
HALLITUKSEN
JOULUTERVEHDYS
Yhdistyksen syyskokous järjestettiin
Marttilassa 8.12. Ennen kokousta
yhdistyksen hallitus kävi  nauttimassa
maukkaan joululounaan Marttilan
Kuokantalolla. 

Yhdistyksen hallitus sekä työntekijät
toivottavat iloista joulunaikaa kaikille
Paimionjokivarressa viihtyville! 

UUTISKIRJE
Paimionjoki-yhdistys ry
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SOMERON JÄRVIKETJUN
VIRKISTYSKÄYTTÖ
Olemme ottaneet projektiksi edistää Someron
järviketjun virkistyskäyttöä. Upean järviketjun
tarjoamia resursseja retkeilyyn ja muuhun
virkistyskäyttöön on mahtava päästä
hyödyntämään. Alkuvuodesta 2023 järjestämme
Somerolla ideointityöpajaan, jossa mietitään
yhdessä paikallisten kanssa Someron järviketjun
virkistyskäytöllisiä mahdollisuuksia. Jos et pääse
paikan päälle voit kertoa meille ideoistasi
nettikyselyn kautta, joka tullaan julkaisemaan
myöskin alkuvuodesta. 
Pidä silmällä yhdistyksen facebookia sekä
nettisivuja, jotta tapahtumailmoitus ei pääse
livahtamaan ohi!

Hallituksen jäsenet vasemmalta alkaen: 
Matti Mäkitalo, Kati Suominen, Matti Metsistö, Henri Partanen, Carita Maisila, Totti Nuoritalo, Matti Tilkanen, Anton Simolin, Timo
Virta ja Matti Yrjövuori. Kuvasta puuttuvat Janne Raulo sekä Sari Hopponen.
Etualalla yhdistyksen työntekijät Henna Juntunen (sininen takki), Marjukka Kulmala ja työharjoittelijamme Kristiina Kuusisto (vas.)



ASKALAN YMPÄRISTÖVIRTAAMA-
TYÖPAJA 
7.10. järjestettiin Paimion kaupungintalolla
kaikille avoin ympäristövirtaamatyöpaja, jossa
esiteltiin kesän lopussa valmistunut ympäristö-
virtaamamallinnus.  Selvityksen toteuttavat
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalous-
palvelut-yksikön toimeksiannosta Luonnon-
varakeskus, Envilytica ja Suomen ympäristö-
keskus.

Mallinnukseen tutustumisen  lisäksi keskusteltiin 
 laajemmin koko ekosysteemin ja muiden
vesistönkäyttömuotojen tarpeista Paimionjoella. 

Lisää..

VIRTUAALIRETKI PAIMIONJOEN ALKULÄHTEILTÄ SAARISTOMERELLE
Marraskuussa jätimme Keski-Suomen ELY-keskukselle ympäristökasvatuksen ja -valistuksen
hankeavustushakemuksen. 

Ideoimme yhdessä Valonian sekä Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen kanssa hankkeen, jossa
tuotetaan Paimionjoen valuma-alueen yläkouluille sekä lukioille opetusmateriaalia vesiensuojeluasioihin.
Lyhyille videoille kehitetään omat teemat kuten maatalous, virkistyskäyttö, säännöstely jne. Materiaalin
koostavat hanketyöntekijän avustuksella opettajaopiskelijat, jotka esittelevät sovitun teeman
Paimionjoen varressa koululaisille. Oppimisretkistä tuotettu videomateriaali tulee olemaan kaikkien
käytettävissä ja toivottavasti koulut ja muutkin Paimionjoesta kiinnostuneet saavat materiaaleista
mieluista katsottavaa ja opiskeltavaa.

Jäämme odottelemaan ensi kevään rahoituspäätöksiä eli hanke toteutuu, jos avustusta saadaan. 
Peukut pystyyn!
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Saija Koljonen (SYKE) ja Leena Rannikko (VARELY) 

Paimion lukiolaiset tutustumassa Askalaan elokuussa 2022
(kuva: opettaja Miia Aaltonen)

https://www.paimionjoki.fi/ajankohtaista/askalan-ymparistovirtaama-tyopaja-7102022


ESTEETÖN KALASTUSTASANNE KOSKEN TL MYLLYRANTAAN
Paimionjoki-yhdistykselle myönnettiin Varsinais-Suomen Ely keskuksen kalatalouden edistämisavustusta
esteettömän kalastustasanteen rakentamiseksi Kosken Tl Myllyrannan alueelle. Kunta lähti projektiin
innolla mukaan ja heinäkuussa 2022 saatiin tasanne valmiiksi. 
Tasanteen yhteyteen pystytettiin myös kalastusaiheinen opastaulu ja samanmoinen tehtiin myös
Tarvasjoelle Juvan voimalaitoksen alueelle, jossa kalasta harrastellaankin jo aktiivisesti. Ensi vuonna
osallistutaan laiturin toteutukseen Someron Kirkkojärvellä!

Lisää hankkeesta  voit lukea täältä..

KALASTUSKURSSIT
PAIMIONJOELLA 
Syksyllä järjestettiin yhteistyössä Somero-
Opiston sekä Vapaa-ajankalastajien kanssa
aikuisille suunnattu kalastuskurssi
Someron järviketjulla. Kurssilla käytiin
teoriassa läpi  eri kalastusmuotoja ja
kahtena retkipäivänä päästiin kokeilemaan
välineitä ja tekniikoita käytännössä. Kurssi
oli varsinainen menestys, sillä kaikki paikat
tulivat täyteen ja osallistujat olivat
innoissaan! Vetäjänä toimi kanssamme
paljon yhteistyötä tehnyt Mikael Jaakkola
Suomen Vapaa-ajankalastajista.

Alkuvuodesta 2023 Somerolla tullaan
järjestämään vastaavanlainen aikuisille
suunnattu kalastuskurssi, jossa aiheena on
pilkkiminen. 
Lisätietoa sekä ilmoittautumisohjeet 
 tulevasta pilkkikurssista löydät täältä. 
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https://www.paimionjoki.fi/projekti/paimionjoen-uudet-onkipaikat
https://uusi.opistopalvelut.fi/somero/fi/course/3524


PAIMIONJOKI-PALKINTO 
MIKKO TEGELILLE
Paimionjoki-palkinto jaettiin tänä vuonna neljättä
kertaa. Palkinnon luovutus järjestettiin Marttilan
kunnantalolla syyskokouksen yhteydessä 8.12.

Palkinnon tarkoituksena on tuoda esille
Paimionjoen alueen ihmisten, yhdistysten ja
yhteisöjen tärkeä työ Paimionjoen hyväksi. 

Paimionjoen hyväksi pitkään arvokasta työtä niin
työelämässä kuin siviilissäkin tehnyt marttilalainen
Mikko Tegel valittiin tänä vuonna palkinnonsaajaksi. 
Mikko on ollut mukana monissa Paimionjoki-
aiheisissa tapahtumissa jakamassa tietoaan joen
historiasta sekä työstään vesivoimaloiden  parissa.
Kiitokset kuuluvat myös Marttilassa sijaitsevan
Krouvinkosken vanhan myllymiljöön kunnostuksista
ja sen ympäristön historian vaalimisesta sekä siitä,
että Fortum aikoinaan liittyi yhdistyksemme
jäseneksi! 
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PAIMIONJOEN KESKIOSAN
KOSKIKUNNOSTUKSET
Koskikunnostussuunnitelmien valmistuttua
syksyllä 2022 suuntaamme katseet
suunnitelmien toteuttamiseen eli itse
koskikunnostustoimenpiteisiin! Tarkotuksena
on hakea hankerahoitusta
kunnostustoimenpiteille. 
Koskialueiden omistajuuksia sekä
kunnostuslupia selvitellään parhaillaan kovaa
vauhtia ja vuoden 2023 alkupuolella tullaan
järjestämään koskialueiden yhteisten
vesialueiden osakaskuntien kokoukset, joissa
osakkaat saavat päättää mahdollisesta
hyväksynnästään kunnostustoimenpiteiden
toteutukseen. Kokouksista lähetämme kutsut
vesialueiden osakkaille postitse sekä niistä
tiedotetaan kuntien ilmoitustauluilla. 

Lisätietoa koskikunnostuksista ja
suunnitelmapiirroksiin voit käydä tutustumassa
täältä.

https://www.paimionjoki.fi/projekti/paimionjoen-keskiosan-kunnostussuunnitelmat


YMPÄRISTÖSUUNNITTELIJA
TYÖHARJOITTELUSSA SYKSYN
Onpahan ollut mahtava ja mielenkiintoinen syksy
Paimionjoki-yhdistyksen matkassa! Työharjoitteluni on
pitänyt sisällään kaikkea yhdistyksen toiminnasta:
muun muassa taimenen elinolojen parantamista
Karhunojalla, verkostoitumista alueen muiden
toimijoiden kanssa, yhdistyksen hallinnon opettelua,
hankehakemuksen kirjoittamista sekä isona projektina
koskikunnostushankkeen maa- ja vesialueiden
omistaja- ja osakkuustietojen kerääminen.
Alanvaihtajana minulle on ollut todella antoisaa oppia
lisää, saada olla osa työelämää ja tuoda myös jo
kertynyttä omaa osaamistani yhdistyksen käyttöön.

Kiitos kaikille syksystä ja ehkäpä tiemme vielä
kohtaavat, kun valmistun ensi keväänä
ympäristösuunnittelijaksi HAMK:sta!

Terveisin Kristiina Kuusisto
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KATSEET KOHTI AURINKOA JA ENSI
KESÄÄ... SEKÄ VIERASLAJEJA!
Kainuun ELY-keskuksen kautta yhdessä
Aurajokisäätiön kanssa saamamme avustuksen
turvin hanketyöntekijämme torjuivat jättipalsamia
Aurajoen ja Tarvasjoen rannoilla. Nyt on torjuntaa
tehty kaksi vuotta ja tuloksia alkaa näkyä.
Rahoitusta on vielä ensi kesälle ja toiveena on, että
saisimme useista paikoista kyseisen vieraslajin
hävitettyä kokonaan. Kaikkia kansalaisia
kannustetaan mukaan talkoisiin siellä, missä
tiedätte jättipalsamia tai muita vieraslajeja
esiintyvän. Ja torjunta on vieläpä hauskaa, kuten
kuvasta näkyy!

Hankkeen väliraportin voit lukea täältä.

Kuvassa Henna Juntunen ja Ville Autio heinäkuussa
2022. Torjuntatiimiin kuului myös Laura Karunen.

http://paimionjoki.fi/projekti/jattipalsamin-torjuntahanke-tarvasjoen-varressa-0
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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

 

Hyvää joulua 
ja 

onnellista uutta 
vuotta !

Toivoo:

tel:+358413180248
http://www.paimionjoki.fi/
https://www.facebook.com/paimionjokiyhdistys
http://www.instagram.com/paimionjokiyhdistys

