
Paimionjoki-yhdistys järjesti jälleen 

Lasten Jokipäiviä! 
 

Elokuussa 2017 seikkailimme Tarvasjoen luontopolulla, Kosken Myllyrannassa sekä Someron Pitkäjärven 

uimarannalla osana Lasten Jokipäiviä. Ja miten hauskaa meillä olikaan, varsinkin kun Suomen kesä tarjosi 

parastaan! 

 
Tarvasjoen luontopolku 1.8. 

Tarvasjoen luontopolulla pääsimme kuuden lapsen kanssa aamun aluksi 

kuulemaan itse luontopolusta ja Kertun tuvasta, jonka pihalta polku lähtee. 

Paikallinen yhdistys, Kotiseutuyhdistys Tarvaiset, laittaa parasta aikaa tupaa 

kuntoon sekä hoitaa tuvan pihaa ja polkua, joten he olivat myös asioista 

kertomassa. Luontopolku on noin kaksi kilometriä pitkä luontotauluilla 

varustettu reitti, joka kiemurtelee aivan Tarvasjoen vartta. 

Kertun tuvalta jatkoimme polkua ja pitkospuita pitkin lähemmän Tarvasjoen 

rantaa. Siellä Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen Matti Jantunen 

päästettiin vauhtiin. Lapset pääsivät etsimään vedestä pieneliöitä, joita sitten 

Matin johdolla tunnistettiin ja tutkittiin. Ja eliöitähän löytyi, sillä suvannot ovat niille erinomaisia 

elinympäristöjä. Haaviin tarttui muun muassa vesiskorpioneja, malluaisia ja vesimittareita. Kalojakin yritettiin 

haaveilla narrata, mutta tällä kertaa saalis jäi niiden osalta saamatta. 

Päivän aikana tehtiin lisäksi kaarnaveneitä, joita myös uitettiin sekä 

nautittiin luonnollisesti eväitä, sillä mitä olisi luontoretki ilman 

piknikkiä! Päivän päätteeksi kiersimme luontopolun, jonka varrella 

pääsimme rapsuttelemaan Tiensuun tilan lampaita. Tämä olikin lapsille 

todella mukava yllätys ja monille (vai jopa kaikille!) ensimmäinen kerta 

lammasta silittämässä. Siinä olikin sitten vanhemmille kertomista! 

 

Kosken Myllyranta 3.8. 

Kosken Myllyrannassa päivä alkoi tutustumisella Maaseutunaisten pitämään Kahviaittaan sekä siellä olevaan 

koulunäyttelyyn ja koskialueen pienoismalliin kahdeksan lapsen kanssa. Mallista saikin hyvän kuvan 

historiallisesta alueesta, jota seuraavaksi lähdettiin katsomaan. Maisemat tosin ovat muuttuneet, sillä 

pienoismalli esittelee aluetta ajalta, jolloin siellä vielä toimi myllyjä. 

Nykyään alueen vanhoista rakennuksista on jäljellä enää Saaren talo 

ja joitakin kivijalkoja. Alueella voi kuitenkin aistia entistä mylly- ja 

sahakulttuuria! 

Rannassa päästettiin taas Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen 

Matti vauhtiin ja tutkittiin vesieliöitä. Pieneliöiden, kuten 

vesiskorpionien ja sudenkorennon toukkien, lisäksi lapset löysivät 

joen pohjasta erinäisiä roskia, joita kerättiin roskikseen. Päivän hyvä 

työkin tuli siis tehtyä! 



Myllyrannassa eväshetki oli entistä riemukkaampi, kun paistoimme 

nuotiolla lettuja. Sitten olikin vuorossa aktiviteetti, jota osa lapsista oli 

odottanut koko aamupäivän: kalastus. Lounais-Suomen vapaa-

ajankalastajien kalakummit saapuivat paikalle onkien ja matojen 

kanssa ja toive saaliista oli kova, mutta valitettavasti tällä kertaa Ahti ei 

suonut antejaan. Sen ei annettu kuitenkaan kauaa häiritä vaan lapset 

siirtyivät kaarnaveneiden tekoon ja uittoon. Ja taisipa joku paistaa vielä 

lisää lettujakin! Päivän lopuksi kävelimme vielä Myllyrannan alle 

kilometrin mittaisen luontopolun, jota Koskelaisseura hoitaa. 

 

Someron Pitkäjärven uimaranta 8.8. 

Someron Pitkäjärven uimarannalla eli tarkalleen ottaen Myllylammen 

rannalla vietettiin tämän kesän viimeistä Jokipäivää. Päivä alkoi 

reippailulla yhdeksän lapsen kanssa Pitkäjärven koululta rannalle, 

jossa Someron vesiensuojeluyhdistys esitteli paikkaa ja vesistöä. 

Lapsilla tuntui kuitenkin jo olevan kova kiiru kalastamaan, eikä 

kysymyksiä tässä kohtaa lennellyt. Someron vesiensuojeluyhdistyksen 

johdolla suoritettu kalastus olikin menestys, sillä saalista tuli! Ahvenia 

ja lahnoja ainakin. Eikä kalastusta olisi maltettu lopettaa millään. 

Samalla kun osa lapsista kalasti, osa maalasi rannan uimakoppia Rautanet Somerolta saaduilla maaleilla. Aika 

ylöskin yletyttiin, koska Someron Konevuokraamo lainasi meille maalaustelineet. Eväitäkin syötiin ja tällä 

kertaa pääsimme grillaamaan makkaraa Pitkäjärven maa- ja kotitalousseuran lainaamalla grillillä! 

 Iltapäivän puolella etsittiin ja tutkittiin Matin johdolla vesieliöitä (täältä 

löytyi erityisesti simpukoita ja kotiloita), melottiin kanootilla sekä vuoltiin 

ja uitettiin kaarnaveneitä. Myös uimakopin maalausta jatkettiin: käypä 

rannalla kurkkaamassa, mitä saatiin aikaiseksi! Päivä oli siis täynnä 

ohjelmaa ja uimaranta soveltui siihen täydellisesti. Osa lapsista jäi vielä 

päivän päätteeksi lammelle uimaan. 

 

Kiitos kaikille mukana olleille kesän 2017 Lasten Jokipäivistä! Palataan taas ensi kesänä uusien kuvioiden kera! 

Pysyt perillä tulevista Jokipäivistä tykkäämällä meistä Facebookissa: www.facebook.com/lastenjokipaivat. 

Siellä on myös lisää kuvia Jokipäiviltä! 

 
t. Sanna ja Anna, Paimionjoki-yhdistys 
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