
PAIMIONJOEN KANSALAISOPISTOSARJA SYKSY 2018  
Ohjelma Auranmaan kansalaisopistossa  
 
Paimionjoki-yhdistys ry järjestää yhteistyössä Paimionjoen vesistöalueen kansalaisopistojen kanssa Paimionjoki-sarjan 
syksyllä 2018 ja keväällä 2019. Teemat liittyvät vahvasti joen kulttuurihistoriaan ja ekologiseen tilaan tuoden esiin 
Paimionjoen moniarvoista kulttuuriympäristöä ja vesiluontoa eri näkökulmista käsin. Tarkastelemme joen perintöä 
yllättävänkin mielenkiintoisten sivujokien, pienvesien ja pääuoman näkökulmasta ja pohdimme yhdessä alueella 
tapahtuneita muutoksia. Katseemme on sekä menneisyydessä että nykyhetkessä ja tutkimuskohteenamme 
Paimionjoen rikas kulttuuriperintö ja arvokas luonto.  

 

Purojen, ojien & jokien kulttuurihistoriaa ja havaintoja nykyhetkessä 
Luennoitsijana Kirsi Laine, Suomen historian jatko-opiskelija Turun yliopistossa ja Suomen 
maatalousmuseo Saran museolehtori 
Milloin arvokkaista puroympäristöistä, jokirapujen ja laiduntavien lehmien ympäristöistä tuli maisemaan 
häviäviä ojia, joiden äärellä eivät enää liiku uimarit, pyykkärit tai saunaveden kantajat? Millaisia nämä 
ympäristöt olivat vielä muutama vuosikymmen sitten, millaisia muutoksia on tapahtunut ja miksi? Kirsi 
Laine johdattelee Marttilassa sijaitsevien Hirvasojan ja Ihmistenojan ja Paimionjoen suurimman sivujoen, 
Tarvasjoen historioihin Pöytyän tienoilla.  
Entä millaisia muistikuvia, tietoja ja havaintoja näistä ympäristöistä on paikallisilla asukkailla? Tule 
kuuntelemaan ja jakamaan tietojasi!  
Hirvasojaa käsittelevän luennon yhteydessä saamme kuulla terveisiä nykyhetkestä, kun Marttilan Ollilan 
kylätoimikunnan puheenjohtaja, kasvibiologi, sienitieteen dosentti ja maanviljelijä Tapani Yli-Mattila kertoo 
kyläyhteisön talkootoiminnasta Hirvasojalla.  
 
TO 27.9. klo 19-21.00  Paikka: Marttilan kirjasto, Marttila IHMISTENOJA & HIRVASOJA 
TO 4.10. klo 18-19.30 Paikka: Elisenvaaran koulu, Kyrö TARVASJOKI 
 

Pienvesistöjen kansalaistaidot 

Luennoitsijana Janne Tolonen, iktyonomi, vesiasiantuntija  

Luennoilla pohditaan yhdessä, millaista asiantuntijuutta ja osaamista pienvesien kunnostaminen vaatii ja 

miten ja mistä sitä on saatavilla. Voiko yksityinen kansalainen tai yhteisö kunnostaa pienvesiä, toimia 

”purokummina” tai ”purotalkkarina” ja minkälaisia tietoja ja taitoja se vaatii? Janne Tolonen opastaa 

kotiseututoimijoita, paikallisyhteisöjä, maanomistajia ja yksityisiä ihmisiä pienvesien tunnistamiseen, 

huomioimiseen, käytännön talkootoimintaan ja seurantaan.  

Luonnontilaiset pienvesiympäristöt ovat harvinaisia ja luontokokemukset näissä kohteissa ovat todellisia 

elämyksiä sekä lapsille että aikuisille kaikkina vuodenaikoina. Luennoilla ja retkillä opitaan myös 

havainnoimaan herkällä korvalla ja silmällä luonnon monimuotoisuutta ympärillämme: kuulemmeko, 

näemmekö, aistimmeko sitä? Entä ymmärrämmekö ja tulkitsemmeko oikein luonnon merkkejä? 

 

Syyskaudella 2018 käydään pienvesistöillä virtuaalisesti luentojen muodossa ja kevätkaudella 2019 

järjestetään Paimionjoen vesistöalueella retkiä mielenkiintoisiin puroympäristöihin ja järjestetään 

pienimuotoisia talkoita. Tavoitteena on, että jokaiseen kuntaan syntyisi kummikohteena toimiva 

pienvesikohde, josta paikallinen yhteisö muodostaisi itselleen pitkäjänteisen kunnostus- ja seurantakohteen. 

 

TO 11.10. klo 18-19.30 Paikka: Elisenvaaran koulu, Kyrö 

TO 18.10. klo 19-20.30 Paikka: Marttilan kirjasto, Marttila  

 
Lisätietoja luentojen sisällöistä: Elina Tuomarila, Paimionjoki-yhdistys ry. Puh. 0400211857, elina.tuomarila@somero.fi  
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