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UUSI TOIMENPIDEOHJELMA VUOSILLE
2022-2027 ON VALMIS!

Kevätkokouksessamme Somerolla 17.5. hyväksyttiin
yhdistyksen
uusi,
järjestyksessään
kolmas
toimenpideohjelma.
Se
on
monipuolinen
tietopaketti Paimionjoesta, sen tilasta ja niistä
tavoitteista, joita yhdistyksellä on paremman
Paimionjoen saavuttamiseksi. Tällä hetkellä se on
luettavissa
nettisivuillamme,
mutta
pian
on
saatavilla myös paperinen versio, jota alamme jakaa
kuntiin valtuustotyön alkaessa kunnissa kesälomien
jälkeen. Tutustu ohjelmaan täällä!

YHDISTYS KIPSI-HANKKEEN
TUKENA

Saaristomereen
päätyvien
kiintoainesja
fosforivalumien ehkäisemisessä kipsinlevitys
valuma-alueen pelloille on yksi tärkeä keino.
Vesiensuojelun ohella kipsi myös hyödyttää
peltoa itseään. Tähän aiheeseen paneuduttiin
yhdistyksen järjestämässä kipsi-infossa 15.3.
Agrologi
Olli-Pekka
Ruponen
kertoi
Paimiosaliin
saapuneelle
sekä
Teamsin
välityksellä tapahtumaa seuranneille viljelijöille
mm. kipsin lannoitusvaikutuksesta. Tilaisuus on
tallennettu Youtubeen, joten sitä voi käydä
katsomassa koska
tahansa tästä linkistä.
Kipsihaku aukeaa 1.6. ja toivomme viljelijöiden
tarttuvan tilaisuuteen!

Kuva: Pekka Salminen
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YLEISÖTILAISUUS JOEN KESKIOSAN
KOSKIKUNNOSTUSSUUNNITELMISTA

Tmi.
Arto
Hautala
on
viimeistelemässä
koskikunnostussuunnitelmia 10 koskeen Liedon ja
Kosken
Tl
välisellä
osuudella.
Saimme
suunnitteluhankkeeseen
tukea
V-S
ELYkeskukselta. Yleisöllä on mahdollisuus päästä
tutustumaan suunnitelmiin 22.6. klo 17.30 alkaen
Marttilan kunnantalolla pidettävässä tilaisuudessa.
Kun suunnitelmia on ensin arvioitu paperilla ja
suunnittelijan itsensä esittelemänä, lähdemme
tutustumaan yhteen kohteeseen (Krouvinkoskeen
Marttilassa) paikan päälle.

Koskenpäänkoski Marttilassa, kuva Henna
Juntunen

ASKALAN YMPÄRISTÖVIRTAAMALLE OHJAUSRYHMÄ

Varsinais-Suomen
ELY-keskus
perusti
alkuvuonna
ohjausryhmän ympäristövirtaamaselvityshankkeelle. ELY-keskusken
edustajien ja yhdistyksemme toiminnanjohtajan lisäksi siinä on edustajat SYKE:stä
ja LUKE:sta. Näillä näkymin heinäkuussa
alhaisten virtaamien aikaan tehdään vielä
viimeisiä mittauksia uomassa. Syksyllä on
aika kutsua joen käyttäjäryhmiä sekä
asiantuntijoita koolle keskustelemaan siitä,
millaisia vaikutuksia jatkuvasti vesitettynä
olevalla uomalla olisi. Tällä hetkellä
varsinkin kesäkaudella padon alapuolinen
uoma on pitkiä aikoja kokonaan kuivana,
mikä heikentää joen ekologista tilaa.

Yllä
oleva
otos
Askalan
voimalaitokselta
on
paimiolaisen Oskari Summasen dronella ottama kuva.
Myös uuden toimenpideohjelmamme kansikuva sekä
moni muu informatiivinen kuvituskuva ohjelmassa on
Oskarin kamerasta. Kiitämme lämpimästi, että saimme
kuvat käyttöömme, sillä kertoohan kuva tunnetusti
enemmän kuin tuhat sanaa!
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JÄTTIPALSAMIN TORJUNTA JATKUU TARVASJOEN VARRESSA

Yhdessä Aurajokisäätiön kanssa viime vuonna aloitettu jättipalsamin torjuntahanke sai
kaksivuotisen jatkorahoituksen Kainuun ELY-keskukselta. Tulevana kesänä tätä vieraslajia on
torjumassa niin Aurajoen kuin Tarvasjoenkin varressa kolme työntekijää, joista yksi on
yhdistyksemme ympäristönhoitaja Henna Juntunen. Viime kesänä esiintymiä löytyi melko paljon,
mutta on edelleen erityisen tärkeää ilmoittaa kaikista kasvustoista, jotta voimme tehokkaasti
kohdentaa kitkennän sinne, missä kasvia kasvaa. Tarvasjoen jättipalsamin osalta toivomme suoria
yhteydenottoja meihin, mutta muiden alueiden jättipalsamikasvustojen ja kokonaan muiden
vieraslajien osalta kannattaa silmät pitää myös auki. Havainnot voi käydä kirjaamassa
osoitteeseen laji.fi, jotta ne ovat kaikkien käytössä!

KOSKELLE TL TULOSSA ESTEETÖN
ONKILAITURI

Varsinais-Suomen ELY-keskukselta saamamme
kalatalouden
edistämiseen
tarkoitetulla
hankerahalla
olemme
aikeissa
toteuttaa
esteettömän
onkilaiturin
Kosken
Tl
keskustaajaman
tuntumaan
Myllyrannan
alueelle.
Projekti
toteutetaan
yhteistyössä
kunnan kanssa. Rakennuspuuhiin päästään
toivottavasti pian!

Kuva: Mikael Jaakkola
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PAIMION KARHUNOJALLA TAPAHTUU

Vähäjoen sivuhaara Karhunoja Paimiossa on
ainoa Paimionjoen vesistönosa, jossa elää
luonnonvaraisia taimenia. Tällä hetkellä alueella
tehdään kunnostustöitä sekä Paimion kaupungin
Helmi-hankkeessa että Valonian vetämässä
Puujalka-hankkeessa,
jossa
myös
meidän
yhdistyksemme on mukana. Lisäksi yksityiset
talkooaktiivit
ponnistelevat
jatkuvasti
Karhunojan kehittämiseksi.
Valtakunnallisena
vaelluskalapäivänä
21.5.
olimme mukana järjestämässä Karhunojalla
purokävelyn yhteistyössä Valonian, LounaisSuomen vesiensuojeluyhdistyksen sekä Paimion
kaupungin kanssa. Tapahtumassa tutustuttiin
Karhunojalla
tehtyihin
kunnostuksiin
sekä
tutustuttiin taimenen elämään. Myös lapsille oli
järjestetty puuhaa.
Janne Tolonen Valoniasta kertomassa
Karhunojan purokunnostuksista.
Kuva: Suvi Lähteenmäki

KOULULAISTEN
VESISTÖTUTKIMUKSET

Toukokuussa
tarjosimme
tänäkin
vuonna
toiminta-alueemme kouluille vesitutkimuspäiviä.
Innokkaita 4- ja 5-luokkalaisia oli mukana
Paimiosta, Somerolta, Pöytyältä. Tarvasjoelta
sekä Sauvosta yhteensä 16 luokkaa. Vedenlaadun
tutkimukset ja vesiselkärangattomien tutkiminen
oli jälleen kerran mieluista puuhaa ja paljon
uutta tuli opittua. Syyslukukauden alussa taas
jatketaan vesitutkimuksien parissa!
Elokuussa luvassa jokavuotiset lasten jokileirit,
tänä vuonna Paimiossa, Karinaisissa sekä
Koskella. Jokileireistä lisää löydät facebook sivuiltamme / www.paimionjoki.fi/ajankohtaista.
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Mukavaa kesää joella!

OTA YHTEYTTÄ, TYKKÄÄ MEISTÄ

SOMESSA JA KURKKAA

NETTIIN!

Toiminnanjohtaja
Marjukka Kulmala 0400 211 857
marjukka.kulmala@paimio.fi
Ympäristönhoitaja
Henna Juntunen 041 318 0248
henna.juntunen@paimio.fi

www.paimionjoki.fi

Facebook

Instagram

