokuvaaja
Pentti Ojala
puh.0400 635 287

PÄÄKIRJOITUS

Jokisuun veneväylän ruoppaus

Kaksipiippuinen juttu

I

Sovun säilyminen herkässä asiassa
on tärkeää. Sovun yksi edellytys on
mielipiteiden perusteena oleva oikea
tieto. Sen hankkiminen olisi nyt paikallaan. Jokisuun väylän syvyystietojen
selvittämisen lisäksi tulisi kuunnella
asiantuntijoita ja kerätä kokemuksia
myös muista vastaavista kohteista,
joita Suomesta löytyy useita.

sojärven tila oli 1960-luvun alkupuolella päättyneiden vesistöjärjestelyiden aikana ja jälkeen luokattoman huono. Järvi kärsi tuolloin
huonosta vedenlaadusta vuosia. Kalakanta supistui ja muun muassa kuha
katosi järvestä kokonaan. Jokisuulla
aikoinaan tehty ruoppaus heikensi sekin järven tilaa, joidenkin muistitietojen
mukaan vuosiksi.

Mahdollisen ruoppauksen tekijästä
ja maksajasta ei ole mitään tietoa.
Kaikki asianosaiset nostavat kätensä
ylös. Mikä taho ottaisi selvityksen huolekseen? Isojärvi-Seura on luonnollinen
vaihtoehto, mutta sen jäsenistössä
on paljon niitä, jotka todennäköisesti
vastustavat ruoppausta ja ovat valmiita siirtämään ongelmat lapsilleen ja
lapsenlapsilleen.

Yläjuoksulta veden mukana tuleva
maa-aines on mataloittanut jokisuuta
niin, että veneilijöillä on jo nyt ongelmia. Kuitenkin ongelmat keskittyvät
hyvin lyhyeen osaan joelle johtavaa
väylää. Veden syvyys on paikoitellen
alle 80 senttiä.
Jokisuun ruoppauksesta mielipiteet
jakautuvat kahtia. Toisten mielestä
ruoppaus pitäisi tehdä pikimmiten, toiset pitävät ruoppausta uhkana järven
veden laadulle ja myös kalakannalle.
Molemmat kannat ovat perusteltuja.
Ruoppauksen vastustajat esittävät
ratkaisuksi veden pinnan nostamista
20 sentillä. Asiassa vain on yksi mutta. Tämä ratkaisu siirtäisi ongelmaa
eteenpäin ehkä vuosikymmenen, kaksi
tai kolme. Jokisuu mataloituu joka
tapauksessa huolimatta mahdollisesta järven vedenkorkeuden nostosta.
Ongelma ei poistu.

Tärkeintä olisikin nyt selvittää
jokisuun reitin tilanne tarkkaan. Tämä
tulisi tehdä jo ennen kuin asiasta
alkaa kova vääntö. Selvittämiseen
löytyy kyllä välineitä. Kaikuluotauksella voidaan saada erinomainen kuva
väylän syvyydestä eri kohdissa. Mittaus vain vaatii suunnitelmallisuutta ja
riittävän tarkat laitteet, jotka antavat
myös oikean sijaintitiedon. Toinen
vaihtoehto on haraus. Isojärvi-Seuran
uudella haralla väylän syvyystietojen
hankkiminen on mahdollista, jos se
tehdään huolellisesti.
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Jokisuu mataloituu ja käy lopulta
kulkukelvottomaksi. Se on vain ajan kysymys. Ottaako joku kopin asiassa vai
annetaanko se jälkeläisten riesaksi?

Pekka Koivunen
päätoimittaja

innboom Oy

RUoPPaUskaLUsToa LiikkUU
PomaRkUn isoLLaJÄRVeLLÄ
kesÄn 2013 aikana.

Rantarakentaminen
Ruoppaus
Pumppaus
Pitkäpuomi- ja telaponttoonityöt
kivien rikonta veteen tai rannalle
Työskentely onnistuu myös saarissa
joko lautan päältä tai rannalta päin

FINNBOOM OY
TYÖTiLaUkseT/TieDUsTeLUT. 050 57 06 579 Ja 044 50 20 445.
finnboom@finnboom.com

TULE JA VIIHDY NAAPURISSA MERIKARVIALLA –
SELKÄMEREN KANSALLISPUISTON MAISEMISSA
Krookassa tapahtuu
Meriretket Ouraluodon entiselle luotsiasemalle
Lähdät Krookasta perjantaisin 28.6.-9.8. ja lauantaisin 29.6.-24.8.
Lisätietoja 0400 830 789 ja 0500 862 190
Galleria Vanha Savu Krookassa
avoinna 17.6.-25.8. joka päivä klo 11-18
(ei juhannuksena 21.-22.6. eikä 8.-10.7)
Näyttelyjä, tapahtumia, konsertteja
Lapsille oma Galleria Kolme uunia, työpajoja
Ti 23.7. Krookan näyttämöllä Kesän suuri viihdekonsertti,
solistina Johanna Pakonen, vapaa pääsy
Krookan Merenrantateatterissa
Musiikkinäytelmä Ystävän laulu 27.6.-5.7.2013
Kirjoittanut Eero Vartio, musiikki Juha ”Junnu” Vainio,
ohjaus Anneli Heino
Tiedustelut ja ryhmävaraukset, p. 044 527 5273
www.ouraooppera.net

Merikarvian kunta, 044 7246 333 www.merikarvia.fi

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Vain hyvä taso
on riittävä!
O

sallistuin viime vuoden
lokakuussa Karvianjoki
-seminaariin: Miten vesistö saadaan hyvään
tilaan? Tilaisuudessa esitettiin vuosina
2008…2012 toteutetun Karvianjoen tulevaisuustarkastelut -hankkeen tuloksia
ja keskusteltiin niiden hyödyntämisestä
vesien tilan parantamistyössä. Hankkeessa painopiste oli vesistön suurimpien järvien eli Isojärven, Karhijärven
ja Karvianjärven tilan ja parantamistoimenpiteiden arvioinnissa.
Isojärveä koskien voitiin todeta,
että järvi on erityisesti kalaston ja kasviplanktonin perusteella ekologiselta
tilaltaan luokiteltu hyväksi. Toisaalta
ekologisessa luokittelussa käytettyjen fosforipitoisuuden luokkarajojen
perusteella Isojärvi on ainoastaan
tyydyttävässä tilassa. Tavoite on päästä tälläkin alueella hyvälle tasolle.
Jotta tähän päästäisiin, pitää järveen
tulevaa ulkoista fosforikuormitusta
pienentää 17 %.
Ulkoisen fosforikuormituksen
määrä Isojärveen on vuositasolla arvioitu olevan 31 700 kg. Se on valtava
määrä. Ulkoinen kuormitus järveen tulee Karvianjoen vesistön valuma-alueelta. Koska Isojärvi sijaitsee vesistön
alajuoksulla, kohdistuu koko valuma-

kehittäminen ja rantaruovikoiden niitot
ja paikalliset ruoppaukset. Hankkeessa
on esitetty kohteittain arvioita edellä
mainittujen toimenpiteiden tehokkuuksista ja niiden kustannuksista.

alueen kuormituksesta 85 % Isojärveen. Tämä tarkoittaa, että Isojärven
ulkoisen kuormituksen vähentäminen
edellyttää toimia koko vesistöalueella.
Toisaalta missä tahansa yläjuoksulla
tehty kuormituksen pienentäminen
vaikuttaa myös Isojärveen. Tietenkin
kaikki toimenpiteet itse järven alueella
vähentävät kuormitusta.
Tärkeimpänä Isojärven kuormituksen pienentämiskohteena hankkeessa tuodaan esiin tarve keskittyä
maatalouden vesiensuojeluun ja
viljelykäytäntöjen muutoksiin. Muita
kohteita ovat turvetuotantoon liittyvät
toimenpiteet, haja-asutusten viemäröinnin kehittäminen, säännöstelyn
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Toin seminaarissa esiin Isojärvi-Seuran näkökantana ja jatkotoimenpideehdotuksena kuormituksen vähentämisessä konkreettisten yksittäisten
esimerkkitapausten esiin ottamisen.
Jokaisella edellä mainitulla kohdealueella tulisi hakea esimerkkitapauksia,
ei vain paperilla, vaan todellisina
osoitettavina ja maastossa löydettävinä esimerkkeinä. Näiden löytäminen
edellyttää kaikkien vesistön sidosryhmien ponnisteluja asian hyväksi. IsojärviSeura on innolla mukana hankkeissa,
jotka edesauttavat järvemme säilymistä upeana moninaisena virkistyskäyttöalueena ja sen lisäksi kaikilla ekologisilla mittareilla mitattuna tasoltaan
hyvänä vesistönä.

Hannu Hakamäki
Puheenjohtaja, Isojärvi-Seura ry

kuvat pentti nurmi

PISAROITA

Kallio räjäyttää kallioita ja kiviä
Isojärvi-Seura on kahtena kesänä parantanut veneilyreittien turvallisuutta räjäyttämällä veneilyä vaarantavia
kiviä. Räjäytystyöt on suorittanut porilainen ylipanostaja
Tero Kallio, joka tekee myös ammattisukeltajan töitä.
Tero Kallio on peruskoulutukseltaan merimies. Hän kävi
Raumalla perämieskoulun ja palveli sitten muutamia vuosia
kauppalaivoilla. Armeijassa Kallio suoritti sukeltajakurssin ja
räjäyttäjätutkinnon.
Tämän jälkeen ammatin valinta olikin helppo. Lisäkoulutuksen ja kalustohankintojen jälkeen Kallio perusti oman
yrityksen vuonna 2006.
– Sain armeijassa hyvän sukeltajakoulutuksen ja räjäyttäjätutkinnon, jotka siviilissä antavat pohjan vedenalaisen
rakentajan ja ylipanostajan ammattitutkinnoille, kertoo Tero
Kallio.
– Aluksi olin töissä kauppalaivoilla, lähinnä öljytankkereilla. Sen jälkeen työskentelin muutamissa suomalaisissa
sukellusalan yrityksissä, mutta 2006 perustin oman yrityksen
keskittyen aluksi vain pieniin räjäytystöihin veden alla, Länsirannikolla kun tuntui olevan tilausta räjäytystöihin.
Yrityksen, ja samoihin aikoihin tapahtuneen perheen
perustamisen myötä Kallio hakeutui pois matkatöistä ja
keskittyi palveluiden myyntiin lähialueille.
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– Tarvittaessa teen kyllä keikkaa pidemmällekin. Joku aika
sitten kävin Jyväskylässä räjäyttämässä yhden kiven jään
alla.
Tero Kallio tekee edelleen muutamille ruoppaus- ja
maanrakennusyrityksille räjäytystöitä alihankintana. Kalliolla
onkin monipuolinen räjäytys- ja sukelluskalusto erilaisia alan
töitä varten.
– Aika paljon olen joutunut itse kehittelemään laitteita
ja varusteita. Oman poravaunun hankinnan myötä työt
tulivat vielä monipuolisemmiksi.
Harvinainen ja myös yksinäinen ammatti on Tero Kallion
mielestä juuri hänelle sopiva työ.
– Tälle alalle ei ole kovaa tunkua. Vaikka tämä on välillä
kyllä hieman viluisaa hommaa, siihen kyllä tottuu aika
nopeasti. Tykkään olla yrittäjänä, vaikka työtuntimäärä on
melkoinen vuoden mittaan. En edes uskalla laskea tunteja,
enkä toisaalta halua, koska saanpahan tehdä sitä mistä
itse tykkään, päättää Tero Kallio.
Tero Kallio, Ylipanostaja/ Ammattisukeltaja
tkdive@suomi24.fi, GSM 0500 522 860
www.kallionlouhinta.fi

Paljon paaleja pääsi järveen
Viime syksyn tulvien aikana Pomarkunjoen yläjuoksun
varrelta pääsi ainakin noin 40 heinä- ja rehupaalia
vesistöön. Toisten tietojen mukaan ”leikkuupuimurin
munia” olisi järvessä jopa sata. Monet paaleista ovat
hajonneet, mutta niitä ympäröineet muovit saattavat
edelleen haitata erityisesti veneilyä.
ELY-keskuksen ohjeena on, että paalin peitteenä
oleva muovi pitäisi leikata ja poistaa järvestä. Paalien
nostaminen on vettymisen vuoksi käytännössä mahdotonta.

- Kaikki maarakennustyöt
- Sepelin myynti Otamon kalkkilouhokselta
kuormattuna tai perille toimitettuna
Jukka Koskimäki
Ilkka Koskimäki
Jussi Koskimäki

0400 532 738
0400 592 596
0400 676 532

kuvat pentti nurmi

SATASAALIS
Hanki

Yrittäjäntie 7
29900 Merikarvia
Puh: 02 633 8862

vehkeet
viimesen
päälle

www.porinkalastus.com

Kestopuuta, laituritikkaat ja
-ponttoonit, maalit, kiinnitystarvikeet ja työvälineet.
Kaikenlaista tavaraa rakentamiseen ja puutarhaan.
Soutuveneitä, kalastusvälineitä ja grillaustarvikkeita.
Nestekaasua

Turvallinen Isojärvi –tapahtuma
Toinen Turvallinen
Isojärvi -tapahtuma
järjestettiin viime kesäkuussa Kiilholman suntissa.
Tapahtuma keräsi paikalle
yli neljäkymmentä venekuntaa. Jo perinteiseen
tapaan Rajavartiolaitoksen helikopteri oli jälleen
estynyt saapumasta näyttäytymään. Tällä kertaa
syy oli teknisessä viassa.
Tapahtuma onnistui
muiden näytösten ja ohjelman osalta erinomaisesti

hyvässä kesäsäässä.
Järjestelyihin osallistuivat Isojärvi-Seuran yhteistyökumppanit Järvipelastusyhdistys, Pomarkun
VPK, Noormarkun VPK ja
Siikaisten VPK, Satakunnan
pelastuslaitos ja Satakunnan poliisilaitos. Paikalla oli
myös ELY-keskuksen edustaja. Yhtenä tapahtuman
kohokohtana oli IsojärviSeuran järvipelastusyhdistykselle luovuttaman 2000
euron avustuksen luovutus.

POMARKUN
TAKSIPÄIVYST YS

02 541 1009
13
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Sähkön jakelijat toivovat:

Ei päävirtaa
pois mökillä

Etäluettavia sähkömittareita on Isojärven alueella
asennettu jo reilusti yli puoleen rakennuskannasta.
Uusien mittareiden suurena hyötynä on se, että laskuissa
ei tule kuluttajalle isoja yllätyksiä, koska ne perustuvat
todelliseen kulutukseen. Isojärven alueella toimii kaksi
sähkön jakelijaa: Vatajankosken Sähkö Oy ja Lankosken
Sähkö Oy.
Uuden etäluentajärjestelmän
yllättävänä ominaisuutena on se, että
päävirtaa ei tulisi kytkeä pois mökiltä
lähdettäessä. Mökkiläisten tulisikin
miettiä onko laitteiden tai mökin
sähköt katkaistavissa muulla tavalla
kuin pääkytkimestä kytkemällä ja/tai
päävarokkeet avaamalla.
– Päävirtaa ei pitäisi laittaa pois,
koska etäluettavuudesta ei ole virran
poissa ollessa hyötyä.
Jos järjestelmä ei saa yhteyttä mittariin laskutuskauden loputtua kolmen
päivän sisällä (esimerkiksi 1.–3.4.), niin
laskutus tapahtuu arviolaskutuksena,
sanoo toimitusjohtaja Markku Impola
Lankosken Sähkö Oy:stä.
– Kun päävirta on päällä saadaan
järjestelmästä suurin hyöty niin kuluttajalle kuin sähköyhtiöllekin.

WattiMatti Vatajan asiakkaille

Sähkö Oy:n
Lankosken
Markku Impola
toimitusjohtaja
Kirsti Valli.
ja laskuttaja

Vatajankosken Sähkö ottaa kuluvan vuoden aikana käyttöön uuden
sähköisen WattiMatti palvelun, minkä
kautta pystyy seuraamaan tuntikohtaista sähkönkäyttöä vuorokauden viiveellä. Palvelusta näkee onko mökillä
kulutusta.
– WattiMatti-palvelun lisäksi meillä
on suunnitteilla myös häiriöviestintään käytettävä tekstiviestipalvelu.
Kyseinen palvelu lähettää palvelun
tilanneelle asiakkaalle tekstiviestin
sähkön jakeluhäiriötilanteessa, kertoo
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verkostopäällikkö Markku Salo Vatajankosken Sähkö Oy:stä.

Vaaranpaikoista ilmoitukset
Niin Salo kuin Impola painottavat
tiedon kulun tärkeyttä poikkeustilanteissa.
– Meihin tulisi ottaa heti yhteys,
kun huomaa linjan olevan vaarassa
esimerkiksi kaatuvan puun vuoksi.
Numerossa 02 528 8800 vastataan ympäri vuorokauden ja otetaan vastaan
ilmoituksia jakeluhäiriöistä. Vatajankosken Sähkön vastaava vikailmoitusnumero on 02 5781 111.
Molemmilla sähkönjakelijoilla on
yhteinen varoittava sana mökkiläisille
aggregaattien asennuksista.
– Jos aggregaatteja kytketään kiinteään sähköverkkoon, on käytettävä
hyväksyttyä sähköurakoitsijaa. Virheellinen kytkentä aiheuttaa aina vaaratilanteen. Väärin kytketty aggregaatti
voi syöttää sähköä myös jakeluverkkoon, jolloin korjaustyö jakeluverkolla
on hengenvaarallista.

Yhteistyö parantunut
Sähköyhtiöiden kannalta yhteistyö eri
toimijatahojen kanssa on Markku Impolan mukaan viime vuosina parantunut.
– Toiveemme on, että energiatuotannon tarpeet otettaisiin huomioon
muun muassa vesistön säännöstelyssä
entistäkin paremmin.

Alinenjärven
kunnostushanke
päätökseen

teksti Anja Vaalto
Leväsjoen
Alinenjärviseuran
sihteeri

kuvat pentti nurmi

Vuonna 2009 aloitettu Alinenjärven kunnostus- ja
hoitohanke saatiin loppuun suunnitellusti yhdessä 
Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ja
muiden yhteistyötahojen kanssa vuoden 2012 elokuun
loppuun mennessä.
Hanke perustui Karvianjoen kunnostusohjelmassa vuosille 2007–2015
todettuun Alinenjärven nopeaan
umpeenkasvuun, joka johtui järvenlaskuista ja liettymisestä. Hankkeella oli
tarkoitus parantaa järvenosan virtauksia, kalaston ja linnuston elinolosuhteita sekä virkistyskäyttömahdollisuuksia
talkootyön ja EU-hankerahoituksen
avulla.
Talvella 2012 ei jääolosuhteiden
vuoksi saatu ruopattua suunniteltuja
alueita. Kesällä niitettiin järvikasveja
kuten edellisinäkin kesinä. Tosin niitettävää oli aikaisempaa vähemmän
varsinkin kaislojen osalta. Uutena toimenpiteenä tehtiin lumpeen poistoa
juurineen. Toimenpiteiden tuloksena
järven virtaus, näkyvyys ja veden happipitoisuus ovat kohentuneet. Myös
viihtyvyys ja virkistyskäyttömahdollisuudet ovat parantuneet.
Ilman toimenpiteitä järven tila
olisi huonontunut jatkuvasti ja kunnostukseen tarvittava työmäärä olisi
kasvanut vuosi vuodelta suuremmaksi
kaislikoiden alan lisääntymisen myötä.
Ranta-alueiden asukkaiden tietämys omatoimisesta vesienhoidosta
on myös parantunut. Asukkaat ovat
myös niittäneet omia rantojaan omatoimisesti.

Talkootyön vetäjänä toimivat kesällä 2012 Matti Harju Lahdenjärven
puoleisella alueella ja Juha Tommiska
Haudanselän puoleisella alueella. Talkootyöhön osallistuttiin innokkaasti ja
suunniteltu talkootuntimäärä täyttyi.
Kaikkiaan kirjattuja talkootyötunteja
oli yli 5000.

ELY-keskuksen tarkastustanssit
ELY-keskuksesta tarkastajat Hanski
Gullan ja Veijo Heikkilä suorittivat
tarkastuksen 24.10.2012. Tältä osin
projektin asiat ovat kunnossa.
Elokuussa pidettiin Kurikanniskalla
talkoovoimin karaoketanssit, jotka
onnistuivat hyvin. Tuotto käytettiin
täysimääräisesti hankkeen rahoitukseen. Tanssien pitämistä on suunniteltu
myös tälle kesälle. Ajankohtana voisi
olla heinäkuu.

Toiminta jatkossa
Suunnitelmana on niittää järvikasveja
vähäisessä määrin myös tänä kesänä
omatoimisesti. Ylläpitotoimenpiteitä
tarvitaan tulevina vuosinakin.
Koko järven tulevaisuus on kiinni
kaikkien järven vaikutuspiirissä olevien
ihmisten tahdosta. Yhteistyötä tarvitaan edelleen entistä viihtyisämmän
järven saamiseksi.
kuva pekka koivunen
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Juhannusregattaa
jo 1960-luvulta
Juhannuspäivän perinteinen IsojärviSeuran regatta alkoi 1960-luvun lopulla. Aluksi Iso-Kaijan kalliolla järjestetyn
juhlan ohjelmassa oli haitarinsoittoa,
yhteislaulua sekä Seuran johdon palopuheita järven tilan parantamiseksi.
Regatta pidettiin kerran myös Ronttoossa ja Kevätsalmella. Juhla siirtyi
Metkulaan (Metalli 6:n kesänviettopaikka) 1980-luvun lopulla. Loma-Kallion Kahviriihelle siirryttiin vuonna 2002,
jolloin juhla monipuolistui. Arpajaisilla
sekä makkaran ja muurinpohjalettujen
myynnillä kartutettiin seuran kassaa.
Metkulassa alkanut tanssiperinne
jatkui Kahvi-Riihellä karaoketanssien
merkeissä. Vuoden 2012 regattaan
osallistui yli 300 henkeä.
Tänä kesänä Regatta järjestetään
Kahvi-Riihellä lauantaina 22.6. klo
14.00 alkaen. Ohjelma noudattelee
perinteisiä latuja karaoketanssien
myötä. Regattaan kuuluu yhteinen
venematka, joka alkaa kolmesta
pisteestä: Kurikanniskalta klo 13.00,
Vettenrannasta 13.15 ja Jokisuulta
13.15.

PISAROITA

kuva pentti nurmi

KONEURAKOINTI
PETRI KAURAOJA
040 022 5658
Vesterinkuja 7, 29630 Pomarkku

Uusi reitti hankkeilla
Isojärvi-Seura suunnittelee uuden reitin avaamista
Ronttoosta Hautalahden venelaituriin.
Reitin saattamiseksi turvalliseksi vaaditaan todennäköisesti kivien räjäyttämistä. Arvion mukaan reitille
tullaan asentamaan tusinan verran lateraalimerkkejä
(punavihreitä portteja).

Väylä suoriksi
Kuivaskannanniemen
edustalla
Mutkainen väylä Vuohisalmesta Kuivaskannanniemen editse Ronttoonselälle on tarkoitus suoristaa kuluvan kesän aikana. Pitkään reitin merkkejä
huoltanut Jorma Luoto toimii asiantuntijana uutta
linjausta suunniteltaessa.

Paikallinen energiayhtiösi
Tarjoamme
• Luotettavat sähköverkkopalvelut.
Oma paikallinen henkilöstömme lähtee
kellonajasta riippumatta välittömästi
korjaustöihin kun tieto viasta on saatu.
• Edullisen sähkön hinnan
• Merkittävän 4,5 % maksutapa-alennuksen
maksaessasi koko vuoden sähkölaskun
kerran vuodessa etukäteen.
• Henkilökohtaista neuvontaa sekä
puhelimitse että paikan päällä.

Uusi hara valmistunut
Isojärvi-Seura on talkootyönä tehnyt rosterista ponttoonien päällä kelluvan haran, joka voidaan kiinnittää
veneen keulaan. Haran avulla reittien turvallisuutta
voidaan paremmin varmistaa. Hara on alkukesästä
koekäytössä. Pekka Kosken mukaan haraa voidaan
myöhemmin vuokrata mökkiläisten käyttöön.

vatajankoski.fi,
facebook.com/
vatajankosken
sähkö

Energiankäyttäjän lähin ystävä.
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Pomarkun kirkonmäki

kutsuu
pysähtymään

Kurikanniskalle kalatie
Pitkään suunnitelmissa ollut Kurikanniskan kalatie on
toteutumassa. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho on viestittänyt Isojärvi-Seuralle,
että vuoden 2013 aikana toteutetaan kalatien suunnittelu. Näin
tulisi toteutumaan
arvokalojen nousu
Merikarvianjoesta
Isojärvelle. Alinenjärven kunnostus edesauttaa myös kalojen
nousua. Isojärvi-Seura
on vahvasti mukana
tukemassa hanketta.

Pomarkun kirkot avoinna 10.6.–20.8. klo 9-16.
Jumalanpalvelus sunnuntaisin klo 10.
Suvi-illan hartaus vanhassa kirkossa torstaisin klo 19.

www.pomarkunseurakunta.fi

Lisää painoa merkkeihin
Isojärvi-Seuralla ja Järvipelastusyhdistyksellä alkaa suuri urakka merkkien painon lisäämiseksi. Näin varmistetaan niiden
parempi paikallaan pysyvyys. Isojärveläisiltä toivotaan aktiivisuutta siirtyneiden
merkkien sijainnista ilmoittamisessa. Merkkihuoltoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä
Pentti Nurmelle numeroon 0400 724 532.

Suomen
Käyttömuovi Oy

kuva pentti nurmi

Asiakaslähtöistä muovin
mekaanista kierrätystä
vuodesta 1989 alkaen
-myös osana teollista prosessia

Reittejä turvallisemmiksi
räjäyttämällä ja kaivamalla
Ranta-Kiilholman venevalkaman suulta räjäytettiin viime
vuonna veneilyä haittaava kivi. Näin noin 40 veneen kotisatamaan on turvallisempaa ajaa.
Kerimannin rannassa tehtiin Isojärvi-Seuran toimesta myös
mittava kunnostustyö. Kaivinkoneella syvennettiin väylää
rannan läheisyydessä. Samalla poistettiin kiviä ja siistittiin
uimaranta. Pomarkun kunnan toimesta uimarannalle tuotiin
uutta hiekkaa. Reitti sai uuden pohjoismerkin aivan rannan
läheisyyteen.
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TILAUSLIIKENNE
MÄENSIVU
Pikkubussi ja taksi
0500 740 343
0400 740 343

PISAROITA
PALVELUPOIMINTOJA

Tiesitkö, että Isojärven ympäriltä löytyy

Palveluita moneen
tarpeeseen

karoliina hakala ja
katariina tuominen
valmiina palvelemaan
sekä paikallisia,
että mökkeilijöitä
lankoskella.

Isojärven vapaa-ajan asukkaista suuri osa
asuu Porin seudulla. Kaupungin monipuoliset
palvelut ovat lähellä. Mökillä tilanne on
kuitenkin toinen. Ranta-asukkailla on kuitenkin
useita mahdollisuuksia saada tarvittaessa
palveluja myös Isojärven lähialueilta.
Elintarvikekaupat K-Market Pomeranssi Pomarkussa ja paikallinen
Kyläkauppa Leväsjoella ovat jo vuosia
olleet mökkiläisten suosiossa. Porilaisten
mökkimatkan varrelta löytyy edellisten
lisäksi K-Market Osteri Noormarkusta.
Palveleva rautakauppa löytyy niin Tuorilasta kuin Pomarkun keskustastakin.
Kumpikin kauppa tarjoaa monipuolisia
tuotteita niin remonttihommin kuin
pihapiiriin.

Palan painiketta ja
paljon muuta
Lankoskella, valtatie 8:n varressa
sijaitseva virkistys- ja matkailualue on
varsinkin matkailijoiden ja rahtareiden
suosiossa, muuta myös mökkiläiset
ovat löytäneet sen. Sisarukset Karoliina
Hakala ja Katariina Tuominen vastaavat alueen palveluista. Ravintolan
lisäksi Lankoskelta löytyy myös kesäisin
avoinna oleva myllykahvila Köffi sekä
majoituspalveluita tarjoava Kortteeri
Oiva.
Pomarkun Hakalinnassa on arkisin
tarjolla lounasbuffet. Juhlapalveluyrittäjä Niina Maalarin mukaan Hakalinna
tarjoaa myös juhlatilaa mitä erilaisimpiin tarpeisiin. Pitopalvelut ovat tarjolla
myös mökkiläisille.
Valtatie 23:n varrella sijaitseva Shell
Pomarkku on monipuolinen palvelupiste.

Se tarjoaa mökkiläisille
polttoaineiden lisäksi myös
palan painiketta. Maaret
Mansikkamäen mukaan
lounas on tarjolla arkisin
puolen päivän molemmin
puolin. Shellillä onnistuvat
myös autohuollot ja pienimuotoiset korjaukset.
Pomarkun Autohuolto
(SEO) kylän eteläpäässä
tarjoaa polttoaineiden
lisäksi ajoneuvojen korjauspalveluita. Huoltoasemalta
löytyy myös kahvila.
Grillis palvelee pientä purtavaa kaipaavia
Vanhantien ja Laviantien
risteyksessä.
Veneilijöitä varten on
Pomarkun kylänlahdella
asiointilaituri, jota voi käyttää kauppa- tai lounasmatkalla. Samalla on mahdollisuus tutustua Pomarkun kirkonkylän
nähtävyyksiin. Kylänraitin kävelyn lisäksi
vierailu vanhassa kirkossa kannattaa
ottaa ohjelmaan.

Jalkineita ja paperia
Pomarfinin tehtaanmyymälään kannattaa poiketa niin omalla porukalla
kuin vieraidenkin kanssa. Edullisten
jalkineiden lisäksi myymälässä on tarjolla myös myös laukkuja ja lompakoita
sekä suuri määrä erilaisia nahkoja ja
kankaita.
Pomarkusta löytyy myös erilaisia
talous- ja hygieniatarvikkeita ja -papereita valmistava ja myyvä Rullatex.
WC-papereita, käsipyyhkeitä, serviettejä ja puhdistusliinoja teollisuus- ja
toimistokäyttöön sekä erilaisia hygieenisiä annostelujärjestelmiä Rullatexiltä

.

u hakalinna
niina maalari - juhlapalvel
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shell pomarkun
henkilökuntaa: kaisa
kaasinen, Hanna
Mäensivu sekä maarit
mansikkamäki.

löytyy edullisin tehdashinnoin. Yritys
tarjoaa myös henkilökuljetuspalveluita
Rullataksilla.
Pomarkun Kukka- ja Hautauspalvelun omistaja Reijo Viljanen on tunnettu
kalamies. Kukkien ja lahjatavaroiden
lisäksi Reijolta saa myös kalastuslupia.
Kalastusvinkkejäkin kannattaa kysyä.
Naapurissa Pomarkun Asennustyön Vanha navetta on tutustumisen
arvoinen kohde. Sähkö-, lahja- ja
sisustustarvikkeiden lisäksi Asennustyöltä löytyy postin palvelupiste. Mökkien
sähköasennukset kuuluvat luonnollisesti
Asennustyön palveluun. Monipuolista
sähköalan tuotteiden tarjontaa löytyy
myös Katajamäessä sijaitsevan Suomen Sähkökalusteen hallista.
Ja jos autoon iskee vika, auttaa
Auto- ja konekorjaamon Juha Koivunen. Toimipiste löytyy Vesterinkujalta.

nnila LKV
nnila LKV
534 601
534 601

TURVALLISESTI MÖKILLÄ JA VESILLÄ
Muista palovaroitin myös mökillä,
– huolehdi kunnossapidosta

tarvittaessa häkävaroitinkin

Osoitetiedot selkeästi näkyviin
– tien nimi ja kiinteistön numero
Koordinaatit helpottavat paikannusta
– palvelu osoitteesta www.112.fi
Muista ensiapulaukun sijainti
– tutustu sisältöön, täydennä

varsinkin vesillä ja saaristossa

tarvittaessa

Alkusammutusvälineet tuovat turvaa
– sammutuspeite, käsisammutin, sankoruisku
Ennakoi ja ole huolellinen
– tapaturmavaara ei lomaile

www.pomar.fi

Tehtaanmyymälä
avoinna
ark 9-17
La 9-14
Pomarfin Oy
Tehtaantie 1
(shellin vieressä)
29630 Pomarkku
puh. (02) 634 3100
info@pomar.fi
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Puh. (02) 641 1890, fax (02) 641 1891, toimistomme avoinna ma-pe klo 9 - 16.30
Puh. (02) 641 1890, fax (02) 641 1891, toimistomme avoinna ma-pe klo 9 - 16.30
Toimistoajan jälkeen tavoitat meidät matkapuhelimistamme.
Toimistoajan
jälkeen tavoitat meidät matkapuhelimistamme.
Välityspalkkio 4,92% (sis. alv) tai sopimuksen mukaan, vähimmäispalkkio 2.091 € (sis. alv).
Välityspalkkio 4,92% (sis. alv) tai sopimuksen mukaan, vähimmäispalkkio 2.091 € (sis. alv).

Puh. (02) 641 1890, fax (02) 641 1891
Toimistomme avoinna ma-pe klo 9 - 16.30
Toimistoajan jälkeen tavoitat meidät
matkapuhelimistamme.
Välityspalkkio 4,92% (sis. alv) tai sopimuksen mukaan,
vähimmäispalkkio 2.091 € (sis. alv).

Hannu Kivistö
0500 595 998

Heikki Kyhä LKV
0400 552 496

Päivi Mannila LKV
0400 534 601

teksti tuuli heervä
kuvat Tuuli Heervä ja
Hakaloiden kotialbumi

Rinteeseen kohosi

K

un kellon viisarit naksahtavat perjantaina vapaa-ajan
puolelle, kääntävät porilaiset Raija ja Jari Hakala auton
keulan kohti Pomarkkua. Isojärven rannalla, Kerimannin
kulmalla, odottaa vasta pari kesää nähnyt upea vapaa-ajan

asunto.
Raija ja Jari Hakala hankkivat ensimmäisen kesämökin Isojärven
rannalta vuonna 1995. He eivät tienneet moista upeaa järveä olevankaan, ennen kuin kutsu kävi tuttavien vuokraamalle mökille.
Ilmeni, että lähistöllä tulisi kesämökki myyntiin.
– Haeskelimme juuri siihen aikaan omaa kesäpaikkaa. Olimme
katsastaneet varmaan 50 mökkiä. Halusimme löytää mökin, joka
olisi 50 kilometrin säteellä Porista. Rannan piti olla hyvä ja siihen
piti paistaa ilta-aurinko. Ihastuimmekin erityisesti tähän tonttiin.
Näimme sen mahdollisuudet, Hakalat kertovat.
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Nyt rinteessä komeilee syksyllä 2010 valmistunut rakennus. Vanha
mökki lähempänä rantaa jäi saunamökiksi, jossa kesällä lämpiää
puukiuas.

Valoa ja avaruutta
Uusi 70-neliöinen mökki on käytössä ympäri vuoden. Ei ole ihme,
että Hakaloiden mieli halajaa vapaa-ajan kotiin aina kun se on
mahdollista. Mökki on kaunis sisältä ja ulkoa ja varustettu kaikin
nykyajan mukavuuksin.
– Täällä on tyylikkäämpää kuin omakotitalossamme, Hakalat
myöntävät.
– Mökkiä suunniteltaessa ajatuksena olikin, että se voisi tulevaisuudessa muuttua ympärivuotiseksi kodiksi.
Mökki vaikuttaa 70 neliötään suuremmalta. Korkeat keittiö- ja

Rannan piti olla hyvä ja siihen piti
paistaa ilta-aurinko. Ihastuimmekin
erityisesti tähän tonttiin. Näimme
sen mahdollisuudet.”

kaunotar
ruokailutila sekä oleskelunurkkaus sohvineen luovat avaruuden
tuntua. Suuret ikkunat tarjoavat upeat näkymät Isojärvelle ja
päästävät sisään runsaasti valoa. Kuultovalkeat seinät ja katto vahvistavat nekin valoisaa tunnelmaa. Tumma puu ja tummanruskeat
tekstiilit ovat niille raikas, mutta lämpöinen vastapari.
– Selailin paljon erilaisia sisustus- ja hirsitalolehtiä. Kun päästiin
sisustusvaiheeseen, minulla oli aika selkeä käsitys siitä, miltä halusin täällä näyttävän, Raija Hakala kertoo.
Luonnonmukaiset materiaalit tuntuivat oikeilta valinnoilta.
Siellä tällä näkyvät myös Raija Hakalan Pohjois-Suomessa olevat
juuret.
Pariskunta oli samoilla linjoilla, ja lopputulos miellyttää molempia aidosti.
– On hyvä, ettemme ottaneet mitään valmista mökkipakettia,
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Oman tunnelmalisänsä
tarjoaa saunaan ja terassillekin
asennetuista kaiuttimista soljuva
musiikki.“

jossa sisustusmateriaalit olisi pitänyt valita kerralla. Nyt saimme
rauhassa miettiä seuraavaa siirtoa, Jari Hakala sanoo.

Kaikki mukavuudet
Koko mökki on yhteisen suunnittelun tulos. Hakalat puntaroivat
tarpeitaan, ja parin vuoden käytön jälkeen voidaan sanoa, että
he onnistuivat hyvin. Vielä ei ole tullut vastaan mitään, minkä
haluaisi tehdä toisin.
Pihan puolella olevasta sisääntulosta oikealla on makuuhuone.
Lisää nukkumatilaa on mökin takaosan yllä olevalla parvella. Kodinhoitotila, wc ja sähkösauna pesuhuoneineen täydentävät mökin
nykyaikaisen varustuksen.
– Lämmin vesi suoraan hanasta tuntuu ihanalta aiemman lämmittämisen jälkeen, Raija Hakala huokaa tyytyväisenä.
– Meillä on kunnan vesijohto, ja valokuitu on vedetty kaappiin
asti, Jari Hakala kertoo.

Hyvä olo
Ja sitten on tunnelma. Sitä luodaan led-valoilla, joita löytyy niin
sisältä kuin ulkoa. Oman tunnelmalisänsä tarjoaa saunaan ja terassillekin asennetuista kaiuttimista soljuva musiikki.
Valoisaan aikaan ledit korvaa aurinko, joka paistaa isolle terassille melkein koko päivän. Rannan patiolla on myös mukava paistatella päivää, jos malttaa. Hakaloilla pitää nimittäin aina olla jotain
pientä työn alla. Ja välillä käydään veneilemässä, kalassa tai marjaja sienimetsässä. Ihan niin kuin suomalaisella mökillä kuuluukin.
Sieltä löytyy se rauha, joka vie ajatukset pois arjesta ja töistä.
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SIIKAINEN

– Luontoa käydä edellä

SIIKAISISSA TAPAHTUU KESÄLLÄ 2013:
ePPU noRmaaLin konsertti
pe 7.6. klo 19 – 22 urheilukentällä
Lämppärinä REAL TUNE.
Liput ennakkoon 20 € Siikaisten kunnanvirasto
ja INFO Kirjakauppa Pori, ovelta 25 €.
Jatkot Eteläpäässä klo 22 – 02.
sinkUT siikaisissa 6. – 9.6.
Tapahtumaisäntänä Kari Salmelainen.
Ilmoittautumiset Tommi Santille, puh. 040-572 6526 tai
sähköpostilla: tommi.santti@belisa.fi.
miLJoonan senTin HÖLkkÄ la 15.6. sammissa
PoRi oRGan –konseRTTi su 16.6. klo 18 siikaisten
kirkossa

siikaisTen PÄiVÄT 19.-21.7.
Pe 19.7. klo 12 – 18
Kätevät kädet - kädentaitojen monimuotoinen
esittelyiltapäivä Kudonta-aseman piha-alueella
Pe 19.7. klo 19 Hirvijärven Siltatanssit
La 20.7. klo 9 – 13 Toritapahtuma yhtenäiskoulun pihalla
- Posetiivari – ilmapallotaituri Alfred
- Siikaisten Sisupussin julkistaminen
- Frisbeegolfin tarkkuusheitto-kilpailu
- Tapahtuman päätteeksi karkkitykillä ammutaan karkkeja, joista yhteen on piilotettu timanttisormus
su 21.7. klo 18 Koululauluja Keskukylän ent. koululla
PeLimannikonseRTTi
”Ihanat naiset” pe 9.8. kotiseutumuseolla

PossUJUHLaT la 6.7. otamon kurikanniskalla

www.siikainen.fi

POMARKUN KUNTA
– KESÄKUNTA
Palvelemme kesällä kuntalaisia ja loma-asukkaita
Pomarkun kunnanvirasto:
ma, ti ja to klo 9 – 17
ke klo 9 – 19
pe klo 9 – 15

Pomarkun kirjasto:
ma, ti ja to klo 11 – 17
ke klo 11 – 19
pe klo 9 – 15

Huom! Kunnanvirasto on suljettu 8.– 28.7. 2013.
Vesilaitos ja rakennusvalvonta päivystää heinäkuussa.
Kirjasto on auki koko kesän.

www.pomarkku.fi

teksti Pekka koivunen
kuvat Pentti Ojala
ja Pekka Koivunen

Veneenlaskupaikkoja

ja laitureita

Isojärven rannoilla on useita yksityisin varoin ylläpidettyjä venelaitureita.
Kunnallisia pistäytymispaikkoja on vain Pomarkun Kylänlahdella,
Kerimannissa ja Otamoilla.

pomarkun
kylänlahden
venelaituri.
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1 Kylänlahti, kirkonkylä,
Pomarkku (asiointilaituri)

7 Salmusranta, Uudenkylän
kyläyhdistys, Uusikylä,

• Kunnan omistama asiointilaituri,

Pomarkku (laituri ja uimaranta)

jossa on kiinnitysmahdollisuus kuudelle

• Uudenkylän kylätalo sijaitsee aivan

veneelle. Laituriin voi jättää veneen

Salmusojan padon vieressä järven

tilapäisesti asiointia varten. Laiturin

eteläisimmässä pisteessä. Laituri on

edustalla on alavirran puolella vettä

tarkoitettu vain pistäytymiseen.

yli kaksi metriä. Kiinnittymisessä pitää

8 Lomakallio, Uusikylä,

varoa virtausta.

2 Puhdistamo, kirkonkylä,

Isojärven uusin laituri
Ruokosuonniemi
on sekin jo kuusi
vuotta vanha. Kuva
avajaisista.

Pomarkku (yksityinen)
• Asuntovaunu- ja leirintäalueen

Pomarkku (veneenlaskupaikka)

rantaan pääsee moottoriveneellä,

• Kätevä paikka laskea vene. Auton

mutta reitti pitää tuntea. Melojille

ja trailerin voi jättää puhdistamon

paikka on erinomainen rantautumi-

parkkipaikalle. Huom! Rampille johta-

seen. (puh. 02 541 5837)

vien ajoteiden varteen ei saa pysäköidä. Ramppi on oltava palokunnan

9 Hautalahti,

käytössä tarvittaessa.

Pomarkku (yksityinen)

3 Kerimanni, Kivijärvi,

• Yksityinen venevalkama, jonka
käyttö vaatii omistajan luvan

Pomarkku

Katso kyseiset
paikat tämän lehden
sivulta 28.

(uimaranta ja veneenlaskupaikka)

10 Ruokosuonniemen laituri,

• Kerimanni on yleinen uimaranta,

Siikainen

jossa on tulentekopaikka ja pukuhuo-

• Järjestäytynyt osakaskunta, jonka

neet. Veneen lasku on myös mahdol-

laiturin käyttö vaatii omistajayhteisön

lista, mutta rampilta järvelle johtava

luvan.

väylä on matala. Väylä on merkitty
pohjoisviitalla ja kahdella portilla.

4 Vanhan sahan ranta,
Kiilholma,

11 Vettenrannan laituri,
Siikainen
• Osakaskunta, jonka laiturin käyttö
vaatii omistajayhteisön luvan.

Pomarkku (yksityinen venevalkama)
• Rantaa voi käyttää turvasatamana,

12 Otamon venesatama,

mutta rampille pääsee vain omistajan

Siikainen

luvalla.

Uimaranta (soveltuu lapsille),

5 Ranta-Kiilholma,

veneenlaskupaikka, grillikota.
• Siikaisten kunnan ja Otamon kylä-

Pomarkku (yksityinen)

yhdistyksen ylläpitämä venesatama

• Ranta-Kiilholmassa sijaitsee Matti

ja laskupaikka, joka soveltuu pistäy-

Särkijärven omistama venesatama,

tymiseen. Veneen pidempiaikainen

jossa on myös laskuramppi. Sataman

säilytys vaatii ylläpitäjän luvan.

ja rampin käyttö on sallittu vain omistajan (puh. 0500-114544) luvalla.

6 Plootuluoto, Kiilholma,
Pomarkku (rantautuminen
jokamiehenoikeudella)
• Myllyselän ja Ekqvistinselän välissä
sijaitsevassa Plootuluodon saaressa
on kallioluola, jota on käytetty piilopaikkana 17. vuosisadalla. Saaressa
on kaksi tulentekopaikkaa. Veneilijälle
paras rantautumispaikka on saaren
eteläpuolella.
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Isojärven osakaskuntien

kalastuslupien hinnat

ja pyydyksiä koskevat määräykset 1.1.2013 alkaen
Peruslupa, jonka voi lunastaa
alueella vakituisesti tai ns. kesäasukkaana asuva henkilö

30

euroa /vuosi

Isojärven kalastusosakaskuntien
kalastuslupien myyjät
Kiilholma
Lomakallio p. (02) 541 5837

kuva Pentti Nurmi

Särkijärvi Matti p. (02) 541 1374
Ekqvist Pentti p. (02) 541 5850
Storberg Jukka p. (02) 548 7800

• 5 verkkoa tai 3 luokkarysää,
joiden luokan korkeus 1 m

Leväsjoki

• 3 katiskaa

Leväsjoen Kyläkauppa

• 1 uistin

p. (02) 552 7146

• Kalakoukkulupa 10 koukkua

Lankosken Köffi p. (02) 551 4191

• Pitkäsiimalupa (ei matosyöttiä)

Isoviita Tauno p. (02) 541 5813

50 koukkua
Peruslupaan voi ostaa lisäluvan

Ulanen Timo p. 0400 909 691
Virtanen Kari p. 050 582 3074

yhdelle uistimelle á 10 e/vuosi
+ vierasluvan á 10 e/vuosi

Uusikylä
Grönholm Kauko p. 040 738 6031

Turistilupa, jonka voi lunastaa

Pomarkku

henkilö, joka ei asu paikkakunnalla

Pomarkun Kukka p. (02) 541 1431
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Shell Pomarkku p. (02) 54 11 167

Kalastuksenvalvojat
Isojärvellä
Kuusisto Juha-Matti
p. 045 637 4630
Kuusisto Kimmo p. 044 087 2121
Kuusisto Mika p. 045 136 5473

Kivijärvi
Isoviita Tauno p. (02) 541 5813

Mahlamäki Mikko p. 040 413 7892

euroa /vuosi
• Lupa oikeuttaa yhteen uistimeen.

Muista!
• Merkitsemättömät pyydykset

takohtainen. Lupaa ei saa luovut-

poistetaan kalastuksenvalvojan

taa ruokakunnan ulkopuoliselle

toimesta.

henkilölle.

• Pyydys on merkittävä luvan-

• Pyydettävän kuhan minimipituus

haltijan nimellä ja lupa on oltava

on 37 cm ja taimenen 40 cm.

• Verkon pituus on 30 m, minimi

mukana pyyntitilanteessa.

Lupaa lunastaessa valtion kalastuk-

silmäkoko 50 mm, korkeus 3 m.

• Pohjaverkko merkitään 1 lipulla

senhoitomaksu täytyy olla myös voi-

• Muikkuverkossa maksimi silmäkoko

molemmista päistä, pintaverkko 2

massa. Kalastuksenhoitomaksu on

on 19 mm.

lipulla.

pyydettäessä esitettävä Isojärven

• Pyydysten etäisyys toisistaan

• Lupa on esitettävä kalastuksen-

osakaskuntien luvanmyyjälle.

50 m, 5 verkkoa jata.

valvojalle pyydettäessä.

• Huom! Ethän aseta verkkojasi

• Huom! Pyydyslupa on ruokakun-

veneilyreitille.

Pyydyksistä on
päätetty seuraavaa:
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Isojärveläisiä palvelevat:

Apteekit
Merikarvian apteekki

Kauppatie 35

Merikarvia

02 551 1599

www.apteekit.org/merikarvia/

Noormarkun apteekki

Kuurintie 1

Noormarkku

02 548 0025

www.noormarkunapteekki.fi

Pomarkun Apteekki

Vanhatie 17

Pomarkku

02 541 1001

www.pomarkunapteekki.fi

K-Market Osteri

Finbyntie 5

Noormarkku

02 548 0599

K-Market Pomeranssi

Vanhatie 28

Pomarkku

02 541 1181

Leväsjoen Kyläkauppa

Leväsjoentie 1212

Leväsjoki

040 966 4117

www.levasjoki.fi

Hyveläntie 1

Pori

02 641 1660/ 0400 124 044

www.sata-vet.fi

Neste Oil Noormarkku

Rauhalammintie 2

Noormarkku

02 548 4444

www.huoltoeautio.fi

Shell Pomarkku

Tehtaantie 4

Pomarkku

02 541 1167

Teboil Söörmarkku

Vaasantie 1139

Söörmarkku

02 677 0385

Palokuja 2

Pomarkku

02 541 1431

Yrittäjäntie 7

Merikarvia

02 633 8862

Valtasentie 4

Pomarkku

044 541 5788

Kiinteistö Promenadi Oy LKV

Yrjönkatu 17

Pori

050 461 8851

www.kiinteistopro.fi

Porin Kotiportaat Oy

Yrjönkatu 25

Pori

02 641 1890

www.kotiportaat.fi

Auto- ja Konekorjaamo
Juha Koivunen

Vesterinkuja 6

Pomarkku

044 541 1646

Konehuolto E Haavisto

Mikkolantie 14

Pori

0500 662 096

Pomarkun Autohuolto

Vanhatie 1

Pomarkku

040 513 6295

Kerimannintie 44

Pomarkku

040 353 9430

www.sirpaojala.com

Merikarvian kunta

Kauppatie 40

Merikarvia

044 7246 333

www.merikarvia.fi

Pomarkun kunta

Vanhatie 14

Pomarkku

02 550 5666

www.pomarkku.fi

Siikaisten kunta

Kankaanpääntie 1 B

Siikainen

044 720 1020

www.siikainen.fi

Karjalankatu 8

Pori

020 770 2500

www.porinleipa.fi/

Vanhatie 25

Pomarkku

02 541 1102

www.hakalinna.net

Eumer Ky

Korpimatintie 2

Merikarvia

0400 560 281

HiMuRa Oy

Demasöörintie 12

Merikarvia

0400 680751

Konetyö Koskimäki Oy

Koskimäentie 21

Tuorila

0400 532 738

Koneurakointi Kauraoja Petri

Vesterinkuja 7

Pomarkku

0400 225 658

Maanrakennus Oy Viitanen
& Rajamäki

Vanha Söörmarkuntie
165

Söörmarkku

0500 228 201

Metsä- ja konepalvelu Sileäkangas

Kiilholmantie 595

Pomarkku

0400 590 198

Kurikanniskantie 36

Siikainen

020 753 7810

www.nordkalk.com

PL 23

Pomarkku

0500 902 427

www.pome.fi

Isojärventie 215

Pomarkku

02 541 5837

Vaasantie 83

Tuorila

02 551 4191

Rajakankaantie 37

Honkakoski

0400 575 415

Kauppakatu 1

Rauma

02 83 171

www.op.fi

Kettumäentie 2

Pomarkku

044 713 6100

www.rullatex.fi

Elintarvikkeet, päivittäistavarat

Eläinlääkäripalvelut
Sata-Vet
Huoltoasemat, kahviot, polttoainemyynti

Kalastusluvat
Pomarkun Kukka- ja Hautauspalvelu
Kalastustarvikkeet
Satasaalis

www.porinkalastus.com

Kalaverkot
Salmela Aila Tmi
Kiinteistönvälitys

Konekorjaamot ja-huollot

Kulttuuripalvelut
Galleria Kerimanni
Kunta, yhteispalvelupiste

Leipomotuotteet
Porin Leipä Oy
Lounaspaikat
Juhlapalvelu Hakalinna
Maanrakennus

www.koskimakioy.fi

Maanparannuskalkit
Nordkalk Oy Ab

Maanrakennus- ja kiinteistönhoitoalan tuotteet
Pomarkun Urakoitsijatarvike Oy
Matkailupalveluita, Caravan-alue
Lomakallio
Matkailupalveluita, kesäkahvila
Lankosken Köffi Ky

www.lankoski.com

Metalliromu
Keltton Konepaja
Mökkitalonmiespalvelut
Rajakangas Mikko
Pankkipalvelut
Länsi-Suomen Osuuspankki
Paperipalvelut
Rullatex Ky

Otamonjoki

Nordkalk

OTAMO

Kurikanniskan pato
Nunna

Haudanselkä

ALINENJÄRVI

SIIKAINEN 12
OTAMO

• venelaituri
• veneenlaskupaikka
• uimaranta

Lahdenjärvi
Rosiluoto

SIIKAINEN
Vuohisalmi

Kaivannonlahti

LEVÄSJOKI

Kevätsalmi

2

Leväslammi
Kuivaskannanniemi
Näsinniemi

Vettenranta

MERIKARVIA

Kakkoluoto

11

Ruokosuonniemi

(4)

Jänesluoto (1)

Saunaniemi

Kolkanmaa
Rahaluoto
Vähä-Kolkka

Surmaluoto

10

Ronttoonselkä

Haapaniemi

Leipisaari

Ronttoo
Siikinkari

Karhuniemi

Kaijanselkä
Aholuoto

PIRTTIJÄRVI

Hautalahti

Selk

Iso-Kaija

9
(3)

Hon

Viita-Mykkäluoto

Löö

Pakkalanlahti
Vehka
Isojärventie

8
E8

6

Leveälahti
Honkalahti

PORI

Myllyselkä
Plootuluoto

Eekvistinselkä

Keitaanniemi

Ekq

8

tämä Kartta
ei sovellu
navigointiin!

(

Leirintäalue
Lomakallio
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Salmusoja
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Pomarkun-Siikaisten

2600

selkiä, saaria, venelaitureita, kyliä...

Navigointiin soveltuva veneilykartta
on saatavilla Isojärvi-Seuran hallituksen
jäseniltä sekä Pomarkun ja Siikaisten
kunnantaloilta hintaan 20 euroa.
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Parturi- ja kampaamopalvelut
Parturi-Kampaamo Johanna

Isojärveläisiä palvelevat:
Yrjönkatu 22

Pori

02 632 5706

Siikaistentie 704

Siikainen

040 355 9557

Demasöörintie 12

Merikarvia

0400 680 751

HiMuRa Oy

Demasöörintie 12

Merikarvia

0400 680 751

Rakennusliike Ville Jalaja T:mi

Pyrytie 6

Pori

040 591 8355

SA Asennus ja Saneeraus Ay

Härkämäentie 2

Pomarkku

0400 724 686

www.pomarkku.fi/rakentajat/_017.htm

Saneerauspalvelu T. Isoviita

Korkeamäentie 20 A

Pomarkku

044 582 2116

saneerauspalvelu.isoviita@
gmail.com

YIT Rakennus Oy

Satakunnankatu 31

Pori

020 433 111

www.yit.fi

Finnboom Oy

Karjanevantie 19

Yli-Putto

040 375 8442

HiMuRa Oy

Demasöörintie 12

Merikarvia

0400 680 751

Konetuorila Oy

Kievarintie 1 b

Tuorila

02 551 3230

Rauta-Riihimäki, O. Riihimäki Oy

Vesterinkuja 8

Pomarkku

02 541 1880

Arvontie 3

Vanha-Ulvila

0500 522 860

http://kallionlouhinta.fi

Tornitie 1

Pomarkku

02 541 1004

www.pomarkunseurakunta.fi

Kyntelitie 13

Pori

0400 596 152

www.sukelluskeskus.fi

Mäntylä & Koskinen Sähköasennus

Laurilantie 4

Siikainen

02 552 1347

Sähköasennus Risto Lounasvaara

Hirsikatu 3 as 24

Rauma

040 767 6206

Keisarinkuja 2

Pomarkku

02 541 1566

Vanhatie 54

Pomarkku

044 538 3182

www.sahkokaluste.fi

Lankosken Sähkö Oy

Hirvijärventie 8

Siikainen

02 528 8800

www.lankoskensahko.fi

Vatajankosken Sähkö Oy

Vuohiniityntie 2

Kankaanpää

02 578 257

www.vatajankoski.fi

Leväsjoki

0400 883 544

Peltityöt
Suomen Puhdasilma Oy

www.suomenpuhdasilma.fi

Puutavaran myynti
HiMuRa Oy
Rakennus- ja remonttipalvelut

Ranta- ja vesirakentaminen

Rautakaupat
www.konetuorila.fi

Räjäytys- ja sukellustyöt
Kallion räjäytys ja sukellustyö
Seurakunnat
Pomarkun seurakunta
Sukellus
Porin Sukelluskeskus Divextreme DC Ky
Sähköasennukset
www.sahkolounasvaara.fi

Sähköliikkeet
Pomarkun Asennustyö Oy
Sähkötarvikkeet
Suomen Sähkökaluste
Sähköyhtiöt

Taksit ja taksiliikenne
Erkki Luoma
Pomarkun taksipäivystys
Rullataxi

02 541 1158
Koskisentie 8

Pomarkku

044 427 2100

Taksi Lähteenmäki Ay

Pomarkku

0400 222 165

www.rullataxi.fi

Taksilari

Pomarkku

0400121555

Tilausliikenne Ola Mäensivu

Pomarkku

0500 740 343

Tehtaantie 1

Pomarkku

02 634 3100

www.pomar.fi

Teljänkatu 8 D 1

Pori

02 641 8500

www.pk-laskenta.fi

Lukkotalo, Lukko ja kone Oy

Rautatienpuistokatu 2

Pori

02 633 6511

www.lukkotalo.fi

Porin Lukko

Palokunnantie 12

Pori

020 799 9780

www.porinlukko.fi

Satakunnan pelastuslaitos

Satakunnankatu 3

Pori

02 621 1500

www.satapelastus.fi

Isojärventie 143 A

Pomarkku

0400 592 462

Sahatie 7

Pomarkku

0400 533 616

www.kayttomuovi.fi

LähiTapiola

Gallen-Kallelankatu 8

Pori

010 195 100

www.lahitapiola.fi

LähiTapiola

Gallen-Kallelankatu 9 A

Pori

02 630 7100

www.lahivakuutus.fi

Kapu-Marine Oy

Repolantie 12

Tuorila

0400 469 902

www.kapumarine.fi

Porin Vene- ja Moottorikorjaamo

Karjarannantie 33

Pori

040 059 8216

www.porinvene-jamoottorikorjaamo.com

Porin Venehuolto

Puinnintie 15

Pori

0400 592 266

Porin Vene-Paja

Lestikatu 3

Pori

0500 503 802

www.vene-paja.fi

Venepori Oy

Karjarannantie 35

Pori

02 631 7400

www.venepori.fi

Tehtaanmyymälät
Pomarfin Oy
Tilitoimistopalvelut
PK-laskenta Ky
Turvallisuuspalvelut

Työkalu- ja tarviketukkukaupat
Porin tuontipiste Oy
Uusiomuovin jalostus
Suomen Käyttömuovi Oy, Malén
Vakuutuspalvelut

Veneet

teksti Johanna Heikurinen,
Isojärven kalastusalueen
isännöitsijä
kuva Timo möttönen

Isojärven kalastusalue

jatkaa koekalastuksia
Isännöitsijä
Heikurinen
ja Isojärven
“standardikuha”
syksyltä 2012.

naistetussa järjestyksessä: 43, 19.5, 6.25, 10, 55, 8, 12.5, 24, 15.5,
5, 35 ja 29 mm. Solmuvälit perustuvat geometriseen sarjaan. Saalis
kertoo lajien runsaussuhteista sekä kalakantojen koosta ja rakenteesta. Kalakannan runsauden indeksinä käytetään koekalastusten
yksikkösaaliita (kpl kalaa/verkko, tai kg kalaa/verkko). NORDICverkon avulla voidaan havainnoida järven rehevöitymistä ja
kalayhteisön rakenteen muuttumista kuvaavaa pienten, 5-10 cm
mittaisten särkikalojen osuutta, mutta kaikkein suurimpia
kaloja ei NORDIC-verkoilla saada, vaikka teoreettinen
pyyntiteho onkin hyvä 4–60 cm pituisille kaloille. Verkkoja
tullaan sirottelemaan tasaisesti koko järven alueelle.
Talkootyö on tämän kaltaisissa projekteissa kullan arvoista
ja Isojärven kalastusalue on Isojärvi-Seuralle erittäin kiitollinen
loistavasti sujuvasta yhteistyöstä. Viime vuoden kalastuksissa
talkootunteja kertyi kiitettävästi – kolmen päivän aikana talkootyötä kertyi 66 tuntia. Tänä vuonna toteutettavien koekalastusten
laajuuden huomioon ottaen yhteistyön merkitys tulee kasvamaan
entisestään. Isojärven kalastusalue tiedottaa rahoituspäätösten varmistuttua koekalastusten lopullisesta sisällöstä ja aikatauluista.

V

arsinais-Suomen ELY-keskus myönsi viime vuonna
Isojärven kalastusalueelle kalastuksenhoitomaksuvaroista edistämismäärärahoja käytettäväksi Isojärven
kalastoselvityksen toteuttamiseen. Isojärven ohella koekalastuksia toteutettiin omakustanteisesti ja talkootyön hengessä
myös Valkjärvellä, Inhottujärvellä ja Hirvijärvellä. Tavoitteena oli
saada käyttö- ja hoitosuunnitelman tueksi tuoretta dataa. Isojärveltä ja Hirvijärveltä saatiin mukavasti materiaalia suomukalojen
kasvun ja iänmääritykseen, ja yleiskatsauksia suoritettiin Inhottujärvellä ja Valkjärvellä. Kalanäytteitä kertyi yhteensä 160 kappaletta.
Määritystyö ja loppuanalyysin tekeminen on vielä tätä artikkelia
kirjoittaessani (kiirastorstai) vielä hiukan kesken, mutta luodaanpa
kuitenkin pieni katsaus tulevaan kesään, sillä koekalastukset ovat
saamassa jatkoa.

Mikäli rahoittaja on meille suopea,
suunnitelmissa ovat myös mm. seuraavat
koekalastukset:
• Valkjärven NORDIC-koekalastusten
täydentäminen ja kuhan/ahvenen kasvunja iänmäärityspyynti harvempisilmäisillä verkoilla.

Isojärven kalastusalue on tänäkin vuonna anonut Varsinais-Suomen ELY-keskukselta rahoitusta useisiin koekalastuksiin.
Rahoituspäätösten saapumista jännitetään yleensä toukokuulle asti,
mutta tänäkin kesänä koekalastusten keskiössä tulee luonnollisesti
olemaan Isojärvi. Viime syksynä saimme kasaan hyvän aineiston
kuhasta ja ahvenista, mutta järvellä on tarpeellista toteuttaa perusteellinen NORDIC-koeverkkokalastus. Edellinen laajempi kalastoselvitys on Pomarkun kunnan teetättämä perusselvitys vuodelta
2002, ja viimeksi järvellä on tehty NORDIC-koekalastus vuonna
2000 Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistyksen toimesta,
eli 13 vuotta sitten. Resurssien salliessa toivomme saavamme jatkoa
syksyn 2012 kuhan/ahvenen kasvun- ja iänmäärityspyynnille harvempisilmäisillä verkoilla.
NORDIC-yleiskatsausverkko on 1,5 m korkea ja 30 m pitkä
pohjaverkko, johon pauloitettu kaikki käytettävät silmäkoot.
Solmuvälejä on yhteensä 12, ja ne ovat verkossa seuraavassa satun-
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• Siikaisjärven kuhan/ahvenen kasvun- ja
iänmäärityspyynti harvempisilmäisillä verkoilla.
Järvellä on toteutettu NORDIC-koekalastus
RKTL:n toimesta vuonna 2009.
Isojärven
koekalastusruu
dut.

TURVALLISUUS

Pidä pitkäkyntiset loitolla!

Ohjeita
vorojen varalle
Jokaisen kesämökin omistavan henkilön painajainen on se, kun menee
viettämään rentouttavaa aikaa omalle mökilleen ja havaitsee, että
omaan lintukotoon on tunkeuduttu väkivalloin ja omaisuutta on
anastettu. Tämä on ollut vuosien ajan ilmiö varsinkin kevättalvella –
ennen mökkikautta – samoin syksyllä mökkikauden päätyttyä. Keinoja
pitkäkyntisten varalle kyllä löytyy.

M

ökkiläiset voivat omalla
toiminnallaan vähentää
omaisuusrikoksen mahdollisuutta varautumalla,
ja toisaalta ottamalla huomioon, mitkä
asiat ovat tärkeitä poliisin rikostutkinnan
ja teknisen tutkinnan kannalta tekijöiden
kiinnisaamiseksi.

Omaisuuden merkitseminen omalla tunnisteella ja mahdolliset laitteen valmistajan
tunnisteet kannattaa ottaa talteen. Poliisin
haltuun tulee valtava määrä takavarikoitua
omaisuutta vuosittain ja mikäli anastetun
omaisuuden tunnisteet on syötetty
rikosilmoitusjärjestelmään, ne ovat sieltä
löydettävissä.

Omaisuuden suojaaminen

Valvonta

Kiinteistöjen osalta kunnollinen lukitus on
ensiarvoinen asia. Vakuutusyhtiöt vaativat
jo tietyn tason lukituksia korvausten
myöntämiseksi. Lukot eivät kuitenkaan
varkaita estä. Mikäli ovesta ei pääse, niin
mennään sisään ikkunasta. Rakennuksen
muuttaminen murtovarmaksi bunkkeriksi
vähentää viihtyisyyttä ja tuo ongelmia
omaan asumiseen.
Ulko-ovissa kunnollinen lukitus, karmeihin asennetut murtotapit ja karmien
riittävän järeä kiinnitys ja joustamattomuus
ovat riittäviä toimia. Ikkunoihin voi asentaa suojaluukut. Jos ikkunoiden eteen ei
halua kaltereita, niin nykyään on saatavana
liimattavia kelmuja, joilla saadaan lasin
iskunkestävyyttä lisättyä huomattavasti.
Mökille ei tulisi jättää mitään houkuttelevaa tavaraa. Elektroniset laitteet ja arvokkaat esineet on syytä kuljettaa mökiltä
pois kauden päättyessä tai ainakin piilottaa
näkymättömiin. Mitä vähemmän näkyvissä
on irtainta omaisuutta, sitä varmemmin
mökki säilyy.

Kiinteistön valvonta on viisautta. Hyvä
naapurusto huolehtii läheisistään ja seuraa
alueella liikkuvia vieraita. Kunnollinen
valaistus omalla pihalla on tärkeää. Valojen syttyminen liiketunnistimen avulla
on hyvä keino vähentää ei-toivottujen
tekijöiden vierailuita.
Kameravalvontaan tarkoitetun laitteiston kehittyminen ja hintojen putoaminen
antaa uusia keinoja suojautumiseen. Kuitenkin kameran asentaminen kiinteistön
alueelle tulee tehdä siten, että kameran
asentaja ei joudu oikeuteen yksityisyyden
suojan loukkaamisesta. Netti on pullollaan tietoa ja ohjeita. Poliisihallituksen
ohjeistus on löydettävissä hakusanalla
”kameravalvonta”. Valvontakamera on
yksinkertaisimmillaan hyvätasoinen
riistakamera. Hyvätasoisen kuvatallenteen
saamiseen ei enää tarvitse käyttää tuhansia
euroja.
Vartiointiliikkeiden palvelut ja hälytinlaitteiden asentaminen ovat myös harkittavia vaihtoehtoja.
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Meille on
murtauduttu!
Omaan kotiin tai
mökille tapahtunut
murto on kauhea
tilanne. Tällöin hyvät neuvot ovat tarpeen.
Tilanteen rauhoittaminen on erittäin
tärkeää. Sinne tänne ryntäily huoneesta
toiseen tai raivokas jälkien siivoaminen
on hulluinta, mitä kiinteistön omistaja voi
tilanteessa tehdä.
Ilmoita tapahtuneesta poliisille soittamalla numeroon 112. Pysy rauhallisena,
poistu huoneistosta tai pysy ainakin paikoillasi. Älä koske tekijöiden sekoittamaan
omaisuuteen.
Poliisin tultua paikalle, ensipartio ottaa
rikosilmoitustiedot ja kartoittaa tilanteen.
Tässä vaiheessa anastetun omaisuuden
tarkka määrä ei ole tärkeää, se voidaan
ilmoittaa myöhemmin ja lisätä rikosilmoitukseen.
Mikäli tutkinta vaatii erityisiä laitteita
ja taitoja, ensipartio hälyttää paikalle rikosteknisen tutkinnan. Rikosteknistä tutkintaa
suoritetaan vaativilla rikospaikoilla ja ammattimaisen rikollisuuden selvittämiseksi.
Asuntomurrot kuuluvat tähän kategoriaan.

Ei sankaritekoja!
Kiinteistön omistajan kannattaa myös
huomioida se, että tekijät saattavat olla
vielä paikalla. Sankaritekoihin ei kannata
ryhtyä, ettei käy hassusti. Tänä päivänä

teksti Teuvo Mäntylä,
rikosylikonstaapeli, Satakunnan
rikostekninen yksikkö,
Satakunnan poliisilaitos
kuva Satakunnan poliisilaitos

Integra on markkinoiden
monipuolisin ja joustavin
turvajärjestelmä, jonka
asennettavuus ja käytettävyys
ovat omaa luokkaansa.
Järjestelmän käyttö
paikallisesti, kiinteän
puhelinverkon, GSM-verkon tai
internetin kautta.

Palokunnantie 12,
7999
780
Itsenäisyydenkatu
42,Pori,
Pori,puh.
puh.020
020
7999
780
www.porinlukko.fi
www.porinlukko.fi

asuntomurtoja tehdään ammattimaisesti ja tekijät ovat usein
ulkomaalaisia. Tekijät ovat varovaisia ja kartoittavat kohteensa
yleensä tarkasti, kuitenkin vahinkoja sattuu ja mahdollisuus
yhteentörmäykseen on olemassa. Tällaisessa tilanteessa maltti on
viisautta. Tekijöiden tuntomerkkien huomioiminen tai tekijöiden ajoneuvon rekisterinumeron ylöskirjoittaminen on viisasta.
Käsikähmään ryhtyminen on vaarallista.
– Hyvää kesää Isojärven alueen asukkaille ja mökkiläisille!,
toivottaa Teuvo Mäntylä.

Helpota
rikospaikkatutkintaa:
• Älä liiku huoneissa.
• Poistu ulos tai pysy yhdessä paikassa.
• Muista missä olet käynyt tai mihin olet koskenut
havaitessasi rikoksen.
• Tee havaintoja ympärilläsi, onko asunnossa esineitä tai tavaraa, jotka eivät sinne kuulu. Älä kuitenkaan koske tällaisiin esineisiin.
• Tee havaintoja siirretyistä tavaroista.
• Mikäli olet ulkona, älä sotke piha-aluetta ja pihaan
tulevaa tietä.
• Varo mahdollisten jälkien sotkemista.

teksti Mika Lähteenmäki,
sairaanhoitaja, ensiapuopettaja,
ensihoidon kenttäjohtaja,
Satakunnan sairaanhoitopiiri
kuva istockphoto

TURVALLISUUS

Ensiapuvälineet
kuntoon
Mökin kesäkuntoon laiton yhteydessä on hyvä tarkistaa myös ensiapuvälineet.
Kesäasunnolla omaehtoisen varautumisen merkitys korostuu – apua joutuu yleensä
aina odottamaan. Kiireellisessä tapauksessa ensihoitoyksikkö tavoittaa Isojärven
mantereella sijaitsevan kohteen yleensä alle puolessa tunnissa. Saariin avun saanti
kestää luonnollisesti kauemmin.

K

esäasunnolla tulee varautua niin
haavoihin, nyrjähdyksiin kuin
mahdollisiin eläinten, kuten
ampiaisten ja käärmeiden puremiin. Kesäasunnon ensiapuvarustuksesta
on hyvä löytyä yleisimpien sidostarpeiden lisäksi ensiside isompien haavojen
ensiapuun sekä punkkipihdit. Muita
tärkeitä varusteita ovat elvytyssuoja sekä
hätäensiapuohjeet.
Veneen ensiapuvarustukseen kuuluu
edellä mainittujen lisäksi myös suojapeite
tai avaruuslakana, jolla autettava voidaan
suojata lämmönhukalta.

apua hälytetään aina numerosta 112.
Kiireettömissä päivystysluonteisissa
sairastapauksissa voi kääntyä Satakunnan
sairaanhoitopiirin päivystyksen puhelinneuvonnan puoleen. Päivystyksen
puhelinneuvonta palvelee arkisin klo
15.00–08.00 sekä viikonloppuisin ja arkipyhisin 24 h numerossa 02 627 6868.

Tiedä missä olet!
Tärkeää on, että kesäasunnolla on helposti nähtävillä mökin osoite sekä ajo-ohje,
joka voidaan tarvittaessa kertoa hätäkeskuspäivystäjälle. Ei riitä, että osoite on
isännän tiedossa, koska hätäilmoituksen
voi joutua tekemään myös mökkivieras.
Avun perille tuloa nopeuttaa oleellisesti
heti annettu oikea osoitetieto. Kesäasunnon karttakoordinaatit voi tarkistaa
muun muassa Hätäkeskuslaitoksen
internetsivuilla olevan palvelun kautta
osoitteessa www.112.fi/hatanumero_112/
tieda_sijaintisi.

Vahingon sattuessa
On tärkeää säilyttää maltti ja selvittää,
mitä on tapahtunut. Onko kyseessä sairaskohtaus, tapaturma vai onnettomuus?
Pelasta vaarassa olevat, anna ensiapua ja
hälytä lisäapua. Kiireellisissä tapauksissa
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Avun perille tuloa nopeuttaa
oleellisesti heti annettu oikea
osoitetieto. “

teksti johanna rinne
kuva Kati Saarni

Satavesi-ohjelman
Karvianjoki-ryhmän
kokous Karviassa
4.4.2013.

Satavesi jo kymmenvuotias
Satakunnassa määrätietoista yhteistyötä vesien tilan parantamiseksi on tehty
jo pitkään. Esimerkiksi Pyhäjärven suojelurahasto on edistänyt suojelutoimia
Pyhäjärvellä jo vuodesta 1995 alkaen. Muualla Satakunnassa yhteistyö vesien tilan
parantamiseksi aktivoitui EU-jäsenyyden, uusien rahoitusmahdollisuuksien sekä etenkin
vuonna 2002 perustetun Satavesi-ohjelman myötä.

S

atavesi-ohjelma on Varsinais-Suomen ja Satakunnan
ELY-keskusten sekä Satakuntaliiton yhteistyöohjelma, joka
kokoaa Satakunnan vesistöjen parissa työskentelevät tahot
− kansalaiset, viranomaiset ja asiantuntijat − yhteen toimimaan vesistöjen tilan parantamiseksi. Ohjelmatyö jatkuu edelleen vireänä. Vesiasioista kiinnostuneet kokoontuivat 22.11.2012
Sataveden kymmenvuotisjuhlakokoukseen Porin suomalaiselle
klubille.
Satavesi toimii Satakunnassa neljän vesistöalueryhmän kautta.
Ryhmät ovat vapaaehtoisia keskustelufoorumeita, joihin ovat tervetulleita kaikki alueen toimijat. Ryhmien päätehtävänä on synnyttää
keskustelua ja ideointia vesistöaluekohtaisista kehittämistarpeista.
Vesistöalueryhmät kokoontuvat muutaman kerran vuodessa. Karvianjoki-ryhmän jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin aktiivisesti
– paikalla on yleensä n. 25 vesiasioista kiinnostunutta henkilöä.
Seuraavan kerran Karvianjoki-ryhmä kokoontuu maanantaina
14.10.2013.
Karvianjoen vesistöalueella kunnilla ja yhdistyksillä on perinteisesti ollut vahva rooli vesistökunnostushankkeiden toteuttajina.

Sataveden tehtävänä on ideoida hankkeita, osallistua niiden suunnitteluun ja tarjota tukea hankkeiden toteuttajille esim. etsimällä
yhteistyökumppaneita ja rahoitusta. Tällä hetkellä Satakunnassa on
käynnistymässä viimeiset tämän EU-ohjelmakauden vesistökunnostushankkeet. Tulevaisuus näyttää millaisen painoarvon vesistöasiat saavat tulevan EU-ohjelmakauden (2014–2020) sisällöissä ja
toteutuksessa. Toivotaan, että rahoitusta vesistökunnostushankkeille on tarjolla myös jatkossa.
Lisätietoja Sataveden tapahtumista ja vesistöalueryhmien toiminnasta löytyy Sataveden Internet-sivuilta:
www.ymparisto.fi/satavesi.
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Lisätietoja:

Johanna Rinne, koordinaattori
VELHO-hanke
puh. 029 502 2931
johanna.rinne@ely-keskus.fi

Lisätiedot, koulutustoiveet

Isojärvellä 6.6.2012 järjestetyllä
vesistöseurantakurssilla testattiin
näkösyvyyden mittaamista.

ja omatoimiseen vesistöseurantaan ilmoittautumiset:
Kati Saarni, suunnittelija
VELHO-hanke
/Varsinais-Suomen ELY-keskus
p. 0295 022 936,
kati.saarni@ely-keskus.fi
Linkit:
• www.ymparisto.fi/satavesi
• www.ymparisto.fi/
prosaaristomeri
• www.ymparisto.fi/velho
• www.facebook.com/
omatvedetparemmiksi
• www.jarviwiki.fi/wiki/
Omat_vedet_paremmiksi
• www.lounaispaikka.fi

Omat vedet paremmiksi –kampanja

Kohti puhtaampia vesiä
Omat vedet paremmiksi -kampanja on Satavesi- ja Pro Saaristomeri -ohjelmien
kansalaistoimintaosio, jossa toteutetaan vapaaehtoista vesistöseurantaa sekä
järjestetään vesistöihin liittyvää koulutusta ja neuvontaa. Vesistöseurannassa
vesistöjen käyttäjät seuraavat omatoimisesti lähivesistöjensä tilaa.

V

apaaehtoiset vesistöseuraajat havainnoivat esimerkiksi
veden näkösyvyyttä tai levätilannetta ja kalastajat kalaston kehitystä. Vesistöseuranta täydentää viranomaisten
tekemää seurantaa. Seuranta on tärkeää erityisesti ennen ja jälkeen kunnostusten, jotta voidaan arvioida kunnostuksen
vaikutuksia vesistön tilaan.
Isojärvi on hyvässä ekologisessa tilassa, mutta järveen kohdistuva ulkoinen fosforikuormitus on liian suuri. Kuormituksen vähentäminen edellyttää vesiensuojelutoimenpiteitä koko yläpuolisella
valuma-alueella.

Satakunnassa tuloksia 41 eri havaintopisteeltä
Satakunnan havainnot vuodesta 2004 lähtien löytyvät Sataveden Internet-sivuilta. Koko Lounais-Suomen alueen havainnot
vuosilta 2011 ja 2012 on julkaistu karttaesityksinä ja graafeina
Lounaispaikassa sekä Järviwikissä.
Isojärvellä on lisäksi kolme havaintopaikkaa (Eekvistinselkä,
Saunaniemi ja Vähäselkä), joissa toteutetaan valtakunnallista

leväseurantaa. Seurantapaikkojen havainnot näkyvät valtakunnallisella levätilannekartalla ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen
levätilannekartalla.

Uudet havainnoitsijat tervetulleita
Havainnoitsijoille järjestetään yhden illan mittaisia koulutuksia,
joissa käydään läpi vesien tilaan liittyviä asioita sekä opetetaan
vesistöseurannan käytäntöjä. Kurssilaisille jaetaan näkösyvyyslevyt sekä havainnointikansiot. Omatoimiseen vesistöseurantaan
voi ilmoittautua mukaan milloin tahansa, vaikka ei olisi
osallistunut koulutukseen. Materiaali löytyy Satavesi- ja Pro
Saaristomeri -ohjelmien Internet-sivuilta, mutta havainnointikansion ja näkösyvyyslevyn saa myös postitse ilmoittautumalla
omatoimiseksi vesistöseuraajaksi.

Vähän havaintoja Isojärveltä – vielä
Isojärvellä järjestettiin Omat vedet paremmiksi -vesistöseurantakoulutus viime vuonna. Koulutukseen osallistui yhteensä 35
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teksti Kati Saarni
kuva pentti nurmi

Esitteet vesistön kunnostamisesta ovat luettavissa ja tulostettavissa
osoitteesta www.ymparisto.fi/velho > Vesienhoito > Ajankohtaista
vesienhoidosta > Vesienhoidon esitteet. Esitteet ovat avuksi, jos
suunnitelmissa on vesikasvien niitto, ruoppaus, vesistön tarkkailu,
hoitokalastus tai vedenpinnan nosto.

Isojärvi on hyvässä ekologisessa tilassa,
mutta järveen kohdistuva ulkoinen
fosforikuormitus on liian suuri.”

Enemmän vesistöpäiviä kouluilla
vesien tilasta kiinnostunutta henkilöä. Vesistöseurantatuloksia
Isojärveltä on tullut vain yksi, mutta tuloksia voi vielä lähettää.
Vaikka havaintoja olisi tehty vain muutaman kerran kesässä,
sekin tieto on arvokkaampi kuin ei mitään. Toivomme, että
tuloksia lähetetään yhä viime vuodelta ja seurantaa jatkettaisiin
myös tänä vuonna.

Ruoppauskoulutus tulossa
Keväällä 2013 järjestetään ruoppauskoulutus. Tarkemmat lisätiedot
koulutuksesta ilmoitetaan Sataveden Internet-sivuilla ja Facebookissa, kun ajankohta ja kouluttajat varmistuvat. Myös muita
vesiensuojeluaiheisia koulutuksia saa toivoa ja niitä järjestetään
mahdollisuuksien mukaan.

Vuoden 2012 aikana Omat vedet paremmiksi -kampanjassa toteutettiin vesistöopetuspäiviä pilottivaiheen kummikoulutoimintana
neljällä eri alakoululla Satakunnassa. Yksi kouluista oli Karvianjoen
vesistöalueen Pomarkun Kirkonkylän koulu. Oppilaille järjestettiin
kaksi vesiaiheista koulupäivää, joiden ohjelmassa oli sekä sisällä
että ulkona tehtäviä rasteja ja tehtäviä, joissa tutustuttiin vesistöasioihin pohtimalla, kokeilemalla, pelaamalla ja leikkimällä. Keväällä
ja syksyllä 2013 kummikoulutoimintaa laajennetaan ja vesipäiviä
järjestetään 20 eri alakoululla Satakunnassa.

Nyt myös Facebookissa
Omat vedet paremmiksi -kampanja on myös Facebookissa, jossa
vinkataan mielenkiintoisista tapahtumista, koulutuksista ja muista
vesiensuojeluun liittyvistä asioista: www.facebook.com/omatvedetparemmiksi.

950€
Kapu-469 Soutuvene + airot
Kapu-405 Tasaperävene + airot 1300€
2300€
Sandström Basic 425
Sandström Basic 460
3300€

Perämoottoreiden huolto,
kaikki merkit.
Ilmainen kuljetus 50 km säteellä

Marine veneet

Terhi nordic 6020c/
Tohatsu 30 EPTL 9950€

Minnkota perämoottorit 169€

Trailerit

Perämoottorit
Parsun F 2.6 BMS 599€
Parsun F 5 BMS 799€
Parsun F 9.8 BMS 1799€

Katiskat

Evinrude 6hv irtotankki 12,5L
1200€

Terhi 400 / Tohatsu 9.8 4100€

Puh.0400 469 902
kapumarine@dnainternet.net
Repolantie 12
29790 Tuorila
www.kapumarine.fi

Edullinen rahoitus
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tauno huhtaniemi
ja tauno isoviita.

Isojärven

Taunot

Isojärven rantamaiden asukkailla on tuhansia tarinoita järven historiasta. Tällä
kerralla poimimme pohjoisrannalta haastateltavaksi kaksi Taunoa, Huhtaniemi ja
Isoviita. Heitä voidaan hyvällä syyllä kutsua todellisiksi järven kanta-asukkaiksi.
Isojärvi on vaikuttanut heidän elämäänsä keskeisesti lapsuudesta alkaen.

V

ähäselän pohjoisrannalla sijaitsevan Sepänniemen nimi
periytyy Huhtaniemen suvun sepistä. Entistä Uutaniemen torppaa nykyään asustava Tauno Huhtaniemi,
70, kertoo isänsä olleen suvun viimeinen seppä. Talon
pihapiirissä on edelleen paja melkein siinä kunnossa kun se oli
vuonna 1984, kun Taunon isä Heikki kuoli. Huhtaniemen sukunimikin oli ennen suomalaistamista Smedberg (suom. Seppäkallio
tai Seppävuori).
Huhtaniemessä kalastus on aina ollut vahva sivuelinkeino
maanviljelyksen ja sepäntöiden ohella.
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– Isäni viljeli kolmen neljän hehtaarin peltotilkkua. Tietysti
meillä oli myös muutama lehmä ja possuja, kuten kaikissa
muissakin talouksissa 1900-luvun alkupuoliskolla, kertoo Tauno
Huhtaniemi.
Kaijanselän pohjoisrannalla mökkeilevä ja Pomarkun ja
Siikaisten rajalla vakituisesti asustava Tauno Isoviita, 79, on
yksitoistalapsisesta perheestä se, joka otti kotitilan vastuulleen.
Muut sisarukset lähtivät maailmalle. Vuonna 1794 tilalle tulleet
ottivat Isoviita-nimen. Siitä asti tilalla on viljelty niin omia kuin
vuokramaita.

teksti Pekka Koivunen
kuvat Pekka Koivunen
ja Pentti Ojala

tauno huhtaniemi
verkoilla.

– Metsätyöt olivat tärkeässä roolissa. Itse tein paljon töitä myös
Isojärven rantamailla.
Tauno muistaa hauskan tapauksen metsätyöajoiltaan 1950-luvulta.
– Aloin ajaa mettästä Liike Oy:n tukkeja järven rantaan hevosella Heinosen Auliksen (Liike Oy) pyynnöstä. Taisivat aiempien
ajomiesten hevoset olla vähän laiskempia, koska Aulis tuli kahden
ajopäivän jälkeen katsomaan ja kysyi, että monellako hevosella
sinä olet nämä tukit rantaan ajanut.
Tauno Isoviita muistaa myös, että tukkien ajaminen Kolkasta
Liike Oy:n sahalle autolla ei aina sujunut ihan suunnitelmien
mukaan.
– Jokisen Aarnen auto meni kerran jään läpi Kylmälän rannassa. Se vedettiin veivitaljoilla eli ihan käsipelillä ylös rantaan.

Nuorilla omat reissut järvelle
Menneinä vuosikymmeninä Isojärven saaret ovat olleet järven
rantamaiden nuorten suosiossa retki- ja kokoontumispaikkoina.
Erityisesti kirkollisina juhlapäivinä, kun muuten ei tapahtunut
mitään, nuoret suunnistivat saariin.
– Rukouslauantaisin lähdettiin porukalla saareen telttailemaan.
Kävimme muun muassa Pirttisaaressa ja Leipisaaren kallioilla.
Kivijärven puolelta käytiin myös Kiilholman puolella.
– Muistan lapsuudesta Kiilholman perinteiset juhannusjuhlat.
Niihin tuli väkeä myös kirkolta, muistelee Tauno Huhtaniemi.
Molempia Taunoja yhdistää myös Kivijärven puolella järjestetyt kelkkakilpailut 1950-luvun puolessa välissä. Isoviidan
Taunon mukaan vielä viime vuosinakin järjestetyt Vuorelan
kesäkisat ovat suoraa jatkoa kivijärveläisten perinteisille kelkkaja hiihtokilpailuille.

Jokisen Aarnen auto meni kerran jään läpi
Kylmälän rannassa. Se vedettiin veivitaljoilla
eli ihan käsipelillä ylös rantaan.”
Kala maistuu
Niin Isoviidassa kuin Huhtaniemessä kala on tärkeä osa ruokavaliota – ja nimenomaan Isojärvestä omin voimin pyydystetty kala.
– Suositus on kolme kertaa kalaa viikossa, mutta meillä syödään
kalaa kolme kertaa päivässä, kehuu Huhtaniemen Tauno.
Myös Isoviidassa syödään paljon kalaa. Kuha on tietysti suurin
herkku, mutta Taunot muistavat myös erinomaisen Isojärven muikun. Isoviita sai viimeksi muikkusaalista seitsemän vuotta sitten.
– Tällä hetkellä muikkukanta on heikko, mutta olen kuullut,
että se on jälleen paranemaan päin, tietää Tauno Isoviita.
– Isojärven muikku – silloin kun sitä on saatavilla – on isokokoista, ei neulamuikkua, tarkentavat miehet.
Haastattelupäivän aamuna huhtikuun alussa Huhtaniemen
Tauno sai verkoilla kolme komeaa kalaa.
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Kun kalastus saadaan oikeille
raiteille, Taunojen mielestä
kaikki on järvellä hyvin.”

– Kahden ja puolen kilon hauki oli suurin. Verkkoja pestessä vain
tuppasi aikaa taas kulumaan. Järven vesi kun on sen verran likaista
tällä hetkellä, päivittelee Huhtaniemi.
Menneinä vuosina pitkäsiima ja rysä olivat pääpydykset. Muikkuja pyydettiin nuotalla.
– Nykyisenkaltaisia kalaverkkoja ei ollut, vain pumpuliverkkoja,
kertoo Tauno Huhtaniemi.
– Minun isälläni oli parhaimmillaan kuusitoista siipirysää,
sanoo Tauno Isoviita.
Huhtaniemellä on yksi rysä, mutta hän ei ole sitä enää vuosiin
laskenut järveen.

Kalastajat järjestykseen
Molemmat miehet ovat vahvasti sitä mieltä, että Isojärven kalastajien tulee noudattaa kalastuksen pelisääntöjä.
– Kun Erälehti julkaisi tiedon Isojärven kuhasaaliista, alkoi
vieraita tulla. Tuolloin alkoivat myös ongelmat. Haittana oli, ja on
edelleen, alamittaisten kalojen ylösotto.
Kalastuksen valvonnan tulevaisuudesta miehet ovat myös
huolissaan. Valvojia jäi heidän mukaansa pois, kun alettiin vaatia
kurssitusta.
– Ennen sai ottaa pyydykset pois. Nyt vain merkataan ja odotetaan, että poliisi ehtii ottamaan pois.
Kun kalastus saadaan oikeille raiteille, Taunojen mielestä kaikki
on järvellä hyvin.

tauno isoviita.

Kaivuista monenlaista haittaa
Kurikanniskalla kaivettiin 1940-luvun lopussa. Seuraavaksi olivat
vuorossa Kevätsalmi ja Vuohisalmi 1950-luvun lopulla. Vuonna1959 järven pinta laskettiin niin alas kuin se voitiin ylipäätään
laskea. Kun jokisuuta ruopattiin, muta tuli hiljalleen takaisin
järveen Sorviikinlahdelta.
– Kuhakanta hävisi silloin kokonaan, mutta se saatiin istutuksilla elvytettyä, kertoo Tauno Isoviita.
– Siikakanta oli ennen kaivuita kohtalaisen hyvä, se meni.

Ei ruoppaukselle – kyllä veden nostolle
Molemmat Taunot pitävät mahdollista Jokisuun ruoppausta uhkana järven hyvinvoinnille.
– Jos jokisuu ruopataan, järvi on piloilla monta vuotta, sanovat
miehet yhteen ääneen.
Molemmat vannovatkin veden pinnan nostamisen puolesta.
– Parikymmentä senttiä pitäisi kesäveden korkeutta nostaa. Ja
keskellä talvea ei saisi järveä päästää tyhjäksi kuten tänä keväänä
tehtiin.
Myös Pomarkun jätevedenpuhdistamon tila huolestuttaa Taunoja.
– Puhdistamo saisi olla tehokkaampi tai mieluummin jätevedet
saisi toimittaa Poriin.

Isojärvi-Seuran työ tarpeen
Tauno Isoviita istui Isojärvi-Seuran hallituksessa 15 vuotta. Hänen
mielestään ilman seuran aktiivista toimintaa järven tila voisi olla
nykyistä paljon huonompi.
– Seuraan suhtauduttiin aluksi negatiiviseksi, mutta suhtautuminen alkoi parantua vuosien varrella, kun nähtiin, että yhdistys
tekee työtä järven eteen tosissaan, päättää Tauno Isoviita.
tauno huhtaniemi.
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Teksti Tuuli Heervä
kuvat Pomarkun
kotiseutuarkisto
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Uitettiin sitä
meilläkin
Karvianjoen vesistö on monen muun roolinsa ohessa ollut myös
entisaikojen luonnollinen kulku- ja kuljetusväylä.

H

kirveen iskulla syntyvästä U-merkistä. Rosenlewillä oli oma
merkkinsä, Ahlströmillä samoin, kuten kaikilla muillakin.
Liike Oy:n tukeilla oli lyhyin matka. Yhtiöllä oli lupa käyttää
puolta Pomarkunjoen leveydestä tukkien säilyttämiseen
kirkonkylässä sahan lähistöllä. Loput tukit jatkoivat matkaa
Isojärven poikki ja jokikyytiä Merikarvialle asti, missä ne eroteltiin omistajilleen. Osan reitti kulki Noormarkunjoessa.
– Merikarvialle tuli myös saksalaisia laivoja, jotka lastasivat
pölkkyjä ulkomaille vientiä varten, kertoo pomarkkulainen
Alpo Hakanen.

uonojen teiden ja nykyistä paljon tehottomampien
kuljetusvälineiden aikakaudella vesi ja talvella jää
olivat yhdistäviä, ei erottavia, tekijöitä. Vesi kuljetti
mukanaan myös tavaraa. Karvianjoen vesistössäkin
kulki puutavaraa aina mereen asti. Tukkien uitot eivät olleet
siis vain Tauno Palon ja kumppaneiden yksinoikeus suurilla
virroilla. Uittamisessa on hyödynnetty jopa Pomarkun Valkkiojaa.
Sahoille ja muille ostajille myydyt puut kaadettiin ja yleensä myös kuorittiin talven aikana ja ajettiin hevosella vesistön
varrelle odottamaan keväisiä sulavesiä. Koska Karvianjoen
vesistössä kyseessä oli yhteisuitto, merkittiin kullekin ostajalle
menevät tukit omalla merkillä.
Pomarkun Liike Oy:n tukkien päähän iskettiin kirveellä
rasti, Uuteenkaupunkiin menevä tavara erottui kolmella

Puukot pöydällä
Hakanen ehti nuorena miehenä itsekin mukaan Isojärven
uittoihin 1950-luvun alussa, mutta hänen isänsä oli uittohommissa jo aiemmin.

tukkien erottelua.
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tukkeja liike oy:n
rannassa.

Kevätkylmässä vedessä kiskoimme
pelkät saappaat jalassa rannalle
pari autokuormallista niljakkaita
tukkeja.”

– Muistaisin, että hänen uittoporukassaan oli miehiä Siikaisista ja Merikarvialta, Hakanen kertoo.
Hän muistaa, kuinka lapsuudenkodissa lähellä Isojärven
Kerimannin rantaa saattoi yöpyä tuvanlattian täydeltä uittomiehiä, ja pöydällä oli monta puukkoa.
Huonon sään sattuessa lautta vedettiin suojaisaan paikkaan ja miehet tiesivät, että tuttuun taloon pääsee yöpymään.
Ei tarvittu kuin reppu pään alle. Puukot oli työnjohtaja määrännyt pöydälle sen jälkeen, kun jonkun lattialla nukkujan
puukko oli yöllä tipahtanut tupesta ja päätynyt kyynärpään
töytäisystä toisen kylkeen.

Paperipuut kuivattiin rannalla
Kevät ja alkukesä olivat uittojen aikaa. Rantaan ajetut puut
vieritettiin veteen. Sulamisvedet pitivät pinnat korkealla, ja
puun matka kulki yli kivien ja karikoiden. Syntyviä sumia
piti välillä purkaa.
– Ylisille niituille, hyvän matkaa ennen kirkonkylää,
kerättiin ylempää uitettua paperipuuta. Sen piti olla kuivaa.
Niinpä puut karkottiin eli pinottiin ristikkoon kuivumaan
kesän ajaksi ja ajettiin syksyllä jäiden tultua rautatieasemalle,
kertoo Väinö Vahero Pomarkusta.
Merikarvialle virran mukana jatkavat puut kerättiin lautoiksi Pomarkunjoen suulla ennen Isojärvelle laskemista.
– Metsässä valittiin jo sopivat, suorat puomipuut, jotka
olivat muistaakseni 22 jalkaa pitkiä. Ne sidottiin keskenään
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metallisten sakkeleiden tai pehmeäksi haudotuista kuusennäreistä kierrettyjen siteiden avulla, Vahero tietää.

Yötyötä
Tavoitteena oli viedä lautta yhtä mittaa järven poikki Kevätsalmeen, missä puut päästettiin taas joen vietäviksi kohti merta.
Lautta kulki järvellä kelupaatin vetämänä. Vene soudettiin niin
pitkälle kuin vetoköyttä, myöhemmin vaijeria, riitti ja ankkuroitiin paikalleen. Sitten alkoi vaijerin kelaaminen takaisin
veneessä olevalla, miesvoimin väännettävällä vinssillä. Ja sama
aina uudelleen.
– Muistan lapsuudesta, että joskus käytettiin myös ponttonia, jonka päällä oli hevoskierto. Pienikokoinen hevonen siinä
ahersi, Väinö Vahero sanoo.
Uitto jatkui myös yöaikaan, jolloin oli suotuisan tyyntä
lauttojen kuljetukseen.
– Valvoa tosiaan sai. Ja sitten kun päästiin perille, haettiin
taas uusi lautta, kertoi isäni, joka oli mukana jo ennen kansalaissotaa, Vahero kertoo.

Tiliä karkureilla
Aallokossa tukkeja tahtoi karkailla puomien alta ja niitä piti
kerätä takaisin.
– Muistaakseni kesällä 1952 Isollaselällä hajosi ainakin
2 000 tukin lautta, kun nousi myrsky. Puita kerättiin rannoilta.
Se taisi olla viimeisiä uittoja Isojärvellä, kertoo Alpo Hakanen.

suomus.

uittoporukkaa

.

tauvo nissinen.

Uittotyö oli vaarallista ja se on
vaatinut pomarkkulaistenkin
henkiä.”

Vettyneet tukit painuivat ainakin osittain pinnan alle.
– Teimme kerran serkkupojan kanssa urakan hankalaan
paikkaan uponneista tukeista. Kevätkylmässä vedessä
kiskoimme pelkät saappaat jalassa rannalle pari autokuormallista niljakkaita tukkeja, Hakanen muistelee. Tukkeja upposi
ylemmäskin reitille.
– Ihmiset keräsivät firapelihommina puita talteen joenpohjasta. Jos omistajafirma halusi ne itselleen, piti maksaa
löytöpalkkio. Jos käyttöä ei ollut, löytäjä sai pitää puut,
kertoo Liike Oy:n sahanhoitajana toiminut Tauvo Nissinen
Pomarkusta.

Rautatiesillalta jokeen
Varsinkin sota-aikaan oli kuljetuskalustosta puutetta. Käytettiin hyväksi kaikki keinot.
– Valkkiojan varteen oli kerätty paljon puuta, joka saatiin
keväällä uitettua samaista ojaa pitkin Liike Oy:n sahalle.
Koko sahan väki oli pari päivää uittohommassa mukana.
Väkeä tarvittiin paljon puun tietä avittamaan, sillä kyseessä
oli kapea väylä, Tauvo Nissinen kertoo.
Nissinen kertoo myös, että Liike Oy:n ikkuna- ja ovitehtaalle Parkanon alueelta valtion metsistä ostettuja sopivanlaatuisia mäntytukkeja saatiin laskea Pomarkunjoen ylittävällä
rautatiesillalla vaunuista jokeen, jolloin uitolla saatiin korvattua hevoskuljetukset asemalta.
Liike Oy:n tukkeja säilytettiin joessa ’suomussa’ eli mel-
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kein pystyasentoon ladottuina, jolloin vain niiden pää näkyi
pinnalla.
– 1960-luvun alkuvuosina kävi iso vahinko. Oli hyvin
sateinen kesä, ja suomusta pääsi karkuun tuhansia tukkeja,
Nissinen muistaa.

Palkkarahat pyörän sarvessa
Monen firman tukkien sekauittoja varten perustettiin voittoa
tavoittelematon uittoyhtiö.
– Isäni oli 1920-ja 1930-lukujen taitteessa yhtiön kasöörinä. Hän pyöräili uittomiesten palkkapäivänä milloin Merikarvialle, milloin muualle salkku pyörän sarvessa – täynnä
rahaa, Tauvo Nissinen kertoo.
– Uittoyhtiöllä oli ainakin yksi keskuspaikka Kynäsjärven
itäpäässä. Sinne koottiin yhtiön välineet, Väinö Vahero
tietää.
1950-luvun alkuvuosina Isojärvelle tuli myös isomoottorinen alumiinivene, jota käytettiin kymmenisen vuotta
tukkien hinauksiin. Kerran vene sai kylkeensä reiän, jonka
korjaaminen ei ollutkaan helppoa. Alumiini oli pomarkkulaisille vieras materiaali. Apu piti hakea kauempaa, veneen
rakentaneelta telakalta Uudestakaupungista.
1950-luvulla puut siirtyivät vesistä pyörien päälle, ja uittojen aika alkoi olla ohi, mutta Pomarkussakin ehti kehittyä
oikeita tukkilaistaitojen osaajia. Uittotyö oli myös vaarallista
ja se on vaatinut pomarkkulaistenkin henkiä.
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Karvianjoki on

muuttanut
kasvojaan

Jos esi-isä parinsadan vuoden takaa astelisi Karvianjoen vesistön
alueella nykypäivänä, olisi hämmästys varmasti melkoinen. Niin suuresti
vesistöä on muokattu ensin ihmiskäsin ja myöhemmin konevoimalla.

T

avoitteena on ollut maatalousmaan kuivattaminen ja uuden
peltomaan saaminen sekä tulvasuojelu. Vastakkainasetteluja
on ollut. Maatalousväen tarpeet ovat olleet toiset kuin
aikanaan runsasta vettä kaivanneiden sahanomistajien tai
viime vuosikymmeninä korkeampaa vedenpintaa kaivanneiden
kesäasukkaiden. Järjestelyt ovat vaikuttaneet myös vesistön suurimpaan järveen, Isojärveen.
Aiemmin Isojärveen virtasi Karvianjoen yläjuoksun vettä jo
Kynäsjärven pohjoispuolella erkaantunutta Leväsjoelle johtanutta
uomaa pitkin. 1870-luvulla alkaneet Kynäsjärven laskut kuihduttivat uoman, ja kaikki Karvianjoen vedet kulkevat nyt Inhottujärven
kautta jatkaen mutkikasta matkaansa mereen. Kynäsjärven vedenpintaa alennettiin laskuissa nelisen metriä, ja uutta niittyä syntyi yli
700 hehtaaria.
1930-luvulla laadittiin suunnitelmat muun muassa Merikarvianjoen, Pohjajoen, Pomarkunjoen ja Karvianjoen keskiosan perkaamiseksi. Työt toteutettiin sotien jälkeen 1940- ja 1950-luvuilla, jolloin esimerkiksi Isojärvelle tehtiin uusi juopa Kevätsalmeen. Näissä
hankkeissa jokiväyliä perattiin yhteensä lähes sata kilometriä ja
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15 järveä laskettiin, muun muassa juuri Isojärvi sekä Siikaisjärvi.
Siirtolaisille ja rintamamiehille oli saatava maata. Karvianjoen vesistöalueen peltoalasta noin kolmannes on saatu aikojen kuluessa
eri kuivatushankkeiden myötä. Merikarvialla ja Siikaisissa määrä
on jopa yli puolet.
Monen muun järven tavoin kuivatusoperaatioissa hävisi
Inhottujärvestä Noormarkunjoen kautta vetensä saanut Torajärvi.
Osa sen vesistä jatkoi aikanaan edelleen Noormarkunjoen kautta
Eteläjokeen ja mereen. Vettä purkautui myös Keskisjoen kautta
Poosjärveen ja sitä kautta Pohjajoen reittiä mereen.

Pohjoismaiden suurin työmaa
Suurin yhtenäinen vesistötyö Karvianjoen vesistön alueella oli
pääosin 1960-luvulla toteutettu Inhottu- ym. järvien vesistön järjestelyhanke, johon kuuluivat Noormarkunjoen ja Pomarkunjoen
perkaukset, Karvianjoen perkaus Kynäsjärven ja Inhottujärven
välillä sekä Karhijärvestä laskevan Lassilanjoen perkaus. Yhteensä
perattiin reilun 75 kilometrin verran jokiväylää. Järjestelyhankkeeseen kuuluivat myös muun muassa Inhottujärven, Karhijärven ja

teksti tuuli heervä kuvat Tuuli Heervä ja Erkki Löhösen
kotialbumi Lähteet Sarkkinen: Vesi-Pekat, Grahn&Sivula
(toim.): Noormarkun historiaa – Erämaasta eletyksi
paikaksi, Saari: Selvitys Inhottujärven säännöstelystä
ja tilan parantamisesta.

Kynäsjärven tulvien alentamiset säännöstelemällä.
Inhottu- ym. järvien vesistön järjestelyhanke oli omana aikanaan Pohjoismaiden suurin vesistötyö.
Siinä kaivettiin yhteensä 4,3 miljoonaa kuutiometriä maata.
Hankkeen kustannukset olivat vuoden 1996 rahassa noin 120
miljoonaa markkaa.
Työt alkoivat työllisyystöinä ja alkuvaiheessa suurtenkin väylien
maankaivuuta tehtiin osittain käsivoimin konenosturin avulla.
Hankkeessa oli vuonna 1961 mukana enimmillään 222 työntekijää. Työväkeä majoitettiin muun muassa Pomarkun Riuttansalmelle rakennettuihin tiloihin. Alueella oli myös paja ja muuta tarpeellista rakennuskantaa. Vesipiirin maa ja rakennukset Riuttansalmella
hankittiin Pomarkun kunnan tekemää maanvaihtokauppaa
hyödyntäen ensi vpk:lle, sittemmin Pomarkun kunnalle.

Kone purettiin aina kuljetusta
varten. Sen kokoaminen kesti
viikon pari.”

Terri tuli Amerikasta

Iso kauha kuopaisi
Työn koneellistuminen vähensi väen tarvetta huomattavasti. Joella
urakoi Oy Vesi-Pekka koneineen ja työntekijöineen.
– Tulin Pomarkkuun kaivinkoneporukan mukana Iijoen Pahkakoskelta vuonna 1960. Meidän työmaamme alkoi Pomarkunjoella
suurin piirtein Laurin sillan kohdalta ja jatkui Kynäsjokea Harjakosken sillalle asti, muistelee Erkki Löhönen.
Hänen mukaansa työmaalla oli ainakin kolme Vesi-Pekan kaivukonetta. Erityistä huomiota herätti laahakauhalla varustettu iso
Lima 2400, jonka yhtiö hankki tätä työmaata varten.
– Koneen telalapulla oli leveyttä 160 senttimetriä ja rungon
pituus oli 8 metriä. Puomi ulottui jopa yli 40 metrin pituuteen,
Erkki Löhönen kertoo.
Hän on itse ajanut Lima 2400:aa vuosien ajan.

Pomarkun työmaalle hankittua Lima 2400:aa kutsuttiin Terriksi,
sillä sen käyttöä tuli Amerikasta opastamaan Terry-niminen mies.
– Amerikan kaveri oli suuri mies, joka käytti nahkasaappaita.
Hän viipyi täällä pari viikkoa, niin että kone saatiin kasattua, Erkki
Löhönen muistaa.
Terri-kone tuli Amerikasta osina Pomarkun asemalle helluntaina
1961 ja viipyi seudulla tasan kaksi vuotta. Vuoden 1963 helluntaina se oli jälleen purettuna junavaunuissa ja odotti kyyditystä
Kemijärvelle.
– Kone purettiin aina kuljetusta varten. Sen kokoaminen kesti
viikon pari, Erkki Löhönen kertoo.
Iso kauha kuopaisi ja luonnonmukaiset joet muuttuivat poistetuista maamassoista syntyneiden penkereiden reunustamiksi
kivettömiksi ränneiksi. Pomarkunjoesta, Noormarkunjoesta ja Kynäsjoesta poistettujen maamassojen yhteismäärä oli noin 420 000
kuutiometriä.
Vesi-Pekka suoritti alueella myös ruoppauksia. Sitä varten
paikalle tuotiin imuruoppaaja Pekka I. Urakkaa varten pakattiin 40
junavaunullista koneenosia ja varusteita, asuntovaunuja ja muuta
tavaraa. Erikoiskuljetus Kemijärveltä Pomarkkuun kesti kaksi ja
puoli vuorokautta. Pekka I kasattiin Kynäsjärveen, jossa ruopattiin
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Tuttuja ja
TARINOITA

Meidät majoitettiin ensin vanhalle alakansakoululle.
Löysimme sitten kaverin kanssa vinttikamarin vuokralle.
Osalla miehistä oli perhe mukana. Kyllikin baarissa kävimme
syömässä. Siellä oli myös puhelin, jolla koetettiin saada
yhteys kotipuoleen.”

.

erkki löhönen

ennätysteholla, noin 500 kuutiometriä tunnissa. Pekka purettiin
ja kasattiin uudelleen Inhottujärvestä laskevaan Oravajokeen ja
työ jatkui Maajärveen, Inhottujärveen ja Riuttanjärveen. Pekka III
ruoppasi Kynäsjärven pohjoispäässä.

Pomarkun houkutukset

Inhotun vesistön järjestelyhanke
• Karvianjoen vesistön suurin yhtenäinen vesistötyö
oli pääosin 1960-luvulla toteutettu
• Inhottu- ym. järvien vesistön järjestelyhanke. Se
käsitti Noormarkunjoen ja Pomarkunjoen
perkaukset, Karvianjoen perkauksen Kynäsjärven
ja Inhottujärven välillä sekä Karhijärvestä laskevan
Lassilanjoen perkauksen, yhteensä 76 km
jokiväylää.
• Inhottu- ym. järvien vesistön järjestelyhanke oli
aikanaan pohjoismaiden suurin vesistötyö.
• Siinä kaivettiin yhteensä 4,3 milj. m3 maita.
Hankkeen kustannukset olivat nykyrahassa noin
28 miljoonaa euroa ja järjestelyhankkeen
hyötyalueen pinta-ala on noin 4 000 ha.

Oy Vesi-Pekka toi tullessaan vieraspaikkakuntalaisia työntekijöitä,
kuten sotkamolaissyntyisen Erkki Löhösen.
– Meidät majoitettiin ensin vanhalle alakansakoululle. Löysimme sitten kaverin kanssa vinttikamarin vuokralle. Osalla miehistä
oli perhe mukana. Kyllikin baarissa kävimme syömässä. Siellä oli
myös puhelin, jolla koetettiin saada yhteys kotipuoleen, Erkki
Löhönen kertoo.
Löhöselle, kuten muutamalle muullekin Vesi-Pekan miehelle, Pomarkku osoittautui erityisen merkittäväksi paikaksi. Työväentalolla
käytiin tansseissa, ja sieltä löytyi pomarkkulaistyttöjen joukosta
elämänkumppani.
– Oli liian pitkiä työmaita, puoliso Margit Löhönen naurahtaa.
1970-luvulla maataloudessa alkoi olla ylituotantoa. Ei kaivattu
uutta viljelysalaa, joten vesistöjärjestelyt ja kuivatustyöt vähenivät
jyrkästi. Maatalouden tarpeiden rinnalle nousivat myös yhä vahvemmin vesistöjen virkistyskäyttäjien toiveet. Onpa tultu niinkin
pitkälle, että tehtyjä vesistöjärjestelyjä on alettu purkaa ja vesistöjä
palauttaa kohti alkuperäistä muotoaan.
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Jpy:n ”Tuiska” liikkeellä koko kesän

Järvi tutuksi

Isojärven järvipelastusyhdistys tähtää
operatiivisen toiminnan aloittamiseen
toukokuussa 2014. Hyvä paikallistuntemus
ja veneenkäsittelytaito ovat erittäin tärkeitä
palvelu- ja pelastustehtävissä. Siksi kuluva
kesä on omistettu koulutukselle ja erityisesti
Isojärven paikallistuntemuksen kehittämiselle.
Savonlinnasta Isojärvelle siirretty ”Tuiska”
vene liikkuukin tiuhaan järvellä kesällä 2013.

Y

hdistyksen jäsenistä noin
kolmekymmentä on saanut
menneen talven aikana perehdytyskoulutuksen venetoimintaan.
Käytännön jakso kestää koko kesän. Vene
on viikon ajan kahden koulutettavan
käytössä. Koulutettavien tulee kesän aikana
suorittaa harjoitusohjelman mukaiset tehtävät järvellä. Tehtäviin kuuluu muun muassa
veneen käsittelyä erilaisissa olosuhteissa,
pimeäajoa, Isojärven merkittyjen reittien
opiskelua sekä venevalkamissa ja muissa
rantautumispaikoissa käyntejä. Myös

viitoituksen huolto ja reittien haraukseen
osallistuminen kuuluu harjoitusohjelmaan.

SMPS:n ”Tuiska” koulutuskäytössä Isojärvellä
Koulutusveneenä kesän 2013 ajan toimii
Suomen Meripelastusseuran Isojärven
jpy:n käyttöön luovuttama apuvene
”Tuiska”, joka palveli aiemmin Joensuussa
ja sittemmin Savonlinnassa. Se on
kaksipaikkainen, 70 hevosvoiman perämoottorilla varustettu, 4,7 metriä pitkä
jäykkärunkoinen ponttoonivene. Veneen

huippunopeus on noin 50 kilometriä
tunnissa.
Jäykkärunkoinen ponttonivene on
hyvin merikelpoinen. Se pystyy kokeneen
miehistön luotsaamana liikkumaan Isojärvellä kaikissa olosuhteissa. Harjoitusohjelmaan kuuluu siksi veneen käsittelyä
sen äärirajoilla.
Isojärveläisten ei ole syytä huolestua,
jos he näkevät veneen liikkuvan oudosti
mutkitellen tai pysähtyen ja taas kiihdyttäen. Nämä harjoitteet kuuluvat harjoitusohjelmaan.

Tutustu YIT Kotien
valikoimaan netissä
www.yitkoti.fi

YIT Rakennus Oy, Satakunnankatu 31, 28130 Pori
puh. 020 433 7300, www.yitkoti.fi
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eillä on
mökki Isollajärvellä
ja sillä on
käyty niin kauan kuin
muistan. Kesäisin siellä
tulee käytyä aina, kun
vain itse ehdin, talvella
ehkä kerran.
Isollajärvellä on
saunottu, uitu, grillattu,
veneilty ja vesihiihdetty. Isojärvellä parasta mielestäni on juuri
veneily.
Mikko Mäensivu, 18 v.
Noormarkku

P

erheelläni on moottorivene, jolla olemme jo viitenä kesänä
veneilleet Isojärvellä. Sitäkin ennen varmaan kävimme uimassa järvessä, Kerimannin rannassa. Käymme Isojärvellä usean
kerran kesässä.
Nyt olen kahtena kesänä kokeillut jollalla purjehtimista kaverini
kanssa. Se on kivaa, vaikka veneessä on aika pienet tilat. Isolla järvellä tuntee, kuinka pieni vene on. Varsinkin ensimmäinen kerta jollalla
purjehtiessa jäi mieleen. Se oli niin hienoa.
Myös perheen kanssa Plootuluotoon tehdyt retket ovat jääneet
mieleen. Luolassa on aika jännittävää. Viime kesänä siellä oli paljon
vettä. Retkeen kuuluu myös makkaranpaistoa ja uintia.
Jaakko Karjanlahti, 12 v.
Pomarkku
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P

erheellämme on ollut mökki Isojärven saaressa jo 17 vuotta. Olen
käynyt siellä parin viikon vanhasta. Käyn mökillä toukokuun alusta
syyskuun loppuun. Isojärvi on rauhallinen ja kalaisa vesi. Minäkin
kalastan ja veneilen siellä.
Hauskoja muistoja Isojärveltä ovat juuri kalastelu ja nokipannukaffeet ja
nuotiomakkarat asumattomalla saarella sekä jokakesäinen retki Plootuluotoon.
Järven kunnossapitoon osallistun niittämällä kaisloja.
Aki Kortesniemi, 13 v.
Pomarkku

O

len käynyt ihan vauvasta asti
omalla mökillämme Isojärven
saaressa. Mökillä uin ja saunon, soutelen, kalastan, luen
ja otan aurinkoa. Melkein voisi sanoa,
että asumme mökillä aikaisesta keväästä pitkälle syksyyn.
Parhaita asioita Isojärvessä ovat
uimakelpoinen vesi ja hienot auringonlaskut. Kivoja muistoja on jäänyt souturetkistä, kalaretkistä, lokin ja joutsenten
poikasten, sorsapoikueen ja telkkäpoikueen kasvun seuraamisesta ja serkkujen
kanssa tehdyistä veneretkistä.
Seuraan äidin kanssa levätilannetta
rannassamme ja ilmoitamme siitä eteenpäin. Emme myöskään pese mattoja järvessä. Sillä tavoin suojelemme Isojärveä.

E

n kuulu mökkeilijöihin,
vaan käyn Isojärvellä
muuten ehkä pari
kertaa vuodessa.
Olen uinut siellä ja purjehtinut kahtena kesänä jollalla
kaverini kanssa. Isojärvessä
on parasta, että se sopii niin
monenlaiseen toimintaan.
Siellä voi uida, veneillä tai
vaikka vesihiihtää. Vesihiihtoa
haluaisinkin kokeilla joskus.

Ida Kortesniemi, 10 v.
Pomarkku

Henri Kuuskoski, 12 v.
Pomarkku
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Vastaukset seuraavalla sivulla >>

ABC

1. Kuinka pitkä matka on Jokisuulta
Kurikanniskan padolle venereittiä
pitkin?
A) 12 km
B) 16 km
C) 19 km
2. Mikä seuraavista on saari Isojärvessä?
A) Pitkäkuusenluoto
B) Pitkäkoivuluoto
C) Pitkämäntyluoto

KYLLÄ – EI
1. Isojärvellä on kolme laskujokea.
2. Karvianjoen perkaus päättyi 1970-luvulla.

3. Kuinka korkealla Isojärven pinta on
(keskimäärin) meren pinnasta?
A) 32,23 m
B) 34,65 m
C) 39,17 m

3. Holma suntissa on 20 km:n nopeusrajoitus.

4. Kuinka paljon Isojärvellä on karttaan
merkittyä veneväylää?
A) 31 km
B) 55 km
C) 68 km

6. Mykkäluoto ja Viitamykkäluoto ovat samaa saarta.

5. Mikä seuraavista saarista on
”kasvanut kiinni” mantereeseen
veden laskemisen vuoksi?
A) Iso Karjaluoto
B) Haistaja
C) Iso Riihisaari

9. Osa Isojärveä on Merikarvian kunnan aluetta.

6. Mikä seuraavista paikoista ei ole
tunnettu entisaikojen nuorten
kokoontumispaikkana?
A) Ronttoo
B) Pirttikallio
C) Plootuluodot

4. Isojärvi-Seuraan voi liittyä netissä.
5. Pori Energia hoitaa järven talouksien sähkönsiirron.

7. Isojärvellä on yksi Huhtaluoto.
8. Isojärven kierros maitse polkupyörällä on n. 55 km.

10. Isojärvellä on virallinen ruotsinkielinen nimi.

VAPAAT VASTAUKSET
1. Luettele saaria, joiden nimessä on osana naisen nimi
2. Luettele saaria, joiden nimessä on osana miehen nimi
3. Mikä on järven suurin mitattu syvyys?

7. ”Holman sunti” erottaa mantereesta?
A) Reserviluodon
B) Kiilholman		
C) Huhtaluodon

4. Missä järjestetään Isojärvi-Seuran regatta 2013?
5. Mikä on Isojärven uusin kesätapahtuma?

8. Mikä seuraavista saarista sijaitsee
Siikaisten puolella?
A) Rajaklipu
B) Latoluoto		
C) Hevosenkenkäkari
9. Mikä on seuraavista eteläisin?
A) Kuivaskannaniemi		
B) Kurikanniska
C) Kaivannonlahti
10. Hirvisaari sijaitsee
A) Vähä-Selällä
B) Haudanselällä		
C) Eekvistinselällä

6. Minne suunnitellaan uutta kalatietä?
7. Minkä tai mitkä luvat tarvitset onkimiseen Isojärvellä?
8. Miten kalastusta valvotaan Isojärvellä?
9. Mistä Kuolemanniemen kerrotaan saaneen nimensä?
10. Mistä voit vuokrata haran?
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Karjannantie 35 28100 Pori 026317400 www.venepori.fi

Vastaukset

Rakennusliike Ville Jalaja T:mi
Rakennustyöt
Uudisrakentaminen
Korjaukset
Terassit ja laiturit

Mahdollisuus
kotitalousvähennykseen,
myös loma-asunnon
remontissa.

1. Liisaluoto, Pikku-Liisanluoto, Vähä-Kaija, Kaija, Marjaluoto
2. Antinluoto
3. noin 9,9 metriä
4. Kahvi-Riihellä
5. Avovesiuinti heinäkuussa
6. Kurikanniskan padolle
7. Onkimiseen ei tarvita lupia.
8. Kalastuksenvalvojat hoitavat valvonnan.
9. Perimätieto kertoo kirkkoveneen kaatuneen niemen
edustalla 1800-luvulla ja ihmisiä hukkuneen.
10. Isojärvi-Seuralta. Ota yhteys hallituksen jäseniin.

Pyrytie 6, 28220 Pori
040 591 8355 ville.jalaja@gmail.com

VAPAAT VASTAUKSET
POMARKUN APTEEEKKI
Aukioloajat:
ma klo 9-18
ti- pe klo 9-17

Vanhatie 17, 29630 Pomarkku
Puh. (02) 5411001
www.pomarkunapteekki.fi

Tervetuloa!
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Lounas arkisin klo 10.30-14.00
Juhlapalvelu Hakalinna
Vanhatie 25
29630 POMARKKU
puh.025411102
A-ryhmän sähköurakoitsija

Laurilantie 4
29810 Siikainen
Email
mksahko@gmail.com

SÄHKÖASENNUS
Mäntylä & Koskinen Gsm
Sähköasennukset ja -suunnitelmat

Gsm

0400 590 675
0400 724 901

ABC

arkisin 7-21
La 7-18
su 12-18

1. C) 19 km
2. A) Pitkäkuusenluoto
3. B) 34,65 m
4. B) 55 km
5. A) Iso Karjaluoto
6. C) Plootuluodot
7. B) Kiilholman
8. A) Rajaklipu
9. C) Kaivannonlahti
10. C) Eekvistinselällä

,
ava tai pipi
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Pomarkun ap
Muistathan
monipuoliset
palvelumme

KYLLÄ – EI

Vesterinkuja 6, 29630 POMARKKU
Puh. 044 5411 646, 0500 723 912

1. Ei, vaan kaksi: Merikarvianjoki ja Salmusoja
2. Ei, vaan 1960-luvulla
3. Ei, vaan 10 km tunnissa
4. Kyllä
5. Ei, vaan Lankosken Sähkö Oy ja Vatajakosken Sähkö Oy
6. Kyllä
7. Ei, vaan ainakin kaksi
8. Kyllä
9. Ei
10. Ei

aUTo- Ja konekoRJaamo
Juha koivunen

Suomen
SähkökaluSte
edullisia valaisimia ja sähkötarvikkeita
myymälä avoinna ma-pe 12-19 la 9-15

Vanhatie 54 29630 Pomarkku
044 538 3182 uft@dnainternet.fi
www.sähkökaluste.fi
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kuvat pentti ojala
ja pentti nurmi

Meiltä saat kaikki rakentamisen
ja remontoinnin palvelut.
Soita ja kysy!

SA

Asennus ja
Saneeraus Ay

TAKSI

KUORMA-AUTO

-vaihtolavat
-hiekka, sepeli, sora

Erkki Luoma w29880 Leväsjoki w0400 883 544
MEILTÄ AMMATTITAITOISESTI ASENNETTUNA:

• Laadukkaat ilmalämpöpumput takuuasennettuna (mm. Mitsubishi, Fujitsu) Yrityksellämme
on TUKESin
• Kaikki peltialan työt (huuvat, saumapeltikatot, kattotikkaat ja vesikourut)
lupa kylmäalan
asennustöihin
sekä
• Kaikki IV-alan työt suunnittelusta asennuksiin
A-sähköasennustöihin.

SUOMEN PUHDASILMA OY – SIIKAINEN

Lisätietoa www.suomenpuhdasilma.fi tai 040 355 9557/Saarinen

0400-724 686 tai 0400-762 458
sa.asennusjasaneeraus@pp.inet.fi

KELTTON KONEPAJA
Monialaista yritystoimintaa
jo vuodesta 1967

Metsä- ja konepalvelu
Sileäkangas
Metsäpalvelu:

•Polttopuut toimitettuna
•Polttopuu-urakointi
•Energiapuu -kohteet
•Puutavaran kuljetukset
Ville Sileäkangas
040829 9332

Maanrakennus:

•Kaivinkoneurakointi
•Maansiirtotyöt
•Jätevesijärjestelmät
•Auraukset
Pertti Sileäkangas
0400 590 198

Pomarkun Autohuolto Oy
Tankkaus
Pesu
Huolto
kaasu

i
eillä ta
syö m ukaan!
am
nappa

SÄHKÖASENNUS
RISTO LOUNASVAARA
040 767 6206

Maahantuojan ja Tukesin
hyväksymä lämpöpumppuasentaja

02-5411037
Vanhatie 1
29630 Pomarkku

www.sahkolounasvaara.fi

Pk-LaskenTa kY
Teljänkatu 8 D 1
28130 PoRi
puh (02)6418 500
fax (02)6418 509

LÄMPÖPUMPUT
ASENNETTUNA

kirjanpitopalvelut
maksuliikennepalvelut
Palkkahallintopalvelut
konsultointipalvelut
www.pk-laskenta.fi

Kalastusluvat
Isojärvelle ja
Kynäsjoelle
Pomarkun Kukka ja Hautauspalvelu
Pomarkun Shell (myös sunnuntaisin)

Nukkaamaton, imukykyinen ja märkäluja soft-paperi
puh. 044 713 6100

www.rullatex.fi

Kysy lisätietoja kalastusasioista
Reijo Viljaselta
0400-925129

- Maanrakennustyöt
- Louhinnat
- Rantojen suunnittelut
- Kaivuuluvat
- Teiden ja pihojen sorastus
maa.rak@luukku.com
Pertti Viitanen
0500228201

HALLITUS

Isojärvi-Seura ry

Yhteistyötä

Isojärven hyväksi

HALLITUS

Isojärvi-Seura
puheenjohtaja
Hannu Hakamäki
puh. 0400 598 880

varapuheenjohtaja
Pentti Forstén
puh. 044 074 0046

Suomen vanhimpia, ellei vanhin järviseura. Seuran
jäsenmäärä on tällä hetkellä 400 taloutta.
Yhdistyksen tarkoituksena on Isojärven ja sen
ympäristössä sijaitsevien muiden järvien ja

HALLITUS

Isojärvi-Seura perustettiin vuonna 1969 ja on

sihteeri
Pentti Nurmi
puh. 0400 724532

jäsenkirjuri
Pekka Koski
puh. 040 532 9327

jäsen
Markku Hannimäki
puh. 050 461 8851

jäsen
Keijo Heinilä
puh. 050 360 5209

jäsen
Lauri Laine
puh. 050 557 8525

jäsen
Janne Metsämaa
puh. 040 578 0414

jäsen
Ilpo Nummelin
puh. 044 554 9813

jäsen
Ville Sileäkangas
puh. 040 829 9332

jäsen
Jaakko Soljanto
puh. 040 557 7369

jäsen
Juha Tommiska
puh. 040 727 5001

Turvallisempaa veneilyä
Isojärvi-Seura on yli kaksikymmentä vuotta panostanut Isojärven
veneilyturvallisuuden parantamiseen. Seura on vuosittain kohdistanut varoja ja talkootyövoimaa
järven reitistön ylläpitoon yhteistyössä muun muassa Pomarkun
VPK:n kanssa. Seura julkaisee
myös Isojärven venereittikarttaa.

Kalastusasioiden
edistämistä
Kalakantojen säilyttäminen ja nii-

Tapahtumia
Seura järjestää vuosittain Juhannus-Regatan juhannuspäivänä
ja pikkujoulujuhlat marraskuussa.
Turvallinen Isojärvi -tapahtuma
vesillä liikkumiseen liittyvistä turvaasioista järjestetään kahden
vuoden välein kesäkuussa.

Virkistyskäyttö
Järven virkistyskäytön merkitys
kasvaa jatkuvasti. Isojärvi-Seura
ry:n kanta on, että järven virkistyskäytön kannalta järven veden
korkeuden tulisi olla nykyistä
korkeampi. Tällöin järven kokonais- ja ekologinen tila parantuisivat, järvi tulisi ympäristöltään
kauniimmaksi ja kalastuksen
kannalta parempaan tilaan sekä
turvallisemmaksi veneillä.

www.isojarviseura.fi
55

HALLITUS

Seuran aloitteesta käynnistettiin
vuonna 1997 laajamittainen koko
Karvianjoen vesistön aluetta
käsittävä kehittämis- ja kunnostusprojekti. Projektin jatkoksi
käynnistettiin koko Satakuntaa
koskeva Satavesi-ohjelma, jonka
tuloksena on alkanut Karvianjoen
vesistön kunnostusohjelma vuosille 2007–2015 Varsinais-Suomen
ELY-keskuksen vetämänä. IsojärviSeura osallistuu ohjelmaan
aktiivisesti.

den kehittäminen järvessä, kalastuksen sääntelyyn ja lupa-asioihin
liittyvät asiat sekä kalataloudelliset kunnostukset ovat tärkeitä
Isojärvi-Seuralle. Näissä asioissa
tehdään yhteistyötä Isojärven
kalastusalueen, osakaskuntien
sekä ELY-keskuksen kanssa.

HALLITUS

Toimijana ELY-keskuksen
kanssa

HALLITUS

ympäristön asukkaiden viihtyvyyden parantaminen.

HALLITUS

järvimaiseman kauneuden lisääminen sekä järven

HALLITUS

vesistöjen ja rantojen kaikenlainen suojelu,

Perinteinen

Isojärvi-Seuran

Regatta
Juhannuspäivänä 22.6.2013 klo 14
Lomakallion Kahvi-Riihellä.
Tanssia karaokelaulajien myötä
Parhaat laulajat palkitaan
Arvontaa, makkaraa, lettuja, virvokkeita jne.
Regatta I lähtee Kurikanniskalta klo 13.00.
Regatta II lähtee Vettenrannan laiturilta klo 13.15.
Regatta III lähtee Pomarkun jokisuulta klo 13.15.
Regatat matkaavat suoraan Lomakallion Kahvi-Riihelle.

lauantaina 13.7.2013 klo 11.00
Uudenkylän kyläyhdistyksen
Salmusranta
Isojärventie 153, Pomarkku

Uintimatkat :
special n. 400 m
1 mökki
(ei märkäpukua, sarja harrastajille)
10 €
ritari 1,2 km
2 salmusluodon
(märkäpuvulla ja ilman)
20 €
salmusluodon kuningas 2,3 km
3 (märkäpuvulla
ja ilman)
20 €

ilmoittauminen 01.07.2013 mennessä osoitteeseen:
tupu.lepisto@hotmail.com / Tuula Lepistö
Tiedustelut: Jarmo Salo, puh. 050 327 8765, jarmo.salo@yahoo.fi

Kisan
pääjärjestäjä:

Yhteistyössä
mukana:

Melamajavat
ISOJÄRVEN JÄRVIPELASTUSYHDISTYS RY

Uudenkylän
kyläyhdistys

