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KUVA PENTTI NURMI

ISOJÄRVI KUULUU Karvianjoen vesistöön. Turku-Seinäjoki-Oulu -linjan länsipuolella Isojärvi on
Säkylän Pyhäjärven jälkeen toiseksi suurin järvi.

ISOJÄRVI ON pisimmillään venereittiä myöten
mitattuna Pomarkunjoen suulta Kurikanniskan padolle 19 kilometriä. Leveimmillään järvi on Kaijanselällä, 4,6 kilometriä.

ISOJÄRVEN PINNAN korkeus merenpinnasta on
34,8 metriä. Järven syvin kohta on 9,9 metriä ja
keskisyvyys 3,0 metriä.

Bifurkaatiojärvi
ISOJÄRVESTÄ TEKEE harvinaisen bifurkaatio eli
järvellä on kaksi laskujokea. Enin osa vesistä virtaa
Merikarvianjokea pitkin Selkämereen ja pienempi osa
Salmusojan kautta Poosjärveen, joka edelleen laskee
Pohjajokea pitkin Selkämereen. Pääosan vedestään
Isojärvi saa Inhottujärvestä laskevasta Pomarkunjoesta. Isojärven pohjoisosaan laskevat Otamonjoki ja
Leväsjoki.

Järven selät
ISOJÄRVI JAKAUTUU useisiin selkiin, joiden rajat
eivät kuitenkaan ole selvät. Järven itäinen osa, 6,9
kilometriä pitkä Vähäselkä on selkeä kokonaisuus.
Sen katsotaan alkavan Sorviikinlahdelta jokisuulta ja
päättyvän Selkäsaarten tasalle. Tästä lounaaseen ja
luoteeseen päin katsottaessa avautuu 4,6 kilometriä
leveä ja 5,5 kilometriä pitkä Isoselkä, joka jakautuu
edelleen kahteen pienempään selkään. Kaijan saarten ympärillä oleva Kaijanselkä on järven keskeisin
selkä yhdessä saarten luoteispuolella olevan Ronttoonselän kanssa.
Pituudeltaan 2,3 kilometrin ja leveydeltään 1,5
kilometrin Myllyselkä on selkeä alue Kiilholman mantereen ja saarten keskellä ulottuen lännessä Mykkäluodon ja Vehkasaaren tasalle.
Eekvistinseläksi kutsutaan järven eteläisintä osaa
Äijäniemestä aina Vehkasaaren tasalle. Kapean selän pituus on noin neljä kilometriä. Isojärven pohjoisosassa Lahdenjärvi on oma kokonaisuutensa kuten
myös Otamoilla sijaitseva Haudanselkä. Siikaislaiset
kutsuvat näitä yhteisnimellä Alinenjärvi.
Leväslampi on aikanaan ollut oma selkänsä.
Tänään se on melkein umpeen kasvanut.
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Paljon vapaa-ajan asuntoja
ISOJÄRVEN RANNOILTA ja saarista löytyy melkein tuhat
kesäasuntoa. Suuri osa mökkiläisistä tulee Porin seudulta,
mutta muualta Suomesta ja myös ulkomailta kotoisin
olevia mökkiläisiä on kymmeniä. Ensimmäiset mökit kerrotaan rakennetun jo 1930-luvulla.

Järvimelojan paratiisi
– tai ainakin melkein
MELOJAN KANNALTA mielenkiintoisia ja myös haastavia
kohteita löytyy Isojärveltä kymmeniä. Varsinaisia melontalaitureita järvellä ei ole. Isojärvi muistuttaa erämaajärviä,
vaikka se on hyvin tiheään asuttu. Molemmat Isojärveltä
merelle johtavat reitit ovat melojien suosiossa.
Yöpymispaikkoja ei järven asutuksen ja toisaalta tiheän
rantakasvillisuuden vuoksi paljoa ole. Kerimannista,
Otamoilta ja Loma-Kalliolta löytyy kuitenkin hyviä telttapaikkoja. Melojan kannattaakin varata ruoka ja vesi koko
matkaa varten. Isojärvelle valmistuu viisi retkipaikkaa
kahden vuoden kuluessa.

Kuha on Isojärven ylpeys
ISOJÄRVEN KALAKANTA on vuosien varrella vaihdellut
suuresti. Yläjuoksun perkausten jälkeen melkein kadonnut
kuhakanta on istutusten ansiosta elpynyt. Hauki ja ahven
ovat myös järven normaaleja saaliskaloja. Muikkukanta
vaihtelee vuosittain.

Vihreää ja punaista,
keltaista ja mustaa
ISOJÄRVELLÄ ON käytössä kahden eri järjestelmän
merimerkkejä. Musta-keltaiset kardinaaliviitat osoittavat miltä puolelta matalikko tai karikko pitää kiertää.
Näitä merkkejä on yksi kullekin pääilmansuunnalle.
Lisäksi käytössä on jonkin verran punamustaraitaisia
karimerkkejä, jotka voi kiertää miltä puolelta tahansa.
Vihreät ja punaiset merimerkit ovat lateraaliviittoja,
jotka ilmaisevat väylän reunat. Punaisen ja vihreän
välissä on väylä. Nimelliskulkusuuntaan veneiltäessä
(vastavirtaan tai satamaan) vihreät jäävät oikealle ja
punaiset vasemmalle.
Reitistö pyritään huoltamaan kuntoon toukokuun
aikana. Huoltotyöstä vastaa Isojärvi-Seura, Pomarkun
VPK ja Isojärven järvipelastusyhdistys sekä muutama
yksityinen järven ranta-asukas.
Huoltajat toivovat, että veneilijät ilmoittaisivat kaikista viitoitusta koskevista ongelmista tai poikkeamista
numeroon 0400 724 532.
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Christell Norrgård,
Emmi ja Sohvi Nurmi.

IKH Kauhajoki • Isojärvi-lehti •Koko: 92 x 23 mm
Aineisto: PE 21.4.2017

Kauhajoki

Kansainväliset kuljetukset ja huolintapalvelut

Oy SNcargo Ltd

www.ikh.fi

Kiinteistöhuolto ja remontointi

Jokela

Suomesta maailmalle
– maailmalta Suomeen

- Kiinteistöhuolto
- Pienet remontit
- Tonttien harvennus ja puutyöt
- Mökkitalkkarityöt
- Mökkien tarkistuskäynnit
- Tulen myös saareen

www.sncargo.com

Suomen Käyttömuovi Oy
Asiakaslähtöistä muovin mekaanista
kierrätystä vuodesta 1988 alkaen
-myös osana teollista prosessia

Kiilholmantie 635, 29630 Pomarkku
040-8360942 jussi.jokela@luukku.com

Saarinen ja Pojat
Vanhatie 34 C
29630 Pomarkku
0400 706 870
050 384 8669

MEILTÄ AMMATTITAITOISESTI ASENNETTUNA:
Putkiasennukset
Tarvikkeet
Maa- /aurinkolämpö

• Laadukkaat ilmalämpöpumput takuuasennettuna (mm. Mitsubishi)
• Kaikki peltialan työt (huuvat, saumapeltikatot, kattotikkaat ja vesikourut)
• Kaikki IV-alan työt suunnittelusta asennuksiin

SUOMEN PUHDASILMA OY – SIIKAINEN
Lisätietoa 040 355 9557

A-ryhmän sähköurakoitsija

Laurilantie 4
29810 Siikainen
Email
mksahko@gmail.com

SÄHKÖASENNUS
Mäntylä & Koskinen Gsm

Sinua palvelevin lähikauppa!

Sähköasennukset ja -suunnitelmat

Tervetuloa
ostoksille!

Gsm

0400 590 675
0400 724 901

UUSINTA ENERGIATEKNIIKKAA
KOTEIHIN, MÖKEILLE JA YRITYKSIIN

Arkisin 7-21
La 7-19
Su 11-18

POISTOILMA- JA MONIKÄYTTÖLÄMPÖPUMPUT AURINKOKERÄÄJÄT

K-MARKET OSTERI
Finpyyntie 5, Noormarkku
(02) 6345 426

MEILTÄ SAAT
KÄTEISTÄ
KASSALTA

VARAAJAT
- Louhintatyöt poravaunulla
- Vedenalaisten kivien räjäytykset
- Sukellustyöt

Puh: 0500 522 860

www.kallionlouhinta.fi

RAUTA – MAATALOUS
www.konetuorila.fi

OY

▪ Harjuntie 5, 29790 Tuorila ▪ (02) 551 3230 ▪ ma-pe: 8.30-17.00 la: 9.00-13.00 ▪

ILMAVESILÄMPÖPUMPUT

Kiinteistöpalveluja kotiin, mökille ja yrityksiin
HSM Energiapalvelut Oy

• Juha Suni • 044 722 6292 • hsmenergiapalvelut@gmail.com •

Lankosken Sähkö Oy
Puh. 02 528 8800
Myös vikailmoitukset

POMARKUN TAKSIT

(02) 541 1009

ISOJÄRVI
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SATA PUUTA-TAIDETAPAHTUMA
JA METSÄKÄVELY 1.-16.7.2017
avoinna päivittäin 12-18

Galleria Kerimannissa taidetta
kahdessa kerroksessa, järviruoko-työpaja
pihamökissä ja metsäkävely jonka
varrella luontoaiheisia kysymyksiä.
Tapahtuma on osa Suomi 100-ohjelmaa 2017.

GALLERIA KERIMANNI
Galleria Kerimanniin pääset myös veneellä. Kerimanninrannasta kävelymatkaa n.500m Kivijärventielle päin, mutta soitathan ennen tuloasi.

Galleria Kerimanni Kerimannintie 44, 29630 Pomarkku
Taidemaalari Sirpa Ojala puh. 040 353 9430
Valokuvaaja Pentti Ojala puh. 0400 635 287

WWW.SIRPAOJALA.COM

Löydät meidät myös
Facebookista.

PÄÄKIRJOITUS

Haloo, kuntapäättäjät!
POMARKUN-SIIKAISTEN Isojärveä ei
ole johdonmukaisesti kehitetty monipuolisena elinkeino- ja vapaa-ajan
alueena. Ei ainakaan kuntien taholta.
Pomarkun ja Siikaisten kunnat ovat heränneet vasta viime vuosina huomaamaan, että Isojärvi on kuin yksi kylä
muiden joukossa – ja suurin osa järven
vapaa-ajan asukkaista on vieraspaikkakuntalaisia veronmaksajia.
POMARKUSSA HERÄÄMISEN merkit
ovat selvät, mutta Siikaisten kunnassa
Isojärven asema jää selvästi Siikaisjärven kehittämisen varjoon.
KOLMANNEN SEKTORIN toimijat,
kuten Isojärven laskuyhtiö, kalastuskunnat ja Isojärvi-Seura ovat tunteneet jo vuosikymmeniä kiinnostusta
järveä kohtaan, mutta eri lähtökohdista. Vuoropuhelu näiden kesken on
käynnistynyt. Hyvä niin. Myös Isojärven
järvipelastusyhdistys ja Pomarkun VPK
pitää laskea järven kolmannen sektorin toimijoihin, joilla on selkeät intressit
järven suhteen.
USEIN JÄÄ huomaamatta se tosiasia,
että järven tärkeimpänä toimijana
ja hyödyntäjänä on kuitenkin neljäs
sektori*, eivät edellä mainitut yhteisöt,
jotka ensisijassa pyrkivät edistämään
viiteryhmiensä asioita omista lähtökohdistaan. Isojärvi-Seura on näistä selvimmin profiloitunut neljännen sektorin
puolestapuhujaksi.

TOIMIJOITA ON siis monia. Kaikista
Isojärven asioista ei vallitse yksimielisyyttä, ja joissakin asioissa esiintyy
jopa voimakkaita erilaisia näkemyksiä.
Kaavoitus, kiinteistöverotus, säännöstely, veden laatu, kalastus, venereitistö,
retkeilymahdollisuudet, turvallisuus,
Jokisuun väylän ruoppaus…
ISOJÄRVI LAAJANA ja monipuolisena
alueena vaatii kehittyäkseen entistä
tiiviimpää vuoropuhelua eri toimijatahojen kesken.

luodaan pohja järven kokonaisvaltaiselle kehittämiselle. Eero, Viveka
ja kuntien isät ja äidit, pallo on nyt
teillä!

*Neljäs sektori on perhe, suku ja
ystäväpiiri.

Pekka Koivunen
päätoimittaja

ISOJÄRVI-SEURA ON ollut aloitteellinen vuoropuhelun synnyttämisessä,
mutta sen rahkeet eivät yksin riitä
viemään järven asioita eteenpäin.
POMARKUN JA Siikaisten kuntien tulee
ottaa aiempaa huomattavasti vahvempi ote Isojärven tulevaisuudesta.
Ilman kuntien panosta järven suunnitelmallinen kehittäminen on vaikeaa,
ellei jopa mahdotonta.
EHDOTUS POMARKUN ja Siikaisten
kuntien päättäjille: Tulevana talvena kunnat toimivat ”Isojärvi-päivän”
järjestäjänä ja kokoonkutsujana. Päivä
on huolellisesti valmisteltu seminaarimuotoinen alustus- ja keskustelutilaisuus, jossa järven asioita tuodaan esille
monipuolisesti kaikkien toimijatahojen
puolesta. Tilaisuudessa käydään läpi
niin järven mahdollisuudet kuin yhteistyön kipukohdatkin. Isojärvi-päivässä
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Pesäpallo

Leikkipuistot

Suuret tontit

Kaunis kirkonkylä
Joki

Sujuva arki

Terveyspalvelut Kesämökit

Suofutis
Hyvät liikenneyhteydet
Frisbeegolfrata
Isonevan suoreitti
Kirjasto

Monitoimihalli

Järvet

Kaupalliset palvelut

Hyvinvointipalvelut
Elokuvateatteri
Kalastus
Yhteisöllisyys
Kankaanpäähän 26 km

Koulut

Lukio

MISSÄ SUL
ON

RUSKETUSRAIDAT?

EI MUUTA KUIN
MEIDÄN KAUTTA GRILLAAMAAN.

Finpyyntie 10
puh. 029 009 6820

Resiinarautatie

Päivähoito

Parasta Pomarkussa

www.pomarkku.fi

S-market Noormarkku

Yhdistykset

ma–la 7–22
su 10–22

Puhelun hinta: lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 6,91 snt/min,
matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min

Juhlaetuja koko
vuoden
Satakunnan
Osuuskauppa
TÄYTTÄÄ
100 VUOTTA

Palvelemme!

Ma–La 7–22
Su 9–22
Löydät meidät nyt
myös Facebookista!

Sale Pomarkku

Vanhatie 11, 29630 Pomarkku
029 009 6985
Puhelun hinta: Lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 6,91 snt/min,
matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Oi aikoja,
oi tapoja
OLEMME TAAS tänä keväänä saaneet
hämmästellä Isojärven vedenkorkeuden vaihteluita. Veden pinta on ollut
historiallisen alhaalla. Tähän on ollut
pääasiassa syynä erittäin vähäinen
lumen määrä ja sitä kautta poikkeuksellisen pienet virtaamat. ”Normaalivuosina” tulvahuippu on osunut Vapun tienoille ja veden pinta on saatu
nipin napin laskettua kevätkylvöihin
mennessä lupaehtojen määräämälle
tasolle +34,65…+34,45.
TÄNÄ KEVÄÄNÄ suurimmat virtaamat
nähtiin jo kuukautta ennen Vappua
eikä kevättulvaa ole ollut käytännössä
lainkaan. Silti veden korkeutta täytyy
lupaehtojen mukaisesti pitää em. tasolla odottamassa kylvökautta. Samanlainen epäkohta on ns. kevätkuoppa:
Lupaehdoissa edellytetään, että maaliskuun 20. päivän jälkeen patoluukut
on täysin avattava. Tällä toimenpiteellä tehdään tilaa tulvavesille.
NUO EDELLÄ mainitut ehdot ovat
ajalta, jolloin rannoilta kerättiin luonnonheinää ja järvessä uitettiin tukkeja.
Säännöstelytoimenpiteet on sidottu
jäykästi kalenterivuoteen. Ne eivät ole

enää tätä päivää. Ne eivät enää toimi ilmaston lämpenemisen aiheuttamien vähälumisten ja leutojen talvien
aikakautena. Kevättulva ei enää ala
aina aprillipäivänä.
VENEILYKAUSI TULEE alkamaan
keväällä yhä aikaisemmin. Tällöin matala veden taso aiheuttaa todellisia
vaaratilanteita. Veneilyreitistö, jonka
olemme rakentaneet ja jota ylläpidämme, on tehty normaalia kesävedenkorkeutta ajatellen. Kun vesi on 20
cm alempana, on riski havereille suuri.
NYKYTEKNIIKKA MAHDOLLISTAA
vesitilanteen ennustamisen tavalla,
josta kultaisella 50-luvulla ei osattu
edes uneksia. Sääennustemallien ja
laskentatehon kehittyessä pystytään
sadekertymää arvioimaan luotettavasti useita päiviä eteenpäin. Lumeen
varastoitunut vesimäärä pystytään
arvioimaan. Nykyisin veden pintaa
voitaisiin säätää kulloisenkin ennusteen ja tilanteen mukaan. Se on tätä
päivää.
LUPAEHDOT TULEE saada vastaamaan juuri tätä päivää ja vieläpä ot-

tamaan huomioon tulevaisuus. Tämän
eteen me teemme työtä.
TOIVOTAN TEILLE kaikille hyvää kesää
ja mielekkäitä lukuhetkiä lehden
parissa!

Ilpo Nummelin
puheenjohtaja
Isojärvi-Seura ry
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Merkittävä lahjoitus jpy:lle

Varastokontti
Ranta-Kiilholmaan
Järvipelastusyhdistyksen hälytyskaluston
varastointimahdollisuudet paranivat kertaheitolla, kun
yhdistys sai lahjoituksena varastokontin juuri sopivasti
avovesikauden alkaessa. Lahjoittajina on kaksi pitkän
linjan isojärveläistä, yrittäjät Vesa Mäensivu Pomarkusta
ja Pertti Viitanen Söörmarkusta. Kontissa säilytetään
hälytystoiminnan kannalta tärkeää välineistöä.
JPY:N HÄLYTYSTOIMINNASTA vastaava Risto Peltomaa pitää lahjoituskonttia oikeaan osuuneena varsinkin,
kun nykyiseen, tukikohtarakennuksen
takana olevaan ”kaasukaappiin” ei
enää mahdu kaikki kalusto.
– Meillä on polttoainetta, palopumppu letkuineen, öljyntorjuntakalustoa, työkaluja ja laitteita, jotka pitää
saada tarvittaessa nopeasti veneeseen, toteaa Risto Peltomaa.
– Nyt lastaus sujuu nopeasti, koska
kontti on aivan laiturin vieressä.
Järvipelastusyhdistyksessä Vesan ja
Pertin konttilahjoitus on otettu vastaan
suurella tyydytyksellä.
– Toimintamme perustuu pitkälti
omaan varainhankintaan ja lahjoituksiin. Yhteiskunnalta saamme vain pienen osan tuloistamme. Siksi tällainen
lahjoitus on meille iso asia, sanoo jpy:n
puheenjohtaja Mika Lähteenmäki.
– Vesan ja Pertin esimerkki on hieno
osoitus isojärveläisten yhteisöllisyydestä.
12

Turvallisuus ennen kaikkea
Molemmilla lahjoittajilla on jo takanaan kymmeniä vuosia Isojärven
rannoilla. Vehkasaaressa mökkeilevä
Vesa Mäensivu ja Vähäselän Kurikka-

Lahjoittaja Vesa
Mäensivu ja siirtoa Ranta-Kiilholmaan odottava
kontti.

niemessä vapaa-aikaansa viettävä
Pertti Viitanen ovat aiemminkin tukeneet järvipelastajien toimintaa muun
muassa tukikohdan rakentamisessa
keväällä 2014.
– Järven turvallisuus on hyvin tärkeä
asia kaikille meille isojärveläisille, sanovat Vesa ja Pertti yhteen ääneen.
– Tällä järvellä on parhaimmillaan
yli kaksi tuhatta ihmistä viettämässä
aikaansa ja mitä tahansa voi sattua,
toteaa Vesa Mäensivu.
– On hyvä, että meillä on tarvittaessa saatavilla koulutettua ja hyvin
varustettua apua – ja vielä läheltä ja
nopeasti, lisää Pertti Viitanen.

Kontin paikkaa pohtimassa lahjoittaja Pertti Viitanen, Ranta-Kiilholman sataman
omistaja Matti Särkijärvi, jpy:n puheenjohtaja Mika Lähteenmäki ja hälytystoiminnasta vastaava Risto Peltomaa.

PISAROITA

Täyden palvelun Jokela

Pomarkkulainen Juhani ”Jussi” Jokela on syntyjään aito isojärveläinen Vähäselän
etelärannalta. Vaikka hän muutti jo nuorena Kiilholmantien varteen, Isojärvi on aina
säilynyt ykköspaikkana miehen ajatuksissa – ja teoissa. Tänään Juhani on yksityisyrittäjä,
joka palvelee monipuolisesti Isojärven mökkiläisiä.
JUSSI ON koko ikänsä liikkunut Isojärvellä ja tuntee seudun hyvin.
– Tietysti Vähäselkä on jo lapsuudesta tuttua aluetta, mutta kyllä järvi
on kuin kotiseutua ihan Kurikanniskan
padolle saakka, sanoo Juhani vaatimattomasti.
– Puolisoni, Leväsjoelta syntyjään
oleva Peltomäen Virpi täydentää
paikallistuntemusta järven pohjoispään osalta.
Kiinteistöhuolto ja remontointi
Jokelan toimialue on koko Pohjois-Satakunta, vaikka Isojärven aluella hän
työskentelee mieluiten.
– Pieniä remontteja teen mielelläni,
mutta taloja en ala enää rakentaa,
sanoo Juhani hymyillen arvoitukselli-

sesti.
– Mökkitalkkaritöitä otan mielelläni
vastaan ja mökkien tarkastuskäyntejä
teen ympäri vuoden.
Polttopuut järjestyvät mökille Juhanin toimesta olkoon kyse mantereella
tai saaressa sijaitsevasta mökistä.
– Teen myös tonttien puuston harvennuksia ja siinä samalla polttopuita,
kertoo pitkän ja monipuolisen työkokemuksen omaava Juhani.
Juhani Jokelan kiintymyksestä
Isojärveä kohtaan kertoo myös aktiivinen toiminta Isojärven järvipelastusyhdistyksessä ja VPK:ssa. Hän kuuluu
kummankin yhdistysten hallitukseen
ja on perehtynyt erityisesti varuste- ja
kalustoasioihin.

Huoli tiestä ja kalasta
Koko ikänsä Kiilholmantietä käyttäneen Juhanin mielestä tien kunto ei ole
koskaan ollut yhtä huono kuin nyt.
– Jopa soratie ennen päällystystä oli
pääosan vuotta paremmassa kunnossa kuin nykyinen tie, murehtii Juhani.
– Kymmenen kilometrin öljysorastuksen ei pitäisi olla kustannuksiltaan
ylivoimainen asia valtiolle.
Toinen Juhania huolettava asia on
Isojärven kuhakannan säilyminen.
– Järveltä kuha katosi 1960-luvulla,
mutta kanta on hiljalleen vahvistunut.
Nyt tarvitaan paljon viisautta, että
kantaa ei verotettaisi liikaa, päättää
Juhani Jokela.

Juhani Jokela ja
Virpi Peltomäki.

Kyllä järvi on kuin
kotiseutua ihan
Kurikanniskan padolle
saakka.”
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Konetyö Rajakangas Oy
Mikko 0400575415
Oskari 0407029749
mikko.rajakangas@luukku.com

Konetyöt
Vesirakentaminen
•
Puiden kaato ja poiskuljetus
•
Traktorityöt
•
Mökkitalonmiespalvelut
•
•

Lankojen ja käsityötarvikkeiden
verkkokauppa sekä myymälä, jonka
kahviossa voit nauttia kupillisen
kahvia, teetä tai kaakaota sekä
herkullisen kahvikastamisen.
Liljan Lankakauppa ja kioskikahvila
Leväsjoentie 1212,29880 LEVÄSJOKI
040-9111066

PISAROITA

Geokätköilijöitä
liikkuu myös
Isojärvellä
www.liljanlankakauppa.fi

Aukiolot kesäaikaan on ma-la 10-16
Meillä käy myös pankkikortti.

KUORMA-AUTO

-vaihtolavat
-hiekka, sepeli, sora

TAKSI

-pyörätuolivarustus

Erkki Luoma w29880 Leväsjoki w0400 883 544

Lounas arkisin klo 10.30-14.00
Helpota mökki-illanistujaisten järjestämistä.
Tilaa meiltä salaatit, voileipäkakut, täytekakut ja muut tarjoilut.
Toteutamme toiveidesi juhlat Pomarkussa
ja Porin seudulla.
Juhlapalvelu Hakalinna
Vanhatie 25
29630 POMARKKU
puh.025411102
juhlapalveluhakalinna@dnainternet.net
www.hakalinna.net

Meiltä saat kaikki rakentamisen
ja remontoinnin palvelut.
Soita ja kysy!
0400-724 686 tai 0400-762 458
sa.asennusjasaneeraus@pp.inet.fi

Kun Isojärven saaressa tai rannalla tapaa
henkilön, jolla on GPS-laite kädessään,
voi olla melko varma, että kyseessä
on geokätköilijä. Noormarkkulainen ja
isojärveläinen Birgit Itänen on harrastanut
geokätköilyä jo kuusi vuotta.
BIRGIT ITÄNEN ja hänen
puolisonsa Erkki Huhtanen
ovat kohta kymmenen
vuotta olleet isojärveläisiä.
Birgit ja Erkki ostivat mökin
Myllyahon pariskunnalta
Löylynokantien varresta järven pohjoisrannalta vuonna
2008.
Birgitin mukaan geokätköilyharrastuksen aloittamiseen kuusi vuotta sitten ei
paljon vaadittu.
– Olin nähnyt artikkelin
geokätköilystä, mutta se
ei vielä kolahtanut. Sitten
imatralainen kollega kertoi
minulle harrastuksen hienouksista, ja koska Erkillä oli
GPS-laite, menimme ihan
mielenkiinnosta Pomarkun
rautatieasemalle – sieltä
löytyi ensimmäinen kätkö.
Birgit löysi seuraavat
kätköt lomareissun aikana
Ahvenanmaalta ja näin ui
uusi harrastus Birgitin elämään – ja myös Erkin.
– Täytyy kyllä sanoa, että
tähän harrastukseen joutuu
myös puoliso osallistumaan
tavalla tai toisella, kertoo
Birgit lievä hymy kasvoillaan.
– Tietotekniikka-alalla
on paljon kaltaisiani haasteista pitäviä ”suorittajia”.
Ehkä juuri siksi moni heistä
myös geokätköilee, arvelee
Tiedossa program mana-

gerina työskentelevä Birgit.
Hän kertoo, että Isojärven
alueelta geokätköjä löytyy
ainakin seuraavista kohteista: Salmusoja, Kerimanni,
Kurikanniska, Plootuluoto ja
Otamo.
– Pomarkussa kätköjä on
tällä hetkellä 32 ja Siikaisissa
21. Merikarvialta niitä löytyy
jo yli 200, kertoo Birgit .
– Geokätköily vie mukanaan. Liikkumiselle ja ulkoilulle tulee näin tarkoitus. Voisi hieman kärjistetysti sanoa,
että sadesäällä ulkoilu ei
välttämättä muuten kiinnosta, mutta kätköilyä sää ei
haittaa. Geokätköt opastavat myös monille kauniille
paikoille, joita ei muuten
ehkä tulisi nähtyä. Esimerkiksi Kalatonlammi Pomarkussa
yllätti erämaisuudellaan ja
Katselmankallio Siikaisissa
upeilla näköaloillaan.
Kuuden vuoden aikana
Birgit on löytänyt kätköjä 20
maasta ja harrastus jatkuu.
Birgit harrastaa vain etsimistä, yhtään kätköä hän ei
ole toistaiseksi itse piilottanut.
– Kätköilystä kiinnostuneiden kannattaa lukea
netistä löytyvä pikaopas”
Älä ryhdy geokätköilijäksi,
tai lue ainakin tämä ohje
ennen sitä”. Sillä pääsee
hyvin harrastuksen alkuun.

PISAROITA

Geokätköily-info
GEOKÄTKÖILY ON hauska ja
seikkailullinen koko perheen ulkoiluharrastus. Tapoja harrastaa
on yhtä paljon kuin harrastajiakin ja jokainen löytää lajista
itselleen mielenkiintoisia puolia.
Geokätköjä on ympäri maailmaa jo miljoonia! Geokätköilyä
voi harrastaa niin kotiseudulla
kuin matkaillessakin.
Alkuun pääset helposti. Jos
puhelimessasi on GPS-paikannus, voit etsiä kätköjä sovelluksen avulla. Vaihtoehtoisesti
voit etsiä geokätköjä erillisellä
GPS-laitteella. Geokätköjen
koordinaatit listataan kansainvälisellä Geocaching.com
-sivustolla.
Etsiminen on koko geokätköilyn ydin. Jotkut purkit näkee
jo kaukaa, kun taas toisia joutuu etsimään tuntikausia.
Harrastuksen alussa kannattanee keskittyä helpoksi merkittyihin geokätköihin ja harjoitella etsimistä niiden kanssa.
Kun silmä kehittyy näkemään
mahdollisia piilopaikkoja, niin
vaikeatkin purkit löytyvät helpommin. Liian aikaisin turhan
haastavien kätköjen etsiminen tai vaikeiden mysteerien
selvittely voi johtaa turhautumiseen ja hauskan harrastuksen
unohtumiseen.

Lähde: geokätköt.fi -sivusto

9.6.
KOHTAAMISIA –toritapahtuma 10.6.
LAURI TÄHKÄ JA MIKKO HARJU

-SIIKAISTEN URHEILUKENTÄLLÄ-

Lisätietoa www.siikainen.fi

PISAROITA

Myös mökkiläisten tarpeet huomioitu

Kauppa käy
Leväsjoella

Leväsjoen kylää uhkasi kolme vuotta sitten
jääminen ilman kauppaa. Pelastaja löytyi omasta
kylästä. Puutuotealan perheyrittäjä Pauliina Lilja
teki rohkean päätöksen jatkaa harrastuksesta
työksi muuttunutta liiketoimintaa Ulla Rosengrenilta
tyhjäksi jääneessä kiinteistössä. Tänään Liljan
lankakauppa on jo käsite alallaan. Myös
mökkiläiset ovat löytäneet uudistuneen kaupan.
PORIN MÄNTYLUODOSSA syntynyt
Pauliina (os. Mäntylä) päätyi parikymmentä vuotta sitten emännäksi
Liljan tilalle Leväsjoelle. Aviomies Karin
kanssa Pauliina on pyörittänyt maaja metsätilan ohella puutuotteisiin
keskittynyttä yritystä. Pauliinan käsityöharrastus vei kuitenkin jokunen vuosi
sitten voiton ja lankakauppa syntyi.
Aluksi vuosi vuokralla Leväsjoen koululla ja sitten kauppakiinteistön osto ja
remontti.
– Teimme myymälään perusteellisen
remontin siten, että lanka- ja ompelutarvikemyynnin vaatimien tilojen lisäksi
meillä on nyt kahvio ja oma nurkkaus
elintarvikemyynnille, selvittää Pauliina
uuden hienon interiöörin saaneen
kaupan remonttia.
– Mökkiläisiä pyrimme palvelemaan
erityisesti pitämällä myynnissä peruselintarvikeita ja tietysti herkkuja ja virvokkeita joka lähtöön. Kalastusluvatkin
voi hankkia meiltä.

Verkkokauppa tukee
kivijalkakauppaa
Nettikauppa osoitteessa liljanlankakauppa.fi on toiminut neljä vuotta.
Pauliina on hankkinut kattavan myyntivaraston erilaisia lankoja norjalaiselta
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toimittajalta. Myymälässä sijaitsevasta
varastosta löytyy myös kotimaisia ja
espanjalaisia lankoja. Laajassa perusvalikoimassa on noin 50 lankalaatua
ja tuhatkunta eri sävyä.
– Nettikaupassa mahdollisimman
täydellinen tarjonta on eduksi. Asiakkaita meillä onkin kaikkialta Suomesta ja jonkin verran myymme myös
ulkomaille. Täällä Leväsjoella hinnat
ovat samat kuin nettikaupassa. Kaupassamme käy asiakkaita parin sadan
kilometrin säteellä, kertoo Pauliina.
Liljan lankakaupassa on myynnissä
myös neuletarvikkeita ja jonkin verran
valmiita töitä.

Puutöitäkin edelleen
Liljan tilalta
Aviomies Kari Lilja on kirvesmies ja
tekee edelleen erilaisia puualan
alihankintatöitä ja valmistaa pihapiirirakennuksia. Yritys kantaa nimeä Liljan
Puutuote.
– Puuceet kuuluvat myös tuotevalikoimamme. Ne ja muut kalusteet
viemme tarvittessa vaikka veneellä
saareen, kertoo Kari Lilja.
– Meidän kolme poikaamme ovat
verraton apu niin puutöissä kuin lankakaupassakin, myhäilee Kari.

Avoinna
ma–la klo 10–16.
Lämpimästi
tervetuloa!

PISAROITA

RAUTA-RIIHIMÄKI

Pauliina Lilja.

Vesterinkuja 8
29630 Pomarkku
(02) 541 1880
ma-pe 8.30-17.00 la 8.30-14.00

läisen
Mökki
auppa
rautak

Liljan Lankakauppa
ja kioskikahvila
Leväsjoentie 1212
29880 LEVÄSJOKI
puh. 040 911 1066
info@liljanlankakauppa.fi
www.liljanlankakauppa.fi

Neljän aikaan
perjantaisin kylän
miehet kokoontuvat parantamaan Leväsjoen
ja maailman asiat
Liljan Lankakaupan
kahvioon.

045 122 3893 Harri
045 122 3891 Jukka
myynti@oriihimaki.fi

www.rauta-riihimaki.fi

Laviantie 621
29600 Noormarkku
040 741 4093
www.ilmastointijapeltihakala.fi

Tervetuloa

Pomarkun Apteekkiin!

Avoinna: ma 9-18, ti-pe 9-17

POMARKUN UUSI KIRKKO
KUTSUU PYSÄHTYMÄÄN

Pomarkun uusi kirkko avoinna
12.6.-20.8. klo 9-16
Jumalapalvelus
sunnuntaisin klo 10
www.pomarkunseurakunta.fi

PISAROITA

Isojärvi innoittaa
taiteilijaa

POMARKKULAISEN TAIDEMAALARI Sirpa Ojalan Isojärvi-sarja
oli esillä helmikuussa Porissa Paja
& Galleriassa. Isojärvi-aiheiset
maalaukset ovat kesän ajan esillä
Galleria Kerimannissa. Sijainti- ja
aukiolotiedot löytyvät osoitteessa
www.sirpaojala.com.
Isojärven läheisyydessä, Kerimannintien varressa asuva taidemaalari Sirpa Ojala on maalannut
Isojärvi-sarjaa 2000-luvun alusta

alkaen. Isojärvi satoine saarineen
on ollut tämän sarjan innoittajana.
Sirpa kulkee kesät talvet järvellä
saamassa vaikutteita guassimaalauksiinsa. Saarten nimet inspiroivat häntä maalaamaan, tai jo
maalatulle teokselle hän hakee
nimen sopivasta saaren nimestä.
Maalaukset eivät ole täysin yksi
yhteen nähdyn luonnon kanssa,
vaan taiteilijan käden kautta ”sekoittunutta todellisuutta”.

PISAROITA

Apua – sähköt hukassa!
Lyhyt ohjelista:

• ONKO MITTARISSA mitään valoja?
Jos ei, niin tarkista pääsulakkeet ja
pääkytkin, voit myös kysäistä naapurilta onko heillä sähkö. Jos ei ole,
niin vika todennäköisesti sähköyhtiön
linjassa
soita 02 528 8800
• JOS MITTARISSA on valoja, mutta
silti mökistä jostain puuttuu sähkö,
tarkista/vaihda pääsulakkeet. Mikäli
mittarin lcd-näytössä vilkkuu/puuttuu
L1-L2-L3, (hyvin pieniä, voi vaatia
taskulampun), niin vika on pääsulakkeissa/pääkytkimessä/yhtiön linjassa.
Jos em. kirjaimia ei näy, niin tarkista
ryhmäsulakkeet ja vikavirtasuojakytkimet.
• PIDÄ VARASULAKKEITA aina saatavilla, pääsulakkeet ovat yleensä 25
A, muut pienempiä.
• MIKÄLI EDELLÄ mainituista ohjeista
ei ole apua, niin soita sähkömiehelle

POMERANSSI

tai Lankosken Sähkön vikanumeroon
02 528 8800. Mikäli vika on asiakkaan
laitteissa, niin käynnistä joudutaan
laskuttamaan.
• JOS HAVAITSET mahdollisen vian
aiheuttajan, puu linjalla tai johto
maassa, niin soita vikanumeroon.
Älä koske maahan pudonneisiin
johtoihin - sähköiskun vaara on aina
olemassa.

Kuhanjiggauskursseja
Isojärvellä

MERIKARVIALLA KALASTUSKESKUSTA
pyörittävä Eumer järjestää opastettuja kuhanjiggausretkiä ja –kursseja
Isojärvellä. Eumer vie asiakkaat kalaan
omalla venekalustolla sekä tarjoaa
opastuksen ja välineiden lisäksi eväät.
Kalastuspäivän kesto on noin kuusi
tuntia ja sopiva ryhmäkoko on 3-10
henkilöä. Kursseille voi ilmoittautua
myös yksin.
Jos järvi on liian helppo kalastettavaksi Eumer järjestää myös perhokalastuskursseja Merikarvianjoella sekä
hauen ja ahvenen kalastuskursseja
merellä. Eumer Fishing Centerissä
Merikarvian keskustassa on kalastusvälineiden tehtaanmyymälä, mistä löytyy
kaikki ottivieheet ja välineet.

Lisää infoa kalastusretkistä ja –kursseista: www.eumerfishing.com

Vanhatie 28
29630 Pomarkku
02-5411181

Ma-Pe
La
Su

7.00-21.00
8.00-21.00
9.00-21.00

KESÄISEEN MENOON!
TERVETULOA UUDISTUNEESEEN K-MARKET POMERANSSIIN

Juhannuskokko
2016.

Isojärvi-Seura

Yhteistyötä
Isojärven
hyväksi
Isojärvi-Seura on perustettu vuonna 1969 ja se on Suomen vanhimpia järviseuroja.
Yhdistyksen jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 400 taloutta. Seuran tarkoituksena
on Pomarkun ja Siikaisten kunnissa sijaitsevan Isojärven vesistön ja rantojen suojelu,
järven asukkaiden sekä järvellä vierailijoiden viihtyvyyden ja turvallisuuden ylläpito
ja kehittäminen. Näiden asioiden edistämiseksi Isojärvi-Seura tekee tiivistä yhteistyötä
paikallisten yhdistysten, viranomaisten, kuntien ja alueen muiden tahojen kanssa.
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Kuvatekstiä
tänne.

Regatan lantinheittokisa.

Haitallisen kiven poisto
Vuohisalmen reitiltä.

Kiinteistövälittäjä
Markku Hannimäki
Kuvatekstiä
luennoi Isojärvitänne. vuosiSeuran
kokouksessa.
Kuvatekstiä
tänne.

Pomarkun
Lenkki.
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Yhteistyötä
ELY-keskuksen kanssa

ISOJÄRVI-SEURA ON ollut mukana käynnistämässä koko
Satakuntaa koskevaa Satavesi-ohjelmaa, jonka tuloksena on
alkanut Karvianjoen vesistön kunnostusohjelma. Satakuntaliiton ja
ELY-keskuksen masinoiman uuden
ohjelmakauden päätavoitteena
on vesienhoitosuunnitelman ja
toimenpideohjelmien toimeenpanon edistäminen. Isojärvi-Seura
osallistuu ohjelmaan aktiivisesti.

Tuleva retkipaikka
Plootuluodossa.

Veneen
nostamista ?

Turvallisempaa
veneilyä
Isojärvi-Seura on yli kaksikymmentä vuotta panostanut Isojärven
veneilyturvallisuuden parantamiseen. Seura on vuosittain kohdistanut varoja ja talkootyövoimaa
järven reitistön ylläpitoon yhteistyössä muun muassa Pomarkun
VPK:n ja Isojärven järvipelastusyhdistyksen kanssa. Seura julkaisee
myös Isojärven venereittikarttaa.

Kalastus
Kalakantojen säilyttäminen ja niiden kehittäminen järvessä, kalastuksen sääntelyyn ja lupa-asioihin
liittyvät asiat sekä kalataloudelliset kunnostukset ovat tärkeitä
Isojärvi-Seuralle. Näissä asioissa
tehdään yhteistyötä Isojärven kalastusalueen, osakaskuntien sekä
ELY-keskuksen kanssa.
Seuran verkkosivuilta löytyvät
ajan tasalla olevat kalastamiseen liittyvät oleelliset asiat.
www.isojarviseura.fi
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Laavun siirto
Pirttiluotoon.

Avovesiuinti

Regatta

Pikkujoulut 2016

Tapahtumat
Seura järjestää vuosittain Juhannus Regatan juhannuspäivänä
ja pikkujoulujuhlat marraskuussa.
Turvallinen Isojärvi -tapahtuma
vesillä liikkumiseen liittyvistä turvallisuusasioista järjestetään kahden vuoden välein kesäkuussa.
Seura on lisäksi mukana järjestämässä erilaisia valistus-, koulutusja liikuntatapahtumia. Talviaikaiset aktiviteetit kasvattavat koko
ajan suosiotaan.

Turvallinen Isojärvi -tapahtuma 2016

Virkistyskäyttö
Järven virkistyskäytön merkitys kasvaa jatkuvasti. Kehitämme itse erilaisia
tapahtumia ja aktiviteetteja. Lisäksi olemme mahdollisuuksiemme mukaan mukana kaikissa projekteissa, jotka parantavat järven virkistyskäyttöä. Uusimpina
kohteina mainittakoon talvella luistelubaanan ylläpidon tukeminen sekä saariin
rakennettavat retkipaikkakohteet. Järven ja sen lähialueen tapahtumista voi
tiedottaa helposti Isojärven ulkoiluinfo WhatsApp-ryhmässä. Tällä hetkellä ryhmässä on jo n.130 jäsentä. WhatsApp-ryhmään voi liittyä esimerkiksi lähettämällä pyyntö osoitteeseen isojarviseura@gmail.com. Liittymistä varten sinulla pitää
olla älypuhelin, jossa on WhatsApp-applikaatio.

Veden säännöstely
Järven virkistyskäytön merkitys
kasvaa jatkuvasti. Isojärvi-Seura ry:n
kanta on, että järven virkistyskäytön
kannalta järven veden korkeuden
tulisi olla nykyistä ylempänä ja säännöstelyä tulisi kehittää. Tällöin järvi
voisi kaikin puolin paljon paremmin
ja ympäristön tila kohenisi. Samalla
myös kalakanta vahvistuisi ja veneilyturvallisuus paranisi.
23

TEKSTI JA KUVAT ARTO PAPUNEN

Isojärven la
Karvianjoen vesistö on noin 110 kilometrin
pituinen alkaen Etelä-Pohjanmaan
Säkkijärvestä ja Nummijärvestä ja päätyen
Selkämereen Ahlaisissa ja Merikarvialla.
Joen nimenä Karvianjoki päättyy
Kynäsjärveen Pomarkussa, jonka jälkeen
alajuoksun joet tunnetaan eri nimillä.
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K

arvianjoen yläjuoksulla joessa on monta koskea, joista
osa on valjastettu sähköntuotantoon. Karvianjoki päätyy mereen kolmena eri jokena kahtaallevirtaamisten
eli bifurkaatioiden takia.
Karvianjoen vesistöaluetta kuormittavat merkittävästi maatalous, metsätalous ja turvetuotanto. Suurin saastuttaja on ollut
turvetuotanto, jota on saatu hallintaan ja vesi on nyt laadultaan
tyydyttävää. Karvianjoki on suosittu melontareitti, mutta yläjuoksultaan osittain käyttökelvoton jokeen kaatuneiden puitten
vuoksi.

Hullunniemi on oikaistu,
vanha uoma kaartuu
vasemmalle, etualalla
virtaa uusi uoma.

atvavesillä
Karvianjoki saa alkunsa Karvianjärvestä
Karvianjoen vesistö saa vettä Etelä-Pohjanmaan Säkkijärvestä ja
Nummijärvestä. Säkkijärvestä joki virtaa Säkkijokena Karvianjärveen, josta Karvianjoki lähtee virtaamaan kohti merta. Karvianjärvi on noin kahdeksan kilometriä pitkä ja leveimmillään kaksi
kilometriä. Karvianjärvessä on muutama saari, näistä tunnetuin
on Ämmäsaari. Se on suosittu paikka vierailla ja sinne onkin
rakennettu grillikatos. Saaren sanotaan saaneen nimensä, kun
entisaikaan ruumiit vietiin Ikaalisiin hautausmaalle. Ne odottivat
kuljetusta tällä saarella. Ensimmäisen kuljetusta odottaneen

Saaren sanotaan saaneen
nimensä, kun entisaikaan
ruumiit vietiin Ikaalisiin
hautausmaalle.”
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ruumiin kerrotaan olleen nainen, josta saaren kerrotaan saaneen
nimensä.
Karvianjärvestä nousee paljon noin kymmenkiloisia kiloisia
haukia ja kahdesta viiteen kiloisia kuhia. Järven ongelma on sen
runsas särkikalakanta, jota pyritään erilaisilla hoitokalastusmenelmillä vähentämään. Karvianjärvestä on tullut suosittu uistelujärvi, jonne on helppo tulla kauempaakin.

Marttilan myllyllä on pitkä historia
Karvianjärvestä joki kulkee hetken matkaa ennen kuin tullaan
Marttilan myllylle. Sen tarkkaa rakennusvuotta ei tiedetä, mutta
se on reilusti yli 200 vuotta vanha. Tässä myös ensimmäisen
kerran säännöstellään Karvianjoen virtaamaa. Myllyssä oleva turbiini tuottaa nykyisin sähkövirtaa, alunperin siellä on ollut joko
jalkamylly tai vesihiulumylly. Aikanaan Marttilan myllyn yhdeydessä oli myös saha ja pärehöylä. Näiden kerrotaan toiminneen
vuosien 1889 ja 1938 välillä. Aiemmin myllyn padossa rakenteet
olivat puuta, mutta noin 15 vuotta sitten ne uusittiin betonisiksi.
Sota-aikana joen muistetaan jäätyneen Karvianjärveltä myllylle
saakka.
Hetken matkan päässä Marttilan myllyltä jokeen yhdistyy
Nummijoki, joka tuo vettä Nummijärvestä. Nummijoessa on toiminnassa saha ja mylly Nummikoskella. Nämä ovat kyläläisten
käytössä. Jokien yhdistymispisteen lähellä on ollut myös Rinteen
vanha saha ja Kärpäsnevaksi kutsuttu alue, jossa kevättulvissa vesi
on noussut hyvinkin korkealle. Hetken matkan päästä täältä on
Karvian Kirkonkylän länsipuolella oleva Kirkkojärvi. Kirkkojärvi
on Karvianjärveä pienempi järvi. Järven eteläpäähän on Karvian
kunta rakentanut alueen, jossa on hyvät uintimahdollisuudet.

Marttilan myllyn
punamaalinen rakennus on iältään
noin 130 vuotta,
edellinen rakennus on paikalta
palanut. Alaseinät
ja välipohja on
valettu betonista
ja ulkoseiniä on
laudoitettu uudestaan

Marttilan
myllyn vanhat
turbiiniosat
on säilytetty
myllyssä.

Pitkä järvetön osuus
Karvian Kirkkojärven jälkeen joella on noin 45 kilometrin matka
Kankaanpäässä sijaitsevaan Kyynärjärveen. Kirkkojärvestä noin
kahdeksan kilometrin päässä Karvian Kantissa on upea Kanttinkoski. Karvianjoessa elää oma purotaimenkanta, jota voi yrittää
narrata Kanttinkoskella. Lisäksi sinne on istutettu harjusta ja
kirjolohta. Kanttinkosken jälkeen joki kulkee lähellä Kantin koulua. Alueella on myös kunnan vuokrauskäytössä oleva hirsinen
Jokipirtti. Kantissa Karvianjokeen yhdistyy myös Karvian Suomijärven vedet tuova Suomijoki. Pirkanmaan vesiä tulee Parkanon
Rihkaanlammista Rihkaanluomaa myöten Suomijokeen.
Vielä ennen Honkajoen rajaa Karvian Jouhimaassa on Hullunniemeksi kutsuttu niemi, jossa joki tekee pienellä matkalla monta
mutkaa. Alueella ongelmia aiheuttaneiden tulvavesien takia joki
päätettiin 1950-luvulla oikaista. Oikaisutyö tehtiin käsin ja hätäaputöinä. Vanha uoma on kuitenkin jätetty paikoilleen, osaltaan
siinä ei kuitenkaan enää kulje vettä.
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Aikanaan Marttilan
myllyn yhdeydessä oli
myös saha ja pärehöylä.”

Karvianjoen vesistöä säännöstellään monessa paikassa.
Ensimmäinen säännöstelypaikka on heti Marttilan myllyn luona
vain vähän matkan päässä Karvianjärvestä.

Honkajoella joessa on kolme isoa koskea; Vahokoski, Jyllinkoski
ja Vatajankoski. Kahdessa jälkimmäisessä on myös sähköntuotantoa. Vahokoski on hyvien rantateiden, kahden hyvän ylityssillan
ja lähes luonnontilaisen uoman sekä noin kaksinkertaisen vesivirtaaman vuoksi vielä näyttävämpi käyntikohde kuin mitä hieman
korkeampi Kanttinkoski on. Näiden kolmen ison kosken välissä
on myös monia pienempia koskia. Jyllinkosken alapuolella
jokeen liittyy hyvin puhdasvetinen Paholuoma, joka saa alkunsa
Lauhanvuoren kansallispuistosta. Honkajoen kirkonkylän Hongonkosken jälkeen jokeen yhtyvät Isojoen Kodesjärven vedet Kodesjokea myöten läpi Mämminmaan viljelysaukean. Honkajoella
Karvianjoen keskileveys on huomattavasti isompi kuin Karviassa.

Karvianjoen yläjuoksulla on monia koskia, tässä on Karvian
Kanttinkoski.

Kyynärjärvestä Kynäsjärveen
Järvettömän Honkajoen jälkeen joki saavuttaa Kankaanpää
Kyynärjärven. Sieltä joki virtaa Pomarkun Kynäsjärveen, jonka
jälkeen jokea ei enää kutsuta Karvianjoki-nimellä. Näiden järvien
välillä joki alittaa valtatie 23:n ja liikenteeltä suljetun Pori-Haapamäki rautatien. Rautatiesillan lähettyvillä on myös Veneskosken
kesäteatteri. Joki on aiemmin tehnyt kahtaallevirtaamisen eli
bifurkaation tällä välillä ennen Kynäsjärven 1880-luvulla tapahtunutta laskua.
Kynäsjärven eteläosassa on Harjankosken pato. Sieltä joki
virtaa Kynäsjokena seitsemän kilometrin matkan Inhottujärvelle,
josta lähtee kolme jokea kohti merta: Hanhijoki ja Oravajoki,
jotka yhtyvät Noormarkunjoeksi sekä Pomarkunjoki, joka tuo
veden Isojärveen.

Kyynärjärven ja Kynäsjärven välissä joki alittaa resiinakäytössä olevan rautatien.
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- KAIKKI MAANRAKENNUSTYÖT
- SEPELIN, HIEKAN SEKÄ MULLAN MYYNTI JA KULJETUS
- RANTOJEN RUOPPAUKSET, NYT MYÖS
PITKÄPUOMIKAIVINKONEELLA.
Jukka Koskimäki
Ilkka Koskimäki
Jussi Koskimäki

0400 532 738
0400 592 596
0400 676 532

SHELL POMARKKU
Tehtaantie 4, 29630 Pomarkku
Ma-Pe
puh. 02-5411 167 , fax 02-541 1168 La
shell.pomarkku@pp.inet.fi
Su

5.00 – 20.00
7.00 – 18.00
9.00 – 16.00

KESÄ, AURINKO JA SUOMEN KAUNIS LUONTO
–KAIKILLE JOTAKIN
Meiltä kalastuskortit, kaasupullot ja tarvikkeet.
Autohuollosta varaosat, korjaus- ja katsastuspalvelut.
Kahviosta kesän janojuomat ja matkaeväät, jäätelöt, kahvit, pullat, leivokset ja sämpylät sekä erilaiset pikkulämpimät ja makeiset. Lounas arkisin klo. 10.30 eteenpäin.

Isojärvellä käytössä olevat viitat

Karimerkki

Lue lisää sivulta 44.

Pohjoisviitta

Karimerkin voi kiertää,
mutta karien laajuus
vaihtelee.

Itäviitta

Länsiviitta

Eteläviitta

Vastavirtaan tai satamaan
mentäessä punainen jää
vasemmalle. Huomioi
nimelliskulkusuunnan vaihtumiset!

Kardinaaliviitta
ohitetaan sen nimen
osoittamalta puolelta.

TERVETULOA EUMER FISHING CENTERIIN!
Tehtaanmyymälästä:
Kastemadot, onget, virvelit, koukut, perhomateriaalit, perhot, painot,siimat, pihdit, työkalut, takit, housut, lakit, paidat, aurinkolasit, lahjakortit,lipat, lusikat, Erä -lehden vuoden ahvenjigit, kuhajigit ja tietysti
Euroopanparhaat Spintube -heittoperhot ja paljon muuta...
TEHTAANMYYMÄLÄ AVOINNA MA-PE KLO 9-16 LA 10-14

Heittoperhot

Langattomat kaikuluotaimet

Perhovavat- ja siimat

Virvelit, vieheet, jigit

Lisää tietoja netistä: www.eumerfishing.com ja www.eumer.fi

SAAPUMISOSOITE:
Eumer Finland Oy
Kalkuttaantie 10, 29900 Merikarvia
KALASTUSRETKET JA KOKOUSPAKETIT
Varaukset ja asiakaspalvelu:
Yrityksille ja ryhmille 0400-252969 ma-pe 9-16
Varaukset ja kyselyt sähköpostilla:
info@eumer.fi
Löydät meidät Somesta
hakusanalla ”Eumer Fishing”

Otamonjoki

Nordkalk

OTAMO

Kurikanniskan pato

Haudanselkä

SIIKAINEN
OTAMO

Nunna

ALINENJÄRVI

• venelaituri
• veneenlaskupaikka
• uimaranta

Lahdenjärvi
Rosiluoto

SIIKAINEN
Vuohisalmi
Kaivannonlahti

LEVÄSJOKI

Kevätsalmi
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Leväslammi
Kuivaskannanniemi
Näsinniemi
Kakkoluoto

Kolkanmaa

Vettenrannan
venesatama

MERIKARVIA

Rahaluoto

Jänesluoto

Saunaniemi

Vähä-Kolkka

Surmaluoto

Ruokosuonniemen
venesatama

Ronttoonselkä

Haapaniemi

Kolkankari
Leipisaari

Ronttoo
Siikinkari

Karhuniemi

Kaijanselkä
Aholuoto

PIRTTIJÄRVI

Sel
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Ho
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Löö

Pakkalanlahti
Vehka
Isojärventie
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NAVIGOINTIIN!
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Huhtaluoto
Honkalahti
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Myllyselkä
Plootuluoto

Eekvistinselkä

Keitaanniemi

Ekq
Lomakallio
Salmusojan pato
Salmusoja

Uuden

UUSIKY
Is o

Pomarkun-Siikaisten

ISOJÄRVI
Valmisteilla olevat
retkipaikat

Nopeusrajoitusalue
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NAVIGOINTIIN SOVELTUVA veneilykartta on saatavilla
Isojärvi-Seuran hallituksen jäseniltä, Pomarkun ja Siikaisten
kunnantaloilta sekä Pomarkun Kukka- ja Hautauspalvelulta
hintaan 30 euroa.
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• venelaituri
• veneenlaskupaikka

Isojärven kalastusosakaskuntien

kalastuslupien hinnat

ja pyydyksiä koskevat määräykset 1.1.2017 alkaen
PERUSLUPA,

jonka voi lunastaa alueella vakituisesti tai ns. kesäasukkaana asuva
henkilö
• Hinta 30 e/ vuosi oikeuttaa:
• 5 verkkoa tai 3 luokkarysää tai 5
rapumertaa
• 3 katiskaa
• 1 uistin
• kalakoukkulupa, 10 koukkua
• pitkäsiimalupa, 50 koukkua
• peruslupaan sisältyy 5 kpl pyydysmerkkejä.
• Peruslupaan voi ostaa lisäluvan
yhdelle uistimelle (10 e /vuosi)

TURISTILUPA,

jonka voi lunastaa henkilö, joka
ei asu paikkakunnalla
• Hinta 20 e/ vuosi, oikeuttaa:
• Yhteen uistimeen (lisäoikeus tai vaihtoehto kalastonhoitomaksuun sisältyvään oikeuteen).
Pyydyksistä on päätetty seuraavaa:
• Verkon pituus on 30 m, minimi solmuväli on 50 mm, korkeus enintään
3 m.
• Muikkuverkossa maksimi solmuväli on
19 mm.

• Pyydysten etäisyys toisistaan 50 m,
5 verkkoa jata
• Luokkarysän korkeus enintään 1 m.

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ:

• LUPAA LUNASTAESSA valtion kalastonhoitomaksu pitää olla voimassa.
Kalastonhoitomaksu on esitettävä
Isojärven osakaskuntien luvanmyyjälle.
• PYYDYSLUPA ON ruokakuntakohtainen. Lupaa ei saa luovuttaa
ruokakunnan ulkopuoliselle henkilölle.
• LUPA ON oltava mukana pyyntitilanteessa ja on esitettävä kalastuksenvalvojalle.
• PYYDYKSEN ASETTAJAN nimi- ja
yhteystiedot sekä kalastusoikeuden
osoittava merkki tulee kiinnittää
pyydyksen uloimman pään lippusalon
yhteyteen. Merkitsemättömät pyydykset poistetaan kalastuksenvalvojan
toimesta. Pyyntiin asetetut kiinteät
ja seisovat pyydykset tulee varustaa
vähintään 1,2 metriä vedenpinnan
yläpuolelle ulottuvaan lippusalkoon
kiinnitetyllä vähintään 20 senttimetriä
korkealla ja leveällä neliön muotoisella lipulla.
• JOS PYYDYS on asetettu pyyntiin
siten, että pyydys tai jokin sen osa

Isojärven kalastusosakaskuntien
kalastuslupien myyjät
KIILHOLMA
• Lomakallio, puh. 02 541 5837
• Särkijärvi Matti, puh. 0500 114 544
• Heinilä Keijo, puh. 050 360 5209
• Storberg Jukka, puh. 02 548 7800

LEVÄSJOKI
• Liljan Lankakauppa ja kahvio,
puh. 040 911 1066
• Lankosken Köffi, puh. 02 551 4191
• Isoviita Tauno, puh. 02 541 5813
• Ulanen Timo, puh. 0400 909 691

32

• Virtanen Kari, puh. 050 582 3074
• Mahlamäki Mikko, puh. 0400 137 378

UUSIKYLÄ
• Grönholm Kauko, puh. 040 738 6031

POMARKKU
• Pomarkun Kukka, puh. 02 541 1431
• Shell Pomarkku, puh. 02 541 1167

KIVIJÄRVI
• Isoviita Tauno, puh. 02 541 5813

ulottuu 1,5 metriä lähemmäksi veden
pintaa, lippusaloon on kiinnitettävä
kaksi em. päällekkäistä lippua.
• JOS PYYDYS tai usean yhteen
liitetyn pyydyksen muodostama kokonaisuus on pituudeltaan yli 10 metriä,
on pyydykset merkittävä molemmissa
päissä.
• ETHÄN ASETA verkkojasi veneilyreitille.
• PYYDETTÄVÄN KUHAN minimipituus
on 42 cm.

HUOM! (kalastuslaki)
• JOKAISELLA ON oikeus veloituksetta onkia ja pilkkiä.
• JOKAISELLA KALASTONHOITOMAKSUN suorittaneella sekä jokaisella
alle 18-vuotiaalla ja 65-vuotta täyttäneellä on oikeus harjoittaa viehekalastusta.
• VAPAA-AJAN KALASTAJILLA
(virkistys ja kotitarvekalastus) ei ole
oikeutta kerrallaan käyttää verkkoja, joiden yhteen laskettu pituus on
pyynti- tai venekuntaa kohden enemmän kuin 240 metriä.

Kalastuksenvalvojat
Isojärvellä

• Berg Jukka, puh. 0500 123 838
• Hietamäki Jukka,
puh. 0500 688 196
• Kiviharju Teemu, puh. 044 096 8181
• Kuusisto Juha-Matti,
puh. 045 637 4630
• Kuusisto Kimmo, puh. 044 087 2121
• Kuusisto Mika, puh. 040 702 2536
• Mahlamäki Mikko,
puh. 0400 137 378
• Takanen Jukka, puh. 040 537 4320
• Vitikainen Matti, puh. 050 558 4885
• Ylinentalo Jani, puh. 040 526 9753

- Maanrakennustyöt
- Louhinnat
- Rantojen suunnittelut
- Kaivuuluvat
- Teiden ja pihojen sorastus

maa.rak@luukku.com
Pertti Viitanen
0500228201

KALASTUSLUVAT
ISOJÄRVELLE JA
KYNÄSJOELLE
Pomarkun Kukka ja Hautauspalvelu
02-5411 431
Avoinna arkisin 9-17 ja la 9-13
Pomarkun Shell (myös sunnuntaisin)
02-5411 167
Avoinna arkisin 5-18,la 8-16 ja su 10-16
HUOM! PYYDYSMERKKEJÄ MYYTÄVÄNÄ.

Kysy lisätietoja
kalastusasioista
Reijo Viljaselta
0400-925129

TÄYDEN PALVELUN VENETALOSTA
KAIKKI TARVITTAVA VENEILYYN
JO YLI 30 VUODEN KOKEMUKSELLA
VENEET, KONEET, VARAOSAT,
TARVIKKEET JA HUOLLOT
KÄTEVÄSTI SAMAN KATON ALTA.

Karjarannantie 35, Pori 02 631 7400 verkkokauppa: www.venepori.fi

Katso tulevat
retkipaikat
keskiaukeaman
kartasta sivuilta
30–31.

Pirttiluotoon siirrettiin laavu Sulkkijärveltä.
Ilpo Nummelin ja Pekka Koski toimivat nostureina.

Retkipaikkoja
Isojärvelle
Isojärveltä on puuttunut
kaikille avoinna olevia
pistäytymispaikkoja, joissa
järvellä liikkuja voisi pitää
taukoa ja vaikkapa grillata
makkaraa. Isojärvi-Seura
yhteistyökumppaneineen
aikoo poistaa puutteen kahden
tulevan vuoden aikana.
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H

ankkeen tavoitteena on
aikaansaada Isojärvelle
kaikille avoin retkipaikkaverkosto, joka palvelee niin
järven loma-asukkaita kuin järvellä
vierailevia veneilijöitä, kalastajia ja
melojia. Retkipaikat toimivat myös
vesilläliikkujien suojasatamina. Talvella voidaan vetää hiihtolatu ja retkiluistelurata kiertämään retkipaikkojen
kautta, jolloin käyttäjiä olisi myös
talviaikaan. Isojärvi-Seura ry:n toimii
hankkeen toimeenpanijana ja sopi-

jaosapuolena maanomistajiin päin.
Retkipaikan perusvarustus on
opastaulu, nuotiopaikka ja tasoitettu
telttapohja. Lisäksi retkipaikassa voi
olla penkkejä ja pöytä, kanoottilaituri,
veneiden kiinnityspisteitä ja nuotiopuukatos. Retkipaikassa voi olla
myös laavu ja kuivakäymälä.
Retkipaikkojen rakentaminen tapahtuu yhteistyötahojen talkootyönä.
Varustamisessa apuna on Pomarkun
kunnan työpaja, jonka puolesta
hanketta koordinoi Pomarkun kunnan

Retkipaikkojen ”tiedusteluryhmä” keväällä 2016. Vas. Kalevi Koivumäki,
Jari Salli, Erkki Huhtanen, Juhani Jokela, Reijo Peltomaa, Pekka Koivunen
ja Ilpo Nummelin.

TEKSTI PEKKA KOIVUNEN
KUVAT PENTTI NURMI

Keväällä 2016 kartoitettiin tulevien retkipaikkojen tilanne.

Kurikanniska on
jo perinteisesti
melojien suosima
retkipaikka.”

vapaa-aikasihteeri Reijo Peltomaa.
Retkipaikoista on valmiina Kerimanni
(om. Pomarkun kunta). Ryhti (om.
Pomarkun kunta) on pientä ehostusta
vailla. Pirttiluotoon (om. Bonvesta Oy)
on tulossa perusvarustuksen lisäksi laavu.
Ekqvistin selällä sijaitseva Huhtaluodossa
(om. Bonvesta Oy) on jo nuotiopaikka,
kuten myös Ronttoonselällä sijaitsevalla
Kolkankarilla (yksityisomistuksessa).
Ronttoonselän pohjoisosaan on myös
suunnitteilla retkipaikka yksityisen
omistamalle saarelle. Siikaisten kunnan

omistama ja Otamon kyläyhdistyksen
Kurikanniska on jo perinteisesti melojien
suosima retkipaikka.
Isojärvi-Seuran puheenjohtaja Ilpo
Nummelinin mukaan retkipaikkaverkoston avulla voidaan ohjata vierailijoiden
liikkumista järvellä. On hyvä, että järvellä
liikkuvat tietävät, missä voi luvallisesti leiriytyä. Tällöin tulee vähemmän ristiriitoja
kiinteistönomistajien kanssa ja samalla
vähennämme myös mm. maastopalojen
riskiä. Isojärvi-Seuran kotisivuille tulee lisää tietoa sitä mukaa kun projekti etenee.
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ISOJÄRVEN KASVOJA:
PENTTI NURMI
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TEKSTI JA KUVAT
PEKKA KOIVUNEN

Pentti Nurmi

Salmuskallion
monitoimimies
Salmusojan padon lähellä
sijaitsevaa Rauma-Repolan
tukkikämppää tarjottiin
Pentti Nurmelle vuonna
1991. Kolmen minuutin
harkinnan jälkeen hän löi
kaupan kiinni. Tästä alkoi
Pentin ja vaimo-Maija-Liisan
elämä isojärveläisinä. Ei
kulunut montaa vuotta,
kun Pentti oli jo mukana
monessa – toimimassa
Isojärven kehittämiseksi.

U

yhtiössä videotuottajana 36 vuotta. Hän
teki mainos- ja koulutusvideoita ja kuvasi
käytännössä monia yrityksen tuotteita,
kotitalouskoneita, leikkuupuimureita ja
paperikoneista aina laivoihin ja öljyporauslauttoihin saakka.
– Työurani aikana pääsin näkemään
maailmaa vähän joka puolelta. Eksoottisimmat paikat, joissa kävin työasioissa,
olivat Borneo, Chile, Hong Kong ja Jakarta, kertoo Pentti Nurmi.
– Siitä saakka, kun kymmenen vuotta
sitten jäin eläkkeelle, kuvaus on jatkunut
tiiviinä harrastuksena.
Pentin Isojärveen liittyvien kuvien kokoelma sisältää kymmeniätuhansia kuvia.
– Meillä taltioidaan kaikki, sanoo Maikki, joka toimi parturi-kampaamoyrittäjänä
työelämänsä ajan.
– Poikamme Mikko syntyi vuonna

1981 ja hänen vaiheensa on kuvattu
tarkkaan.
Automaatioinsinööriksi valmistuneella
Mikolla on oma automaatiofirma Porissa.
Mikon 6-, 8- ja 12-vuotiaat lapset ovat
Pentin ja Maikin silmäteriä ja vierailevat
Salmuskalliolla usein.

Isojärvi ”kolahti” hetkessä
Pentin ja Maikin syvä kiintymys Isojärveen
syntyi, kun Rauma-Repolan tuttu kaveri
tarjosi yhtiön tukkikämpää ostettavaksi
tontteineen.
– Ajoin auton tyhjälle kalliolle ja totesin, että tämä on meidän, kuvailee Pentti
ensimmäisiä minuutteja Salmuskalliolla.
– Asuimme kaksi ensimmäistä vuotta
tukkikämpässä, koska silloisesta Bonvestan
rantakaavasta valitettiin ja emme voineet
siksi heti rakentaa.

lvilan Harjunpäästä lähtöjään
oleva Pentti laittoi hynttyyt
yhteen porilaisen Maija-Liisan,
tuttavallisemmin Maikin, kanssa
vuonna 1965. Nurmet asuvat omakotitalossa Viilanhakkaajankadulla Porin
Uudellakoivistolla – samalla tontilla, jossa
Maikki on elänyt paljolti lapsuutensa.
Mökkitontti Isojärven rannalla tuntee
nimen Salmuskallio.

Maailma tutuksi linssin läpi
Pentti valmistui tekulta vuonna 1971.
Hän aloitti kuitenkin jo 14- vuotiaana
tukinuitolla Seikussa. Rosenlewin ammattikouluun 15-vuotiaana. Rosenlew,
yrityskauppojen jälkeen Rauma-Repola
ja lopulta Metso Oyj olivat Pentin työnantajana koko työuran ajan. Pentti toimi

Nurmen mökki Salmuskalliolla.
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Lähes kolmen vuoden lupaprosessin
jälkeen rakennustyöt tontilla kuitenkin
käynnistyivät, ja kalliolle nousi Pentin
suunnittelema ja Honkarakenteen valmistama hisrihuvila 1990-luvun puolessa
välissä.
Nykyään Isojärvellä ja Salmuskallion
mökkipiirissä vietetään paljon aikaa perheen, mökkinaapurien ja ystävien kanssa.

Pontikkapannu ja korttipakkoja
Nurmen tontilla olevan tukkikämpän
historia on mielenkiintoinen. Kun vuonna
1932 Kiilholman kartano meni konkurssiin, Kansallis-Osake-Pankki sai haltuunsa
kartanon maat Isojärveltä. Nämä maat
KOP myi sitten pääosin Rauma-Repolalle.
Kauppaan sisältyi useita saaria, joissa
Rauma-Repola alkoi tehdä hakkuita.
1950-luvun alkupuolella yhtiö rakensi Salmuskalliolle tukkikämpän, joka toimi metsätyömiesten tukikohtana 1970-luvulle.
– Kun ostimme kämpän, sieltä löytyi
kolme kaksikerrossänkyä ja viisi hetekkaa
sekä työvälineita puun istutuksesta
tukinuittoon. Parisoudettavia puuveneitä
löytyi neljä, kuvailee Pentti.
– Taisivat metsurit viettää mielenkiintoista aikaa 1950- ja 60-luvuilla, kun
kämpän varustuksiin kuului myös pontikkapannu. Loppuun kuluneita korttipakkojakin löytyi useita.
Päähuvila on käytössä ympäri vuoden,
mutta tukkikämppä vain kesäaikana.
– Kämpän toisessä päässä oli kuitenkin
eristeet, eli ovat miehet saattaneet viettää
täällä aikaa myös kylmänä kautena, pohtii
Pentti.

Mikko, Jesse, Sohvi ja Emmi Nurmi.

Liikunnallinen lintuharrastus
Pentti ja Maikki ovat mukana yhdeksän
isojärveläisperheen lintuharrastuksessa,
joka alkoi 18-vuotta sitten väittelystä,
kenen mökkipiirissä pesii eniten lintuja.
– Olemme pisteyttäneet linnut siten,
että yleisestä lajista saa yhden pinnan ja
harvinaisista parhaimmillaan kuusi pistettä, kertoo lähes 40 pönttöä ja pesimäpaikkaa pihapiiriin asentanut Pentti.
– Kisa alkaa toukokuussa ja elokuussa
palkitaan parhaat.

Elokuun ensimmäisenä perjantaina,
jolloin tehdään lintupyöräilyretki Porista
Isojärvelle muun muassa Ahlströmin
metsäteitä pitkin.
– Lauantaina on sitten palkintojen jako,
aina vuorotellen jonkun perheen mökillä.

Isojärvellä hieno tulevaisuus
Pentti ja Maikki uskovat vakaasti, että
Isojärveä edelleen kehittämällä, siitä muodostuu tulevaisuudessa vielä nykyistäkin
hienompi vapaa-ajan alue.

Monta hommaa
Pentin toiminta Isojärvi-Seurassa alkoi
1999. Jo kolmantena jäsenyysvuotenaan
hänet valittiin hallitukseen ja yhdistyksen
sihteeriksi. Sihteerin pesti päättyi 2015,
mutta vuonna 2010 alkanut rahastonhoitajan homma jatkuu edelleen. Pentti on
toiminut myös yhdistyksen jäsenkirjurina.
Isojärven reittien viitoituksessa Pentti on
ollut jo vuosia keskushenkilö, joka tietää
koko järven viittojen tilanteen ja pyrkii
korjauttamaan poikkeamat mahdollisimman nopeasti.
Isojärven järvipelastusyhdistystä perustettaessa Pentti valittiin yhdistyksen hallitukseen, jossa hän toimi vuoteen 2015.
Hän toimii edelleen jpy:n kirstunvartijana.
Järveen liitty myös Isojärventien tiehoitokunnan sihteerinä toimiminen vuosituhannen vaihteesta alkaen.
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Vanha tukkikämppä sijaitsee Nurmen pihapiirissä.

Nurmen tontilla olevan
tukkikämpän historia on
mielenkiintoinen.”

– Järvellä on useita erilaisia alueita, niin
selkävesiä kuin sokkeloisia saaristoja.
Järven luonto on pääosin hyvin säilynyt
ja eläimistö monipuolista. Hyvällä yhteistyöllä vapaa-ajan asukkaiden sekä muiden
järveä hyödyntävien tahojen kanssa
saamme täällä varmasti hyvää aikaan,
päättävät Pentti ja Maikki Nurmi järven
tulevaisuuten uskoen.

ISOJÄRVEN KASVOJA:
PERTTI VIITANEN

TEKSTI JA KUVAT
PEKKA KOIVUNEN

Neljännesvuosisata
mökkiläisenä Isojärvellä
Rankka työ yrittäjänä vaatii kunnon vastapainon. Pertti Viitaselle se ollut
Isojärvi kaikilla herkuilla jo 25 vuoden ajan. Kesämökki aittoineen ja
savusaunoineen Rantavalkama-nimisellä tontilla Kiilholmassa on paikka, jossa
Pertti ja avovaimo Tarja viettävät puolet vuodesta.

N

oormarkussa ja Söörmarkussa
talvet asuvien mökkiläisten
elämässä Isojärvellä on suuri
merkitys.
– Pääsiäisen aikaan tehtävän Lapinreissun jälkeen muutamme yleensä järven
rantaan, kertoo Pertti mökkikauden
alkamisesta.
– Kun järven vedet alkavat jäätyä
panemme mökin pakettiin ja muutamme
Noormarkkuun. Kuutisen kuukautta
vuodessa olemme siis isojärveläisiä ja nautimme monipuolisesta mökkielämästä.
Pertillä ja Tarjalla on molemmilla
kolme lasta, jotka poikkeavat muutaman

kerran kesässä mökillä.
– Ovat nyt siinä aktiivi-iässä, että mökkeilyyn ei jää paljon aikaa, toteaa Tarja.

Pääsiäisenä vanha palasiksi,
muutto uuteen juhannuksena
Pertti Viitasen järvitarina alkoi 1990-luvun
alussa. Tällöin hän oli vuokralla Eero Särkijärven mökillä pari vuotta. Oma mökki

alkoi kuitenkin kiinnostaa, kun Isojärvi
tuli vuokralaisena tutuksi.
– Vuonna 1994 ostin tämän tontin ja
mukana tuli Ulvilan nimismies Valkaman
vuonna 1967 kyhäämä lautamökki.
Remontoin mökin uuteen uskoon ja viisi
vuotta tuli elettyä perinteisessä isojärveläisessä mökissä, kunnes mieli alkoi tehdä
hieman parempaa.

Viitasen
savusaunan
kelopuut ovat
Siperiasta.
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Pertti Viitanen
Tarja-puolisonsa
kanssa.

Pertin mukaan vuoden 1999 keväällä
tontilla alkoi tapahtua.
– Pääsiäisenä pantiin vanha mökki
palasiksi, pohjatyöt tehtiin niin, että valu
oli jo vappuna. Sitten runko pystyyn,
kattotyöt ja sisusta kuntoon – siinä se.
Juhannuksena muutimme upouuteen
mökkiin, selvittää Pertti naapureitakin
hämmentänyttä rakennusprojektia.

Kalaa ja sieniä läheltä, hillat
Kuusamosta
Pertin ja Tarjan mökkitontilta löytyy
veneitä kaksin kappalein. Pertin ykkösharrastus järvellä onkin viimeiset 15
vuotta ollut kalastus. Verkkoja hän laskee
Vähälleselälle lähelle kotirantaa, mutta
toisinaan myös Kaijanselälle.
– Suurin kala, jonka olen tästä järvestä
saanut on 10,3-kiloinen kuha, vakuuttaa
Pertti melko uskottavasti naama peruslukemilla – kalamies kun on.
– Tämän järven yksi parhaita puolia
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on juuri tuo hyvä kalakanta. Katiskallakin
sain talvella kolme madetta ja pari kuhaa.
Syksyisin Pertti ja Tarja suunnistavat
marjaan ja sienimetsälle.
– Hillat käymme yleensä poimimassa
Kuusamossa, sienet löytyvät täältä lähempää, kertoo Tarja.

Hyödyllistä toimintaa
Pertti toimii jo kolmatta vuotta Isojärvi-Seuran hallituksessa. Hän osallistuu
myös järvipelastusyhdistyksen toimintaan.
– Isojärvi-Seura toimii nykyään
monipuolisesti mökkiläisten asioiden
ajajana. Haluan olla mukana kehittämässä
järvemme viihtyvyyttä ja turvallisuutta
molemmissa yhdistyksissä.
Pertti ja Tarja osallistuvat myös järven
alueella järjestettäviin tapahtumiin aina,
kun työt antavat periksi. Myös alueen
palveluja he käyttävät mielellään.
Tilitoimistoa pitävä ja tilintarkastus-

Haluan olla mukana
kehittämässä
järvemme viihtyvyyttä
ja turvallisuutta
molemmissa
yhdistyksissä.”

assistenttina toimivan Tarjan mielestä
mökkipaikkakunnan palveluita kannattaa
käyttää aina kun siihen on mahdollisuus.
– Ruokaostokset teemme Pomarkussa,
Riihimäen rautakauppa on tuttu paikka ja
Shellillä poikkeamme aina tarpeen tullen.

ISOJÄRVI

talvella

KUVAT PENTTI OJALA
JA PENTTI NURMI

Isojärvi
elää myös
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ISOJÄRVI

talvella
ISOJÄRVEN PERINTEINEN talviaktiviteeti on ollut kalastus.
Pilkkijät ja verkkokalastajat
ovat olleet talvisten päivien
vakiovieraita järven jäillä.
Muutaman viime vuoden
aikana Isojärven alueella on
virinnyt aivan uudenlaista
talvista toimintaa. Järvellä on
hiihdetty kautta aikain, mutta
hyvin ja säännöllisesti aukipidettyjä hiihtolatuja ei aiemmin ole ollut. Myös retkiluistelu

on nykyisessä mittakaavassa
uutta Isojärven jäillä.
– Isojärvi-Seura haluaa
olla mukana kehittämässä
järvemme talvisia toimintojakin, sanoo puheenjohtaja
Ilpo Nummelin.
– Osallistumme muun
muassa latujen ja luistelubaanan ylläpitoon. Myös
talvikäyttöönkin soveltuvien
retkipaikkojen rakentamisessa olemme mukana.

Alaskanmalamuutti
Luna vetohommissa maaliskuisella retkellä
Huhtaluodosta
Kerimanniin.

Mehua ja makkaraa Huhtaluodossa.

Ladun kunnostuspuuhissa Jorma Haapala.
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ISOJÄRVI

talvella
Kerimanni on oiva paikka talvitapahtumien
keskuspaikaksi.

Mika Lähteenmäki kertoo
hypotermiasta luistelijoille.

Retkiluistelukurssin plutausharjoituksessa
avannosta nousemassa Pertti Susi.
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Viitoitus
turvaa
veneilyä
Isojärvellä on viitoitettuja veneilyreittejä noin 65
kilometriä. Viitoitusta on kehitetty vuodesta 1990
alkaen Isojärvi-Seuran toimiessa järjestelmän
ylläpitäjänä. Viitoituksen huollossa ovat olleet
mukana Isojärvi-Seuran ja Pomarkun VPK:n
lisäksi myös yksittäisiä mökkiläisiä. Tänään
käytännön huoltotyöstä vastaa pääosin Isojärven
järvipelastusyhdistys.

V

iitoituksessa käytetään kardinaali- ja lateraalimerkkejä.
Linjatauluja järvellä ei ole
käytössä. Kardinaalimerkit
osoittavat miltä puolelta merkki tulee kiertää. Lateraalimerkit ovat portteja, joiden
välistä tulee ajaa. Näiden lisäksi järvellä
on joitakin karimerkkejä, jotka voi kiertää
miltä puolelta tahansa, ei kuitenkaan
läheltä merkkiä.
Isojärven mataluudesta ja vedenpinnan
korkeuden vaihteluista johtuen reiteille ei
ole olemassa ”takuusyväystä”. Kuitenkin
vedenpinnan tasolla 34,60 reiteillä on
syväystä vähintään 60 cm. Järven reitistön
ylläpitäjät painottavatkin veneilijän omaa
vastuuta. Huolimatta viitoituksesta, jokainen veneilee omalla vastuullaan. Viitat
ovat vain suuntaa-antavia, mutta ne pyritään pitämään mahdollisimman tarkkaan
kohdallaan. Kaudella 2017 viittojen sijaintien tarkistukset pyritään saamaan tehtyä
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Järven viitoitukseen kuuluvat
myös nopeusrajoitusmerkit.
Kuvassa Vuohisalmen merkin
asennus syksyllä 2016.

toukokuun aikana. Veneilijöiden toivotaan
ilmoittavan siirtyneistä tai kadonneista
viitoista numeroon 0400 724 532.
Isojärvi-Seura myy veneilykarttaa,
jonka uusin painos on vuodelta 2016. Ota
yhteys seuran hallituksen jäseniin!

Vuohisalmeen nopeusrajoitus
10 km/h
Vuohisalmeen asennettiin viime syksynä
viralliset nopeusrajoitusmerkit Siikaisten
kunnan toimesta. Käytännön asennustyön
teki järvipelastusyhdistys. Rajoitusalue on
noin 500 metriä pitkä. Rajoitusalueen jälkeen kiihdytys matkavauhtiin on varsinkin
isommille veneille riski yksittäisten kivien
vuoksi. Kannattaakin ajaa Vuohisalmen
suulta etelään vielä kilometrin matka
hiljaista nopeutta. Pohjoiseen matkatessa
kiihdytys kannattaa tehdä noin 200 metriä
rajoituksen loppumisen jälkeen Majaniemen kärjen kohdalla.

Nopeusrajoitukset
Pomarkunjoella ja
Isojärvellä

15 km/h

Pomarkunjoki Kylänlahdelta
jokisuulle 2,5 km

10 km/h
10 km/h

Kiilholman sunti 0,5 km

Vuohisalmi 0,5 km

TEKSTI JA KUVAT
PEKKA KOIVUNEN

Veneilijöiden
toivotaan
ilmoittavan
siirtyneistä tai
kadonneista
viitoista
numeroon
0400 724 532.”

Katso Isojärvellä
käytössä olevat
viitat sivulta 29.

Varottavia kohtia reitistöllä

Vuohisalmi.

Salkkikarin
portit.

PUHDISTAMON VENEENLASKUPAIKAN luiskan vieressä
järven puolella on matalaa
ja joen alittava putki.

MOLEMMILLA REITEILLÄ Ekqvistinselältä Salmusrantaan
on yksittäisiä kiviä erityisesti
Salmusluodon ympärillä.

JOKISUULLA VÄYLÄ on
keskimäisten porttien välissä
vain noin 60 cm syvä (pinnan ollessa 34,74).

KUIVASKANNANNIEMI –
KURIKANNISKA –reitillä on
yksittäisiä kiviä, joihin saattaa
osua erityisesti kiihdytettäessä venettä plaaniin. Reitillä
on ajettava porttien keskilinjaa ja kohtaamistilanteessa
laskettava nopeus alhaiseksi.

MYLLYSELÄLLÄ, VIITAMYKKÄLUODON eteläpuolella
pitää ajaa tarkkaan kartassa merkittyjä reittejä joko
porteista tai sitten eteläviitta
etelän puolelta kiertäen.
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ISOJÄRVI OLI vielä 1600-luvun alkupuolella erämaata
ilman asutusta. Järven alue
tunnettiin ”kalastamona”,
jossa käytriin kalassa pitkienkin matkojen päästä.
Vakituiset asukkaat Isojärven
rantamaille tulivat eri lähteiden mukaan Kiilholmaan
1680-luvulla, jolloin ensimmäinen kruununtila alueelle
perustettiin. 1800-luvun alusta lähtien alkoi järven rantamaille muodostua tiloja.
Isojärvi oli vielä 1930-luvulla käytännössä mökitön.
Järven rantamailla oli kuitenkin vakituista asutusta jo noin
kolmellakymmenellä tilalla.
Pomarkun paloaseman
käytävän seinällä on vanha
kartta, joka on mitä todennäköisimmin 1940-luvulta. Se
sisältää paljon mielenkiintoisia yksityiskohtia Isojärven
alueesta. Järven vedenpinta
on tuolloin ollut huomattavasti nykyistä korkeammalla
ja maisemat tyystin erilaisia
verrattuna nykyisiin.

KAIVANNONLAHDEN POHJOISPUOLELLA sijainneet Umpilammi, Pimeänperänlammi,
Luodeslammi ja Saunalammi
olivat osa Isojärveä. Nykyinen
peruskartta tuntee näistä kaksi
ensin mainittua.
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NYKYISEN ISOJÄRVENTIEN edeltäjä päättyi
Honkilahteen eli nykyiseen
Honkalahteen.

Saarten nimet ovat
muuttuneet vuosien
saatossa

TÄNÄÄN PAKKALANLAHTEEN johtaa vain kaksi vaivoin veneellä
mentävää salmea. Riihisaaret ovat ”kasvaneet yhteen”. Pakkalanlammi oli aikanaan järven lahti.

TÄSSÄ MUUTAMA ESIMERKKI:
Selbäsaari = Selkäsaari
Lövholm = Lööholma
Pihlajasaari = Pihlavasaari
Kakkuluoto = Kakkoluoto
Bergrootit = Pärruutikarit
Leipäsaari = Leipisaari
Koniluoto = Vähäluoto

Vanha kartta
sijaitsee
Pomarkun
paloasemalla.

LEVÄSLAMMI OLI
kuin erillinen järvi,
tänään se on vain
muisto entisestä.

ISO- JA VÄHÄ KARJALUOTO
sekä Suntiluoto olivat saaria,
tänään ne ovat yhteydessä
mantereeseen.
LÖÖHOLMA, KYTÖLUOTO ja
Huhtaluoto ovat nykyään samaa saarta.
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TEKSTI ISMO VÄHÄSAVO
KUVAT ISMO VÄHÄSAVO JA
PENTTI NURMI

Mökkiläinen, luontoharrastaja Ismo Vähäsavo kertoo:

Isojärven alkukesän
luonnossa tapahtuu
paljon

V

iime vuoden vappuna mökille
tullessani huomasin, että mustarastas oli tehnyt pesänsä mökin seinällä olevan sähkörasian
päälle. Pesässä oli neljä munaa, joita lintu
hautoi loppuun siitä huolimatta, että päävirta laitettiin ja katkaistiin aina kyseisestä
rasiasta. Poikasia pesästä lähti lopulta
neljä. Mustarastaan lisäksi myös punakylkirastas ja räkättirastas suosivat pesäpaikan
valinnassa tälläisia paikkoja, samoin
myöhemmin kesällä harmaasieppo.

Pesinnän ruuhka-aika huhtitoukokuussa
Telkkä tai isokoskelopari suojaisassa lahdelmassa on aina varma merkki tulevasta
pesinnästä jossain lähialueella. Ne munivat munansa johonkin sopivaan luonnon
koloon tai vaihtoehtoisesti juuri niitä
varten järven rannalle ripustettuun pönttöön. Sama pesäpaikka voi olla käytössä
vuosikymmeniä.
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Isojärvellä hyvä telkän pöntön ripustuspaikka on noin 100 metriä kohtisuoraan
jostain suojaisasta lahdelmasta edessä olevan saaren rantaan, sijoitettua siten, että
lintu pääsee suoraan lentämään pönttöön
sisälle.
Keväisillä pyydysten kokemisretkillä
voi seurata myös tulevia harmaalokin ja
kalalokin pesäpaikkoja. Linnut oleskelevat
varsin näkyvästi tulevan pesäpaikkansa
lähellä. Myös näiden lajien pesät saattavat
olla käytössä vuosikymmeniä.
Näihin aikoihin metsiin ilmestyvät
myös kevään ensimmäiset lentopoikueet.
Pesinnässään aikaiset iso- ja pikkukäpylintu ovat lajeja, joita pääsee seuraamaan
lentopoikueineen vaikkapa savuavan
savustuspöntön vierestä.

Kesäkuussa pihapiirissä riittää
seurattavaa
Mielenkiintoisia seurattavia lintumaailmassa ovat tutut pihapiirin pönttöpesijät

tali- ja sinitiainen, joiden poikaset kuoriutuvat juuri näihin aikoihin. Emot ovat
melkein taukoamatta liikkeellä niiden kantaessa pesässä oleville poikasille ruokaa.
Pihapiirissä pesii myös eräs alueen
tyyppilaji eli kirjosieppo. Tämä laji
rakentaa pesäänsä vasta näihin aikoihin.
Se on varsin mielenkiintoinen seurattava
naaraan kantaessa pesäntekovärkkejä
pesään. Toinen hyvä ajankohta kirjosiepon
seurantaan on vähän myöhemmin juhannuksen maissa, kun vuorossa on poikasten
ruokinta. Kirjosieppoemojen poikasten
ruokinta kuuluu Isojärven juhannuksen
viettoon siinä kuin laulurastaan laulu tai
lehtokurpan soidinlento.
Näistä linnunpöntöistä lajeineen voisi
kertoa vielä sen verran, että ainakin oman
mökkini pihassa nämä vähän pidemmälle
varsinaisesta pihapiiristä sijoitetut pöntöt
kyllä menevät ensimmäisenä kuin nämä
lähempänä olevat.
Myöhemmin kesällä juhannuksen

Ismon vinkit kalan
ystäville:
Isojärven hauki pitää
savustaa ylikypsäksi

Hauen kutu on toukokuussa parhaimmillaan. Myös made liikkuu
Isojärvellä samoihin aikoihin, aina
toukokuun loppuun asti. Hauki lieneekin tavoitelluin kevään kaloista.
Kuten tunnettu entinen Isojärven
mökkiläinen sanoi, hauki on ihan
hyvä savukalana, mutta se täytyy
sitten olla kyllä varmasti kypsää,
mieluummin vielä semmoista
ylikypsää. Tästä asiasta oli helppoa
olla samaa mieltä hänen kanssaan kerran tätä kyseistä hommaa
kokeiltuani. Hyväähän siitä tuli.

Lahnaa ja ruutanaa
kannattaa kokeilla
Touko-kesäkuun vaihteessa hauen
lisäksi tavoiteltuja saaliskaloja ovat
lahna ja ruutana, unohtamatta
tietenkään ahventa. Lahna lienee
tuttu ruokakala monelle, ruutana
ehkä vähän vähemmän. Jos ette
ole ruutanaa kokeilleet ruokakalana, niin kannattaa kyllä kokeilla,
vaikkapa savustettuna.
Tarpeeksi isosilmäistä verkkoa vain
veteen, niin saa sopivan kokoista
käyttökalaa lahnan ja ruutanan
muodossa. 75-85 milliset verkot
ovat varmaankin kohtalaisen sopivat reikäkooltansa.
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aikoihin ja vielä siitä eteenpäinkin, kannattaa mökkien
pihapiirissä kiinnittää huomiota muihinkin pihapiirin
lajeihin kuin vain pönttöpesijöihin. Esimerkiksi uunilintu ja sirittäjä pesivät joskus
aivan mökin pihassa, jonkun
sopivan heinikon tai varvikon suojissa. Löysin kerran
uunilinnun pesän parin
metrin päästä mökin seinästä, aivan verannan edustalta.
Punarinta on toinen laji
jonka pesän olen joskus löytänyt aivan mökin pihasta.
Tämän lajin pesä oli sentään
metrin verran pidemmällä
mökin seinästä, mitä oli
tämän uunilinnun, ja itse
pesäkin sijaitsi pihan toisella
puolella. Pesäpaikka oli molemmilla lajeilla jokseenkin
samanlainen. Pesät sijaitsivat
mustikan varpujen suojassa.
Molemmista pesistä lähtivät
poikaset maailmalle. Näiden
kahden lajin pesät voi löytää
vielä aivan heinäkuun lopussakin. Näistä mökkipihan
pesistäkin poikaset lähtivät
vasta heinäkuun puolen
välin aikoihin.

Pesiä on myös
maassa ja
matalalla puussa
Vihdan tekoretkillä järven
rantametsikköön tai jonkun
muun kosteikon reunaan
voi hyvällä tuurilla löytää
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heinäsorsan tai tavin pesän.
Sorsan pesän löytää usein
ihan vahingossa, kun
kävelee liian lähelle pesää,
jolloin emo poistuu pesästä
usein siipirikkoa esittäen.
Pesä kannattaa tietenkin jättää tämän jälkeen rauhaan.
Kesäkuussa aina kuun
loppuun asti voi Isojärven
metsistä löytää myös laulurastaan pesän matalalta
nuoresta kuusesta, kauniin
taivaansinisineen ja mustapilkkuisineen munineen tai
vaihtoehtoisesti punakylkirastaan pesän niinikään
kauniin vihertävineen ja
ruskeapilkkuisine munineen.
Molempien lajien pesäpaikan sijainnit ovat suurin
piirtein samanlaiset. Pesät
löytyvät aina koiraan laulupaikan läheltä.
Olin Iso-Kusiaisessa
juhannusviikolla rutiinin
omaisella retkellä saaren
sisäosissa. Pysähdyin seuraamaan ympäristön tapahtumia erään mättään juureen.
Yhtäkkiä näin jonkun
kahlaajalajin lentävän saareen sisään järven puolelta
veden pintaa pitkin. Se lensi
lopulta suoraan noin viiden
metrin päähän minusta ja
laskeutui erään mättään
päälle. Takaisin hautomaan
palaava emo lensi suoraan
pesään. Laji osoittautui
lopulta punajalkavikloksi.

Varastointi- ja harrastetilat tarjoaa

HAKALINNA
POMARKKU OY

• Vanhatie 25, 29630 Pomarkku •
• 040 594 5059 Janne Päiviälä •
Jos töihin tarvitaan mies tai kone
niin apuun rientää työpalvelu

JONEP
• jouni.paiviala@gmail.com •
• 0400 832 956 •
Metalliromut ja romuakut vastaanottaa

POMARKUN ROMULIIKE
• Riuttantie 11, 29630 Pomarkku •
• 0400 678 363 Matti Päiviälä •
Käytetyt ajoneuvot, koneet ja laitteet
ostaa ja myy

SUOMEN UUSIOKONE OY
• janne.paiviala@uusiokone.fi •
• 040 594 5059 Janne Päiviälä •

Järvipelastajilla
vilkas vuosi 2016
Isojärven järvipelastusyhdistys ry saavutti
viiden vuoden iän marraskuussa 2016.
Operatiivista toimintaa järvipelastajilla
on ollut vuodesta 2014 eli alkanut
avovesikausi on neljäs. Yhdistyksessä on
noin 20 hengen aktiivimiehistö ja lisäksi
130 kannatusjäsentä.

V

uonna 2016 järvipelastajilla oli
seitsemän hälytystehtävää. Ensihoitoyksikköä avustettiin kuljettamalla
tapaturmapotilas saaresta mantereelle. Viidessä tapauksessa avustettiin konevikaista
alusta ja kerran avustettiin uponneen veneen
nostossa.
Yhdistyksen maaetsintäryhmä oli kesäkuun
alussa mukana VAPEPAn etsintäharjoituksessa,
jonka pääpaikkana toimi Ranta-Kiilholma.

Vasemmalla hälytystoiminnasta vastaava Risto Peltomaa ja puheenjohtaja Mika Lähteenmäki.
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Uponneen veneen
nosto kesällä 2016.

Pv Sotka kävi miehistöineen Isojärvi-regatassa, turvaamassa avovesiuintia, Otamon
possujuhlassa, Turvallinen Isojärvi -tapahtumassa ja Leväsjoki-päivän tapahtumassa.
Lisäksi Pv Sotkalla tehtiin kesän aikana
muutama esittelyajo.

Järvipelastajien kalusto
ja varusteet mahdollistavat toimimisen kaikissa
sääolosuhteissa.

Koulutusta ja harjoituksia
merellä
Kuluvan vuoden avovesikausi alkoi
huhtikuun lopussa harjoituksella Kallon
merivartioasemalla Porin Mäntyluodossa.
Keväthuollettu Pv Sotka ja kuuden hengen miehistö viettivät aurinkoisen, mutta
kylmän koulutuspäivän merivartijoiden
vieraina. Harjoitus käsitti karilta irroittamista ja hinausta.
Porin merivartioasema järjesti keskisuuren meripelastusharjoituksen toukokuun
alussa Porin ja Luvian edustalla. Harjoitus
sisälsi tilanteenmukaisia etsintä- ja pelastustehtäviä. Pv Sotka osallistui harjoitukseen kolmen hengen miehistöllä.
– Merivartioston kouluttajat ovat päteviä ja harjoitukset mielenkiintoisia, sanoo
jpy:n hälytystoiminnasta vastaava Risto
Peltomaa.
– Myös Rauman meripelastajien ja
Pyhäjärven järvipelastajien järjestämät
harjoitukset ovat antaneet meille erinomaista kokemusta oman toimintamme
kehittämiseen.

Isojärven järvipelastajat hakevat
oppeja mereltä.
Tässä ryhmä koulutuksessa Kallon
merivartioasemalla huhtikuussa
2017.

Pv Sotka on jatkuvassa
valmiudessa koko kesän
Pv Sotkan miehistö kokoontuu Ranta-Kiilholman tukikohtaan noin 15 minuutissa
hälytysilmoituksesta. Pukeutuminen pelastautumisasuihin ja veneen lähtörutiinit
vievät noin viisi minuuttia eli alus on
liikkeellä noin 20 minuutissa hälytyksestä.
Kiireellisissä tapauksissa apu saavuttaa
kohteen Isojärvellä noin puolessa tunnissa
hätäilmoituksesta.

– Kaikissa kiireellisissä tehtävissä, jossa ihmishenki tai omaisuus on uhattuna tulee
soittaa yleiseen hätänumeroon 112, sanoo
jpy:n puheenjohtaja Mika Lähteenmäki.
– Kiireettömät avustuspyynnöt tulee
soittaa päivystysnumeroomme 040 511

6332. Kiireettömissä tehtävissä
sovimme avustettavan kanssa kohtaamisajan ja -paikan puhelimitse ennen
lähtöä.
PV Sotkan nopeus hälytysajossa
merkityllä reitillä on noin 55 km/h.
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Isojärvi-visa
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Montako kalalajia?
MONTAKO ISOJÄRVELLÄ esiintyvää kalalajia löydät
sanasokkelosta?
MUODOSTA KALALAJIN nimi siten, että seuraavan
kirjaimen ruutu on kosketuksessa edelliseen, joko
sivulta tai kulmista. Kutakin kirjainta käytetään vain
kerran.
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Sokkeloon on piilotettu
seuraavat kalat: hauki,
kuha, särki, ahven, muikku,
lahna, made, järvitaimen ja
harjus.

Missä päin ollaan?
1. MISSÄ ISOJÄRVELLÄ on tämä
”kanava”?
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2. TALVINEN KUVA venesatamasta,
mutta mistä?

3. MINKÄ NIMISEN karin edustalla on
kuvan kapeikko?

Järvitietoutta
1. KUKA TAI MIKÄ on Isojärven Pomarkun puoleisen osan saarten suurin yksittäinen maanomistaja?

2. ISOJÄRVEEN LASKEE kaksi jokea, joilla voi liikkua veneellä. Mitkä nämä joet ovat ja kuinka pitkiä ovat
veneilykelpoiset reitit pienellä soutuveneellä?

3. MISSÄ ISOJÄRVEN rannalla sijaitsee lintutorni?

4. KUINKA SUURI on Isojärven vedenkorkeuden vaihteluväli ollut vuodesta 1960 alkaen?

5. MISSÄ OVAT Isojärven kolme nopeusrajoitusaluetta?

6. MITÄ YHTEISTÄ on Honkaluodolla ja Juliaananluodolla?

7. MIKÄ OLI nuorison suosima kokoontumis- ja tanssipaikka 1930-luvulla?

VASTAUKSET: 1. Bonvesta Oy. 2. Pomarkunjoki 2,5 km ja Otamonjoki 1,8 km. 3. Tamppukalliolla, Leväslammin pohjoisrannalla. 4. 1,94 metriä
(alin 34,16 ja ylin 36,10, normaali 34,70) 5. Pomarkunjoki, Kiilholman sunti, Vuohisalmi 6. Ne ovat nykyään samaa saarta. 7. Pirttikallio

4. KYSEESSÄ EI ole sahanterä. Mistä
on kyse ja missä?

5. OSA ISOJÄRVEN selkää juuri ennen
jäiden tuloa. Mistä selästä on kyse?

6. HIEKKARANTA JA laituri,
mutta missä?

VASTAUKSET: 1. Mansikka-Jussin niemen eteläpuolella. Lat 61° 45’ 45,075”, Lon 21° 48’ 25,587” 2. Vettenranta 3. Salkkikari 4. Vedenkorkeusmitta vt23:n
sillan alla 5. Myllyselkä 6. Kurikanniska
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Valokuvauskilpailu
Yleistä

ISOJÄRVI-SEURA JÄRJESTÄÄ Isojärven luontoon, eläimiin, harrastuksiin,
ihmisiin jne. liittyvän valokuvauskilpailun. Kilpailuaika on 1.5.–31.10.2017.
KILPAILUUN LÄHETETYT kuvat ovat
nähtävillä Isojärvi-Seuran Facebooksivulla.
OTA VALOKUVA paikasta, hetkestä
tai toiminnasta, jossa Isojärven luonto
ja ympäristö on vahvasti läsnä. Sinä
päätät onko se:
• Lämmin kesämuisto
• Auringonnousu usvaisessa kesäaamussa
• Kuikan uinti tyynellä järven pinnalla
• Isojärven suurin kuha
• Ruskan ensi loimu
• Tai jokin muu mieleenpainuva hetki
tai ilmiö.
KUVAUSPAIKAN TULEE olla Isojärven
alueella tai sen välittömässä läheisyydessä.

Kilpailuohjeet

• Kilpailu on avoin kaikille
• Kilpailuun voi osallistua max. 3 kuvalla
• Kilpailukuvat lähetetään sähköpostilla osoitteeseen: isojarviseura@
gmail.com
• Lähetä kuvien mukana myös yhteystietosi.
• Kilpailussa idea on etusijalla.
Arvioinnissa kiinnitetään huomiota
myös valokuvailmaisuun.
• Kerro myös lyhyesti kuvaushetkestä.
Kertomus julkaistaan kuvan yhteydessä. Kirjoita viestiisi myös kuvauspaikka.
• Järjestäjällä on oikeus hylätä kuva,
mikäli se ei ole sääntöjen mukainen.
• Osallistumalla kilpailuun hyväksyt
nämä säännöt.

Kuvien käyttöoikeudet

• Kuvan tulee olla osallistujan itsensä
ottama.
• Kuvaajalla on oltava kuvaan täydet
oikeudet.
• Kilpailukuva saa olla myös vanha,
mutta se ei saa olla aiemmin julkaistu.

• Kotirauhan tms. suojan piirissä kuvatuilta henkilöiltä on oltava lupa kuvan
julkaisuun.
• Jos olet alle 18-vuotias tai alle
18-vuotias ystäväsi esiintyy kuvassa,
varmistathan vanhemmilta, että osallistuminen kilpailuun on OK.
• Kuvan tulee olla JPEG-muodossa
matalaresoluutiokuvina (esim.1620
x 1080 px/72 dpi). Palkituista kuvista
pyydetään erikseen korkearesoluutiokuvat. Alle 1,5 Mt (<1500 kt) kokoisia
kuvia emme kelpuuta mukaan kilpailuun. Heikkotasoisia kännykkäkuvia ei
siis kannata lähettää.
• Kaikki kisakuvat julkaistaan Isojärvi-Seuran Facebook-sivulla
• Kilpailuun osallistuvat luovuttavat
kuvien käyttöoikeudet Isojärvi-Seura
ry:lle ilman erillistä korvausta käytettäväksi viestintään ja markkinointiin.

Kilpailun järjestäjä
ja tuomarit

Kilpailun järjestäjä on Isojärvi-Seura ry.
Tuomaristona toimii yhdistyksen hallitus.

Voittajan julkistus

KILPAILUN VOITTAJA julkaistaan Isojärvi-Seuran Pikkujoulujuhlassa 18.11.2017.
Kilpailun pääpalkintona on kehystetty
A0-kokoinen Isojärven alueen kartta.
Lisäksi kahdelle muulle jaetaan kannustuspalkinnot.
VOITTAJAT JULKISTETAAN myös yhdistyksen verkkosivulla www.isojarviseura.fi
ja Facebookissa. Voittajille ilmoitetaan
myös henkilökohtaisesti.

Kysymykset ja tiedustelut
LÄHETÄ MAHDOLLISET kysymyksesi
sähköpostilla osoitteeseen
isojarviseura@gmail.com.
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KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ

SANOMAPAJA
Kustannustoiminta - Mediamyynti - Mainostuotanto

Maria Salo
0400 504 678
maria.salo@sanomapaja.fi
Pekka Koivunen
040 501 8721
pekka.koivunen@sanomapaja.fi

Vesi ja Lämpö Juhola Oy
Putkiasennukset, lämpöpumput ja
öljypoltinasennukset sekä huollot
Laviantie 3, 29600 Noormarkku Puh. 042 493 001 Fax 025481929 juhola.oy@dnainternet.net

Liity

Isojärvi-Seuraan
www.isojarviseura.fi

Seuraa Isojärven
veden pinnan
korkeutta osoitteessa

Jäsenmaksu

20 €
/vuosi

www.ympäristo.fi tai
suoraan linkistä:
bit.ly/1VypxhH
Tällä hetkellä meitä on jo noin 400 taloutta!

HALLITUSHALLITUS HALLITUS

HALLITUS
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puheenjohtaja
Ilpo Nummelin
puh. 044 554 9813

varapuheenjohtaja
Hannu Hakamäki
puh. 0400 598 880

sihteeri
Pekka Koski
puh. 0400 125 184

rahastonhoitaja
Pentti Nurmi
puh. 0400 724 532

facebook-vastaava
ja jäsenkirjuri
Risto Rosendahl
puh. 050 911 0268

jäsen
Markku Hannimäki
puh. 050 461 8851

jäsen
Keijo Heinilä
puh. 050 360 5209

jäsen
Anne Liinamaa
puh. 050 346 2412

jäsen
Ulla Luoma
puh. 0500 883 544

jäsen
Jari Salli
puh. 0400 596 152

jäsen
Juha Tommiska
puh. 040 727 5001

jäsen
Pertti Viitanen
puh. 0500 228 201

Opastettu veneretki su 2.7.2017

ISOJÄRVI
TUTUKSI
Lähtö Kylänlahden laiturilta klo 13.00
Paluu noin klo 16.00
JÄRJESTÄJÄT

Veneisiin mahtuu noin 30 henkilöä, joilta pyydetään sitovat ilmoittautumiset kunnantalon palvelupisteeseen tai sähköpostilla osoitteeseen
kirjaamo@pomarkku.fi tai puhelimitse numeroon 02 5505 666 perjantaihin 30.6. mennessä.
Veneet täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Mukaan voi liittyä myös omalla veneellä reitillä
Vähäselkä – Myllyselkä – Ekqvistinselkä – Ronttoonselkä.
Retki on ilmainen ja kuuluu Pomarkku 150 vuotta –tapahtumiin.

ISOJÄRVEN JÄRVIPELASTUSYHDISTYS

PUUTYÖT
J.LIUKONEN

ETELÄPÄÄN MATKAILUKESKUS SIJAITSEE
KAUNIILLA SIIKAISJÄRVEN RANNALLA
Eteläpääntie 2, 29810 Siikainen
Tiedustelut 040 513 9877 info@etelapaa.fi
-20 mökkiä mukavuuksin, vuokrattavissa ympäri vuoden
-caravan-alue
-ravintola A-oikeuksin
-minigolf, frisbeegolf ja lapsiystävällinen uimaranta

Rakennuspuusepän työt

Mökkiesittelyt ja lisätiedot nettisivuiltamme.

www.etelapaa.fi

Veneiden talvisäilytys,
lämmin varastotila
02 6343100
Tehtaantie 1,Pomarkku

Facebook / Eteläpään matkailukeskus

www.pomar.fi
Tehtaantie 1,Pomarkku

Piharakennukset
Asennukset
Remontoinnit
Kiinteistöhuollot

www.pomar.fi

• Kettumäentie 5, 29630 Pomarkku •
• 050 465 9058 • 0500 724 257 •

www.puutyotjliukonen.fi

