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UUTISKIRJE
Paimionjoki-yhdistys ry
KOSKIEN KUNNOSTUSSUUNNITTELUA

Yhdistyksemme sai VarsinaisSuomen Ely-keskukselta rahoitusta
koskikunnostussuunnitelmien
teettämiseen Paimionjoen
keskiosaan eli Liedon
Killalankoskelta Kosken tl
Karjakoskelle asti. Mukana
rahoittamassa ovat Liedon, Marttilan
ja Kosken Tl kunnat.
Suunnittelutyön tekee tmi Arto
Hautala ja hän suorittaa maastotyöt
kesä-elokuussa. Suunnitelmien
avulla voidaan jatkossa edetä
varsinaisiin kunnostustöihin!

Arto Hautala

VIERASLAJITORJUNTAA

Kainuun Ely-keskuksen
myöntämällä hankerahalla kaksi
palkattua torjujaa Ville Autio ja Suvi
Hakulinen kitkevät tänä kesänä
jättipalsamia Tarvasjoen rannoilta.
Hanke toteutetaan yhteistyössä
Aurajokisäätiön kanssa ja torjujat
työskentelevät myös Aurajoella.
Auta työntekijöitämme ja ilmoita
jättipalsamihavainnoistasi:
vieraskasvit@aurajoki.net!
Paimion keltalammikkiesiintymässä kokeilimme
keväällä kumimatolla
peittämistä yhdessä Livian
opiskelijoiden kanssa.
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RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMINEN

Kuva: Janne Tolonen

Linkki Puujalka-hankkeen sivuille

Olemme mukana Valonian, sekä
Turun ja Salon kaupunkien
yhteisessä Puujalka-hankkeessa,
jossa tehdään valumaaluesuunnittelua ja konkreettisia
toimenpiteitä maa- ja
metsätalouden vesienhallinnassa.
Hankkeessä hyödynnämme myös
uutta Paimion Vähäjoen
ravinnekuormitusselvitystä, jonka
teki opinnäytetyönä Turun AMK:n
opiskelija Paavo Ojanen.

YMPÄRISTÖKASVATUS

Ympäristönhoitajamme Henna Juntunen
tekee uutterasti töitä lasten
vesistökasvatuksen parissa. Keväällä
koulujen vesistötutkimuspäiviä pidetään
Somerolla ja Paimiossa. Lapset ovat
innoissaan ötököiden haavimisesta ja
tiirailusta sekä vedenlaadun tutkimisesta!
Ja ainahan on mukavaa niin lapsille kuin
opettajallekin päästä ulos luokasta. Apuna
Hennalla on kevään tutkimuksissa
harjoittelija Otto Hölsö. Syksylle on jo
tehty varauksia alueemme muihinkin
kuntiin. Lasten Jokipäivät pidetään tänä
vuonna 2.8. Tarvasjoella ja 3.8. Somerolla.

PENKKEJÄ JA PÖNTTÖJÄ

Joen äärellä voivat viivähtää paremmin
nyt niin ihmiset kuin linnutkin!
Jäsenemme Westas Group Oy lahjoitti
puutavarat Tarvasjoen Juvan kahteen
penkkiin ja lukuisiin linnunpönttöihin
Karinaisiin, Marttilaan ja Koskelle Tl.
Penkit rakensivat Tarvasjoen
koulun pojat ja pöntöt
Härkätien 4H-yhdistyksen
kerholaiset.
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KUMPULANRANTA
MARTTILASSA

Yhdistys on teettänyt kolme
opastaulua Marttilan Kumpulanrantaan ja kunta teettää vielä yhden
lisää, joten elämysten lisäksi
alueesta on saatavilla paljon tietoa.
Viime kesänä yhdistys perusti
rannalle nuotiopaikan ja tänä
keväänä kokonaisuus täydentyi vielä
Leader Jokivarsikumppaneiden
hankerahalla tehdyllä laiturilla,
jonka toteutti Silver River
Seikkailukeskus Marttilasta.
KARINAISTEN UUSI POLKU

Jokivarsikumppaneiden myöntämää
hankerahaa käytämme myös Pöytyän
Karinaisiin tehtävään uuteen jokipolkuun.
Sen lähtöpiste löytyy tulevana kesänä
Isontuvan jäätelön pihapiiristä. Matkan
varrelle tulee myös opastaulu, jossa
kerrotaan alueen luonnosta, historiasta ja
maisemanhoidosta.
Kaikista jokipoluistamme valmistuu tänä
vuonna painettu esite. Jokipolut ovat
tärkeä tapa saada ihmisiä joen varteen ja
ihastumaan omiin lähimaisemiinsa sekä
lisäämään motivaatiota joen vaalimiseen.
KESÄN TAPAHTUMIA

Jos koronatilanne antaa myöten,
tarkoituksena on järjestää
avajaistapahtumat niin Marttilassa kuin
Karinaisissakin. Myös jättipalsamin
kitkentätalkoita on luvassa eri paikoissa.
Seuraathan ajankohtaisia tiedotteitamme niin nettisivuilla kuin
somessakin. Yhteystiedot ovat
kirjeen lopussa!
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Kuva: Maija Astikainen

KESÄRETKI KUITIAAN

Tänä kesänä teemme perinteisen
kesäretken alkukesän sijaan
elokuussa. Suunnitelmat ovat vielä
riippuvaisia koronatilanteesta,
mutta toivomme parasta ja alamme
jo kerätä ilmoittautumisia.
Retkipäivä on ti 17.8. ja kohteena on
Qvidjan kartano Paraisilla. Saara
Kankaanrinnan ja Ilkka Herlinin
omistama Qvidja/Kuitia on
kokeilutila hiiltä sitovalle, Itämeriystävälliselle ja ravinteita
kierrättävälle maataloudelle.
Luonnon monimuotoisuuden
vaaliminen on tilalla tärkeässä
roolissa.
Retkipäivä alkaa klo 11
omakustanteisella lounaalla 1400luvulta peräisin olevassa
kivilinnassa. Lounaan hinta on noin
20 €/hlö, mutta tarkka summa
selviää, kun väkimäärä on tiedossa.

Qvidjan sivuille pääset tästä linkistä!

Lounaan jälkeen lähdemme
tilakierrokselle, jossa oppainamme
toimivat tilanhoitaja Pekka
Heikkinen ja maatalousasiantuntija
Pyry Saarinen. Saamme kuulla ja
oppia mm. hiilen sitomisesta
maaperään sekä laitumilla että
pelloilla, näemme eläimiä,
tutustumme lannan ja muiden
sivuvirtojen hyödyntämiseen
energiana sekä lannoitteena ja
perehdymme myös Qvidjan tapaan
hoitaa laajoja metsiään jatkuvan
kasvatuksen periaattein.
Oppaamme odottavat jo innolla,
että näistä ja monista muistakin
teemoista päästään keskustelemaan
eli vierailta toivotaan paljon
kysymyksiä ja kommentteja! Matka
takaisinpäin alkaa noin klo 14.
Ilmoittaudu mahdollisimman pian
(miel. 28.5. mennessä):
marjukka.kulmala@paimio.fi
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OTA YHTEYTTÄ, TYKKÄÄ MEISTÄ
SOMESSA JA KURKKAA NETTIIN!

Olisi kiva kuulla ajatuksiasi, ota yhteyttä:
Toiminnanjohtaja Marjukka Kulmala 0400 211 857
marjukka.kulmala@paimio.fi
Ympäristönhoitaja Henna Juntunen 041 318 0248
henna.juntunen@paimio.fi
Jättipalsami-hankkeen työntekijät Ville Autio ja Suvi Hakulinen
(kasvihavainnot) 041 3134319 /vieraskasvit@aurajoki.net

Netistä ja somesta löydät meidät näiden linkkien kautta:
www.paimionjoki.fi

Facebook

Instagram

Mukavaa kesää
joen äärellä!

