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ISOJÄRVESTÄ TEKEE harvinaisen bifurkaatio eli järvellä 
on kaksi laskujokea. Enin osa vesistä virtaa Meri-
karvianjokea pitkin Selkämereen ja pienempi osa 
Salmusojan kautta Poosjärveen, joka edelleen laskee 
Pohjajokea pitkin Selkämereen. Pääosan vedestään 
Isojärvi saa Inhottujärvestä laskevasta Pomarkunjoes-
ta. Isojärven pohjoisosaan laskevat Otamonjoki ja 
Leväsjoki.

Bifurkaatiojärvi

ISOJÄRVI JAKAUTUU useisiin selkiin, joiden rajat eivät 
kuitenkaan ole selvät. Järven itäinen osa, 6,9 kilo-
metriä 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 saar-
ten ympärillä oleva Kaijanselkä on järven keskeisin 
selkä yhdessä saarten luoteispuolella olevan Ront-
toonselän kanssa.
Pituudeltaan 2,3 kilometrin ja leveydeltään 1,5 kilo-
metrin Myllyselkä on selkeä alue Kiilholman mante-
reen ja saarten keskellä ulottuen lännessä Mykkäluo-
don ja Vehkasaaren tasalle. 

Eekvistinseläksi kutsutaan järven eteläisintä osaa 
Äijäniemestä aina Vehkasaaren tasalle. Kapean se-
län pituus on noin neljä kilometriä. Isojärven pohjois-
osassa 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.

Järven selät

KUVA PENTTI OJALA

ISOJÄRVEN PINNAN korkeus merenpinnasta on 34,8 
metriä. Järven syvin kohta on 9,9 metriä ja keskisy-
vyys 3,0 metriä.

ISOJÄRVI KUULUU Karvianjoen vesistöön. Turku-Sei-
näjoki-Oulu -linjan länsipuolella Isojärvi on Säkylän 
Pyhäjärven jälkeen toiseksi suurin järvi.

ISOJÄRVI ON pisimmillään venereittiä myöten 
mitattuna Pomarkunjoen suulta Kurikanniskan pa-
dolle 19 kilometriä. Leveimmillään järvi on Kaijan-
selällä, 4,6 kilometriä. 



Isojärvi
INFO

4

Meidän
Isojärvemme



5

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 rakenne-
tun jo 1930-luvulla.

Järvimelojan paratiisi  
– tai ainakin melkein

MELOJAN KANNALTA mielenkiintoisia ja 
myös haastavia kohteita löytyy Isojär-
veltä kymmeniä. Varsinaisia melonta-
laitureita järvellä ei ole. Isojärvi muistut-
taa 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, Ota-
moilta ja Loma-Kalliolta löytyy kuitenkin 
hyviä telttapaikkoja. Melojan kannat-
taakin varata ruoka ja vesi koko matkaa 
varten.

KUVA PENTTI OJALA

Kuha on Isojärven 
ylpeys
ISOJÄRVEN KALAKANTA on vuosien 
varrella vaihdellut suuresti. Yläjuoksun 
perkausten jälkeen melkein kadonnut 
kuhakanta on istutusten ansiosta elpy-
nyt. Hauki ja ahven ovat myös järven 
normaaleja saaliskaloja. Muikkukanta 
vaihtelee vuosittain.

Vihreää ja punaista,  
keltaista ja mustaa

ISOJÄRVELLÄ ON käytössä kahden eri 
järjestelmän merimerkkejä. Musta-keltai-
set kardinaaliviitat osoittavat miltä puo-
lelta matalikko tai karikko pitää kiertää. 
Näitä merkkejä on yksi kullekin pääil-
mansuunnalle. 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 veneiltäes-
sä (vastavirtaan tai satamaan) vihreät 
jäävät oikealle ja punaiset vasemmalle.

Reitistö pyritään huoltamaan kuntoon 
kesäkuun aikana. Huoltotyöstä vastaa 
Isojärvi-Seura, Pomarkun VPK ja Isojär-
ven järvipelastusyhdistys sekä muutama 
yksityinen järven ranta-asukas.

Huoltajat toivovat, että veneilijät il-
moittaisivat kaikista viitoitusta koskevista 
ongelmista tai poikkeamista numeroon 
0400 724 532.



Vanhatie 34 C
29630 Pomarkku
0400 706 870 
050 384 8669

Saarinen ja Pojat Putkiasennukset 
Tarvikkeet
Maa/Aurinkolämpö

Lounas arkisin klo 10.30-14.00

Juhlapalvelu Hakalinna
Vanhatie 25

29630 POMARKKU 
puh.025411102 

juhlapalveluhakalinna@dnainternet.net
www.hakalinna.net

Toteutamme toiveidesi juhlat Pomarkussa 
ja Porin seudulla.

Helpota mökki-illanistujaisten järjestämistä. 
Tilaa meiltä salaatit, voileipäkakut, täyteka-
kut ja muut tarjoilut. 

Pomarkun Kukka ja Hautauspalvelu
02-5411 431

Avoinna arkisin 9-17 ja la 9-13

Pomarkun Shell (myös sunnuntaisin)
02-5411 167

Avoinna arkisin 5-18,la 8-16 ja su 10-16

KALASTUSLUVAT 
ISOJÄRVELLE JA 

KYNÄSJOELLE

Kysy lisätietoja 
kalastusasioista 
Reijo Viljaselta 
0400-925129

Myymälä

•Posti

•Valaisim
ia

•Lahjatavara
a

Pomarkun Asennustyö

Keisarinkuja 2 Pomarkku
(02) 5411566 pom-as-tyo@pp.inet.fi

Sähköasennukset
Antenniasennukset
Sähkösuunnittelu

Wanha Navetta

P. 040 0202044
Pomarkku

Kallen Kiinteistöhuolto
▪ Kiinteistönhuoltotyöt
▪ Nostokonepalvelut
▪ Kaivuutyöt

- 19 ympärivuotisessa käytössä olevaa yksilöllistä mökkiä
- Lounas ja A`la carte Pihvipaikka, ravintolapaikkoja 180, TAPAHTUMAKESKUS
- SUP lautailu, BEACH WOLLEY, SAMBA karnevaalit ym.ym.
- Caravan, Savukämppä,Kota ja Laavut ( Luontopolkujen varressa )

Ja paljon muuta. Käy tutustumassa Eteläpään verkkosivuihin!

ETELÄPÄÄN MATKAILUKESKUS SIJAITSEE 
KAUNIILLA SIIKAISJÄRVEN RANNALLA
Eteläpääntie 2, 29810 Siikainen 
Tiedustelut 040 513 9877, 044 541 1045, hannu@dreamsail.fi

www.etelapaa.fi Facebook / Eteläpään matkailukeskus

KALA-VELHO

www.kala-velho.net

Satamatie 16 
29900 Merikarvia
0440 938 866
kalavelho@gmail.com

Löydät meidät myös Facebookista

Rakennustyöt
Uudisrakentaminen
Korjaukset
Terassit ja laiturit

Rakennusliike Ville Jalaja T:mi

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

Mahdollisuus 
kotitalousvähennykseen 

myös loma-asunnon 
remontissa.

SÄHKÖASENNUS
Mäntylä & Koskinen

A-ryhmän sähköurakoitsija

Sähköasennukset ja -suunnitelmat

Laurilantie 4
29810 Siikainen
Email mksahko@gmail.com           

Gsm  0400 590 675 
Gsm 0400 724 901
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- Maanrakennustyöt
- Louhinnat
- Rantojen suunnittelut
- Kaivuuluvat
- Teiden ja pihojen sorastus

maa.rak@luukku.com
Pertti Viitanen
0500228201

Tehtaantie 1,Pomarkku

www.pomar.fi

Veneiden talvisäilytys, 
lämmin varastotila 

02 6343100
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I
SOJÄRVEN MAANOMISTAJAT ja 
mökkiläiset ovat järven peruskäyt-
täjiä. On heidän etunsa, jos järven 
hyöty- ja vapaa-ajankäytölle on 

olemassa yhteiset pelisäännöt. Järvellä 
eri tavoin retkeilemässä, veneilemässä 
tai kalastamassa pistäytyvät vieraat 
pitää myös saada tietoiseksi kaikkia 
koskevista pelisäännöistä. Ensin pitää 
käyttäytymissäännöt kuitenkin sopia ja 
sitten julkistaa kaikelle kansalle.
 
JÄRVELLÄ ON useita erilaisia käyttäjä-
ryhmiä kuten maanomistajat, maan-
viljelijät, karjankasvattajat, mökkiläiset, 
mökin vuokraajat, soutu-, moottori- ja 
purjeveneilijät, lautailijat ja vesihiihtäjät, 
melojat, uimarit, retkeilijät, kalastajat, 
luontobongarit, karavaanarit, pyöräi-
lijät… 

Järvi kehittyy vain

ERI RYHMIEN intohimojen yhteen sovit-
taminen ei ole aina helppoa, mutta se 
on mahdollista, jos tahtoa löytyy. Tässä 
Isojärvi-Seura voi olla organisaattorina 
yhdessä Pomarkun ja Siikaisten kuntien 
kanssa.

ERI TAHOJEN intressit ja intohimot selviä-
vät parhaiten laajalla kyselyllä, jossa 
selvitetään eri käyttäjäryhmien mie-
lipiteitä ja toiveita Isojärven suhteen. 
Kysely on helppo järjestää jo tulevana 
syksynä esimerkiksi kaikille avoimena 
nettikyselynä.

Isojärvi, 
lähitulevaisuuden 
ideaalijärvi?
MONIPUOLINEN LUONTO on kaiken 
lähtökohta. Tietysti järven veden laatu 
on erinomainen. Vedenpinnan korkeus 
tyydyttää kaikkia osapuolia. Mökkiran-
nat ja rakennukset ovat hyvin hoidettu-
ja ja viihtyisiä.

YLEISIÄ UIMARANTOJA on riittävästi ja 
ne ovat turvallisia myös lapsille. 

VIERAILLE ON riittävä määrä opastaulu-
ja yleisillä veneenlaskupaikoilla ja uima-
rannoilla. Järvellä tilapäisesti vieraile-
ville melojille ja veneilijöille on saarissa 
sijaitsevia retkipaikkoja laavuineen.
Hyvin merkitty veneilyreitistö ajantasai-
sine karttoineen varmistaa turvallisen 
vesiliikenteen järvellä. Onnettomuusta-
pauksissa apua on saatavissa viivytyk-
settä. 

KAIKILLE KÄYTTÄJÄRYHMILLE tiedo-
tetaan säännöllisesti järven asioista. 
Päättäjät kuuntelevat herkällä korvalla 
järven käyttäjien toiveita.

TIETYSTI IDEAALIJÄRVEN mökkiläiset ja 
järvellä vierailijat ovat valistuneita ja 
ottavat huomioon muut järven käyttä-
jät ja ympäristöasiat.

Pekka Koivunen
päätoimittaja

yhteistyöllä



KAUPPIAS HOITAA HOMMAN!

EVÄÄT ONNISTUNEESEEN 

KESÄÄN POMERANSSISTA! 

TERVETULOA! 
AUKIOLOAJAT KESÄLLÄ 

MA-PE 8-21
LA 8-18 

SU 12-21

EP
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g  As iakast y yt y väisy ystutki m

us        Vakuutusyhtiövertailussa1
että, jatkossakin saat henkilökohtaista ja mutkatonta palvelua vailla turhia  
kommervenkkejä. Samaan pakettiin saat erinomaisia etuja ja kattavan  
valikoiman vakuutuksia sinulle ja perheellesi. Tervetuloa Turvaan uudet  
ja vanhat asiakkaat.

Lupaamme kautta kiven ja kannon...

Hoidetaan vakuutuksesi kuntoon, ota yhteyttä: 
Yhteyspäällikkö, Pekka Mäkelä, 050 366 2043 
pekka.makela@turva.fi 
Porin palvelutoimisto Eteläpuisto 9 

01019 5110         www.turva.fi
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

190x90_IsojarviLehti_Makela_EPSI_032015.indd   1 19.3.2015   12:11:10

Markku 
Hannimäki

050 461 8851

Satu 
Rauhala

050 513 2145

Juha Blom
0400 611 688

Kati Aro
044 574 2496

Promenadikeskus  |  Yrjönkatu 17, Pori 
etunimi.sukunimi@spkoti.fi
www.spkoti.fi

Mekin 
mökkeillään 
Isojärvellä!

Harkitsetko myyntiä vai 
haluaisitko maksuttoman 
hinta-arvion vapaa-ajan 

asunnostasi?

Soita 
050 461 8851
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

V
ESIEN TILAN parantami-
nen vaatii tekoja, rahaa ja 
pitkäjänteisyyttä – ja hyvää 
suunnittelua. Vesienhoidon 

keskeisenä tavoitteena on estää 
jokien, järvien ja rannikkovesien sekä 
pohjavesien tilan heikkeneminen 
sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään 
hyvään tilaan. 

NYT LAADITAAN vesienhoitosuunnitel-
mia vuosille 2016–2021. Vesien hyvän 
tilan saavuttamiseksi ELY-keskukset 
ovat valmistelleet yhteistyötaho-
jen kanssa ehdotukset Suomen eri 
alueiden vesienhoitosuunnitelmiksi. 
Karvianjoen alue kuuluu Kokemä-
enjoen-Saaristomeren-Selkämeren 
vesienhoitoalueeseen. 

RAVINNEKUORMITUKSEN ALENTAMINEN 
on Suomen vesiensuojelun tärkein 
tavoite ja suurin haaste.  Eri päästöläh-
teistä vesiin joutuvia fosforin ja typen 
kokonaiskuormituksia pitäisi alentaa 
nykyisestä lähes kolmannes, jotta ve-
sien hyvä tila voidaan saavuttaa. 

VUOSIKOKOUKSESSAMME MAALISKUUS-
SA Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 
ylitarkastaja Sanna Kipinä-Salokannel 
kertoi meille vesienhoitosuunnitelmas-
ta koskien Karvianjoen vesistöä ja 
siellä erityisesti Isojärveä. 

VESIENHOIDON KESKEISIÄ kysymyksiä 
Karvianjoen vesistössä hänen mu-
kaansa ovat ravinnekuormituksen eli 
kokonaisfosfori- ja kokonaistyppikuor-
mituksen vähentämistarve n. 10–30 % 
nykyisestä kuormituksesta, vesieliöstön 

vapaa liikkuminen ja lisääntymismah-
dollisuudet, säännöstelykäytännön 
kehittäminen, happamien sulfaattimai-
den aiheuttamien ongelmien vähen-
täminen sekä vesistökunnostukset.

ISOJÄRVEN SUURIMPANA kuormittajana 
on ravinnekuormitus, joka tulee jär-
veen erityisesti Pomarkunjoen kautta. 
Järvi kuuluu mataliin runsashumuksisiin 
järviin ja se on ekologiselta tilaltaan 
tyydyttävä. Järven tila heikkeni viime 
luokituksessa hyvästä tyydyttävään, 
mikä johtuu seurannasta saduista lisä-
tiedoista mm. kasviplanktonia koskien.

TÄRKEITÄ OVAT toimenpiteet, joita 
vesienhoitosuunnitelmassa on esitetty. 
Säännöstelykäytännön kehittäminen 
on yksi listatuista toimenpiteistä, jolla 
voidaan vaikuttaa ekologiseen tilaan. 
Käynnissä olevaa Karvianjoen alaosan 
säännöstelyn kehittämishanketta on 
tärkeä viedä eteenpäin tästäkin syys-
tä. Mukana hankkeessa ovat Pomar-
kun, Siikaisten ja Merikarvian kunnat, 
Porin kaupunki ja Varsinais-Suomen 
ELY-keskus. Hankkeen ensimmäisen 
vaiheen eli uuden säännöstelylupaha-
kemuksen suunnittelun aloittaminen 
menee kuntien päätettäväksi kevään 
2015 aikana.

HANKKEEN TOTEUTUESSA se tarkoittaa 
pähkinänkuoressa sanottuna, että Me-
rikarvianjoen virtausmäärät tasoittu-
vat, kun Isojärven talvi- ja kesäveden 
korkeuksia nostetaan ja kevättulvan 
jälkeen järven pintaa lasketaan nykyis-
tä hitaammin. 

TOIVOMME KUNNILTA positiivisia pää-
töksiä asian eteenpäin viemiseksi.
Isojärvi-Seura tulee osallistumaan 
tilaisuuksiin, joissa toimenpiteitä käsitel-
lään ja suunnitellaan. Pyrimme aikaan-
saamaan konkreettisia toimenpiteitä. 
Haluamme nähdä Isojärven ekologi-
sen tilan muuttuvan mahdollisimman 
nopeasti hyväksi. 

Hannu Hakamäki
Puheenjohtaja, Isojärvi-Seura ry

Vaikuta vesiin!



PISAROITA

ISOJÄRVEN AVOVESIUINNIT uitiin 
11.7.2014. Kokoontumis- ja lähtöpaik-
kana oli jälleen Uudenkylän kyläyhdis-
tyksen Salmusranta. Uintimatkoja oli 
kolme: mökkiläisille 400 metriä, Salmuk-
sen ritarit kiersivät Salmusluodon (1,2 
km) ja Salmuksen kuninkaat kiersivät 
luodon kahdesti (2,2 km). Osallistujia oli 
yhteensä 38. 

Isojärvi-Seura merkitsi radat ja 
osallistui järjestelyihin sekä vesiliikenne-
valvontaan yhdessä Pomarkun VPK:n 
ja Isojärven järvipelastusyhdistyksen 
kanssa. Uudenkylän kyläyhdistys 
lämmitti saunan uimareille. Pomarkun 
kunta tarjosi kahvit ja sämpylät sekä 
grillimakkarat uimareille, toimitsijoille ja 
talkooporukalle. Kyläyhdistys huo-
lehti lahjoitusten tarjoilusta. Uinneista 
kiinnostuneita katsojia oli mukavasti 
seuraamassa tapahtumaa.  

Kuluvan vuoden avovesiuinnit ui-
daan 11.7.2015 kello 11 alkaen.

Avovesi-
uinnissa
mukava 
meininki

12

PERTTI BERGIN KOKO 
VIISIHENKINEN 
PERHE OSALLISTUI  
VIIME VUONNA 
AVOVESIUINTIIN 
MÖKKISARJASSA.
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LEVÄSJOKISEN JORMA LUODON ka-
lastusmatkat Vuohisalmen suulta kul-
kivat aikoinaan suoraa reittiä järvelle. 
Reittiä tutkittiin muutama vuosi sitten 
tarkemmin Luodon johdolla ja tuolloin 
todettiin, että on mahdollista tehdä 
Luodon käyttämästä reitistä uusi, 
aiempaa merkittyä väylää suorempi 
linja vanhan tilalle. 

Kesällä 2014 Isojärvi-Seuran 
toimesta oikaistiinkin reitti välillä 
Vuohisalmi – Kuivaskankaanniemi. 
Reitti harattiin vedenpinnan ollessa 
normaalissa kesävesikorkeudessa ja 
harapiikit metrin syvyydessä. Todet-
tiin, että useita kiviä joudutaan pois-
tamaan ja muutamasta kohdasta 
mahdollisesti jopa kaivamaan. 

Seuran hallitus teki päätöksen 
aloittaa oikaisutyö, kun ponttoo-
nikaivuri oli tulossa järvelle. Aluksi 
kiviä poistettiinkin kaivurilla. Muutamia 
isompia kiviä poistettiin myös ampu-
malla. Kesäveden laskiessa 20 cm alle 
normaalin, reitti harattiin uudelleen. 
Harauksessa löytyi vielä kiviä, joita pois-
tettiin kaivurilla ja ampumalla. Reitti 

Kurikanniskan reitillä  
mittava oikaisutyö

harattiin viime keväänä useita kertoja 
normaalikesävesikorkeudella harasy-
vyyden ollessa 1,10 cm. Se merkittiin 
väyläporteilla ja avattiin juhannuk-
seksi. Reitti on edelleen kapea, mutta 

lähes suora 
Vuohisalmen ja Kuivaskankaannie-
men välillä. Veneilyreitin kapeus vaatii 
huolellista ajoa ja pysymistä tarkasti 
merkityllä reitillä.
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PISAROITA

KARVIANJOEN KUNNOSTUSOHJEL-
MASSA vuosille 2007–2015 oli todettu 
Isojärven alaosan kehittämishankkeen 
valmistelussa Alinenjärven nopea 
umpeenkasvu johtuen järvenlaskuista 
ja liettymisestä. Karvianjoen vesistön 
kehittämishankkeen asukaslähtöiseksi 
demonstraatiokohteeksi nimitetyllä 
Alinenjärvellä käynnistettiin kunnos-
tushanke, jossa järvenosan virtauksia, 
kalaston ja linnuston olosuhteita sekä 
virkistyskäyttömahdollisuuksia paranne-
taan talkootyön ja EU-hankerahoituk-
sen tuella.  

Toimenpiteinä olivat esimerkiksi 
niitot ja ruoppaukset, kalastonhoito, 
ekologiaa parantavat toimet sekä 
virkistyskäyttöä edistävät toimet. Lisäksi 
suunnitelmissa on kalatien rakentami-
nen ELY-keskuksen myötävaikutuksella 
Kurikanniskalle.

Kunnostusohjelma käynnistyi varsi-
naisesti vuonna 2008, jolloin käynnis-
tettiin hankesuunnittelu ja laadittiin 
Lounais-Suomen ELY-keskukselle rahoi-
tushakemus. Vuonna 2009 aloitettu 
Alinenjärven kunnostus- ja hoitohanke 
saatiin loppuun suunnitellusti yhdessä 
ELY-keskuksen ja muiden yhteistyötaho-
jen kanssa vuoden 2012 elokuun lop-
puun mennessä. Vuosina 2013 ja 2014 
on jatkettu ns. ylläpitoniittoa ja kokeiltu 

myös lumpeen poistoa juurineen.  Toi-
menpiteiden tuloksena järven virtaus, 
näkyvyys ja veden happipitoisuus ovat 
kohentuneet. Viihtyvyys ja virkistyskäyt-
tömahdollisuudet ovat parantuneet.

Ilman toimenpiteitä järven tila 
olisi huonontunut jatkuvasti ja kun-
nostukseen tarvittava työmäärä olisi 
kasvanut vuosi vuodelta suuremmaksi 
kaislikoiden alan lisääntymisen myötä. 
Ranta-alueiden asukkaiden tietämys 

Leväsjoen Alinenjärviseura 

Leväsjoen Alinenjärviseura ry:n alueella on noin sata kesämökkiä ja myös Otamon 

kyläyhdistyksen hoidossa oleva uimaranta. Yhdistys on kymmenen toimintavuotensa aikana 

panostanut voimakkaasti Isojärven pohjoisosan kunnostamiseen.

omatoimisesta vesienhoidosta on myös 
parantunut. Asukkaat ovat lisäksi niittä-
neet omia rantojaan omatoimisesti.   

Yli 6000 talkootuntia
Kokonaiskustannusavio oli 119 300,00 
e, josta lähes puolet eli 58 742,49 e tuli 
EAKR:lta ja valtiolta. Omarahoituksesta 
puolet tehtiin talkootyönä ja loppu tuli 
kerätä rahana. Lisäksi järjestettiin yhdet 

10 vuotta
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TEKSTI ANJA VAALTO,
LEVÄSJOEN 
ALINENJÄRVISEURA 
RY:N SIHTEERI

karaoketanssit toiminnan tukemiseksi Kurikan-
niskalla. Talkootyöhön osallistui kaikkiaan yli 50 
henkilöä ja merkittyjä talkootunteja on kertynyt 
jo reippaat 6000. Työryhmän vetäjinä ovat 
toimineet Matti Vaajasaari, Tarmo Ketola, Matti 
Harju ja Juha Tommiska. Tavoitteena oli, että 
jokaisesta mökistä asukkaat tekisivät vähintään 
15 tuntia talkootyötä, jonka osuuden voi myös 
maksaa rahana. Haasteeksi koettiin se, miten 
saadaan loma-asuntojen omistajat ja muut 
yhteistyötahot aktivoitua mukaan.  Pidettiin 
suunnittelu- ja tiedotustilaisuuksia ja lähetettiin 
kirjeitä. Julkisuutta saimme myös muutamalla 
paikallislehdissä olleilla jutuilla. Useat kokivat yh-
dessä tehdyn talkootyön mukavana, koska sai-
vat tutustua toisiin mökkiläisiin ja järven aluekin 
tuli tutummaksi. Suurin kiitos kuuluu talkootöiden 
vetäjille, jotka ovat kuluttaneet töiden organi-
sointiin ja järjestelyihin satoja tunteja.

Jatketaan omalla koneella
Kuluvan vuoden tammikuussa yhdistys osti järvi-
kasvien niittokoneen Lampin Haapijärviseuralta. 
Omalla koneella on tarkoitus jatkaa ylläpito-
niittoa ja mahdollisuuksien mukaan laajentaa 
niittoaluetta. Niittokertoja on tarkoitus lisätä 
varsinkin lumpeiden osalta, jotta niiden kasvu 
saadaan tyrehtymään.

Mahdollisesti juhlistamme 10 vuoden taival-
tamme kakkukahveilla vuosikokouksen yhtey-
dessä.

ANJA VAALTO.

SUOMEN 
SÄHKÖKALUSTE
     Edullisia valaisimia ja sähkötarvikkeita

Vanhatie 54 29630 Pomarkku
044 538 3182 uft@dnainternet.fi

www.sähkökaluste.fi

Lomakallio
Caravanleirintäalue
Pomarkku
Tiedustelut 02 541 5837

Vaunujen vuosi- ja 
kausipaikkoja vuokrattavana 
luonnonkauniin Isojärven rannalta, 

myös vuorokausipaikkoja. 

SUOMEN PUHDASILMA OY – SIIKAINEN
Lisätietoa www.suomenpuhdasilma.fi tai 040 355 9557/Saarinen

MEILTÄ AMMATTITAITOISESTI ASENNETTUNA:
• Laadukkaat ilmalämpöpumput takuuasennettuna (mm. Mitsubishi, Fujitsu)
• Kaikki peltialan työt (huuvat, saumapeltikatot, kattotikkaat ja vesikourut)
• Kaikki IV-alan työt suunnittelusta asennuksiin

Yrityksellämme 
on TUKESin 

lupa kylmäalan 
asennustöihin sekä 
A-sähköasennus-

töihin.

Muistathan 
monipuoliset 
palvelumme

Jos tulee haava tai pipi, 

Pomarkun apteekki on liki Aukioloajat:
ma klo 9-18

ti- pe klo 9-17

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

POMARKUN APTEEKKI

Konetyö Rajakangas Oy
Mikko 0400575415
Oskari 0407029749 
mikko.rajakangas@luukku.com

• Konetyöt
• Vesirakentaminen
• Puiden kaato ja poiskuljetus
• Traktorityöt
• Mökkitalonmiespalvelut

TAKSI
-pyörätuolivarustus

KUORMA-AUTO
-vaihtolavat
-hiekka, sepeli, sora

Erkki Luoma w29880 Leväsjoki w0400 883 544

Puh: 0500 522 860

- Louhintatyöt poravaunulla
- Vedenalaisten kivien räjäytykset
- Sukellustyöt

www.kallionlouhinta.fi

AUTO- JA KONEKORJAAMO
Juha Koivunen

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

▪ Harjuntie 5, 29790 Tuorila ▪ (02) 551 3230 ▪ ma-pe: 8.30-17.00  la: 9.00-13.00 ▪

OY
RAUTA – MAATALOUS

www.konetuorila.fi
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UUSI MUOVIIN painettu, A2-kokoa 
oleva veneilykartta valmistui juhannus-
regattaan, jossa se esiteltiin. Kartta on 
kaksipuolinen. Kartan etuosassa on järvi 
kokonaisuudessaan merkintöineen. Kään-
töpuolelta löytyy turvalliseen veneilyyn 
liittyviä asioita ja kartan kustannuksiin 
osallistuneiden yritysten ja yhteisöjen 
ilmoituksia. Kartan ensimmäiset kappaleet 
lahjoitettiin ympäristökuntien palokunnille, 
poliisille, rajavartiolaitokselle ja yhteis-
työkumppaneille. Karttaa myytiin viime 
kesän aikana lähes sata kappaletta. Ve-
neilykarttaa on saatavilla Isojärvi-Seuran 
hallituksen jäseniltä, Pomarkun ja Siikais-
ten kunnantaloilta sekä Pomarkun Kukka- 
ja Hautauspalvelulta hintaan 30 euroa.

Veneilykartta 
kasvoi aakakkoseksi

ISOJÄRVEN
veneilykartta

2014

Hätänumero 

112
www.isojarviseura.fi

siikainen–pomarkku

Veneväylä

kulkusuunta

uimapaikka

pohjoisviitta

itäviitta

eteläviitta

Länsiviitta

karimerkki

erikoismerkki

pintakivi

Vedenalainen kivi

kotisatama

Lateraalimerkit:

Vasemmanpuoleinen viitta

oikeanpuoleinen viitta

1:32 000

1-4 jokisuun portit väyläportti Vähäselkä

5a antin kivi eteläviitta Vähäselkä

5b antin kivi pohjoisviitta Vähäselkä

6. Kerimannin kivi pohjoisviitta Vähäselkä

7a-b Kerimannin portit väyläportti Vähäselkä

8. sepänkivenkari eteläviitta Vähäselkä

9. Kerimannin ranta pohjoisviitta Vähäselkä

10. suntin karikko eteläviitta myllyselkä

11a-c ranta-Kiilholma väyläportti myllyselkä

12. santin matala eteläviitta myllyselkä

13. santin matala eteläviitta myllyselkä

14. Myllykari karimerkki myllyselkä

15. Plootuluoto  Myllykivet pohjoisviitta myllyselkä

16. Plootuluoto itäviitta myllyselkä

17. elosen kivi väyläportti myllyselkä

18. Kuttuluoto pohjoisviita myllyselkä

19a-b Mykkäluodon portit väyläportti myllyselkä

20. Mykkäluodon karikko eteläviitta myllyselkä

21. vehaan isokari karimerkki myllyselkä

22. Mumminkari karimerkki kaijanselkä

23. intonkari pohjoisviitta kaijanselkä

24. Pitkäkari karimerkki kaijanselkä

25. Kalastaja aholan kivi karimerkki kaijanselkä

26. Kaija itäinen Matalakari itäviitta kaijanselkä

27. onkiluodon karikko länsiviitta eekvistinselkä

28. Presukarin karikko länsiviitta eekvistinselkä

29a-c Lomakallion portit väyläportti eekvistinselkä

30. Liisaluodon kari pohjoisviita eekvistinselkä

31. sukevan kivi pohjoisviita eekvistinselkä

32. Kaijan kivi eteläviitta myllyselkä

33. Kaijan isokivi länsiviitta myllyselkä

34. isohuhdan kivet länsiviitta ronttoonselkä

35. Kiuaskari e isokivi eteläviitta ronttoonselkä

36. Kiuaskari P pohjoisviitta ronttoonselkä

37. Nimetön kari länsiviitta ronttoonselkä

38. siikinkari pohjoisviitta ronttoonselkä

39a-z Haudanselän reitin portit väyläportti ronttoonselkä

40. Hannun kivi karimerkki ronttoonselkä

41. Puurilan kari karimerkki ronttoonselkä

42. einon karikko karimerkki ronttoonselkä

43. ulasen kari pohjoisviitta ronttoonselkä

44a-b surmaluodon aukko väyläportti ronttoonselkä

44c surmaluodon kivi vaaramerkki ronttoonselkä

45. vahtisaaren matala itäviitta ronttoonselkä

46a-c salkkikarin portit väyläportti kaksosenlahti

47. Kosken kari pohjoisviitta kaksosenlahti

48. satun kari pohjoisviitta kaksosenlahti

49a-d Merivaaran reitti väyläportti kaksosenlahti

50. Merivaaran reitti etelävitta kaksosenlahti

51. arskan kari itäviitta kaksosenlahti

52. veikon kari itäviitta kaksosenlahti

53. isokusiaisen kivi pohjoisviitta iso-kusiainen

54. Timon kivi karimerkki ronttoonselkä

55. Kallioluodon kari karimerkki ronttoonselkä

56. Kosken kulma länsiviitta kaksosenlahti

57a-i Hautalahden reitti väyläportti ronttoonselkä

ERITTÄIN VIILEÄSTÄ juhannus-
säästä huolimatta viime kesän 
regattaan osallistui pitkälti yli 
200 osanottajaa. Tapahtumassa 
esiteltiin uusi, A2-kokoa oleva 
veneilykartta. Ensimmäinen 
kartta luovutettiin Isojärvi-Seuran 
yhteistyökumppanille Pomarkun 
VPK:lle. 

Isojärven järvipelastusyh-
distyksen toiminnasta olivat 
kertomassa Risto Peltomaa ja 
Juhani Jokela. Runsaslukuinen 
karaokelaulajajoukko loi tun-
nelmaa tanssilavalle. Muuri-
pohjaletut ja makkarat tekivät 
kauppansa ja lapsille oli omaa 
ohjelmaa. Arpajaiset tuottivat 
hyvin, millä katettiin menot. Suu-
ret kiitokset arpajaistavaroiden 
lahjoittajille, Pomarkun Polunkä-
vijöille ja MLL:lle!

Kuluvan kesän Regatta jär-
jestetään Kahviriihellä juhannus-
päivänä 20.6.2015 klo 14.

Juhannuspäivän regatassa  
yli 200 henkeä
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POMARKUNJOEN JOKISUULTA Vähä-
selälle johtavan väylän matalimman 
alueen syvyys selvitettiin 19.10.2014 klo 
13.30–14.30 menetelmällä, jossa väylän 
keskellä ja molemmilla sivuilla (noin 10 
metriä keskeltä) tehtiin mittaus mitta-
kepeillä noin 12 metrin välein (3 x 30 
mittausta) jokisuulta selälle päin.

Jokisuun väylä  
mitattiin

	  
ISOJÄRVEN JÄRVIPELASTUSYHDISTYS 

	   	   	   	   	   19.10.2014	  
	   	   	   	   	   	  
JOKISUUN	  VÄYLÄN	  SYVYYDEN	  MITTAUS	  
	  
Pomarkunjoen	  jokisuulta	  Vähäselälle	  johtavan	  väylän	  matalimman	  alueen	  syvyys	  selvitettiin	  
19.10.2014	  klo	  13.30	  –	  14.30	  menetelmällä,	  jossa	  väylän	  keskellä	  ja	  molemmilla	  sivuilla	  (noin	  
10	  metriä	  keskeltä)	  tehtiin	  mittaus	  mittakepeillä	  noin	  12	  metrin	  välein	  (3	  x	  30	  mittausta)	  
jokisuulta	  selälle	  päin.	  
	  
Mitattu	  väyläalue	  alkaa	  kohdasta	  470	  metriä	  jokisuulta.	  Sen	  pituus	  on	  350	  metriä.	  	  
Mitatun	  alueen	  syvyys	  vaihtelee	  81	  ja	  134	  cm:n	  välillä.	  	  
	  
Lisäksi	  kaikuluodattiin	  alue	  jokisuulta	  kohdasta	  0	  kohtaan	  470	  metriä	  sekä	  400	  metrin	  
pituinen	  väyläalue	  alkaen	  kohdasta	  820	  metriä	  jokisuulta.	  Luotaus	  tehtiin	  kaikuluotaimella	  
noin	  40	  metrin	  välein.	  Luodattujen	  alueiden	  syvyys	  vaihtelee	  150	  ja	  300	  cm:n	  sekä	  120	  ja	  180	  
cm:n	  välillä.	  
	  
Järven	  vedenpinnan	  korkeus	  mittaushetkellä	  oli	  34,73	  (Salmuksen	  mittauspiste).	  
	  
Kaikuluotaus   Mittaus (kts. kaavio)   Kaikuluotaus  
0 --------------------- 470 m ----------------------- 820 m ----------------------------- 1220 m ------------- 
Syvyys 150 – 300 cm      81 – 134 cm         120 – 180 cm             > 180 cm 
 
Huomioita:	  
-‐	  kaikuluotauksen	  lukemista	  pitää	  vähentää	  10	  cm	  
-‐	  pohja	  on	  tasainen	  ja	  syvyys	  vaihtelee	  leveyssuunnassa	  vähän	  (keskim.	  4,5	  cm,	  max.	  19	  cm)	  
-‐	  pohja	  on	  kovahko,	  varsinaista	  mutaa	  on	  vasta	  kohdasta	  800	  m	  selälle	  päin	  
-‐	  pohjassa	  on	  melko	  paljon	  risuja	  ja	  erilaista	  puumateriaalia	  
-‐	  veneilylle	  ongelmallinen	  alue	  (syvyys	  <	  100	  cm)	  on	  noin	  100	  metriä	  pitkä	  

Mittaus	  ja	  luotaus	  tehtiin	  järvipelastusyhdistyksen	  Sotka-‐aluksella.	  Mittamiehet	  järvessä:	  
Kalle	  Suomi,	  Juhani	  Jokela	  ja	  Risto	  Peltomaa.	  GPS:	  Pentti	  Nurmi.	  Ruori:	  Jani	  Valli,	  Kirjaus:	  
Pekka	  Koivunen.	  
	  
Lisätietoja:	  Pekka	  Koivunen	  040-‐5018721	   pekka.koivunen@sanomapaja.fi	  
	   	  

Sarja1	  
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Sarja3	  

Mitattu väyläalue alkaa kohdasta 470 
metriä jokisuulta. Sen pituus on 350 
metriä. 

Mitatun alueen syvyys vaihtelee 81 
ja 134 cm:n välillä. 

Lisäksi kaikuluodattiin alue jokisuulta 
kohdasta 0 kohtaan 470 metriä sekä 
400 metrin pituinen väyläalue alkaen 

kohdasta 820 metriä jokisuulta. Luotaus 
tehtiin kaikuluotaimella noin 40 metrin 
välein. Luodattujen alueiden syvyys 
vaihtelee 150 ja 300 cm:n sekä 120 ja 
180 cm:n välillä.

Järven vedenpinnan korkeus 
mittaushetkellä oli 34,73 (Salmuksen 
mittauspiste).

Veden syvyys alueella 470–820 metriä jokisuulta. 

Huomioita:

• kaikuluotauksen lukemista pitää 
vähentää 10 cm

• pohja on tasainen ja syvyys vaihte-
lee leveyssuunnassa vähän (keskim. 
4,5 cm, max. 19 cm)

• pohja on kovahko, varsinaista mu-
taa on vasta kohdasta 800 m selälle 
päin

• pohjassa on melko paljon risuja ja 
erilaista puumateriaalia

•  veneilylle ongelmallinen alue (sy-
vyys < 100 cm) on noin 100 metriä 
pitkä

• mittaus ja luotaus tehtiin järvipelas-
tusyhdistyksen Sotka-aluksella.  

LISÄTIETOJA: Pekka Koivunen, puh. 040 501 8721, pekka.koivunen@sanomapaja.fi
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KOLMAS TURVALLINEN ISOJÄRVI 
-tapahtuma järjestettiin viime kesänä 
Kurikanniskalla. Tapahtumaan osallistui 
runsaasti turvallisuudesta kiinnostunut-
ta yleisöä. Siikaisten kunta tarjosi osallis-
tujille hirvikeittoa. Osallistujien joukossa 
oli myös vieraita Isojärven järvipelas-
tusyhdistyksen tukikohdan vihkiäisistä. 
Vieraat pääsivät samalla tutustumaan 
mielenkiintoiseen Kurikanniskan reittiin 
ja Isojärvi-Seuran toimintaan.

Ohjelmassa oli tietoiskuja turvalli-
suuden eri sektoreilta. Järvipelastus-
yhdistyksen Sotka-pelastusvene kävi 
esittäytymässä yleisölle. Super Puma 
-helikopterin vierailu jäi jälleen näke-

Hirvikeittoa ja turvallisuutta 

Kurikanniskalla

RAJAVARTIOLAITOKSEN JA POLIISIN 
EDUSTAJAT PEKKA KOIVUSEN 
HAASTATELTAVANA.

VENEITÄ MATKALLA 
KURIKANNISKALLE.

PAUKKULIIVIEN ESITTELY.



mättä. Tällä kerralla syynä oli rajavartiolaitoksen rahapula.
Tapahtuman järjestelyihin osallistuivat Isojärvi-Seuran 

lisäksi järvipelastusyhdistys, Siikaisten kunta sekä Siikaisten 
ja Pomarkun vpk:t avustavine palokuntineen (Ahlainen ja 
Lavia). Tietoiskuissa esiintyivät muiden muassa pelastuslai-
toksen, poliisin ja rajavartiolaitoksen edustajat.

SOTKA KIINNOSTI YLEISÖÄ.

PALO SAMMUU 
SAMMUTUSPEITTEELLÄ.

POMARKUN 
TAKSIPALVELU OY

Ilari  0400 121 555
Teemu 0400 228 973

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

Logo
Noormarkun apteekki

Värit

PMS 376 C   I   cmyk 50, 0, 100, 0   I   RGB 163, 192, 42   I   html #a3c02a

Black   I   cmyk 0, 0, 0, 100   I   RGB 32, 31, 36   I   html # 201f24

Logoa voidaan käyttää myös valkoisena värillisellä / kirjavalla pohjalla 
tai negatiivina (mustana). Logosta on 2 versiota, pysty ja vaaka.

Liikemerkkiä voidaan käyttää erillisenä graafisena elementtinä. Myös 
logon tekstiosuutta voidaan tarvittaessa käyttää ilman liikemerkkiä.

Avoinna
MA-PE 9-17

LA 9-14

Laviantie 621 
29600 Noormarkku

040 741 4093
www.ilmastointijapeltihakala.fi

MURTOHÄLYTTIMET JA 
VALVONTAKAMERAT
▪ koteihin 
▪ toimistoihin
▪ tehdasrakennuksiin

TELEASENNUS
TAPANI VIHAKARA
(02) 278 1711
0400 592 192
tapani.vihakara@teleasennus.fi
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KALASTUKSEN JA JÄRVEN kalakannan 
hyvinvointiin liittyvissä asioissa jatketaan 
yhteistyötä Isojärven kalastusalueen ja 
osakaskuntien kanssa. Kurikanniskan kala-
tien suunnittelu on valmistunut. ELY-keskus 
tulee järjestämään asiasta infotilaisuuden 
kevään aikana. 

Kalatien toteuttaminen mahdollistaa 

HAUTALAHDEN VENEVALKAMAAN 
johtava reitti on harattu ja viitoitettu. 
Väyläportteja asennettiin yksitoista ja 
lisäksi yksi pohjoisviitta Kolmoisluodon 
kärkeen. Venevalkamasta Kolmoisluo-
dolle tutkittu reitti on erittäin kapea ja 
matala. Sillä liikkuminen vaatii erityistä 
tarkkaavaisuutta.  

Kurikanniskan kalatie

Hauta-
lahden 

reitille 
viitat

arvokalojen nousun Merikarvian-
joesta Isojärveen. Alinenjärvi, 
jossa Kurikanniska sijaitsee, on 
kunnostettu ruoppaamalla ja 
järvikasveja niittämällä EU-han-

kerahoitusprojektina vuosina 
2009-2012. Kunnostus on paran-
tanut Alinenjärven virtauksia ja 
tulee näin helpottamaan kalojen 
nousua kalatieltä Isojärveen.



SIIKAISTEN KUNTA on hakenut Vuohisalmeen 10 km/h 
nopeusrajoitusta, joka on ELY:n käsittelyssä. Siikaisten kunta 
on pyytänyt asianomaisilta tahoilta lausuntoa asiassa. 
Isojärvi-Seuralla ja Isojärven järvipelastusyhdistyksellä ei ollut 
huomauttamista hankkeeseen.

Katso nopeusrajoitusalue keskiaukeaman kartasta, sivul-
ta 28.

Nopeusrajoitusta 
kaavaillaan 
Vuohisalmeen

Jukka Koskimäki  0400 532 738  
lkka Koskimäki  0400 592 596 
Jussi Koskimäki  0400 676 532 

- KAIKKI MAANRAKENNUSTYÖT
- SEPELIN, HIEKAN SEKÄ MULLAN MYYNTI JA KULJETUS

- RANTOJEN RUOPPAUKSET, NYT MYÖS 
PITKÄPUOMIKAIVINKONEELLA. 

Hauta-
lahden 

reitille 
viitat
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PISAROITA

VALTATIE 8 on monen mökkiläisen 
reitti järvelle. Sen varrella Köffi tarjo-
avat välipalaa janoisille ja nälkäisille. 
Tuorilasta löytyy muun muassa hyvin 
varustettu rautakauppa Konetuorila. 
Konetyö Koskimäellä on tarjolla moni-
puolinen kalusto mökkiläisen maanra-
kennuspalveluihin. 

Merikarvian kirkonkylän palvelut 
ovat vain muutaman minuutin matkan 
päässä Tuorilasta. Siikaisten Eteläpääs-
sä on tarjolla niin palan painiketta kuin 
viihdettäkin.

Valtatie 23:n kautta ajavien kannat-
taa poiketa Noormarkussa ja Pomar-
kussa. Molemmista kylistä löytyvät 
apteekit ja Noormarkun Alkosta 
väkevämpiäkin lääkkeitä. K-Marketit 
Osteri Noormarkussa ja Pomeranssi 
Pomarkussa ovat monelle mökkiläisel-
le tuttuja ruoan ja juoman täydennys-
paikkoja, kuten myös S-Market Alkon 
yhteydessä ja kahden kirkon vieressä 
sijaitseva Sale Pomarkussa.

Isojärven ympärillä

Monipuolisia 
palveluja
Isojärven asukkaista 

arviolta reilusti yli puolet 

on porilaisia, jotka ovat 

tottuneet monipuolisiin 

palveluihin lähellään. Kuitenkin 

matkalla Isojärvelle tai 

mökiltä piipahtamalla löytyy 

tarvittaessa monipuolinen 

valikoima mitä erilaisimpia 

palveluita.

Mökkiläisten rautakauppana tunne-
taan Rauta-Riihimäki, joka on kesäisin 
auki myös lauantaisin. Sähköalan 
liikkeitä Pomarkussa on joka makuun. 
Niistä Asennustyön yhteydessä sijait-
see myös posti. Suomen Sähkökalus-
teen hallissa Katajamäessä on laaja 
valikoima mm. valaisimia. 

Mökkien saneeraukseen löytyy 
apua SA-Saneeraukselta ja kiinteis-
tönhoitoon muun muassa Kalle kiin-
teistöhuollolta ja Mikko Rajakankaal-
ta. LVI-asioissa Pomarkussa palvelee 

Saarinen ja Pojat.
Pomarkussa kannattaa myös 

piipahtaa syömässä. Hakalinnan 
juhlapalvelu ja Shell tarjoavat arkisin 
lounastajille maittavan vaihtoeh-
don. Shell tarjoaa myös monipuolisia 
palveluja niin autoilijoille kuin veneili-
jöillekin. 

Taksipalveluja mökkiläiset löytä-
vät muun muassa Leväsjoelta (Erkki 
Luoma) ja Pomarkusta (Tilausliikenne 
Mäensivu ja Pomarkun Taksipalvelu 
Oy).

LANKOSKEN KÖFFIN HENKILÖKUNTA TOIVOTTAA JANOISET 
JA NÄLKÄISET ILOISESTI TERVETULLEEKSI VALTATIE 8:N 
VARRELLA.



HAAPATIEN PERHE on vuodesta 1983 
saakka yhdessä Viljamaiden kanssa 
pyörittänyt Veneporia. Mikko Haapatie 
on käytännössä kasvanut veneilyn ja 
siihen liittyvän yritystoiminnan piirissä. 

– Sen verran on vuosien varrella tullut 
näistä asioista kokemusta, että uskalsin 
ottaa ratkaisevan askeleen ja ryhtyä 
firman toimitusjohtajaksi. Silti isä-Simon ja 
muiden Veneporin taustahahmojen tuki 
on ollut tarpeen, sanoo Mikko Haapatie.

– Veneilyyn liittyvä liiketoiminta käsit-
tää monta eri osa-aluetta, jotka yrityk-
sen pitää hallita. Me olemme täyden 
palvelun talo eli myymme, huollamme, 
korjaamme ja myös vuokraamme. Siinä 
on melkomoinen kenttä hallittavaksi.

Simo Haapatie lisää tähän vielä ei 
varsinaisesti veneilyyn liittyvän liiketoimin-
nan.

– Myymme myös laitureita, niin pieniä 
uimalaitureita kuin myös suurempia be-
toniponttonilaitureita. Niiden asennukset 
onnistuvat Satakunnan alueella lähes 
minne vain.

Kaikki myymämme tuotteet ovat 
sisällä lämpimässä hallissa, joten vene- 
ja tarvikekauppa onnistuvat ympäri 
vuoden, päättää Simo Haapatie.

Palvelu on nykyään katoava luon-
nonvara nettikauppojen ja muiden 
vastaavien vuoksi.

– Me emme palvelusta luovu vaan 
päinvastoin toimimme hyvinkin jousta-
vasti ja asiakkaan tarpeet täysin huo-
mioiden. Tavoitteena ei ole vain yksi 
kauppa vaan pitkä molemminpuolinen, 
luotettava asiakassuhde, selvittää Mikko 
Haapatie, jonka terveiset isojärveläisille 
ovat ytimekkäät:

– Tervetuloa Veneporiin! Mitä meiltä ei 
veneilijälle löydy, sen hankimme. 

Veneporin ohjat  
nuorelle polvelle
Porin Karjarannassa sijaitseva Venepori Oy on yksi länsirannikon suurimmista venetaloista. 

Monelle isojärveläiselle ovat liikkeen valikoiman ja palveluiden lisäksi tuttuja myös porilaiset 

yrittäjäomistajat, Haapatiet ja Viljamaat. Pari vuotta sitten yrityksessä alkanut sukupolvenvaihdos 

näkyy erityisesti Simo Haapatien pojan, Mikon asettumisena yrityksen keulaan. 

SIMO JA MIKKO 
HAAPATIE.
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Näiden muutosten myötä 
rantojen käytettävyys 
paranisi ja umpeenkasvu 
hidastuisi.
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KARVIANJOEN VESISTÖN alaosan 
säännöstelyjä koskeva puitesopimus on 
kevään aikana Pomarkun, Siikaisten, Po-
rin ja Merikarvian päättäjien käsittelyssä. 
Uusien suunnitelmien toteutuminen mer-
kitsisi Isojärven kesäkorkeuden nousua 
10–20 senttimetrillä. Tämä olisi tarkoitus 
toteuttaa laskemalla järven pintaa 
kevättulvan jälkeen nykyistä hitaammin. 
Myös talvella vedenpinta pidettäisiin 
10 senttiä nykytasoa korkeammalla. 
Näiden muutosten myötä rantojen 
käytettävyys paranisi ja umpeenkasvu 
hidastuisi. Veneily- ja kalastusolosuhteet 
kohentuisivat.

Inhottujärvestä lähtevien Noormar-
kunjoen ja Pomarkunjoen juoksutusten 
jakosuhteita on myös aikomus muut-
taa siten, että Isojärveen laskevaan 
Pomarkunjokeen saataisiin kuivana 
aikana enemmän vettä kuin Noormar-
kunjokeen. Tulva-aikana jakosuhde olisi 
päinvastainen.

Pelloille ja rantametsille aiheutuvia 
vettymishaittoja estettäisiin Pomarkun-
jokisuulla ja Leväsjokisuulla tehtävillä 
yhteensä reilun 8 kilometrin mittaisilla 

Kesäkuivuus kuriin
pengerryksillä ja viidellä pumppaa-
molla. Pengerrysten ulkopuolelle jää-
vien alueiden haitoista maksettaisiin 
kertakorvaus.

Esitys säännöstelyjen muuttamiseksi 
tuli Merikarvian kunnalta, joka toivoo 
Isojärvestä lähtevään Merikarvianjo-
keen kesäkaudella enemmän vettä 
virkistyskalastuksen perustuvien elinkei-
nojen tukemiseksi.  Toisaalta aikomuk-
sena on pienentää kevätvirtaamia ja 
estää siten tulvahaittoja kunnassa. 

PISAROITA

ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO: lupahakemussuunnitelman laa-
dinta n. 100 000 euroa, lupaprosessi ja lupamaksu n. 50 000 euroa. 
Pengerrykset n. 470 000-640 000 euroa, korvaukset n. 400 000, muut 
mahdolliset velvoitteet n. 50 000 euroa.

KUSTANNUKSET ON tarkoitus jakaa seuraavasti: Varsinais-Suomen 
ely-keskus 50 prosenttia, Merikarvian kunta 22 prosenttia, Pomarkku 
11, Siikainen 11 ja Porin kaupunki 6 prosenttia.

Puitesopimus sitoo kunnat vasta osal-
listumaan lupahakemussuunnitelman 
laatimiskustannuksiin. Mikäli hanke 
etenee varsinaisiin muutoksiin asti, ne 
päästäneen alkamaan aikaisintaan 
vuonna 2018. 

Keskeinen osallistuja hankkees-
sa on Varsinais-Suomen ely-keskus. 
Hankkeen ohjausryhmässä on kuntien 
ja elyn lisäksi omat edustajansa myös 
Isojärvi-seuralla ja Isojärven laskuyh-
tiöllä.

TEKSTI TUULI HEERVÄ
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I sojärvellä Matti kävi Sarenin poikien kanssa kalassa. Matti 
muistaakin Isojärven parhaana kalajärvenä lähellä kotikylää, 
Pirttijärveä.

– Isojärven vesi oli niin korkealla, että Sarenin pellollekin 
saattoi laskea rysän. Haukea saatiin ja selällä tuli kuhaa. Muik-
kuakin ui pyydyksiin, vaikka minä en sitä pyytänyt. Sitten vesi 
laski 1950-luvun alussa noin metrin ja kamalat kivet tulivat esiin.

Matti muistaa myös Pomarkunjoen jokisuun ruoppauksen 
vaikutukset.

– Likaisen veden tulo länsipuolelle kesti pitkään. Sitten, kun 
se tuli, vesi oli pitkään sakeaa. Kalat vahingoittuivat, kun kalojen 
ruoka jäi lietteen alle.

Matti täsmentää, että hän kalasti vain huvikseen. Hän ei kau-
pannut kaloja, kun taas Sarenin Martti kalasti ja myi saaliinsa. 
Matti muistaa myös Isojärven muita kalastajia, jotka myivät 
saaliitaan kaupunkiin.

– Lahdenjärveltä Järvelä ja Niemi toivat kalasäkit Haapanie-
meen ja edelleen Vaasantien varteen, josta ne vietiin Poriin. 

Matti Sallgenin Isojärvi-tuntemus rajoittuu järven länsiosiin.
– Ei me pahemmin oltu tekemisissä järven itäpään asukkaiden 

kanssa. Ei siihen aikaan ollut moottoreitakaan, joilla olisi voinut 
liikkua. Ja silloin ei talviaikaan pahemmin järvellä oltu, mitä nyt 
joskus hiihdettiin jäällä.

Järvellä liikkuminen väheni, kun Matti meni Poriin töihin.

Pirttijärven 

Matti Sallgen syntyi vuonna 1934 kotitilallaan Ahlaisten Pirttijärven kylällä, lähellä 

Isojärveä. Hän on elänyt samalla tontilla koko ikänsä, siitä äitinsä (1903–2000) kanssa 

suurimman osan. Matin nuoruudessa Isojärvi oli usein retkien ja kalareissujen kohde.

– Nuoruudessa, silloin kun Jänesluoto ja Surmaluotokin olivat 
autioita, Isojärvi oli meille pirttijäveläisille tärkeä paikka. Joskus 
käytiin jopa juhannusjuhlilla Kiilholmassa saakka. Vanhemmiten 
järvellä käynnit sitten vähenivät.

Isojärven nykytilasta Matti Sallgenilla on selvä mielipide.
– Isojärven pintaa saisi nostaa, niin paljon tullut kivikoita. 

Noin 20–30 senttiä ylös. Se olisi siinä.

Radiomies henkeen ja vereen
Varusmiehenä Lahden Hennalassa Matti sai kipinän radioharras-
tukseen. Sotilasradiosähköttäjän koulutus antoi hyvät valmiudet 
radioiden maailmaan. 

– Väittivät, että olen sopiva radiomekaanikoksi. Näin lukee 
jopa sotilaspassissa.

Ahlströmin metsissä tehtyjen metsätöiden ohella radioiden 
korjaus sai yhä suuremman roolin Matin arjessa.

– Televisiot tulivat näille maille vuonna 1959. Putkien ja tran-
sistorien maailma veti mukaansa. Myös IC-piirit tulivat tutuiksi. 
Nykyiset televisiot saavat puolestani olla rauhassa. Ne eivät edes 
hajoa, kuten putkikoneet. 

Matin kotona on radioita ja televisioita vaikka muille jakaa. 
Niiden korjaus käy edelleen Matilta, kunhan ei ole kyse ihan 
viime vuosien malleista. 

Matti Sallgen 

persoona

Tuttuja ja
TARINOITA



TURISTILUPA, jonka voi lunastaa  

henkilö, joka ei asu paikkakunnalla

• Merkitsemättömät pyydykset 

poistetaan kalastuksenvalvojan 

toimesta.

• Pyydys on merkittävä luvan-

haltijan nimellä ja lupa on oltava 

mukana pyyntitilanteessa.

• Pohjaverkko merkitään 1 lipulla 

molemmista päistä, pintaverkko 2 

lipulla.

• Lupa on esitettävä kalastuksen-

valvojalle pyydettäessä.

• Huom! Pyydyslupa on ruokakun-

takohtainen. Lupaa ei saa luovut-

taa ruokakunnan ulkopuoliselle 

henkilölle.

• Pyydettävän kuhan minimipituus 

on 37 cm ja taimenen 40 cm.

Lupaa lunastaessa valtion kalastuk-

senhoitomaksu täytyy olla myös voi-

massa. Kalastuksenhoitomaksu on 

pyydettäessä esitettävä Isojärven 

osakaskuntien luvanmyyjälle.

• Huom! Ethän aseta verkkojasi 

veneilyreitille.

PYYDYKSISTÄ ON  
PÄÄTETTY SEURAAVAA:

• Verkon pituus on 30 m, minimi 

silmäkoko 50 mm, korkeus max. 3 m.

• Muikkuverkossa maksimi silmäkoko 

on 19 mm.

• Pyydysten etäisyys toisistaan 

50 m, 5 verkkoa jata.

• Luokkarysän korkeus max. 1 m.

Isojärven osakaskuntien 

kalastuslupien hinnat 
ja pyydyksiä koskevat määräykset 1.1.2015 alkaen

30 
euroa /vuosi

20 
euroa /vuosi

PERUSLUPA, jonka voi lunastaa 

alueella vakituisesti tai ns. kesä-

asukkaana asuva henkilö

• 5 verkkoa tai 3 luokkarysää,  

   joiden luokan korkeus 1 m

• 3 katiskaa

• 1 uistin

• Kalakoukkulupa 10 koukkua

• Pitkäsiimalupa 50 koukkua

Peruslupaan voi ostaa lisäluvan  

yhdelle uistimelle á 10 e/vuosi  

+ vierasluvan á 10 e/vuosi

• Lupa oikeuttaa yhteen uistimeen. Muista!

ISOJÄRVEN KALASTUS-
OSAKASKUNTIEN  
KALASTUSLUPIEN MYYJÄT

KIILHOLMA
Lomakallio, puh. (02) 541 5837 

Särkijärvi Matti, puh. (02) 541 1374 

Heinilä Keijo, puh. 050 360 5209 

Storberg Jukka, puh. (02) 548 7800 

LEVÄSJOKI
Leväsjoen Kyläkauppa, 

puh. (02) 552 7146

Lankosken Köffi, 

puh. (02) 551 4191 

Isoviita Tauno, puh. (02) 541 5813

Mahlamäki Mikko, 

puh. 040 413 7892

Ulanen Timo, puh. 0400 909 691

Virtanen Kari, puh. 050 582 3074

UUSIKYLÄ
Grönholm Kauko, 

puh. 040 738 6031 

POMARKKU
Pomarkun Kukka, puh. (02) 541 1431

Shell Pomarkku, puh. (02) 541 1167

KIVIJÄRVI
Isoviita Tauno, puh. (02) 541 5813

KALASTUKSENVALVOJAT  
ISOJÄRVELLÄ 

Kuusisto Juha-Matti, 

puh. 045 637 4630 

Kuusisto Kimmo, 

puh. 044 087 2121 

Kuusisto Mika, 

puh. 045 136 5473 

Mahlamäki Mikko, 

puh. 040 413 7892

26

KUVA PENTTI NURMI
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Isojärveläisiä palvelevat:
Apteekit
Noormarkun apteekki Kuurintie 1 29600 Noormarkku 02 548 0025 www.noormarkunapteekki.fi

Pomarkun Apteekki Vanhatie 17 29630 Pomarkku 02 541 1001 www.pomarkunapteekki.fi

Automaatiopalvelut
ProAP 040 564 3203 www.proap.fi

Elintarvikkeet, päivittäistavarat
K-Market Osteri Finbyntie 5 29600 Noormarkku 02 548 0599

K-Market Pomeranssi Vanhatie 28 29630 Pomarkku 02 541 1181

Satakunnan Osuuskauppa Itäkeskuksenkaari 1 28130 Pori 02 900 96000 www.s-kanava.fi

Huoltoasemat, kahviot, polttoainemyynti
Shell Pomarkku Tehtaantie 4 29630 Pomarkku 02 541 1167

Ilmastointi
Ilmastointi ja Pelti Hakala Oy Laviantie 621 29600 Noormarkku 040 741 4093 www.ilmastointijapeltihakala.fi

Kalastusluvat
Pomarkun Kukka- ja Hautauspalvelu Palokuja 2 29630 Pomarkku 02 541 1431

Shell Pomarkku Tehtaantie 4 29630 Pomarkku 02 541 1167

Kalastustarvikkeet
Kala-Velho Satamatie 16 29900 Merikarvia 0440 938 866 www.kala-velho.net

Kiinteistönhuolto ja kunnossapito
Kallen Kiinteistöhuolto 0400 202 044 kallenkiinteistohuolto@gmail.com

Kiinteistönvälitys
SP-koti Kiinteistö Promenadi Oy LKV Yrjönkatu 17 28100 Pori 050 461 8851 www.sp-koti.fi

Konekorjaamot- ja huollot
Auto- ja Konekorjaamo Juha Koivunen Vesterinkuja 6 29630 Pomarkku 044 541 1646

Kunta, yhteispalvelupiste
Pomarkun kunta Vanhatie 14 29630 Pomarkku 02 550 5666 www.pomarkku.fi

Siikaisten kunta Kankaanpääntie 1 B 29810 Siikainen 044 720 1020 www.siikainen.fi

Lounaspaikat, pitopalvelut
Juhlapalvelu Hakalinna Vanhatie 25 29630 Pomarkku 02 541 1102 www.hakalinna.net

Lämpö- ja vesijohtoasennukset
Saarinen ja Pojat Vanhatie 34 C 29630 Pomarkku 02 541 1104

Maanparannuskalkit
Nordkalk Oy Ab Kurikanniskantie 36 29810 Siikainen 020 753 7810 www.nordkalk.com

Maanrakennus
Maanrakennus Oy Viitanen & Viitanen Vanha Söörmarkuntie 165 29570 Söörmarkku 0500 228 201

Konetyö Koskimäki Oy Koskimäentie 21 29790 Tuorila 0400 532 738 www.koskimakioy.fi 

Maanrakennus- ja kiinteistönhoitoalan tuotteet
Pomarkun Urakoitsijatarvike Oy PL 23 29630 Pomarkku 0500 902 427 www.pome.fi

Matkailupalveluita
Eteläpään matkailukeskus Eteläpääntie 2 29810 Siikainen 040 513 9877 www.etelapaa.fi

Lomakallio Isojärventie 215 29630 Pomarkku 02 541 5837

Lankosken Köffi Ky Vaasantie 83 29790 Tuorila 02 551 4191 www.lankoski.com

Mökkitalonmiespalvelut
Rajakangas Mikko Rajakankaantie 37 29640 Honkakoski 0400 575 415

Pankkipalvelut
Länsi-Suomen Osuuspankki Kauppakatu 1 26100 Rauma 02 831 71 www.op.fi

Peltityöt
Suomen Puhdasilma Oy Siikaistentie 704 29810 Siikainen 040 355 9557 www.suomenpuhdasilma.fi

Rakennuspalvelut
Rakennusliike Ville Jalaja T:mi Pyrytie 6 28220 Pori 040 591 8355

SA Asennus ja Saneeraus Ay Härkämäentie 2 29630 Pomarkku 0400 724 686 www.pomarkku.fi/rakentajat/_017.htm

Rautakaupat
Rauta-Riihimäki, O. Riihimäki Oy Vesterinkuja 8 29630 Pomarkku 02 541 1880 www.rauta-riihimaki.fi

Konetuorila Oy Kievarintie 1 b 29790 Tuorila 02 551 3230 www.konetuorila.fi

Räjäytys- ja sukellustyöt
Kallion räjäytys ja sukellustyö Arvontie 3 28450 Vanha-Ulvila 0500 522 860 kallionlouhinta.fi

Sähköasennukset
Mäntylä & Koskinen Sähköasennus Laurilantie 4 29810 Siikainen 02 552 1347

MUISTA MYÖS YLEINEN 
HÄTÄNUMERO

112
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MERIKARVIA

SIIKAINEN

LEVÄSJOKI

ALINENJÄRVI

OTAMO

PIRTTIJÄRVI

KIILHOLMA

UUSIKYLÄ

KIVIJÄRVI

Kolkanmaa

Vähä-Kolkka

Kuivaskannanniemi

Vuohisalmi

Rosiluoto

Kurikanniskan pato

Nunna

Lahdenjärvi

Haudanselkä

Leväslammi

Kevätsalmi

Nordkalk

Kaivannonlahti

Näsinniemi

Kakkoluoto

Rahaluoto

Vettenranta

Saunaniemi

Ruokosuonniemi

Haapaniemi

Karhuniemi

Hautalahti

Pakkalanlahti

Leveälahti

Honkalahti

Keitaanniemi

Leirintäalue
Lomakallio

Salmusojan pato

Ekqvist

Vanhan sahan 
ranta

Eekvistinselkä

Ronttoonselkä

Kaijanselkä

Vähäselkä
Myllyselkä

Kiilholman 
venesatama

Salmusoja

Uudenkylän kylätalo

Jänesluoto

Surmaluoto

Ronttoo

Aholuoto Iso-Kaija Selkäsaaret

Kuolemanniemi

Kerimanni

Sepänniemi

Viita-Mykkäluoto Honkaluoto

Lööholma

Kiilholma
Vehka

Plootuluoto
Hellut

Ryhti
Jokisuu

Pomarkunjoki

Otamonjoki

Siikinkari

Leipisaari

PORI
8

SIIKAINEN
OTAMO
• venelaituri
• veneenlaskupaikka
• uimaranta

POMARKUN 
KESKUSTA
• venelaituri
• veneenlaskupaikka

TÄMÄ KARTTA  
EI SOVELLU  

NAVIGOINTIIN!

4

5

6

7

8

9

10

NAVIGOINTIIN SOVELTUVA veneilykartta  
on saatavilla Isojärvi-Seuran hallituksen 
jäseniltä, Pomarkun ja Siikaisten kunnan-
taloilta sekä Pomarkun Kukka- ja Hau-
tauspalvelulta hintaan 30 euroa.
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Ruokosuonniemi

Haapaniemi

Karhuniemi

Hautalahti

Pakkalanlahti

Leveälahti

Honkalahti

Keitaanniemi

Leirintäalue
Lomakallio

Salmusojan pato

Ekqvist

Vanhan sahan 
ranta

Eekvistinselkä

Ronttoonselkä

Kaijanselkä

Vähäselkä
Myllyselkä

Kiilholman 
venesatama

Salmusoja

Uudenkylän kylätalo

Jänesluoto

Surmaluoto

Ronttoo

Aholuoto Iso-Kaija Selkäsaaret

Kuolemanniemi

Kerimanni

Sepänniemi

Viita-Mykkäluoto Honkaluoto

Lööholma

Kiilholma
Vehka

Plootuluoto
Hellut

Ryhti
Jokisuu

Pomarkunjoki

Otamonjoki

Siikinkari

Leipisaari

PORI
8

SIIKAINEN
OTAMO
• venelaituri
• veneenlaskupaikka
• uimaranta

POMARKUN 
KESKUSTA
• venelaituri
• veneenlaskupaikka

Pomarkun-Siikaisten

KARTAN PAIKKAMERKINNÖISTÄ LISÄÄ VOIT LUKEA 
TÄMÄN LEHDEN SIVUILTA.

1
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ISOJÄRVI
1. Jokisuu, s.17
2. Kivilinna, s.36
3. Järvipelastusyhdistyksen  
    tukikohta, s.48
4. Avovesiuintitapahtuma, s.12
5. Hautalahti, s.20

6. Turvallinen Isojärvi  
    -tapahtuma, s.18
7. Alinenjärvi, s.14
8. Vuohisalmi, s.21
9. Tommiskan mökki, s.40
10. Reitin oikaisu, s.13



Isojärveläisiä palvelevat:
Sähköliikkeet
Pomarkun Asennustyö Oy Keisarinkuja 2 29630 Pomarkku 02 541 1566

Pomarkun Rakennussähkö Oy Kettumäentie 7 29630 Pomarkku 0400 796 458; 0400 
796 457

Sähkötarvikkeet
Suomen Sähkökaluste Vanhatie 54 29630 Pomarkku 044 538 3182 www.sahkokaluste.fi

Sähköyhtiöt
Vatajankosken Sähkö Oy Vuohiniityntie 2 38700 Kankaanpää 02 578 257  www.vatajankoski.fi

Taksit
Erkki Luoma Luomanmäki 8 29880 Leväsjoki 0400 883 544

Tilausliikenne Ola Mäensivu Jaakolantie 9 Pomarkku 0500 740 343

Pomarkun Taksipalvelu Oy 0400 121 555, 0400 
228 973

Teleasennus, murtohälyttimet
Teleasennus Vihakara Kehäkuja 7 28200 Pori 0400 592 192 

Uusiomuovin jalostus
Suomen Käyttömuovi Oy, Malén Sahatie 7 29630 Pomarkku 0400 533 616 www.kayttomuovi.fi

Vakuutuspalvelut
LähiTapiola Gallen-Kallelankatu 9 A 28100 Pori 02 630 7100 www.lahitapiola.fi

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva Eteläpuisto 9 28100 Pori 010 195110 www.turva.fi

Veneet, venekorjaamot
Venepori Oy Karjarannantie 35 28100 Pori 02 631 7400 www.venepori.fi

Porin Vene- ja Moottorikorjaamo Karjarannantie 33 28100 Pori 040 059 8216 www.porinvene-jamoottorikorjaamo.
com

Porin Venehuolto Puinnintie 15 28360 Pori 0400 592 266

Venesäilytys

Pomarfin Oy Tehtaantie 1 29630 Pomarkku 02 634 3100 www.pomar.fi

Aurinkosähköratkaisut kotiin ja vapaa-ajan asuntoon

turvallisesti paikalliselta 
toimittajalta
• Aurinkosähköpaketit  helposti 

avaimet käteen -palveluna

• Olemme lähelläsi, joten asiointi on 
helppoa nyt ja myöhemmin. 

• Neuvomme ja opastamme myös 
toimituksen jälkeen

Lue lisää energiapihi.fi

Energiansäästäjän lähin ystävä



TÄYDEN PALVELUN VENETALO 02-631 7400 
Karjarannatie 35 Pori 

www.venepori.fi

- Myynti
- Huolto
- Tarvikkeet ja varaosat

Palvelemme kesällä kuntalaisia ja loma-asukkaita

www.pomarkku.fi

Huom! Kunnanvirasto on suljettu 6.– 26.7. 2015. 
Vesilaitos ja rakennusvalvonta päivystää heinäkuussa.

Kirjasto on auki koko kesän.

Pomarkun kirjasto:
ma, ti ja to klo 11 – 17

ke klo 11 – 19
pe klo 9 – 15

Pomarkun kunnanvirasto:
ma, ti ja to klo 9 – 17

ke klo 9 – 19
pe klo 9 – 15

POMARKUN KUNTA 
       – KESÄKUNTA



linnusto
Isojärvellä

monipuolinen
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KÄPYTIKKA JA 
ISO POIKANEN 
HAAVAN KYLKEEN 
KOVERRETUN 
PESÄKOLON 
SUUAUKOLLA. 
HAAPA 
ON YLEISIN 
KÄPYTIKAN 
PESÄPUU.
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KUVAT ISMO VÄHÄSAVO

T ämän kertomuksen voisi aloittaa tutuimmasta päästä eli 
mökkien pihapiireistä metsikköineen ja linnunpönttöi-
neen. Itse tarkkailen usein lintuja Leväsjoen puolella sijait-
sevan Iso-Kusiaisen saaressa olevan kesämökkini kuistilta. 

Esimerkiksi viime kesänä mökin lähialueella pesivät ainakin 
sinitiainen, talitiainen, kirjosieppo, punarinta, harmaasieppo, 
mustarastas, räkättirastas ja punakylkirastas. Niiden ruokintalen-
toja pesälle sai väliin seurata ihan kesämökin kuistilta. 

Aikaisemmilta vuosilta mökkisaaren pesivästä linnustosta voisi 
mainita ainakin käenpiika, käpytikka, hernekerttu, puukiipijä, 
laulurastas, lehtokurppa, varis, koppelo, teeri ja nuolihaukka. 
Lisäksi vakituisia pesijöitä näiden lisäksi ovat peippo, uunilintu, 

Isojärvi pitää sisällään yllättävän 

monipuolisen pesivän linnuston. 

Alueella riittää pesimäympäristöjä 

lähes joka lähtöön: mökkien pihapiirejä 

linnunpönttöineen ja halkopinoineen, 

saarten sisä- ja rantaosia, ruovikkoja sekä 

monia muita erilaisia elinympäristöjä 

rikkaalle linnustolle. Pitkään luontoa ja 

erityisesti lintuja tarkkaillut Ismo Vähäsavo 

perehdyttää seuraavassa lehtemme 

lukijat Isojärven lintujen maailmaan. 

linnustomonipuolinen

hippiäinen, metsäkirvinen, västäräkki ja rantapönttöjen pesijä 
telkkä. 

Oman maailmansa järvellä muodostavat saarten sisäosat. 
Kun jättää veneen saaren rantaan ja lähtee kävelemään saaren 
sisäosiin, törmää siellä aivan omaan maailmaansa varsinkin, jos 
saari on asumaton. Ainakin marjastajille ja sienestäjille tämä on 
tuttua. Täällä pesii suurin piirtein sama lintulajisto kuin mök-
kisaarissakin, joskin vähän uusiakin lajeja löytyy. Sama sääntö 
pätee jokseenkin molempiin saaristoihin, järven reunaosien 
sisäsaaristoon sekä järven Isoselän eräänlaiseen ulkosaaristoon, 
joka sitten onkin jo ihan oma maailmansa. Siellä pesii jopa 
merilajistoakin kuten esimerkiksi haahka ja lapintiira, joskin 
melko harvinaisena.

Saaristojen metsissä pesivät jo edellä mainittujen lisäksi 
tiltaltti, sirittäjä, mustapääkerttu, lehtokerttu hyönteis/sie-
men-syöjistä yleisimpänä ja vähän harvinaisempina rautiainen, 
pikkusieppo, leppälintu, kuusitiainen, hömötiainen, töyhtö-
tiainen ja punatulkku. Lisäksi vielä harvinaisempina pesivät 
viherpeippo ja järripeippo. 

Molemmat käpylintulajit, iso- ja pikkukäpylintu, kuuluvat 
Isojärven pesivään lintulajistoon. Niiden suurimman levinnei-
syysalueen sanotaan olevan Isoselän saarten metsissä. Lintujen 
ääntely kuuluukin kevät-talvisten pilkkiretkien äänimaailmaan.  
Samoihin aikoihin aloittavat rummutuksensa Isojärven saarissa 
ja rantametsissä pesivät tikat, joita alueella pesii jo edellä mai-
nitun käpytikan lisäksi palokärki, pikkutikka ja ehkä kaikkein 
harvinaisimpana pohjantikka. Kevään ensi merkkejä Isojärven 
jäällä on varisten lisäksi korppien ja närhien ääntelyn ja liikeh-
dinnän voimistuminen. Ne tuovat tervetulleen lisän yleensä 
varsin hiljaiseen ja rauhalliseen talvimaisemaan.

Kun jättää veneen saaren rantaan 
ja lähtee kävelemään saaren 
sisäosiin, törmää siellä aivan omaan 
maailmaansa varsinkin, jos saari on 
asumaton.
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Järven pesimälinnustoon kuuluvat varsin näkyvästi myös kah-
laajat, joista alueella pesii ainakin rantasipi ja lehtokurppa, nuo 
kesäiltojen tunnelman tuojat sekä harvinaisempina taivaanvuohi, 
punajalkaviklo, liro ja todellinen metsälaji, vanhoissa lauluras-
taan pesissä pesivä metsäviklo. Isosta Kusiaisesta löysin joskus 
punajalkaviklon pesän keskeltä saarta. Pesä sijaitsi matalassa 
kanervikossa vanhassa kelottuneessa mäntymetsässä. 

Erikoisemmista lintujen pesäpaikoista voisi mainita ainakin 
Haistaja-nimisen saaren rannan tuntumassa olevan ison kiven 
päällä joskus olleen korpin pesän. Saman kiven päällä on pesinyt 
myös harmaalokki, kalatiira ja lapintiira. Samassa saaressa pesi 
joskus puunlatvassa myös varis ja seuraavana samassa pesässä 
pesi tuulihaukka. Muita alueella pesiviä päiväpetolintuja ovat 
ainakin nuolihaukka, varpushaukka, kanahaukka ja kalasääski. 
Lisäksi olen bongannut Isojärven alueelta myös kaksi kertaa 
merikotkapoikueen.

Alueen luontoon on oleellisena osana kuulunut järven saarissa 
ja rantametsissäkin pesivät metsäkanalinnut ja kyyhkyset. Kana-
linnuista alueella pesivät pyy, teeri ja metso. Kaksi kertaa olen 
löytänyt järven saarista myös fasaanin pesän. Toinen pesä sijaitsi 
Isossa Kusiaisessa ja toinen naapurisaaressa Haapasaaressa. 

Kyyhkyistä pesii Isojärven saaristometsien kätköissä sepelkyyh-
ky ja vähän harvinaisempi uuttukyyhky. Olen löytänyt alueelta 
kuitenkin aikojen kuluessa kuitenkin kolme pesää, joista yksi 
sijaitsi telkän pöntössä pienen lammen rannalla, Kurikanniskan 
padon välittömässä läheisyydessä Siikaisten Otamoilla.

Oma maailmansa alueella on tietenkin Isojärven todelliset 
reuna-alueet, järven lahdet ruovikkoineen, rantahetteikköineen 
sekä pienine kivikkoisine luotoineen. Näiden päällä pesivät 
järven monet kalalokit ja kalatiirat. Myös haarapääsky rakentaa 

joskus pesänsä suurien kivien ulokkeille sopivissa järven lahdissa. 
Näillä alueilla pääsee kuuntelemaan ilta- ja yöaikaan vaikka kau-
lushaikaran kumeaa huutoa tai vaihtoehtoisesti ruokokerttusen 
kaunista laulua. Nämä molemmat kuuluvat Isojärven pesivään 
lintukantaan. Muita alueiden vesilintuja ovat ainakin tavi, heinä-
tavi, tukkasotka ja sinisorsa. Näiden kanssa samoilla alueilla pesii 
ja elää myös Suomen kansallislintu laulujoutsen ja kurki. Ruoko-
kerttusen kanssa alueella pesii myös viita- ja luhtakerttunen sekä 
pajusirkku. 

Isojärven selkävesien tyyppilajeja ovat iso- ja tukkakoskelo, 
haapana ja haahka, jotka kaikki suosivat pesäpaikan valinnassaan 
selkävesien reuna-alueiden saaria.

Ilta ja yöaikaan omaa huutoansa huutaa myös yksi Isojärven 
todellisista tyyppilajeista, kuikka, jonka painopiste lienee kuiten-

Olen bongannut 
Isojärven alueelta 
myös kaksi kertaa 
merikotkapoikueen.

METSÄKIRVISEN PESÄ 
ALUSKASVILLISUUDEN 
SUOJASSA. PESÄ 
ON VARSIN VAIKEA 
LÖYTÄÄ, VAIKKA LAJI 
ON ISOLLAJÄRVELLÄ 
MELKO YLEINEN.
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kin Isoselän saaristossa. Olen löytänyt Isojärveltä kaksi kuikan 
pesää, jotka molemmat sijaitsivat Isoselän reuna-alueen saarissa, 
aivan rannan tuntumassa. Järven lahti- ja rantaosissa sijaitsevat 
myös alueen naurulokkiyhdyskunnat. Leväsjoen puolella olevan 
Ryösynsuon ja Isojärven rannan väliin jäävältä rämealueelta 
löysin kerran pienehkön pikkulokkiyhdyskunnan naurulokkiyh-
dyskunnan vierestä. Molemmat ovat käsittääkseni yhä käytössä. 
Samalta alueelta löysin joskus myös suopöllön pesän. Pesä sijaitsi 
vanhan piisamin pesän päällä. Mielenkiintoinen löytö oli myös 
tämän paikan lähialueilla olevan Näsiniemennokan sisällä oleval-
ta pieneltä kosteikkoalueelta löytämäni kalatiirayhdyskunta. Se 
käsitti kymmenkunta pesivää paria.

Suopöllön lisäksi alueella pesivät lähestulkoon kaikki eteläi-
simmän Suomen pöllölajit. Itse olen löytänyt alueelta huuh-
kajan, helmipöllön, sarvipöllön ja lapinpöllön pesän. Pöllöjä 
pääsee kevätöinä kuuntelemaan vaikka oman kesämökin pihasta. 
Yksi löytämäni helmipöllön pesä sijaitsi metsälammen rannalla, 
Kurikanniskan padon kupeessa samassa pöntössä, missä taannoin 
oli uuttukyyhkynkin pesä. Samassa pöntössä on pesinyt myös 
Telkkä.

Isojärven alueella pesii melko monipuolinen lintulajisto 
hyönteissyöjistä petolintuihin. Suomalaisen kesän suuri juhla, 
juhannus lähestyy. Tuolloin lehtokurppa lentää ja mustarastas 
laulaa laulurastaan kanssa lähes tauotta koko kesäyön.

Lintuterveisin, 
Ismo Vähäsavo

KUUSITIAINEN 
VIEMÄSSÄ PESÄN 
TEKOMATERIAALIA 
PESÄÄN. 
KUUSITIAINEN PESII 
KUUSIVALTAISISSA 
METSISSÄ, JA USEIN 
MÖKKISAARIEN 
SISÄOSIEN LINNUN 
PÖNTÖISSÄ.

PUNAKYLKIRASTAAN 
PESÄSTÄ LÄHTENYT 
POIKANEN. 
TÄMÄKIN LAJI 
KUULUU ISOJÄRVEN 
TYYPPILAJEIHIN, 
JA PESII VÄLIIN 
AIVAN MÖKIN 
PIHAPIIRISSÄKIN.
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Kiilholman 
saha ja kartano

Pomarkusta kohti Myllyselkää veneiltäessä 

näkyy vasemmalla, vähän ennen Holman 

Sunttia Reserviluodon ”kainalossa” merkillinen, 

mielikuvitusta kiihottava linnamainen rakennus, 

jota nykyään kutsutaankin Kivilinnaksi.  

K yseessä ei kuitenkaan ole linna, vaan teollisuusraken-
nus, luonnonkivistä muurattu, osin kaksikierroksi-
nen Kiilholman eli Vajaniemen höyrysahan kone-
huone. Itse puurakenteinen saha paloi 1920-luvun 

lopulla, mahdollisesti 1928 tai 1929.   
Kiilholman sahasta tiedetään vähän. Sen perusti ilmei-

sesti Kiilholman kartanon omistaja Jaakko Heikinpoika 
Kiilholma tai hänen poikansa. Tuotannosta suuri osa 
vietiin ulkomaille. Sahan toiminta loppui tulipaloon. Sen 
jälkeen rakennuksessa on järjestetty ainakin tansseja. Viime 
vuosikymmenet se on ollut muun muassa kesäasuntona ja 
taidenäyttelynä.

Kiilholma tunnettiin Ulvilan Anolan kartanon kalastamo-
na jo 1600-luvun alkupuolella. Ensimmäinen kruununtila 
sinne perustettiin 1680-luvulla, mutta se autioitui nälkävuo-
sien 1695–97 seurauksena melkein 30 vuodeksi. Kiilholman 
nykyinen pitkä, paritupatyyppinen päärakennus lienee 
rakennettu 1880-luvun vaihteessa. Pihaa rajaavat jugendtyyli-
nen pienempi asuinrakennus sekä suuri kivinavetta vuodelta 
1904.  Aitoista vanhempi on 1700-luvulta, toinen vuodelta 
1840. 

Vuonna 1934 Juho Rossi osti Kiilholman kartanon 
tyttärelleen Saidalle, joka avioitui Lauri Särkijärven kanssa. 
Nykyään kartanon päärakennuksen, navetan, aitat ja sahan 
omistaa Saidan ja Laurin pojantytär Sarianna Särkijärvi ja 
suuri osa muustakin rakennuskannasta on Särkijärven suvun 
omistuksessa.
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KUVAT PENTTI OJALA
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KIVILINNASSA PÄÄSEE MYÖS NAUTTIMAAN 
TAITEESTA. KUVISSA ARS KIVILINNAN NÄYTTELY 
VIIME VUODELTA, JOSSA OLI ESILLÄ MM. TAITEILIJA 
SIRPA OJALAN MAALAUKSIA. TÄMÄN VUODEN 
NÄYTTELYYN PÄÄSEE TUTUSTUMAAN 26.6.–19.7.2015 
VÄLISENÄ AIKANA.



R akennuksiin tulee ikääntymisen 
myötä erilaisia ongelmia: pieniä 
kulumia, isompia vaurioita tai 
nykyajan asumismukavuuden 

vaatimukset aiheuttavat päänvaivaa. Mitä 
vanhalle talolle pitäisi tehdä? Pitääkö 
ikkunat uusia vai voiko ne korjata? Miten 
lahonnut hirsi vaihdetaan?  Mitä tehdä 
hilseilevälle ulkomaalille tai maalatuille 
lattioille? Mikä on paras ulkomaali? Miten 

Korjausneuvontaa  
ja avoimet pihat 
Kiilholman sahan ja 
kartanon pihapiirissä 
lauantaina 12.9. klo 11–15. 

talon lämpimyyttä saadaan parannettua?
Satakunnan Museo ja Rakennuskulttuu-

ritalo Toivo järjestävät yhdessä Kiilholman 
kartanon omistajan ja muiden asukkaiden 
kanssa Euroopan kulttuuriympäristö-
päivänä, lauantaina 12.9.2015 yleisölle 
mahdollisuuden tutustua vanhaan sahaan 
ja kartanon alueeseen ja pihoihin. 

Sahan pihapiirissä on Rakennuskult-
tuuritalo Toivon korjausneuvontapiste, 

KIILHOLMAN SAHAN 
HÖYRYKONEHUONE 
ELI KIVILINNA 
1960-LUVULLA.

jossa mm. korjataan ikkunoita ja keitetään 
punamultaa. Yleisöllä on mahdollisuus tul-
la kysymään neuvoja vanhan rakennuksen 
korjaukseen, niin korjaustyön periaattei-
siin, käytännön korjauksiin, rakennusmate-
riaaleihin kuin korjausavustuksiin liittyen.  

Kiilholman avoimet pihat ja korjaus-
neuvontatapahtuma on osa Euroopan 
kulttuuriympäristöpäiviä. Kulttuuriympä-
ristöpäivät on jokasyksyinen tapahtuma, 
joka aktivoi ihmisiä toimimaan oman 
kulttuuriympäristönsä ja -perintönsä 
omaleimaisuuden puolesta kautta koko 
Euroopan. Suomessa tapahtumat keskitty-
vät syyskuun toiseen viikonloppuun. Tänä 
vuonna kulttuuriympäristöpäivien teema 
on teollisuuden ja tekniikan perintö. 

Kiilholman sahasta ei löydy juurikaan 
tietoja. Edes perustajan nimeä tai perus-
tamisaikaa ei varmuudella tiedetä. Se tie-
detään, että saha paloi, mutta eri lähteissä 
vuodeksi mainitaan 1928 ja 1929.  Tiede-
tään, että sahalla on käyty töissä ympäri 
Isojärveä, lähiseudulta kävellen ja järven yli 
talvella jäitä pitkin, keväällä kelirikkoaikana 
hengen kaupalla ja kesällä soutaen. Työläis-
ten kertomuksia muistetaan varmaan vielä 
Isojärven ympäristössä. Kenties jollakulla 
on sahasta kuvia, lehtileikkeitä tai muuta 
arkistoaineistoa. Tapahtuman järjestävät 
toivovatkin, että yleisö tulisi tapahtuma-
päivänä sahalle kertomaan tietojaan tai 
kertomaan kuulemiaan tarinoita, myös 
rakennuksen käytöstä sahan toiminnan 
loppumisen jälkeen. Asiasta voi ottaa jo 
ennen tapahtumaakin yhteyttä Raken-
nuskulttuuritalo Toivoon, puh. (02) 6221 
1051.   



keskellä luontoa
Modernisti
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KESÄKEITTIÖN 
UPEISSA MAISEMISSA 
NAUTITAAN ATERIAT 
AAMUKAHVISTA 
ALKAEN.



keskellä luontoa

Isojärven rannalla sijaitsevalla mökillä Soile 

ja Juha Tommiska lataavat akkuja arkeen. 

Välillä koolla on neljäkin sukupolvea. 

Toninnokan tontille on valmistumassa uusi 

entistä tilavampi vapaa-ajanasunto. 

TEKSTI TUULI HEERVÄ
KUVAT TUULI HEERVÄ JA  
ASSERI HEERVÄ

Modernisti
41
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S oile ja Juha Tommiska löytyvät 
kesäkeittiöstä, jonka isot lasit 
tarjoilevat avokätisesti silmiä hive-
levää maisemaa Isojärvelle. Mök-

kinaapurit ovat piipahtaneet vaihtamaan 
kuulumisia. Ilmassa on iloista naurua. 
Koirat Reino ja Veera häärivät joukossa. 
Niitäkin selvästi hymyilyttää. Mökillä on 
niin hyvä olla. Siellä viihtyvät kaikki.

Porilaisella Tommiskan pariskunnalla 
on takana jo yli 20 vuotta mökkielämää 
Isojärven rannalla. Heille tarjoutui 
1990-luvun alussa mahdollisuus va-
paa-ajan paikan hankkimiseen, mutta 
epäilyksiä oli ilmassa. 

– Ostin kampaamon Porista ja myyjä 
kysyi, enkö ostaisi samalla mökkiä. Mie-
heni Juha totesi, etten minä ole mikään 
mökki-ihminen, Soile Tommiska kertoo.

Asia sai jäädä, mutta jossain se kuiten-
kin muhi.

– Kysyin vuoden päästä, onko mökki 
vielä myynnissä. Ja olihan se, Soile Tom-
miska sanoo. 

Se olikin sitten menoa. Mökkielämä ja 
Isojärvi nappasivat tiukan otteen pariskun-
nasta ja koko perheestä, eivätkä ole päästä-
neet irti. Lähes kaikki liikenevä vapaa-aika 
kuluu Isojärven rannalla ympäri vuoden. 
Siellä on vietetty melkein kaikki joulutkin.

– Parina jouluna emme ole mökillä 
olleet. Tyttäremme totesivat, ettei joulu 
tunnu ollenkaan samalta muualla, Tom-
miskat kertovat.

Nyt mökille kokoontuvat jouluna, ja 
muulloinkin, myös tyttäret Janika ja Jen-
na perheineen ja ovatpa mukana Soilen ja 
Juhan äiditkin.

Uuteen osoitteeseen
Ensimmäisellä mökillä, ei kovin kaukana 
nykyisestä, viihdyttiin hyvin 13 vuotta. 

– Sitten hyvät ystävämme ja nykyiset 

Tyttäremme totesivat, ettei 
joulu tunnu ollenkaan 
samalta muualla.
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mökkinaapurimme tiesivät kertoa, että 
täältä Siikaisten Toninnokasta olisi tulossa 
myyntiin hieno paikka. Emme olleet 
kovin kiinnostuneita, mutta lähdimme 
katsomaan. Niin siinä kuitenkin kävi, 
että paikka ihastutti ja päädyimme kaup-
poihin, Juha Tommiska kertaa vajaan 10 
vuoden takaisia vaiheita.

Tuolloin tontilla oli keskeneräisen 
rakennuksen runko. Siitä syntyi piakkoin 
pääasiassa yövieraiden valtakunnaksi jäävä 
46 neliön mökki, joka pitää sisällään myös 
loma-asunnon saunan. Rakennuksen 
yhteydessä on kesäkeittiö, jossa nautitaan 
kaikki ateriat, jos sää suinkin sallii. 

Viimeisten kolmen, neljän vuoden 
aikana on pihapiiriin alkanut nousta uusi 
noin 130 neliömetrin laajuinen vapaa-ajan 
asunto. Kuten muukin mökillä, sekin on 
syntynyt hyvin pitkälle omin voimin.

– Olen sellainen itse oppinut rakentaja, 
Juha Tommiska sanoo.

UUDEN 
RAKENNUKSEN 

MAKUUHUONEISSA 
TOISTUU 

SISUSTUKSEN 
VÄHÄELEINEN 

VÄRIMAAILMA.

SISUSTUKSESSA 
HALLITSEE VALKOINEN 

VÄRI. UUDEN 
MAKUUHUONEEN 

TAULU ON TULIAINEN 
GAMBIAN-MATKALTA.

UUSI MODERNI 
PÄÄRKENNUS 

HENGITTÄÄ 
YMPÄRÖIVÄÄ 

LUONTOA.
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SOILE JA JUHA TOMMISKA 
KEKSIVÄT AINA UUTTA 
LAITETTAVAA. TERASSIN 
ALTA LOIHDITAAN 
KESÄISIN VIRTAAMAAN 
PURO ISOJÄRVEEN. 
RAKENNUKSEN PÄÄDYSSÄ 
OLEVAN KESÄKEITTIÖTILAN 
TAKASEINÄLTÄ ON 
SUUNNITTEILLA OVI JA RAPUT 
ALAS RANTAAN, JONNE 
NOUSEE GRILLIKOTA.

SOILE TOMMISKA VOI 
IHAILLA JÄRVIMAISEMAA 
JA SEURATA PIHAN 
TAPAHTUMIA UUDESTA 
KEITTIÖSTÄ.



Jälki on ainakin kaunista katsottavaa. 
Uuden rakennuksen pohjana on Soilen 
suunnittelu. Kahden makuuhuoneen 
rakennus on moderni toiminnoiltaan 
ja sisustukseltaan, ja kuitenkin se isojen 
ikkunoidensa myötä vie asujan keskelle 
ympäröivää luontoa.

– Vaikka ikkunoita oli suunniteltu 
monta, purettiin jo rakennettua päätysei-
nää, jotta maisemaa saatiin esiin entistä 
enemmän, Soile Tommiska kertoo.

Asua voisi vaikka aina
Kun viikonloppu koittaa, Tommiskat 
suuntaavat mökille. Siellä on luonto ja 
rauha.

– Olemme molemmat palveluammatis-
sa ja saamme puhua päivät pitkät, Soile 
Tommiska sanoo.

Vähitellen mökillä laitetaan musiikkia 

soimaan, ja toisinaan musisointi huipen-
tuu karaokeillaksi. Soilella on taskussaan 
Porin karaokemestaruus. 

Vaikka mökiltä haetaan rauhaa, toimet-
tomuutta se ei suinkaan tarkoita. Pitää 
saada rakentaa. Aina on jotain tekeillä.

– Juhannuspäivänäkin jo sormet syy-
hyävät, Juha Tommiska hymyilee.

Viikonlopun päätteeksi koittaa se 
ikävin asia mökillä.

– Ei täältä haluaisi millään lähteä pois! 
Tommiskat naurahtavat.

Juha Tommiska viettää Toninnokassa 
yleensä 2–3 yötä viikollakin. Isäntäväen 
poissa ollessa mökillä päivystää tallentava 
hälytysjärjestelmä.

Kunhan vesijohto saadaan Tommis-
koille asti, saattaa vapaa-ajan asunto 
muuttua vakituiseksi.  Ei ihme. Upea 
paikka.  

45

SAUNAAN MAHTUU 
TARVITTAESSA 

VAIKKA 
KYMMENEN 

KYLPIJÄÄ.

MÖKILLÄ REINOAKIN 
RAUKAISEE MUKAVASTI.

Vaikka mökiltä 
haetaan rauhaa, 
toimettomuutta se 
ei suinkaan tarkoita.



P ikkujoulut vietettiin 22. 
marraskuuta Porin Mieslaulun 
talolla. Pikkujoulumielistä 
porukkaa oli saapunut 

nauttimaan Jukka Lankin loihtimasta 
hienosta ja maittavasta jouluillallis-
pöydän antimista jouluglögin myötä. 
Loistavana tanssiorkesterina oli Capu 
& Coctails, joka myös viihdytti 
ruokailijoita hienolla musiikilla. 
Joulupukkikin poikkesi ja ihmetteli 
Isojärven kuhakantaa, kun sitä riittää 
paikallisiin marketteihin. Arpajaiset ja 
huutokauppa tuottivat hyvin, päästiin 
lähes omilleen.

Pikkujoulujuhla
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Sirpa ja Pentti Ojalan kesänäyttely Kiilholman Kivilinnassa (vanha saha). 
Avoinna päivittäin 12-18.

Avajaiset 26.6 klo.12-18. Tervetuloa!

Kiilholmantie 892 Pomarkku, Isojärven rannalla. 
Opastus Pomarkun keskustan kautta.

Avoinna kesällä 2015 sopimuksen mukaan. 
Galleriassa taidemaalari Sirpa Ojalan teoksia, lahjaesineitä ja 
uniikkikortteja. Valokuvaaja Pentti Ojalan luontovalokuvatauluja 
ja luontokirjoja ja kortteja. 

Galleria Kerimanni on myös Facebookissa, käy tykkäämässä.

ARS KIVILINNA 26.6-19.7.2015

Galleria Kerimanni Kerimannintie 44 29630 Pomarkku
Taidemaalari Sirpa Ojala puh.040-3539430
Valokuvaaja Pentti Ojala puh. 0400-635287  

WWW.SIRPAOJALA.COM

GALLERIA KERIMANNI

Galleria Kerimanniin pääset myös 
veneellä. Kerimanninrannasta kävelymat-
kaa n.500m Kivijärventielle päin, mutta 
soitathan ennen tuloasi.

www.aitokalkki.fi

Aito Puutarhakalkki
Hienojakoinen puutarha-
kalkki on nopealiukoinen ja 
tehokas tuote puutarhan ja 
nurmikon kalkitukseen.

Aito KaivokalkkiAito Rakeinen Puutarhakalkki
Rakeistettu puutarhakalkki 
sisältää runsaasti nurmikon 
tarvitsemaa magnesiumia, 
ja rakeistetun koostumuk-
sen ansiosta se on helppo 
levittää.

Jokainen päivä on kalkkipäivä

Uusi tuote kaivoveden laadun 
parantamiseen ja pH:n sääte-
lyyn niin omakotitaloissa, kuin 
kesämökeillä. Kotimainen aito 
luonnontuote.

O
SALLISTU

K

I L PA I L U U

N

aitokalkki.fi

VOITA VALKOISTA!
Palkintona mm. 
Fiskars KitchenGarden™ 
pöytäpuutarha tai 
KitchenGarden™ 
Yrttisakset!

Kilpailuaika:
31.8.2015 asti
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V uosi 2014 oli Isojärven Järvipelastusyhdistykselle 
monin tavoin historiallinen. Yhdistyksen aktiivipo-
rukka rakensi Ranta-Kiilholmaan Matti Särkijärven 
vuokraamalle maalle tukikohtarakennuksen ja laiturin. 

Pelastusvene “Sotka” otettiin yhdessä rakennuksen ja laiturin 
kanssa käyttöön vihkijäistilaisuudessa kesäkuussa 2014.

– Tukikohdan ja laiturin rakentamiseen parisenkymmentä 
talkoolaista käytti yhteensä noin 700 tuntia, kertoo yhdistyksen 
hälytystoiminnasta vastaava Risto Peltomaa.

– Ilman rakennuksen ja materiaalien lahjoittajien mukaantuloa 
tämä ei olisi ollut mahdollista. Kiitos niin Särkijärville kuin muil-
le yhteistyökumppaneille!

Isojärven järvipelastusyhdistys

Järvipelastusyhdistys on aloittanut operatiivisen toiminnan Ranta-Kiilholman tukikohdasta käsin. 

Pelastusvene “Sotka” miehistöineen on hälytettäessä viranomaistahojen (poliisi, pelastuslaitos 

ja sairaanhoitopiiri) apuna. Ei-kiireellisiin hinaus- tai muihin vastaaviin avustustehtäviin Sotka on 

mahdollista saada soittamalla järvipelastusyhdistyksen numeroon (24h) 040-5116332.

Vahvassa vedossa

Sotka – iäkäs, mutta täysin  
ajanmukainen pelastusvene
Isojärvelle Tampereelta Vaasan kautta päätynyt Sotka on 1970-lu-
vulla Englannissa rakennettu Atlantic-merkkinen, kovarunkoinen 
ponttonivene, joka on suunniteltu Pohjanmeren olosuhteisiin. 
Siinä on kaksi 60 hv:n perämoottoria. Syväys on 80 cm.

– Isojärvellä vain matalat vedet hankaloittavat Sotkan käyttöä. 
Se pystyy liikkumaan järvellä kelillä kuin kelillä, myös huonoissa 
näkyvyysolosuhteissa, koska siinä on erinomaisten navigointilait-
teiden lisäksi myös tutka, kertoo yhdistyksen kalustosta vastaava 
Juhani Jokela.

– Viime kesän koeajojen perusteella voimme sanoa, että käy-
tössämme on erinomainen pelastusyksikkö.



KANNATA VAPAAEHTOISTA järvipelas-
tustoimintaa Isojärvellä, voit osallistua 
myös maaetsintäryhmään.

Liity jäseneksi!
Voit liittyä passiivijäseneksi tai aktiivijä-
seneksi. Aktiivina voit osallistua koulu-
tuksen jälkeen myös hälytystoimintaan 
Sotkan miehistössä. 

Jäsenmaksu on 17 euroa vuodessa 
sisältäen neljä kertaa vuodessa ilmesty-
vän lehden.

Jäsenenä voit osallistua myös Va-
paaehtoisen pelastuspalvelun (Vape-
pa) etsintäryhmän toimintaan. Annam-
me sinulle maa-alueella tapahtuvan 
etsinnän peruskoulutuksen ja kutsum-
me tarvittaessa tositoimiin.

Liity netissä: 
www.isojarviseura.fi/
jarvipelastusyhdistys

INFO
Kysymyksiä? Ota yhteys  
jpy:n hallituksen jäseniin:

Erkki Huhtanen, jäsen, koulutus
puh. 040 589 3254

Juhani Jokela, jäsen, kalusto
puh. 040 836 0942

Pekka Koski, jäsen
puh. 0400 125 184

Mika Lähteenmäki, jäsen, 
varainhankinta
puh. 0400 769 974

Pentti Nurmi, jäsen    
puh. 0400 724 532

Risto Peltomaa, jäsen, hälytystoiminta 
puh. 040 538 1237

Jani Valli, jäsen    
puh. 0400 879 821

Ilpo Nummelin, jäsen, sihteeri  
puh. 044 554 9813

Hannu Hakamäki, varapuheenjohtaja 
puh. 0400 598 880

Pekka Koivunen, puheenjohtaja   
puh. 040 501 8721

Kuudentoista henkilön hälytysryhmä
Isojärven järvipelastajien hälytysryhmässä on kuusitoista henkilöä. Heistä jo-
kaisella on koulutus toimia aluksen miehistössä. Aluksen päällikkökelpoisuus 
on kuudella henkilöllä. Tehtävästä riippuen Sotkan miehistön kokonaisvah-
vuus on kahdesta kuuteen järvipelastajaan. Sotkan lähtöaika riippuu niin 
tehtävästä kuin miehistön sijainnista. Nopeimmillaan Sotka lähtee päivystys-
aikoina parissa minuutissa ja normaaliaikoina noin 15–60 minuutin sisällä 
tehtävästä riippuen.

Sotka on miehistöineen välittömässä lähtövalmiudessa muutamana kesävii-
konloppuna. Tällöin sen sijoituspaikka on jokin miehistön mökkilaituri. 

Sotka tulee liikkumaan kesän aikana harjoitusajossa eri puolilla järveä. Se 
vierailee sovittaessa myös erilaisissa tapahtumissa.

– Tarkoituksenamme on saada toimintamme tutuksi kaikille isojärveläisille. 
Tulemme mielellämme esittelemään yksikköämme ja toimintaamme, päättää 
Risto Peltomaa.

SMPS:N EDUSTAJA JORMA SALOPELTO JA YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJA 
PEKKA KOIVUNEN PALJASTAVAT JPY:N KYLTIN TUKIKOHDAN VIHKIJÄISISSÄ.

MERIPELASTUSSEURAN 
TOIMITUSJOHTAJA JARI 
PIIRAINEN (VAS.) JA 
KALUSTOTARKASTAJA 
TANELI MAUNO (KESKELLÄ) 
VIERAILIVAT ISOJÄRVELLÄ 
LOKAKUUSSA 2014.

VIHKIJÄISISSA RISTO 
PELTOMAA JA JUHANI 
JOKELA ESITTELIVÄT SOTKAA 
KUTSUVIERAILLE.

49



50

Montako lintulajia?
1. Montako Isojärvellä pesivää lintulajia löydät sanasok-
kelosta?

Muodosta lintulajin nimi siten, että seuraavan kirjaimen 
ruutu on kosketuksessa edelliseen joko sivuilta tai kulmis-
ta. Jokainen kirjain tulee käyttöön, osa useamminkin.

2. Montako Isojärvellä pesivää lintulajia löytyy Ismo 
Vähäsavon artikkelista ”Isojärvellä on monipuolinen lin-
nusto” (sivu 32–35)?

A A M K YL A E U

T K A N PK R A K

L A S Y VK F K E

A P Ä I TI E T T

R I H R YO N R I

T O A E AA R H K

A R A R IO P S A

K N U SI K T L

Isojärvi-visa 

Järvitietoutta
4. Luettele Isojärven laskujoet.

5. Yhtä Isojärveen laskevaa jokea on mahdollista meloa selältä ylävirtaan noin 1,8 kilometriä ennen pientä koskea. Mikä 
on tämä joki?

6. Isojärveen liittyy yksi ”sisäjärvi”, jonne pääsee selältä kahdesta kapeasta aukosta vain kanootilla tai pienellä veneellä. 
Mikä on tämän melkein kilometrin pituisen lahden nimi?

7. Mikä saari sijaitsee Kevätsalmen ja Vuohisalmen välissä?

8. Mikä on Isojärven pohjoisin lahti nimeltään?

9. Entä mikä on järven eteläisin kohta?

kesäillan ratoksi



Vastaukset
1. Lintulajeja löytyy 13 kappaletta. 2. 67 eri lintulajia  
3. 1. Pomarkunjoki • 2. Otamo• 3. Vähäselkä • 4. Hautalahti  
• 5. Siikinkari • 6. Alinenjärvi • 7. Ruokosuonniemi • 8. Kylänlahti 
• 9. Salmusranta 4.Salmusoja ja Merikarvianjoki 5. Otamojoki 
6. Pakkalanlahti 7. Kevätsalmenluoto 8. Lahdenperä Otamon 
kalkkilouhoksen itäpuolella. lat 61° 48.949’  lon 21° 44.42’ 9. Paikka 
Isojärventien lähellä Uudessakylässä, peruskartassa Tervaskallio-
nimen yläpuolella lat 61° 41.881’  lon 21° 51.039’

Missä päin ollaan? 

3. Aseta alla olevat paikannimet oikeiden kuvien kohdalle.
Alinenjärvi • Hautalahti • Kylänlahti • Otamo • Pomarkunjoki • Ruokosuonniemi • Salmusoja • Siikinkari • Vähäselkä 

1

1 4 7

2 5 8

3 6 9

2 3

4 5 6

987



      lämmintä  
     ja turvallista  
        kesää!
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Isojärvi-Seura  
toivottaa kaikille

KUVAT PENTTI OJALA



      lämmintä  
     ja turvallista  
        kesää!

S-market Merikarvia
Finpyyntie 10, 29600 Pori, 029 009 6800 
Ark. 8–21, la 8–18, su 12–18

S-market Noormarkku
Finpyyntie 10, 29600 Pori, 029 009 6820
Ark. 7–21, la 7–18, su 12–18

Sale Pomarkku
Vanhatie 11, 29630 Pomarkku
029 009 6985 
Ark. 7–21, la 7–21, su 9–21

Omistajan käyntikortti

(Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0835 €/puhelu + 0,0691 €/min, 
matkapuhelimesta soitettaessa 0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min)

Kesäkahvila Kahvimylly 

LankoskellaItseleivotut kahvileivät ja ihana lahjapuoti

Avoinna joka 
päivä klo 9-19 

elokuun puoliväliin

Kärmesniementie 1 29790 Tuorila 

p.02 551 4191 (Köffi)

RAUTA-RIIHIMÄKI
Vesterinkuja 8
29630 Pomarkku
(02) 541 1880
ma-pe 8.30-17.00 la 8.30-14.00

045 122 3893 Harri
045 122 3891 Jukka
myynti@oriihimaki.fiMökkiläisen 

rautakauppa
www.rauta-riihimaki.fi

Vakuutukset, pankki ja sijoittaminen. 
Samasta paikasta sopivan läheltä. 
Välitetään toisistamme. 
LähiTapiola Satakunta: puh. 02 630 7100 
www.lahitapiola.fi 

 
 

LähiTapiola Satakunta  
www.lahitapiola.fi 
(02) 630 7100 

MÖKKITIEN 

VARRELLA...

Arkisin 7-21
La 7-18

Su 12-18

Tervetuloa!

TILAUSLIIKENNE 
MÄENSIVU

Pikkubussi ja taksi

0500 740 343
0400 740 343

Ku
va

: H
ar

ri 
H

in
kk

a

Tapio Rautavaara 100 v. 
SININEN UNI
Tapio Liinoja, Johanna Iivanainen, Olli Ahvenlahti

Lippujen ennakkomyynti :
Info-kirjakaupat Pori ja Kauhajoki, Merikarvian R-kioski , 
Kankaanpään Leppis sekä Siikaisten kirjasto ja myös tilaus 044 720 1039

Liput ennakkoon 15€, portilta 20€

Kahden päivän lippu 30€
(alle 7-vuotiaat maksutta)

MILJOONA SADE

SIIKAISTEN URHEILUKENTTÄ 4-5.6.2015

TO
19-20.30

PE
19-22

Liput ennakkoon 20€, portilta 25€

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

Meiltä saat kaikki rakentamisen
ja remontoinnin palvelut.

Soita ja kysy!



Mainio tuotto. Ja vain asiakasomistajille.
Olemme tehneet sinua varten uuden tuotteen, Tuotto-
osuuden. Kysy lisää omasta konttoristasi tai vieraile 
osoitteessa op.fi/lansi-suomi

TUOTTOTAVOITE:

 ETU ASIAKAS- 

OMISTAJILLENÄIT OIKEIN. 

*Tuottotavoite voi muuttua vuosittain ja tuotto-osuuksien takaisinmaksamiseen sisältyy tiettyjä
ehtoja. Tutustu merkintäesitteeseen. 

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

Meiltä kalastuskortit, kaasupullot ja tarvikkeet.  
Autohuollosta varaosat, remontti- ja katsastuspalvelut.

Kahviosta kesän janojuomat ja matkaeväät, tötteröt ja muut jäätelöt, kahvit, pullat, leivok-
set ja sämpylät sekä erilaiset pikkulämpimät ja makeiset.

KESÄ, AURINKO JA SUOMEN KAUNIS LUONTO, KAIKILLE JOTAKIN

Poiketessasi voit myös veikata

Ma-pe   6.00 – 20.00
La  8.00 – 18.00
Su 10.00 – 16.00

Suomen 
Käyttömuovi Oy

Asiakaslähtöistä muovin 
mekaanista kierrätystä 
vuodesta 1989 alkaen

-myös osana 
teollista prosessia



jäsen
Pertti Viitanen

puh. 0500 228 201

jäsen
Juha Tommiska

puh. 040 727 5001

jäsen
Janne Metsämaa
puh. 040 578 0414

jäsen
Jaakko Soljanto

puh. 040 557 7369

rahastonhoitaja & 
jäsenkirjuri

Pentti Nurmi
puh. 0400 724 532

facebook-vastaava
Risto Rosendahl

puh. 050 911 0268

sihteeri
Pekka Koski

puh. 0400 125 184

varapuheenjohtaja
Ilpo Nummelin

puh. 044  554 9813

jäsen
Keijo Heinilä

puh. 050 360 5209

puheenjohtaja
Hannu Hakamäki
puh. 0400 598 880

jäsen
Markku Hannimäki
puh. 050 461 8851

Isojärvi-Seura ry

Isojärvi-Seura
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Toimijana ELY-keskuksen 
kanssa
Seuran aloitteesta käynnistettiin 
vuonna 1997 laajamittainen koko 
Karvianjoen vesistön aluetta 
käsittävä kehittämis- ja kun-
nostusprojekti. Projektin jatkoksi 
käynnistettiin koko Satakuntaa 
koskeva Satavesi-ohjelma, jonka 
tuloksena on alkanut Karvianjoen 
vesistön kunnostusohjelma vuo-
sille 2007–2015 Varsinais-Suomen 
ELY-keskuksen vetämänä. Isojärvi-
Seura osallistuu ohjelmaan 
aktiivisesti.

Turvallisempaa veneilyä
Isojärvi-Seura on yli kaksikymmen-
tä vuotta panostanut Isojärven 
veneilyturvallisuuden parantami-
seen. Seura on vuosittain kohdis-
tanut varoja ja talkootyövoimaa 
järven reitistön ylläpitoon yhteis-
työssä muun muassa Pomarkun 
VPK:n kanssa. Seura julkaisee 
myös Isojärven venereittikarttaa.

Kalastusasioiden  
edistämistä
Kalakantojen säilyttäminen ja nii-

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

Tapahtumia
Seura järjestää vuosittain Juhan-
nus-Regatan juhannuspäivänä  
ja pikkujoulujuhlat marraskuussa. 
Turvallinen Isojärvi -tapahtuma 
vesillä liikkumiseen liittyvistä tur-
va-asioista järjestetään kahden 
vuoden välein kesäkuussa.

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

Yhteistyötä  
Isojärven hyväksi
ISOJÄRVI-SEURA PERUSTETTIIN VUONNA 1969 JA ON 

SUOMEN VANHIMPIA, ELLEI VANHIN JÄRVISEURA. SEURAN 

JÄSENMÄÄRÄ ON TÄLLÄ HETKELLÄ 400 TALOUTTA. 

YHDISTYKSEN TARKOITUKSENA ON ISOJÄRVEN JA SEN 

YMPÄRISTÖSSÄ SIJAITSEVIEN MUIDEN JÄRVIEN JA 

VESISTÖJEN JA RANTOJEN KAIKENLAINEN SUOJELU, 

JÄRVIMAISEMAN KAUNEUDEN LISÄÄMINEN SEKÄ JÄRVEN 

YMPÄRISTÖN ASUKKAIDEN VIIHTYVYYDEN PARANTAMINEN. 

jäsen
Jari Salli

puh. 0400 596 152

www.isojarviseura.fi

ISOJÄRVI-SEURA ON nyt myös  
facebookissa! Kysy lisää: Risto  
Rosendahl, puh.050 911 0268 tai 
ristorosendahl@hotmail.com.
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