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• Karvianjoen vesistön suurin järvi
• Säkylän Pyhäjärven jälkeen läntisen 

Suomen toiseksi suurin järvi
• Bifurkaatiojärvi eli sillä on kaksi lasku-

jokea: Salmusoja ja Merikarvianjoki
• Pomarkunjoki, Leväsjoki ja Otamonjoki 

laskevat Isojärveen
• Pisimmillään 19 kilometriä Pomarkunjo-

ensuulta Kurikanniskalle
• Leveimmillään Kaijanselän kohdalla 4,6 

kilometriä
• Vedenpinnan korkeus merenpinnasta 

mitattuna on tavallisesti 34,7 metriä. 
Vaihtelu esimerkiksi vuonna 2018 oli 
34,34–35,42 eli 108 cm

• Korkein mitattu vedenpinta 36,10
• Matalin mitattu vedenpinta 34,16
• Kynnyskorkeus on 33,09 Kurikanniskan 

padolla vuoden 1949 Vesistötoimikun-
nan päätöksen mukaan

• Syvin kohta on 9,9 metriä
• Keskisyvyys on noin 3 metriä
• Haihtuma on jopa 10 millimetriä vuoro-

kaudessa
• 232 saarta tai luotoa
• Noin 900 vapaa-ajan asuntoa
• 190 viittaa
• 65 km viitoitettua väylää
• yli 80 lintulajia
• yli 10 kalalajia
• Seitsemän retkipaikkaa
• Kaksi sähkönjakeluyhtiötä
• 10 veneenlaskupaikkaa, joista pääosa 

yksityisiä.

Isojärvi
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1900-luvun alussa 
pudotus 0,8 metriä
ISOJÄRVEN LASKEMISEEN saatin 
ensimmäinen lupa vuonna 1894. Iso-
järven laskuyhtiö perustettiin ja se 
aloitti laskemistyöt, jotka johtivat 
vedenpinnan laskuun noin 0,8 met-
rillä. Vedenpinnan tasoa haluttiin 
kuitenkin edelleen laskea.

Järven tuho lähellä
LASKUYHTIÖ SAI vuonna 1949 
Vesistötoimikunnalta luvan veden-
pinnan laskemiseen. Keskimääräi-
nen kesävedenkorkeus olisi luvan 

mukaan saanut olla +33,90. 
Järvi tuli ”tyhjentää” keväällä 
kylvöajaksi, jonka jälkeen vedenpin-
taa voitiin nostaa keskimääräiseen 
korkeuteen.  Heinäkuun 15. päivänä 
patoluukut tuli avata täysin, jotta 
rantaheinän teko olisi mahdollista.
Isojärven vaikutusalueella teh-
tiin suuria järjestelytöitä valtion 
kustantamana vuosien 1955 ja 1965 
välillä. Kurikanniskan ja Salmusojan 
säännöstelypadot valmistuivat 1959 
ja säännöstely alkoi.

YLLÄTTÄEN JO vuonna 1959 lasku-
yhtiö haki muutosta vuoden 1949 
päätökseen ja anoi kesäveden 

korkeuden nostamista. Tuolloin 
tajuttiin alhaisen kesävedenpinnan 
tuhoisa vaikutus järveen myös las-
kuyhtiön taholla.

Vesipiiri ei  
noudattanut 
päätöstä
TAMPEREEN VESIPIIRI vastasi sään-
nöstelystä käytännössä vuoteen 
1983. Se ei kuitenkaan koko aikana 
noudattanut vuoden 1949 päätöstä. 
Vesipiiri pyrki kaikkia osapuolia 
tyydyttäviin ratkaisuihin säännös-
telyssä.

Isojärven säännöstelyhistoria 
pähkinänkuoressa
Karvianjoen vesistön jokien perkaus 
alkoi 1800-luvun alussa, jolloin Isojärven 
kesävedenpinta oli noin tasolla +36,00  
eli melkein puolitoista metriä nykyistä 
keskimääräistä tasoa korkeammalla. 
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JÄRVEN KÄYTTÄJÄRYHMIEN 
mielipiteet vedenpinnan tasosta 
erosivat merkittävästi toisistaan. 
Tiedotusvälineistä Isojärven kiis-
telyä sai seurata vuosittain. 

Erilaisia suunnitelmia uusiksi 
käyttö- ja säännöstelysuunni-
telmiksi tehtiin 1970-luvulla ja 
1980-luvun alussa. Osapuolet ei-
vät kuitenkaan päässeet asiassa 
yhteisymmärrykseen.

Vetinen vuosi toi  
uudet väännöt
VUODEN 1981 hyvin sateinen kesä 
aiheutti tulvia ja maanviljelijät 
kokivat suuri tappioita niin Pomar-
kussa kuin Siikaisissakin. Äänen-
painot kasvoivat ja riitely järvestä 
sai taas paljon julkisuutta. 

JÄRVEN TULEVAISUUDESTA 
väännettin useissa kokouksissa 
ja katselmuksissa. Vuonna 1983 
säännöstely siirtyi laskuyhtiön 
vastuulle ja apulaisoikeuskansle-
rin päätöksellä vuoden 1949 luvan 
ehdot tuli ottaa käyttöön kirjai-
mellisesti.

KUITENKIN VUONNA 1987 KHO 
päätti Vesistötoimikunnan 
vuoden 1949 päätöksen muutta-
misesta siten, että tavoitekorkeu-
deksi asetettiin +34,65. Patojen 
avaus maaliskuun 20. päivänä tuli 
harkinnanvaraiseksi. Vanhentunut 
määräys luukkujen avaamisesta 
heinäntekoa varten poistui sään-
nöstelysäännöstä.

VAHINKOJA KORKEASTA veden-
pinnasta kärsineille tarjottiin 
kompromissiratkaisua, ja valtio 
olisi rahoittanut pumppaamoja 
ja pengerryksiä vaarassa olevien 
rantapeltojen suojaamiseksi. Näi-
tä esityksiä tuolloin eripuraiset 
maanviljelijät eivät kuitenkaan 
hyväksyneet. Vuonna 2007 päädyt-
tiin nykyiseen käytäntöön Vaasan 
Hallinto-oikeuden päätöksellä.
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Tilanne tänään
ISOJÄRVEN SÄÄNNÖSTELY toteu-
tetaan nykyään HO:n 12.11.2007 
tekemän päätöksen mukaisesti. 
Säännöstelyn pääkohdat (lyhen-
nettynä) päätöksen mukaan ovat:

”KUN ISOJÄRVEN vedenpinta 
kevättulvan jälkeen on laskenut 
korkeuteen +34,65 m, on huoleh-
dittava siitä, että vedenpinta ei 
laske alle korkeuden +34,45 m.

Viimeistään kohta kylvö-
ajan jälkeen vedenpinta tulee 
mahdollisimman pian nostaa 
takaisin korkeuteen +34,65 m ja 
pitää siellä syyskuun loppuun 
asti siten, että sanotusta kor-
keudesta poiketaan sääoloista 
tai muusta siihen verrattavissa 
olevasta syystä johtuen korkein-
taan 0,15 m.

Lokakuun 1. päivästä alkaen 
saadaan patoja sulkea ja padota 
vettä Isojärvessä maaliskuun 1. 
päivään asti korkeuteen +34,75 m 
ja siitä lähtien korkeuteen +34,45 
m, jossa se saadaan pitää maa-
liskuun 20. päivään asti, jolloin 
patoluukut on täysin avattava.

Vähimmäisjuoksutus Isojär-
vestä on kaikkina vuodenaikoina 
1,9 m3/s, josta Merikarvianjokeen 
1,5 m3/s ja Salmusojaan 0,4 m3/s.

Isojärven säännöstelyn luvan 
haltija on Isojärven laskuyhtiö. 
Päivittäisen säännöstelyn hoitaa 
Varsinais-Suomen ELY-keskus.”

Suuri vaihtelu
ISOJÄRVEN VEDENKORKEUS on 
vuosien 1960 ja 2018 välillä vaih-
dellut tasolta +34,16 (1964) tasoon 
+36,10 (1977). Korkein tunnettu 
arvo (ylävesi) on +36,75, joka on 
mitattu ennen säännöstelytöiden 
alkamista. Joidenkin tietojen 
mukaan vedenpinta olisi ollut 
vuonna 1966 tasolla +36,34.
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Kalastusmääräykset 2019

Kalastusopas Markus  

Leppäniemi ohjaa ja auttaa

Lintumiehen talvinen  

kalaretki

Isojärven asukkaita

Veneily Isojärvellä

– Viitat, rajoitukset ja satamat

Järvipelastusyhdistys

Kiilholman pitkä historia

Isojärvi-Seuran hallitus 2019

Isojärvi-visailua

Isojärvi-Seura  
– Jo viisi vuosi- 
kymmentä  
järven asialla.

Isojärvellä on 
helppo meloa.

Ympäristö- 
talkoot mökki-

vieraille.

Kiilholmaan 
mahtuu monta 
tarinaa.
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www.leppisfishing.fi

KALASTUSOPAS AT
MAJOITUS- SEKÄ 

KOKOUSPALVELUT

Markus Leppäniemi
leppisfishing@outlook.com

0503220832

Opastetulla matkalla 

sinun ei tarvitse huolehtia 
kalastusvälineistä, 
venekalustosta tai 

edes eväistä. 

Avoinna: ma 9-18, ti-pe 9-17, la 10-14

Tervetuloa
Pomarkun Apteekkiin!

Kotimainen Molok on  nykyaikainen 
ja tehokas jätehuoltoratkaisu. 
Laaja tuoteperhe mukautuu 
moneen tarpeeseen.

Pyydä suunnittelua tai tarjousta 
alueesi asiantuntijalta:
mervi.kailasto@molok.com
tai vieraile nettisivuillamme: www.molok.fi

mailto:ilpo.nummelin@cimcorp.com
mailto:pekka.koivunen@sanomapaja.fi
mailto:mervi.kailasto@molok.com
http://www.molok.fi
mailto:leppisfishing@outlook.com
http://www.leppisfishing.fi
www.pomarkunapteekki.fi
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Pekka Koivunen
päätoimittaja

PÄÄKIRJOITUS

ENNEN TOISTA maail-
mansotaa Isojärven 
rannoilla ja saarissa oli 
vain kourallinen mök-
kejä. Vakituisia asun-
toja, lähinnä maatiloja, 
oli kolmisenkymmentä. 

Sotien jälkeen mökkirakentaminen 
kiihtyi. Rakennuslupia ei tunnettu 
ja monet, lähinnä pienet lautamökit 
rakennettiin usein vesijättömaille. 
Ennen 1960-lukua rakennettuja mök-
kejä on edelleen käytössä arviolta 
parisen sataa. Monet tuolloin raken-
netuista mökeistä sijaitsivat lähellä 
vesirajaa halliten järvimaisemaa.

VUONNA 1968 mökkejä laskettiin 
Isojärvellä olleen noin 320. Raken-
nuslain perusteella vuoden 1969 
alusta rantarakentamista alettiin 
ohjata palstoitussuunnitelmilla. 
Sitten tulivat rantarakentamista 
rajoittavat säädökset ja rantakaavat, 
joita laadittaessa pidettiin tärkeänä 
jättää järven rannoille ja saariin 
asuttamattomia alueita ja saada 
siten ehyitä maisemia. Tässä maise-
man- ja luonnosuojelussa Isojärvellä 
onnistuttiin hyvin, vaikka jotkut 
maanomistajat pitivät rantarakenta-
misen rajoituksia liian tiukkoina. 

 

HYVÄNÄ ESIMERKKINÄ maiseman-
suojelusta on se, että Kiilholman 
suntista aina Pirttiluotoon johta-
vassa maisemassa on vain kolme 
mökkiä. Vastarannalla on taasen 
mökki mökin vieressä. Esimerkiksi 
Vehkasaari on täyteen asutettu, 
mutta Myllyselän molemmin puolin 
löytyy joko aivan asumattomia 
tai vain muutaman mökin saaria. 
Surmaluoto ja Jänesluoto ovat 
todellisia vapaa-ajanasuntokeskitty-
miä. Näihin maisemiin on totuttu ja 
tilanne yleisesti hyväksytty. 

MAISEMA ON rantaviivan osalta va-
kiintunut ja Isojärven maisemaa pi-
detäänkin monipuolisena. Viimeisin 
suuri muutos ovat kaksi ”tuulipuis-
toa”, joista on tullut osa Isojärven 
maisemaa, jota on aiemmin suojeltu 
rantakaavoilla. Kahden järvelle jo 
näkyvän tuulipuiston lisäksi etelä-
rannan maisemaan on nousemassa 
neljäntoista myllyn ryhmä.

TOISIA MÖKKILÄISIÄ tuulimyllyt 
eivät häiritse, toiset pitävät niitä 
maiseman pilaajina. Kun maisemaa 
voidaan näin merkittävästi muuttaa, 
pitäisikö myös vapaampi rantara-
kentaminen sallia? 

Maisemassa 
tapahtuu

”Maisema on 
rantaviivan osalta 

vakiintunut ja 
Isojärven maisemaa 

pidetäänkin 
monipuolisena.” 

Parasta Pomarkussa   www.pomarkku.fi

Sujuva arki
Poriin 26 kilometriä

Monitoimihalli
Kaupalliset palvelut

Terveyspalvelut

Suuret tontit

Yhteisöllisyys
Kalastus

Kesämökit

Leikkipuistot

Yhdistykset
Koulut

Hyvät liikenneyhteydet
Kaunis kirkonkylä

Päivähoito

Kirjasto

Elokuvateatteri

Frisbeegolfrata
Isonevan suoreitti

Hyvinvointipalvelut
Resiinarautatie

Joki

Järvet

Pesäpallo

Lukio

Suofutis

Kankaanpäähän 26 km

 f Siikasis pärjätään yhres -verkosto vastaa  
 ensisijaisesti toritapahtumasta 

 f Verkosto koostuu siikaislaisista yhdistyksistä

 f Torin teemana on tänä vuonna Luonto

 f Kaikki halukkaat ovat kuitenkin tervetulleita  
 myymään/esittelemään tuotteitaan

 f Myyntipaikat ovat maksuttomia

 f Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan viihdekonsertti 
 klo 14-15, konserttiin on vapaa pääsy

Varusmiessoittokunnan kokoonpano kesällä 2018

Lisätietoja: www.siikainen.fi

Siikaisten Päivien tori 
lauantaina 8.6.2019 klo 10-15

Siikaisten urheilukentällä
Siikaisten urheilukentällä 

7.6.2019 klo 19.00-23.00 

2019

Liput ennakkoon 20 euroa • portilta 25 euroa, alle 13-vuotiaat vapaa pääsy

VIRVE 
ROSTI

FREEMAN &
MENNEISYYDEN VANGIT

KAMARIKUORO

PROOSIT

REMIX

ENNAKKOMYYNTI:
www.siikainen.fi

        Pori: Suomalainen Kirjakauppa • Kankaanpää: Kuntokeskus 
Palatsi, Postelli, SataKirja • Merikarvia: R-kioski • Siikainen: Kauppaliike Lehtimäki, kirjasto/
ryhmätilaukset 044 720 1039 • Noormarkku: Luoteisväylän toimisto • Käteismaksu • Lippu.fi

http://www.pomarkku.fi
http://www.siikainen.fi
http://www.siikainen.fi
www.pomarkku.fi
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Ilpo Nummelin
puheenjohtaja
Isojärvi-Seura ry

KÄDESSÄSI OLEVA lehti 
juhlistaa Isojärvi-Seu-
ran 50-vuotista taivalta. 
Perustamisvuonna 1969 
joukko valveutuneita ih-
misiä perusti yhdistyksen 
pitämään järven puolta. 

Tämä oli todella uraauurtavaa aikana, 
jolloin luontoa oli perinteisesti hyväksi-
käytetty surutta ja keinoja kaihtamatta 
ihmisten tarpeiden täyttämiseen.   

LUONNONSUOJELU OLI 1960-luvun 
Suomessa vielä lapsen kengissä; DDT:n 
käyttö kiellettiin vasta 1970-luvulla, 
ympäristöministeriö perustettiin 1983. 
Suomi ja itse asiassa koko maailma kes-
kittyi aivan muihin kuin ympäristöasioi-
hin: Varsovan liitto miehitti Tsekkoslova-
kiaa, Vietnamin sota kääntyi Vietkongin 
eduksi, ammuttiin 8 surmanluotia, Jor-
ma Kinnunen heitti keihään maailma-
nennätyksen, Woodstockissa pidettiin 
räväkkä musiikkifestivaali, ensimmäinen 
Suomessa tehty sarjavalmisteinen hen-
kilöauto lähti Uudenkaupungin autoteh-
taalta ja ehkä merkittävin ja maailmaa 
eniten muuttanut asia, Arpanet (myöh. 
Internet), otettiin käyttöön.

OLIN TUOLLOIN vasta 6-vuotias, ja 
muistan noista ajoista vain sen, että ke-
sät olivat pitkiä ja lämpimiä ja talvella 
oli aina lunta. 

SUOMESSA ON kuivattu tuhansia järviä 
peltoalan kasvattamiseksi viimeisten 
vuosisatojen aikana. Uutta peltoalaa 
tarvittiin kasvavan väestön ruokkimi-
seen. Suuret nälkävuodet vuosina 1866–

Vuodet vierivät  
ja maailma muuttuu

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

1868 kiihdyttivät tätä prosessia. Toinen 
piikki kuivatuksissa nähtiin 2. maail-
mansodan aikoihin, kunnes 1960-luvun 
loppuun tultaessa kuivatukset loppuivat 
lähes kokonaan. Maailman muuttumis-
ta kuvaa hyvin se, että 1969 eduskunta 
hyväksyi lain ”peltojen paketoinnista” 
eli viljelemättä jättämisestä. Tavoittee-
na oli saada 100 000 peltohehtaaria pois 
viljelykäytöstä maatalouden ylituotan-
to-ongelman ratkaisemiseksi.

ALUSSA MAINITSEMANI valveutunut 
ryhmä näki siis jo silloin järvellä olevan 
muitakin arvoja kuin ruuan tuottaminen. 
Ja nuo muut arvot ovat yhä tärkeämpiä 
yhä useammalle ihmiselle. Suurin arvo 
yhteiskunnalle ja kansalaisille ei ole 
enää pitkiin aikoihin tullut alkutuotan-
nosta. Isojärvelläkin leijonanosan hyö-
dystä muodostavat mm. kiinteistöverot 
ja palvelut sekä yleinen virkistyskäyttö. 
Ennen pitkää on paremmin ymmärrettä-
vä alueen suuren enemmistön näkökan-
nat ja tarpeet.

OLEN VARMA, että sekä ympäristön-
suojelu että alueen kaikki elinkeinot 
ovat sovitettavissa yhteen. Se vaatii eri 
tahojen aktiivista vuoropuhelua; pitää 
vain ymmärtää myös toisen osapuolen 
intressit ja näkemykset - suomalaisten-
han pitäisi olla siinä hyviä? Toivokaam-
me, että omat jälkeläisemme muistavat 
lapsuutensa kesät pitkinä ja lämpiminä 
ja talvet runsaslumisina! 

TOIVOTAN TEILLE kaikille hyvää kesää 
ja mielekkäitä lukuhetkiä lehden paris-
sa!

”Olen varma, että 
sekä ympäristön- 
suojelu että alueen 
kaikki elinkeinot 
ovat sovitettavissa 

yhteen.”

Meiltä kalastuskortit, kaasupullot ja tarvikkeet.  
Autohuollosta varaosat, korjaus- ja katsastuspalvelut.

Kahviosta kesän janojuomat ja matkaeväät, jäätelöt, kahvit, pullat, leivokset ja sämpy-
lät sekä erilaiset pikkulämpimät ja makeiset. Lounas arkisin klo. 10.30 eteenpäin.

KESÄ, AURINKO JA SUOMEN KAUNIS LUONTO
–KAIKILLE JOTAKIN

Ma-Pe    5.00 – 20.00
La   7.00 – 18.00
Su  9.00 – 16.00

Tehtaantie 4, 29630 Pomarkku
puh. 02-5411 167 , fax 02-541 1168 
shell.pomarkku@pp.inet.fi

SHELL POMARKKU

mailto:shell.pomarkku@pp.inet.fi
www.rantakuntoon.com
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PISARAT PISARAT

KOLMEKYMMENTÄKAKSI VUOTTA sit-
ten Otamonjoen varrella, Vaajasaaren 
rannassa kokoontui joukko kyläläisiä 
ja mökkiläisiä viettämään ensim-
mäistä Otamon kylän lammasjuhlaa. 
Saappaanheittokisan ohessa syötiin 
paistettua lammasta. Vuosituhannen 
vaihteessa laajentunut heinäkuinen 
juhla siirtyi nykyiselle paikalleen 
Kurikanniskalle. Lammas oli vuosien 
saatossa vaihtunut possuun.  

JUHLAN ALKUAIKOINA mukana järjes-
telyissä olivat muiden muassa Pekka 
Salonen, Jarmo Aaltonen, Matti 
Vaajasaari, Timo Vaajasaari ja muita 
Otamon kyläläisiä. Viime vuodet juhlan 
järjestelyistä ovat vastanneet kymme-
net Otamon kyläyhdistys ry:n jäsenet 
puheenjohtajansa Petri Kuusiston 
johdolla.

– Viime vuonna jouduimme ensim-

mäistä kertaa paistattamaan possun 
ulkopuolisella, kertoo Petri Kuusisto.

 – Paloviranomainen ei antanut tehdä 
tulta kuivan ja kuuman kesän vuoksi.

Possujuhlan valmistelut alkavat 
noin viikkoa ennen tapahtumapäivää, 
jolloin töissä on parikymmentä vapaa-
ehtoista. 

 – Töitä piisaa. Tarvitaan lihanleik-
kaajaa, järkkäreitä, olutmyyjiä ja niin 
edespäin. 

Tapahtumapaikka  
on otamolaisten  
voimannäyte 
POSSUJUHLAA EHKÄ vietettäisiin 
edelleen kylällä Otamojoen rannassa 
ilman kyläläisten ja mökkiläisten aktii-
visuutta. Parikymmentä vuotta sitten 
he rakensivat Kurikanniskan padon 

viereen monipuolisen kokoontumis-
paikan. Kyläyhdistys teki Leader-rahoi-
tuksella satama-altaan ruoppauksen 
ja uimarannan. Alueella on tänään 
laituri- ja rantapaikkoja vuokrattavana 
veneilijöille. Tanssilavakin rakennettiin 
porukalla. Grillikatos on Matti Juhalan 
kädenjälkiä. 

– Keskimäärin Possujuhlaan osallis-
tuu noin 300 henkeä, parhaimmillaan 
täällä on käynyt 450 henkeä, muistelee 
Petri Kuusisto.

– Tapahtuman yleisömäärä riippuu 
täysin säästä. Kerran bändi joutui 
odottamaan ukkosen päättymistä, 
muuten on aina musiikki soinut ja 
possu maistunut – säästä välittämättä, 
päättää kyläyhdistyksen puheenjohtaja 
Petri Kuusisto.

Tänä kesänä Possujuhlat järjes-
tetään Kurikanniskalla lauantaina 
29.6.2019.

Juhannusregatta
– joka kesän kohokohta

Ketjua heittämässä Heidi 
Valve. Pojat Valtteri ja  
Verneri seuraavat miten hei-
tot osuvat. Takana isä Niko 
Valve heittämässä tikkaa.

Lettuja pais-
tavat Anja 
Suominen ja 
Maija Berg.

Karaoke ja tanssi kuuluvat 
Juhannusregatan vakio-ohjel-
mistoon.

Jonna  
Ivanoff ja 
perhos- 
köynnös.

Possu käy 
kaupaksi.

Kurikanniska on erinomainen 
paikka kesäjuhlien järjestä-
miseen.

Pitkät kyläjuhlaperinteet Otamoilla

Lammasjuhlista Possujuhliksi

Juhannusregattaa 
juhlitaan tänä vuon-
na juhannuspäivä-
nä 22.6. klo 14–17 
Kurikanniskalla. 
Tervetuloa!
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JO KOLMEN vuoden ajan ovat iso-
järveläiset saaneet osallistua älypu-
helimillaan WhatsApp-keskusteluun 
järven asioista. Erkki Huhtasen perus-
tamassa ryhmässä on tänään melkein 
200 jäsentä. 

Alun perin ryhmä oli tarkoitettu 
välittämään tietoa Isojärven ulkoilu-
mahdollisuuksista, 
mutta vuosien saa-
tossa siitä on tullut 
järven asioista laa-
jemminkin keskus-
televa foorumi.

Välillä kes-
kustelu on mennyt 
hieman ”villiksi”. 
Jotkut aiheet ovat 
saaneet muutaman 
ryhmän jäsenen 
”lämpenemään” 
niin, että he ovat 

jättäneet ryhmän. Viime kesän vilkas 
keskustelu veden pinnan korkeudesta 
äityi toisinaan jopa asiattomuuksien 
tasolle. 

Keskusteluryhmän tarve on kui-
tenkin tullut todistettua. Esimerkiksi 
talviaikaan tiedot hiihtolatujen ja 
luistelubaanan kunnosta ovat olleet 

hyödyllisiä ulkoili-
joille. Kesäaikaan 
tiedot veneväylien 
vaaranpaikoista 
ovat myös olleet 
enemmän kuin 
tarpeen. 

RYHMÄÄN VOI 
liittyä ilmoittamalla 
puhelinnumeronsa 
osoitteeseen 
isojarviseura@
gmail.com.

POMARKUN KYLÄNLAHDELTA alkavan, 
2,5 kilometriä pitkän Pomarkunjoen sy-
vyys vaihtelee kolmen ja kuuden metrin 
välillä. Kun joki päättyy ja järvi alkaa, 

POMARKKULAINEN YRITTÄJÄ Jukka 
Rosendahl hankki 10 vuotta sitten 
mökkitontin Honkaluodon saaren 
länsipäästä ja rakensi tontille mökin. 
Rinnetontilla oli paljon kaivettavaa 
ja hän kuljetti saareen kaivurin jäätä 
pitkin. Tästä virisi idea omasta lautas-
ta, jonka avulla mökkiläisten raskaita 
lasteja voisi kuljettaa saariin niin Iso-
järvellä kuin myös muissa vesistöissä.

– Ostin aikanaan armeijan käytös-
sä olleen lautan ja kunnostin sen. 
Nyt lautta on hinattava, mutta aion 
asentaa siihen moottorin ja myöhem-
min vielä tukijalat, jolloin siltä voi 
käyttää myös kaivuria, kertoo Jukka 
Rosendahl.

– Lautta on helposti siirrettävissä, 
koska se on neljäosainen ja ”pakat-
tavissa” kuljetusta varten. Erikois-
kuljetusta ei tarvita, vaan siihen 
riittää tavallinen nosturilla varustettu 
kuorma-auto.

Rosendahlin lautan koko on 7x8 
metriä ja kantavuus 25 tonnia. Syväys 
on kuormasta riippuen 30–70 cm. Lau-
tassa on kappaletavaranosturi.

Jokisuu on  
todellinen ongelma

Messut  
Satakunnan  
väreissä

veneväylän syvyys on edelleen 1,5 – 3 
metriä. Hieman alle 500 metriä järvel-
le päin kuljettaessa alkaa 81 – 134 cm 
(+34,73) syvyinen matala osuus. Veneilyl-

le hankalimman osuuden (<100 cm) 
pituus on noin 100 metriä. Viime 
kesänä jokisuun väylän syvyys oli 
matalimmillaan alle 40 cm.  Jopa 
matalalla uivien veneiden moottorit 
koskettivat pohjaa. Muun muassa 
palokunnan vene ei kalustolla ja 
miehistöllä lastattuna pystynyt 
ajamaan joelta järvelle.

Jokisuun alueen madaltuminen 
jatkuu vääjäämättä. Massan poisto 
100 – 200 metrin pituiselta ja kym-
menen metriä leveältä osuudelta 
siten, että syväys olisi väylällä 1,2 
metriä, olisi ratkaisu yhä pahene-
vaan ongelmaan. 

Väylän syventämisellä on myös 
vastustajansa, joiden mielestä joki-
suu saa vapaasti tukkeutua vuosien 
saatossa.

OHEINEN KUVA ei ole mittakaavas-
sa. Siinä esitetään jokisuun väylän 
syvyyden vaihtelu periaatteessa. 
Kuva EI sovellu navigointiin. Punai-
sen alueen syvyys on <100 cm.

POMARKUN JA ISOJÄRVI-SEURAN värit rimmasi-
vat hyvin yhteen Pomarkun päivänä.

Yhdistys osallistui 26.5.2019 monitoimihallilla ja 
läheisessä urheilupuistossa järjestettyyn Pomar-
kun päivään. Messuisäntänä ja juontajana toimi 
Aki ”Turbo” Manninen ja messuzumbasta vastasi 
Rita Niemi-Manninen. Asiantuntijaesiintyjänä 
nähtiin puutarhakirjailija-toimittaja-bloggaaja 
Sonja Lumme. Yhdistyksen toimintaa esiteltiin 
Isojärvi-Seuran osastolla seitsemän henkilön 
voimin. Myynnissä oli Isojärviaiheisia tuotteita ja 
ohjelmassa muun muassa Isojärviaiheinen tietovi-
sa, jonka voitti Pirjo-Liisa Uusitalo.

Jukka 
kuljettaa 
vaikka 
kaivurin 
saareen

WhatsApp-ryhmä
Isojärven ulkoilu-
infossa kaksi  
sataa jäsentä

Mikä ihmeen WhatsApp?
WHATSAPP MESSENGER on vuonna 2009 julkaistu pikaviestinpal-
velu älypuhelimille. Sillä pystyy tekstin lisäksi lähettämään kuvia, 
videoita, GIF-animaatioita, ääniviestejä, soittamaan puheluita ja 
videopuheluita, jakamaan omia. WhatsAppin käyttö on vähentänyt 
maksullisten tekstiviestien suosiota; Vaasan yliopiston tekemässä 
tutkimuksessa yli sadan yliopisto-opiskelijan ryhmästä 83 prosent-
tia käytti WhatsAppia yhtenä kommunikointivälineenä. WhatsAp-
pissa voi keskustella yhden kaverin kanssa tai perustaa ryhmiä, 
joissa voi olla enintään 256 henkilöä.

Kuvassa Ulla- 
Maija Luoma, 
Ilpo Nummelin 
ja Sari Num-
melin. Kuvasta 
puuttuvat Anne 
Liinamaa, Mai-
ja-Liisa Nurmi, 
Pentti Nurmi ja 
Keijo Heinilä.
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VUODEN 2018 avovesikauden aikana 
kymmenet veneilijät saivat konk-
reettisen kokea Isojärven poikkeuk-
sellisen matalan vedenkorkeuden. 
Potkureita ja perämoottoreita vahin-
goittui todennäköisesti enemmän 
kuin koskaan tällä vuosikymmenellä. 
Myös satojen mökkien rannoilla sai 

nähdä veden vähyyden vaikutuksia. 
Kelluvat laiturit karahtivat pohjaan 
ja rantojen ilme muuttui. ”Uusia 
kiviä kasvoi koko kesän.”, kuvaili eräs 
mökkiläinen.  

Vapun tienoon huippulukemasta 
35,42 pinta laski kesäkuun alkuun 
mennessä 87 cm tasolle 34,55 ja siitä 

edelleen alas siten, että pinta oli 
alimmillaan syyskuun alussa tasolla 
34,34.

Tapahtuneesta ei voi syyttää 
pelkästään järven säännöstelyä, vaan 
luonnonolosuhteilla oli syntyneeseen 
tilanteeseen merkittävä osuus. Kesä 
oli poikkeuksellisen lämmin ja pitkä.

SIRPALLE JA PENTILLE Isojärvi on tut-
tuakin tutumpi. Erityisesti luontokuviin 
erikoistunut Pentti on koko ikänsä asu-
nut järven vaikutuspiirissä ja Sirpakin 
jo 35 vuotta. Pentti Ojala alkoi kuvata 
luontoa ja ihmisiä ammattimaisesti 
vuonna 1979.

– Olen ollut aina kiinnostunut luon-
nosta ja varsinkin linnuista. Asuinympä-
ristöni on edesauttanut

monipuolisuudellaan 
luontoharrastustani. Metsät, 
järvet ja suot ovat ollet aina 
lähellä.

Luontokuvausten rinnalle 
tulivat pian myös erilaiset 
juhla-, koulu- ja mainosku-
vaukset, 1980-luvun alku-
puolella myös kirjaprojektit.

Pentin julkaisuja ovat 
muun muassa “Elämää kei-
dassuolla”, “Lumen ja jään 
suo – Finnish bogs under 
snow and ice” ja “Veden 
kuvajaiset – Reflections on 
the water”. Lisäksi hänen 
valokuviaan on julkaistu 
muiden teoksissa ja eri 
julkaisuissa. Ojalan valo-
kuvatauluja on nähtävillä 
muun muassa Satasairaalan 
(Satakunnan keskussairaala) 
eri rakennuksissa.

Sirpa Ojalan teosten 
aiheet vuorottelevat metsän 
ja järven tuntumassa. Vii-
meaikaisissa maalauksissa 
ovat pääosassa metsä ja 
puut. Isojärveläisille Sirpa 
Ojala on tuttu naivistisesta 
Isojärvi-sarjasta.

Ojala toimii myös www.

kuvatapetti.fi:n suunnittelijana. Kaksi-
toista hänen teostaan on tilattavissa 
netitse kuvatapetteina. 

– Taidetapettia on nähtävillä Galleria 
Kerimannin olohuoneessa ja Pomarkun 
Hyvinvointitalossa. Uniikkeja teoksiani 
voi ostaa taiteen verkkokauppa Taiko.
fi.stä. 

Sirpa on osallistunut lukuisiin yhteis-

näyttelyihin niin koti- kuin ulkomaillakin 
ja yksityisnäyttelyitä hän pitää muuta-
man vuoden välein.

Elävien taiteilijoiden  
museo
Sirpan ja Pentin koti ja työhuone sai 
vuonna 2005 nimekseen Galleria Keri-

manni. Satakunnan Kansassa 
koti sai nimityksen ”Elävien 
taiteilijoiden museo”.  Gal-
leriassa järjestetään monen-
moista tapahtumaa ja vierai-
lijoita on käynyt ulkomaita 
myöden. Taidetta on esillä 
kaikkialla talossa.

– Valikoimiimme kuuluvat 
myös uniikkikortit ja paine-
tut taidekortit sekä Pentin 
luontokuvakirjat ja taulut. 
Sirpan maalauksista tuotteis-
tetut tyynyliinat, taidemukit, 
taidemagneetit ja tuunatut 
tikkuaskit.

Isojärvellä on merkittävä 
vaikutus Sirpan taiteelliseen 
tuotantoon niin ideoiden 
antajana kuin mielenvirkis-
täjänä. 

– Vuonna 2011 ostin 
moottoriveneen, jolla on kiva 
tehdä pidemmät retket Isojär-
vellä, mutta vanha 80-luvulla 
ostettu puupaattikin on vielä 
käytössä. 

Kuluvan kesän näyttely on 
“Ars Kerimanni”. Näyttelyn 
yhteydessä on interaktiivinen 
maalaustapahtuma 10.7.2019, 
johon kaikki ovat Pentin ja 
Sirpan mukaan tervetulleita.

Galleria Kerimannissa asuva Ojalan taiteilijapariskunta 
suunnittelee Isojärvi-teemaista kirjaa, joka koostuisi Pentin 
Isojärvi-valokuvista ja Sirpan Isojärvi-sarjan maalauksista. 

Sirpa ja Pentti Ojalalla
Suunnitelmissa  
“Isojärvemme”-kirja

Salmus- 
luotoa kiersi  
42 uimaria

Kuiva kesä 2018  
kuumensi tunteet

Oheisessa kuvaparissa tilanne vappuna ja elokuun lopussa Kiilholman saaren luoteiskulman edustalla.

JO PERINTEEKSI muodostunut Isojärven avovesi- 
uintitapahtuma veti 7.7.2018 Salmusrantaan 42 
osanottajaa. Isojärvi-Seura merkitsi radat ja osal-
listui järjestelyihin sekä vesiliikennevalvontaan 
yhdessä Pomarkun VPK:n, Isojärven järvipelastus-
yhdistyksen ja Porin Melamajavien kanssa. Myös 
Pomarkun kunta ja Uudenkylän kyläyhdistys oli-
vat vahvasti mukana Porin Tarmon järjestämässä 
tapahtumaa. Tapahtuma järjestetään jo seitse-
mättä kertaa, ensimmäinen kerta oli vuonna 2013.

Kuluvan vuoden avovesiuinnit uidaan 
13.7.2019 kello 11 alkaen.

http://www.kuvatapetti.fi:n
http://www.kuvatapetti.fi:n
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Puheenjohtajat ovat useimpien yhdistysten 
näkyvimpiä henkilöitä. Heidän persoonillaan 
on yleensä suuri vaikutus niin yhdistyksen 
toimintaan kuin julkikuvaankin. Seuraavilla au-
keamilla Isojärvi-Seura ry:n vaiheita seurataan 
juuri puheenjohtajakausittain. Vuodesta 1969 
vuoteen 2018 ulottuvan viisiosaisen tarinan 

tiedot perustuvat haastatteluihin, yhdistyksen arkistomate-
riaaliin ja lehtileikkeisiin.

I sojärvi-Seuraa luotsasi vuodet 1969-
77 Porin Auto- ja Konehallin johtaja 
Eino Jokela, joka tunnetaan myös 
Metkulan rakentajana. Lauri Laine, 
varsinainen ”Mister Isojärvi”, oli 
seuran perustajajäsen numero yksi. 
Hän toimi alkuvaiheessa hallituksen 

jäsenenä ja sittemmin myös sihteerinä. 
– Eino Jokela oli suorasanainen, melkein 

radikaali, mutta hänen mielestään puolue-
politiikkaa ei tullut sotkea seuran asioihin, 
kertoo Lauri Laine, jolla oli aluksi mökki 
Kolmoisluodossa Laurinsaarella ja sittemmin 
mantereella Jussinniemessä.

– Vuoden 1970 tammikuussa saimme 
yhdistyksen rekisteröityä. Olimme jo perusta-
vassa kokouksessa ravintola Itäpuistossa kes-
kustelleet seuran toimintateemoista, joista 
järven veden puhtaus ja pinnan korkeus sekä 
järviluonnon suojelu olivat vahvasti esillä – 
siis jo tuolloin. 

Jäsenhankintaa ja  
ensimmäiset tapahtumat
Perustetun yhdistyksen aktiivit rekrytoivat 
lisää jäseniä ja keräsivät rahaa seuralle ”ran-
takeräyksellä”.

– Saimme melko pian jäsenmäärän nou-
semaan sataan, muistelee Lauri Laine.

– Mitään yhteisiä tapahtumia ei ihan 
alussa ollut, mutta aika pian järjestettiin 
ensimmäinen seuran tilaisuus – yllätys, 
yllätys – lentokentän ravintolassa. Ensimmäi-
nen Regatta järjestettiin 1970-luvun alussa 
Iso-Kaijassa. Sittemmin tapahtumapaikaksi 
tuli Metkula ja lopulta Kallion kahviriihi.

Mielenkiintoisena yksityiskohtana alku-
vuosilta oli aloite Isojärven ”reimaukseksi”. 
Tampereen vesipiiri oli alustavissa keskus-
teluissa myötämielinen hankkeelle, mutta 
lopulta siihen ei löytynyt rahoitusta. 

Isojärvi-Seura ry

Viisi vuosi- 
kymmentä  
Isojärven  
puolesta
Lauri Merivaaran 
pihamaalla kokoontui 
elokuun 16. päivä vuonna 
1968 noin sata henkilöä 
keskustelemaan Isojärven 
tilasta. ”Jotain pitäisi tehdä.” 
oli johtopäätös. Päätettiinkin 
valita osanottajista Isojärvi-
toimikunta, joka toimi kunnes 
31.5.1969 perustettiin järven 
asioita ajamaan oikea 
yhdistys, Isojärvi-Seura ry, joka 
oli ensimmäinen laatuaan 
Suomessa.

1969-1977 
Liikkeelle  
Eino Jokelan 
johdolla

Vesinäytteitä ja  
julkisuutta
Vesinäytteiden otto alkoi järjestel-
mällisenä heti seuran perustamisen 
jälkeen. Järven vesi oli baktereologi-
sesti puhdasta, vaikka säännöstely-
töiden päättymisestä Pomarkunjoella 
oli vain muutama vuosi.

– 1960-luvulla monella mökillä 
keitettiin kahvit järvivedestä. Aho-
luodon edessä kolibakteerimäärä oli 
nollassa, mikä kertoi veden puhtau-
desta, Lauri Laine muistaa.

Yhdistyksen toiminta sai jo 
alkuvuosina näkyvyyttä alueellisissa 
tiedotusvälineissä, mutta kaikkeen 
uutisointiin ei oltu tyytyväisiä. ”Eräät 
lehdet ovat myös julkaisseet vääris-
teltyjä uutisia, joiden perään tullaan 
vielä kysymään.” on suora lainaus 
seuran jäsentiedotteesta vuodelta 
1972.  Saman vuonna merkittävin 
seuran ulostulo oli vesihallituksen 
pääjohtajan Simo Jaatisen ensimmäi-
nen vierailu järvellä.

Vuosikymmenen puolivälissä eri 
intressiryhmien toisistaan poikkeavat 
näkemykset järven vedenkorkeudesta 
saivat paljon julkisuutta. 

– Isojärven ongelmat eivät ole 
rahakysymys, kunhan ensin päästään 
yksimielisyyteen ratkaisumallista, 
sanoi Simo Jaatinen vuonna 1976 
järjestetyssä suuressa neuvonpidossa 
Pomarkun Hakalinnassa Satakunnan 
Kansan mukaan. Paikalla oli muun 
muassa seitsemän kansanedustajaa 
kuuntelemassa osapuolten ehdotuk-
sia järven säännöstelyn kehittämi-
seksi.

Vesijätöt jaettiin
Isojärven vesijättöjen jakotoimitus-
prosessi oli myös vahvasti mukana 
Isojärvi-Seuran edunvalvontatoimin-
nassa. Jo 1960-luvulla alkanut proses-
si jatkui Eino Jokelan puheenjohtaja-
kaudella ja päättyi vasta 1980-luvulla.

– Seuran hallituksen kannanot-
tojen mukaan vesijättömailla sijain-
neiden vuokralaisten edut tuli jaossa 
turvata, kertoo Lauri Laine.

– Jakotoimitus kesti vuosia. Lopputu-
los ilman yhdistyksemme toimia olisi 
voinut olla huonompi. Teimme Jokelan 
kaudella myös aloitteen jokisuun ruop-
paamiseksi ja annoimme negatiivisen 
lausunnon Otamoille suunnitellusta 
kalkkikaivoksesta.

Näytteiden ottaja 
taustavaikuttajaksi
Puheenjohtaja Eino Jokelaa konsultoi 
hänen viimeisinä puheenjohtajavuosi-

naan järven kuntoasioissa mies nimeltä 
Pentti Forsten, joka oli terveysinsinööri 
Porin kaupungilla. Forsten otti muun 
muassa näytteitä Isojärvi-Seuran lu-
kuun. 

– Näytteitä ottaessaan ja analy-
soidessaan Pentti alkoi yhä enemmän 
kiinnostua Isojärven asioista jo puheen-
johtaja Eino Jokelan aikana, muistelee 
Lauri Laine.

– Taisi olla kiilholmalaisella Kirs-
tillä vaikutusta siihen, että Pentti otti 
Isojärven asiat omakseen. 

Lauri Laine on 
Isojärvi-Seuran 
jäsen numero 
yksi ja mones-
sa eri tehtä-
vässä palvellut 
isojärveläinen.



Isojärvi  l  22  l  juhlajulkaisu Isojärvi  l  23  l  juhlajulkaisu

P orin kaupungin terveys-
insinööri Pentti Forsten 
tarttui puheenjohtajan 
nuijaan yhdistyksen kevät-
kokouksessa vuonna 1983. 
Samana keväänä seuran 
jäseniä ja isojärveläisiä 

järkytti ”säännöstelykantelun” läpime-
no Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 
Vuoden 1949 säännöstelylupaa oli KHO:n  
mukaan noudatettava vastedes kirjai-
mellisesti. Järven pinta oli laskettava 
tasoon +33,90 (Tämä olisi tarkoittanut 
noin puoli metriä kesän 2018 alinta 
tasoa alempaa vedenkorkeutta). 

– Näin jälkeenpäin on aivan mah-
dotonta kuvitella, mitä noiden yksityis-
henkilöiden päässä liikkui, sanoo Pentti 
Forsten, jonka johdolla Isojärvi-Seura 
mobilisoi ”virka-apupyynnön”, jolla 

pyydettiin vesioikeutta keskeyttämään 
vuoden 1949 säännöstelylupapäätöksen 
mahdollistama järven ”tyhjennys”. 

Pentti Forsten sai läpi virka-apu-
pyyntönsä ja Isojärveä ei tyhjennetty, 
vaikka siihen oli nyt virallinen lupa. 

”Elohopea 
myrkyttänyt Isojärven 
mateet”
Forstenin kaudella Isojärveä varjosti 
omalaatuinen elohopeakiista, joka 
perustui terveysviranomaisen väitteisiin 
kalojen elohopeapitoisuuksista. Järven 
mateissa ja muissakin kaloissa oli nii-
den mukaan elohopeaa yli raja-arvojen. 

– Muun muassa Satakunnan Kan-
sassa kirjoitettiin, että Isojärven made 

on syömäkelvoton. Totuus oli kuitenkin 
lopulta aivan toinen, kertoo Pentti 
Forsten.

Punamustia keppejä 
kivien viereen
Forstenin kauden merkittävä järven 
turvallisuutta lisäävä operaatio oli 
ensimmäisten karimerkkien asennus 
vuonna 1990 yhteistyössä Pomarkun 
VPK:n kanssa. Kimmokkeena viitoituk-
selle oli edellisenä kesänä sattunut 
vakava veneonnettomuus Vehkasaaren 
eteläpuolella.

– Saimme tuolloin lahjoituksia 
muutamilta yrityksiltä ja yhteisöiltä, 
jotta merkkivärkit saatiin kustannettua. 
Sitten talkoilimme ne järveen isolla 
porukalla, muistelee Pentti Forsten.

E ino Jokelaa yhdistyksen 
puheenjohtajana seurasi 
asemapäällikkö Reino 
Koskinen vuodet 1977-
83. Jos Jokelaa voidaan 
muistella suorasanaisena 
puheenjohtajana, Koskista 

voidaan kuvailla diplomaattina. 
Reino Koskisen puheenjohtajakau-

den alkupuoli oli yhdistyksen toimin-
nassa seesteistä aikaa. 

Altti Luoman  
”omavaltainen”  
säännöstely oli  
kompromissi
Tampereen vesipiiri jatkoi Altti Luoman 
johdolla Isojärven hyväksi kompromis-
siksi koettua omavaltaista säännös-
telyä, joka ei perustunut vuoden 1949 
luvan ehtoihin, vaan aikalaisten mukaan 
puhtaan maalaisjärjen käyttöön.

– Hänen aikanaan järveä sään-
nösteltiin siten, että kesäpinta pysyi 
pääosin +34.75 ja +34.85 välillä, muiste-
lee Lauri Laine.

– Useita vuosia meni ilman sen 
suurempia valituksia. Keskustelu veden 
korkeudesta kuitenkin pulpahti aina 
silloin pintaan, kun oli kyse joko hyvin 
kuivasta tai erityisen märästä vuodesta. 
Esimerkiksi vuosi 1974 oli hyvin kuiva. 
Jopa TV1:n filmiryhmä kävi tekemässä 
jutun Isojärven tilanteesta.

”Varma tieto”:  
Isojärvi-Seura 
vahingoittanut  
Kurikanniskan padon 
laitteita
Erilaisista ja paikoin äärimmäisyyk-
siin menneistä näkökannoista järven 
kehittämiseksi kertoo Reino Koskisen 

puheenjohtajakaudella liikkunut sitkeä 
huhu, jonka mukaan Isojärvi-Seuran 
jäsenet olisivat tahallaan rikkoneet Ku-
rikanniskan padon laitteita. Tosiasia oli, 
että laitteita oli vahingoitettu, mutta 
Isojärvi-Seuralla tai sen jäsenillä ei ollut 
osaa eikä arpaa tapauksessa. Virallista 
vahvistusta asiaan ei kuitenkaan ole 
saatu.

Märkä vuosi 1981
Lauri Laine muistaa hyvin, kuinka vuo-
den 1981 sateet aiheuttivat tilanteen, 
jossa maalitauluksi joutui omavaltaista 
säännöstelyä pitkään harjoittanut Tam-
pereen vesipiiri ja erityisesti sen johtaja 
Altti Luoma.

– Tuolloin alkoivat todella suuret 
väännöt eri osapuolten kesken. Oli hyvin 
sateinen vuosi ja tästä aiheutui tulvia, 
ja maanviljelijät kokivat suuria tappioi-
ta. Järven tulevaisuudesta väännettiin 
useissa kokouksissa ja katselmuksissa, 
kertoo Lauri Laine.

– Pomarkkulaisen Matti Salmi-
on ja kahden muun yksityishenkilön 
tekemä kantelu Altti Luoman ja vesi-
piirin laittomasta säännöstelystä meni 
lopulta läpi KHO:ssa ja säännöstely siir-
tyi käytännössä laskuyhtiön vastuulle. 
Vesistötoimikunnan vuoden 1949 päätös 
tuli ottaa käyttöön kirjaimellisesti.

Yhdistys oli vuoden 1983 keväällä 
selkä seinää vasten. Järveä uhkasi tuho, 
oli ryhdyttävä taisteluun sen estämi-
seksi.

1977-83
Reino Koskisen kaudella  
märkä vuosi muutti kaiken

”Oli hyvin sateinen vuosi ja tästä aiheutui 
tulvia, ja maanviljelijät kokivat suuria 

tappioita.”

1983-2009 
Pentti Forsten: ”Kaikki tehtiin, 
mitä voitiin.”

Pentti Forsten.

Isojärvestä 
keskusteltiin 
paljon eri 
lehtien pals-
toilla.
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Intohimoinen järvitaistelija 
Pentti Forsten ojensi puheen-
johtajan nuijan Hannu Haka-
mäelle vuonna 2009, jolloin 
juhlittiin myös yhdistyksen 
40-vuotista taivalta. Forstenin 
kaudella Isojärvi-Seuran toi-

minta oli keskittynyt aktiiviseen taiste-
luun säännöstelyn saamiseksi isojär-
veläisiä tyydyttävään tilaan. Hannu 
Hakamäki alkoi yritysjohtajan tyyliin 
järjestelmällisesti laajentaa seuran 
toimintakenttää uusille urille.

Vilkas alku vuosi-
kymmenelle
Hannu Hakamäki muistaa puheenjoh-
tajakautensa ensimmäisten vuosien 

olleen uusien toimintamuotojen 
etsimistä.

– Olimme mukana Pomarkun 
VPK:n ja parinkymmenen henkilöjäse-
nen kanssa perustamassa Isojärven 
järvipelastusyhdistystä vuoden 2011 
lopulla ja seuraavana vuonna jul-
kaistiin ensimmäinen Isojärvi-lehti. 
Veneilyreittien tutkimiseen hankittiin 
hara-laite ja oltiin mukana Turvallinen 
Isojärvi-tapahtumissa. Julkaisimme 
myös uuden veneilykartan, luettelee 
Hannu Hakamäki seuran ”ruuhkavuo-
sien” tapahtumia.

– Pitää muistaa myös, että tuol-
loin ELY-keskus aloitti Kurikanniskan 
kalatien suunnittelun Isojärvi-Seuran 
ja Merikarvian kalakiepin esityksestä 
ja Isojärven säännöstelyn kehittämis-

hanke jatkui kuntavetoisena vuodesta 
2013.

Kohti turvallisempaa 
ja puhtaampaa järveä
Isojärvi-Seuran toiminnassa järven 
turvallisuuden kehittäminen oli oh-
jelmassa jo 1990-luvun alussa, jolloin 
venereittien viitoitus alkoi. 

– Jatkoimme viitoituksen laadun 
parannusta ja veneilylle vaarallisten 
kivien ammuntaa, muistelee Hannu 
Hakamäki.

Osoituksena vaikuttamisesta ve-
den laadun parantamiseksi oli seuran 
kannanotto Pomarkun kunnan jäteve-
silaitoksen ympäristöluvan hakemuk-
seen.

Kalastus oli tärkeä 
painopistealue
Pentti Forstenin puheenjohtajakaudel-
la aloitettiin Isojärven kalataloudelli-
set istutukset. 

– Seura hoiti istutukset ennen 
kuin kalastusosakaskunnat ottivat ne 
vastuulleen, muistelee Forsten. 

– Halusimme jo tuolloin vaihtaa 
istutettavaksi kalalajiksi hauen sijaan 
kuhan.

Isojärvi-Seura teki myös en-
simmäisen esityksen kalaportaiden 
rakentamiseksi Kurikanniskalle. 

Järven tilaa seurattiin jatkuvalla 
näytteidenotolla. 

Seura teki Forstenin kaudella 
lukuisia esityksiä juoksutusehtojen 
muuttamiseksi järkevämmiksi myös 
kalatalouden kannalta.

– Saimme minimivirtaamat Meri-
karvianjokeen ja Salmusojaan, kertoo 
Pentti Forsten.

Vuonna 1986 valmistui seuran 
tukema selvitys Pertti Kalinaisen 
Isojärven vesikasvillisuudesta. 

Vallankaappausyritys 
epäonnistui
Isojärven laskuyhtiön ja Isojärvi-Seuran 
suhteet olivat ajautuneet täydelliseen 
välirikkoon 1980-luvun alun tapah-
tumien seurauksena. Vuosikymme-
nen lopulla Pentti Forsten mobilisoi 
hankkeen, jonka tavoitteena oli saada 
laskuyhtiön yhtiökokoukseen enem-
mistö.

– Keräsimme lähes 30 % lasku-
yhtiön äänivallasta, jolloin saimme 
kokouksen koolle. Tavoitteemme oli 
päätoimitsijamiehen vaihto, mutta 
emme valitettavasti onnistuneet siinä.

”Mikään ei käynyt”
Pentti Forstenin muistikuvat puheen-
johtajakaudestaan ovat selkeät ja 
suoraviivaiset.

– Vahinkoja korkeasta veden-
pinnasta kärsineille maanviljelijöille 
tarjottiin useita kompromissiratkaisu-
ja. Valtio olisi rahoittanut pumppaa-
moja ja pengerryksiä vaarassa olevien 
rantapeltojen suojaamiseksi. Näitä 
valtion taholta tehtyjä esityksiä eripu-
raiset maanviljelijät eivät kuitenkaan 

hyväksyneet. Olisimme jopa ostaneet uha-
nalaiset pellot, mutta sekään ei käynyt, 
luettelee Forsten maanviljelijöille tehtyjä 
tarjouksia.

– Se tässä eniten kummeksuttaa, 
että pieni, mutta suuriääninen vähemmis-
tö laskuyhtiön osakkaista on ollut täysin 
joustamaton ajatellen Isojärven alueen 
kokonaisuutta.

EU-jäsenyys olisi mahdollistanut 
suojakaistojen muodostamisen alavimmil-
le pelloille, mutta sekään ei käynyt.

Eduskunnassa Pentti Forstenin johta-
ma valtuuskunta kävi kaksi kertaa. Maa- ja 
metsätalousministerille luovutettiin asia-
kirjat uudesta säännöstelysuunnitelmasta, 

jota Isojärvi-Seura tuki. Osallistujina 
eduskuntakäynneillä olivat muiden 
muassa Porin kaupunginjohtoa, Tu-
run ja Porin läänihallituksen ympä-
ristöjohto, Satakuntaliiton edustus, 
Luonnonsuojelujärjestöt ja Tampe-
reen vesipiirin edustaja.

Mukaan hankkeisiin
Isojärvi-Seura oli mukana Satave-
si-hankkeen käynnistyksessä vuonna 
1997. Maakuntahallituksen jäsenen 
ominaisuudessa Pentti Forstenin on-
nistui osaltaan junailla sekä Satave-
si-hanketta että muita eteenpäin. 

2009-2015
Yhteistyötä ja uusia  
toimintamuotoja

Hannu Hakamäki.

”Vahinkoja korkeasta vedenpinnasta 
kärsineille maanviljelijöille tarjottiin 

useita kompromissiratkaisuja.”
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P orilaista Han-
nu Hakamäkeä 
puheenjohtajana 
seurasi ulvilalainen 
Ilpo Nummelin, 
jonka kausi jatkuu 
edelleen. Hän ja 

nykyinen yhdistyksen hallitus 
ovat jatkaneet Hakamäen viitoit-
tamalla tiellä seuran toiminta-
kentän monipuolistamisessa.

5+2 retkipaikkaa
Nummelinin kauden alussa seu-
rassa päätettiin aloittaa retki-
paikkaprojekti, jonka tavoitteena 
on ollut muun muassa kana-
voida niin isojärveläisten kuin 
järvellä vierailevien melojien ja 
veneilijöiden toimintaa tietyt 
laatukriteerit täyttäviin retki-
paikkoihin.

– Vuokrasimme Bonvesta 
Oy:ltä Pirttiluodon, Huhtaluo-
don ja Plootuluodon saaret ja 

kahdelta yksityiseltä Ilkankarin 
ja Kolkankarin retkipaikkakäyt-
töön. Lisäksi Pomarkun kunta 
ylläpitää Ryhdin ja Kerimannin 
retkipaikkoja.

Ilpo Nummelinin mukaan 
retkipaikkaprojekti kestää vielä 
useita vuosia.

–  Isojärvi-Seuran puolesta 
valmiina on Pirttiluoto. Seuraa-
vaksi keskitymme Huhtaluodon 
ja Plootuluodon varustamiseen. 
Nämä on tarkoitus saattaa kun-
toon ensi vuoden aikana. Kolkan-
kari ja Ilkankari ovat vuorossa 
ensi vuosikymmenen alussa.

Nummelin kertoo Po-
markun kunnan ylläpitämän 
Kerimannin olevan myös valmis 
ottamaan vastaan retkeilijöitä. 

– Ryhti sopii rantautumi-
seen lähinnä melojille matalan 
rantansa vuoksi. Uimapaikkana 
se on varsin hyvä ja siellä on jo 
valmiiksi kohtalainen perusva-
rustelu. 

– Kantamme oli tuolloin yksiselitteinen: 
Pomarkun jätevedet tulee johtaa Porin 
Luotsinmäen puhdistamoon.

Hankkeita ja projekteja
Myös Hannu Hakamäen kautta leimaa-
vat myös useat hankkeet ja projektit.

– Osallistuimme tietysti aktiivises-
ti Karvianjoen vesistön säännöstelyn ke-
hittämishankkeeseen. Hanketta vetivät 
ELY-keskus ja Suomen Ympäristökeskus, 
kertoo Hannu Hakamäki.

– Olimme myös tukemassa Leväs-
joen Alinenjärven kunnostus- ja hoito-
hankeprojektia, jonka vetäjänä toimi 
Leväsjoen Alinenjärvi-Seura

Hakamäen kaudella yhteistyötä 
ELY-keskuksen kanssa jatkettiin osal-
listumalla aktiivisesti jo vuonna 1997 
alkaneeseen Satavesi-ohjelmaan, jossa 
pohditaan vesistöjen tilan parantami-
seen liittyviä ongelmia ja niihin ratkai-
suja.

– Tämä ohjelma on edelleen 
käynnissä. Isojärvi-Seuran on hyvä 
jatkossakin olla mukana vaikuttamas-
sa hankkeen etenemiseen, muistuttaa 
Hannu Hakamäki ja kertoo myös Omat 
vedet –kampanjasta, joka lähti käyntiin 
vuonna 2012. 

– Saimme kampanjaan mukaan 
useita isojärveläisiä, jotka omatoimises-
ti alkoivat tarkkailla järviveden näkösy-
vyytä, lämpötilaa ja levätilannetta sekä 
veden korkeutta. Olimme mukana myös 
Karvianjoen vesistön tulevaisuustar-
kastelut-hankkeessa, jossa tarkasteltiin 
järven ekologiseen tilaan vaikuttavia 
asioita.

Hakamäen mukaan seura myös avusti 
ELY-keskusta järven sinilevätasomää-
rityksissä ottamalla vesinäytteitä 
järvestä.

Toinen lehti ja  
mutkat suoriksi  
ampumalla
Ensimmäistä vuonna 2012 julkaistua Iso-
järvi-lehteä seurasi toinen toukokuussa 
2013. Lehti pyrittiin taas jakamaan kaik-
kiin järven talouksiin, myös saariin.

– Onnistuimme melko hyvin, vaik-
ka jakelu-urakka vaati seuran aktiivijä-
seniltä paljon. 

Vuoden 2013 aikana Kurikanniskal-
la mutkitteleva veneilyreitti oikais-
tiin Vuohisalmesta Kuivaskankaan-
niemen ohitse lähes suoraksi. 

– Seuran kustannuksella ja 
vapaaehtoistyöllä talkoillen teim-
me suuria kaivuutöitä ja kivien 
ammuntaa. Normaalivedellä reitti 
tuli turvalliseksi, mutta viime kesän 
vedenkorkeuksilla aikanaan tehdyt 
ammunnatkaan eivät auttaneet. 
Vuosikymmenen puolivälissä julkai-
simme taas päivitetyn veneilykartan, 
joka oli isompi kuin edellinen. Saim-
me näin järven mahtumaan yhdelle 
karttalehdelle.

Säännöstelyn  
kehittämishanke
Kuntavetoiseksi muuttuneessa 
Isojärven säännöstelyn kehittämis-
hankkeessa olivat aluksi mukana 

kien osapuolien konsensusta projektin 
jatkamiselle eikä täten nähnyt enää 
mahdollisuuksia projektin jatkamiselle, 
kuvailee Hannu Hakamäki hankkeen 
käänteitä vuosina 2014 ja 2015.

Yhteistyötä ja  
julkisuutta
Isojärvi-Seuralla oli, ja on edelleen, 
edustus Järvipelastusyhdistyksen hal-
lituksessa. Seuran jäseniä oli mukana 
myös jpy:n operatiivisen toiminnan 
käynnistyessä.

– Vuonna 2014 olimme mukana 
kolmannessa Turvallinen Isojärvi-ta-
pahtumassa, joka järjestettiin Kuri-
kanniskan venesatamassa. Samana 
vuonna järjestettiin myös ensimmäiset 
avovesiuintikilpailut Salmusrannassa. 
Muutama seuramme aktiivi oli vahvasti 
mukana järjestelyissä, kertoo Hannu 
Hakamäki.

Yhteistyötä Hannu Hakamäen 
kaudella jatkettiin myös Isojärven ka-
lastusalueen ja kalastusosakaskuntien 
kanssa.

– Vuonna 2015 tehtiin Isojärven 
kalastusalueen vetämänä koekalastus, 
jossa selvitettiin kuhan luonnollista 
lisääntymistä Isojärvessä.  Kurikannis-
kan kalatie-hanke jäi samana vuonna 
odottamaan pohjapatoprojektia, jossa 
erillistä kalatietä ei tarvittaisi. ELY-kes-
kukselta saatiin ehdotus Karvianjoen 
vesistön pintavesien toimenpideohjel-
maksi vuosille 2016-21.

Isojärvi-Seuran ensimmäinen 
painettu esite valmistui teemalla 
”Isojärvi-Seura ry – Yhteistyötä Isojär-
ven hyväksi” ja vuonna 2015 julkaistiin 
kolmas Isojärvi-lehti.

Eväitä tulevaisuuteen
Tunnettu tosiasia on, että ELY-keskuk-
sen resurssit ovat viime vuosina vä-
hentyneet. Hannu Hakamäki kuitenkin 
toivoo yhteistyön jatkuvan keskuksen 
kanssa edelleen.

– Pidän myös Pomarkun, Siikais-
ten ja Merikarvian kuntien kanssa 
tehtävää yhteistyötä tärkeänä. 

Kaikkien järven toimijatahojen, 
mukaan lukien laskuyhtiö, yhteistyötä 
tulee kehittää. Aktiivinen tiedonvaihto 
eri osapuolten välillä on tarkeä keino 
edellytys yhteistyön parantamaiseksi.

2015-
Aktiivisen tekemisen 
kausi
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Pomarkun, Siikaisten ja Merikarvian 
kunnat sekä Porin kaupunki, ELY-keskus, 
Isojärven laskuyhtiö sekä Isojärvi-Seura. 
Hankkeessa ELY-keskus ehdotti sään-
nöstelypatojen muuttamista vähemmän 
säätöä ja huoltoa vaativiksi pohjapadoik-
si. ELY-keskus olisi vastannut projektin 
kertaluonteisista velvoitteista, kuten 
säännöstelypatojen purkamisesta ja poh-
japatojen rakentamisesta, penkereiden ja 
pumppaamoiden rakentamisesta, korva-
uksista sekä mahdollisista ennakoimat-
tomista haitoista ja korjaavista töistä.

– Projektiin osallistumisen ehto-
na Siikaisten kunta pyysi laskuyhtiöltä 
lausuntoa asiaan. Laskuyhtiön kanta oli 
kielteinen, jolloin myös Siikainen vetäy-
tyi hankkeesta. ELY-keskus edellytti kaik-

”Kantamme 
oli tuolloin 

yksiselitteinen: 
Pomarkun jätevedet 
tulee johtaa Porin 

Luotsinmäen 
puhdistamoon.”
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Juhannusrega-
tassa on juhlittu 
1970-luvun alus-
ta alkaen.
Kuva Metkulasta.
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Kesä 2018 oli ennätyskuiva, vettä ei 
satanut kunnolla lainkaan ja veden 
pinta laski historiallisen alas. Alueen 
pohjavesitilanne oli huono, useis-
ta kaivoista loppui vesi. Seura teki 
laskuyhtiölle aloitteen poikkeuslu-
pahakemuksen tekemiseksi AVI:lle 
Merikarvianjoen juoksutuksen pienen-
tämisestä. Tähän laskuyhtiö alusta-
vasti suostuikin ja Seura valmisteli 
hakemuksen tarvittavine lausuntoi-
neen. 

– Tarkoitus oli tilapäisesti laskea 
minimivirtaamia patoluukkuja säätä-
mällä. Tämä siksi, että järven veden-
pinta oli laskenut jo erityisen alhaalle. 

Kuinka ollakaan, poikkeuslupa-
hakemuksen valmistuttua, laskuyhtiö 
muuttikin mieltään eikä lähtenytkään 
hakemaan poikkeuslupaa. Tällöin ai-
noaksi keinoksi jäi kuntalaisaloitteen 
tekeminen, jotta tilanteen laajuus 
ja vakavuus saataisiin laajempaan 
tietoisuuteen. Isojärvi-Seuran po-
markkulaisjäsen Keijo Heinilä ja Ilpo 

Nummelin allekirjoittivat syksyllä kun-
talaisaloitteen poikkeusluvan hankki-
miseksi järven säännöstelylupaan. 

Pomarkun kunta käsitteli asiaa 
ja pyysi lausunnon ELY-keskukselta, 
joka sellaisen asiasta antoikin. Kysei-
nen lausunto ei tyydyttänyt Isojär-
vi-Seuraa, mutta asiaa ei lähdetty 
enää viemään eteenpäin, koska oltiin 
jo pitkällä syksyssä ja sateetkin lopul-
ta saapuivat.

Yhteistyötä ja  
tiedottamista
Ilpo Nummelin pitää jo aiempien 
puheenjohtajien kausilla kehittyneitä 
yhteistyökuvioita hyvin tärkeinä Iso-
järven tulevaisuuden kannalta.

– Haluan osaltani pitää yllä ja 
kehittää yhdistyksemme suhteita niin 
kuntiin kuin muihin järven toimi-
jatahoihin. Avoimella ja jatkuvalla 
vuorovaikutuksella voimme välttää 
vuosikymmeniä sitten tapahtuneiden 

 

Liikuntaa myös talvella
Isojärven käyttö talviliikuntaan on viime 
vuosina yleistynyt huomattavasti.

– Seuran puolesta olemme kan-
nustaneet järvellä liikkujia järjestämällä 
muun muassa retkiluistelukurssin. On 
mielenkiintoista seurata loppusyksyl-
lä retkiluistelijoiden viestittelyä siitä, 
milloin jää on riittävän kantavaa ensim-
mäisille luisteluretkille. Myös kelkkaili-
joille ja luistelijoille tarkoitetun ”baanan” 
auraus on kuulunut ohjelmaan jo pari 
vuotta. Jorma Haapala on tehnyt hyvää 
työtä pitäessään urat auki, kertoo Ilpo 
Nummelin talvisesta toiminnasta järven 
alueella.

– Kesällä olemme edelleen mukana 
Avovesiuintitapahtuman järjestelyissä.

Kuiva kesä 2018
tulehtuneiden suhteiden kaltaiset 
tilanteet. 
Tiedottamisella on Nummelinin 
mukaan myös erittäin tärkeä rooli 
yhdistyksen toiminnassa.

 – Jäsenistölle on annettava 
säännöllisesti tietoa niin jäsenkirjeen 
kuin sähköisten välineidenkin kautta. 
Nettisivut ja Facebook ovat tänään  
muodostuneet tärkeiksi kanaviksi 
kuin myös näkyvä tiedottaminen ulos-
päin ja myös kahdenvälinen vuoropu-
helu yhteistyötahojen kanssa.

– Julkaisemme edelleen Iso-
järvilehteä, josta voi löytää päh-
kinänkuoressa Isojärven alueen 
merkittävimmät kesätapahtumat ja 
mielenkiintoisia juttuja tapahtumista 
ja ihmisistä järven rannoilla.
Isojärveläisiä puheenjohtaja Ilpo 
Nummelin kehottaa aktiivisuuteen 
olkoon kyse sitten arjen iloista tai 
murheista.

– Minulle ja yhdistyksen hal-
lituksen jäsenille on tärkeää tietää 

Säännöstelyn  
kehittämishanke
Isojärvi-Seura kutsui koolle ELY-keskuk-
sen ja laskuyhtiön edustajat neuvon-
pitoon Hakalinnaan 25.4.2017 säännös-
telyn kehittämishankkeen uudelleen 
aloittamiseksi. Hanke kariutui 2016 las-
kuyhtiön kielteiseen kantaan. Neuvotte-
lussa pyrittiin käymään läpi niitä kohtia, 
jotka olivat aiheuttaneet laskuyhtiön 
kielteisen suhtautumisen hankkeeseen. 
Keskusteluiden lopputulos oli yksiselit-
teisesti se, että laskuyhtiö ei halunnut 
osallistua hankkeeseen ja vallitseva 
tilanne oli hyvä. 

– Projektin rahoituksen tilanne oli 
myös muuttunut siten, että ELY-keskus 
odotteli uuden maakuntauudistuksen 
mukanaan tuomia muutoksia. Uusi 
hallinto voisi tuoda muutoksia rahoitus-
päätöksiin, joten aiempi tarjous ei enää 
olisi välttämättä voimassa, kertoo Ilpo 
Nummelin.

”Isojärven käyttö 
talviliikuntaan 
on viime vuosina 

yleistynyt 
huomattavasti.”
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Monipuolinen 

linnusto
Kiilholman 

Kivilinna

Tommiskat

mökillä
järviMonimuotoinen

ISOJÄRVI
4

2017
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POMARKUN–SIIKAISTEN

Isojärven
latvavesillä

Isojärvi
talvella Pentti ja 

Pertti

Löytöretki
järvelle

Ilpo Nummelin.

”Mister Isojärvi” ja seuran 
jäsen numero yksi Lauri 
Laine pitää Isojärvi-Seuran 
työtä järven hyväksi korvaa-
mattomana. 

– Ilman Isojärvi-Seuran 
ja sen jäsenten sinnikästä 
työtä Isojärvi ei olisi tänään 
yksi hienoimmista järvis-
tä Suomessa. Toivon, että 
järveä puolustavia ihmisiä 
löytyy tulevaisuudessakin 
mukaan seuran toimintaan.  

jäsenistön ja myös muiden isojärveläis-
ten ajatuksista järven ja seuran kehittä-
miseksi. Isojärvi on yhteinen asiamme, 
päättää puheenjohtaja Ilpo Nummelin.

Isojärven järvipelastusyhdistyksen  
perustava kokous 20.11.2011.



Isojärvi  l  31  l  juhlajulkaisu

TERVEHDYKSET
YHTEISTYÖKUMPPANEILTA

JOS SUOMALAISEN sielunmaise-
man maalaisi kankaalle, siihen 
kuuluisi korkealta avautuva näkymä 
yli järvien ja metsien auringonlas-
kun tai pilvipoudan aikaan.   Kuvan 
keskeinen elementti on järvi. Oma 
paikka järven rannalla - se on ollut 
ja on yhä suomalainen unelma. 

POMARKKULAISESSA MAISEMAS-
SA Isojärvellä on erityinen merkitys, 
sillä järvi on todella suuri. Järven 
rannoilla on lähes tuhat kesä-
mökkiä, ja kesäaikaan vapaa-ajan 
asukkaat tuovat Pomarkkuun eloa 
ja positiivista meininkiä.  Kesäasuk-
kaat ovatkin voimavara, jota kunta 
ei ehkä ole riittävästi osannut hyö-
dyntää kunnan kehittämisessä.  
Loma-asuntojen taso on koko ajan 
noussut ja kunta suhtautuu hyvin 
myönteisesti niiden muuttamiseen 
vakituisiksi asunnoiksi.  Ajatuksena 
on saada kuntaan uusia asukkaita.  
Kunnan palvelut ovat myös ke-
säasukkaiden käytössä. Erityisen 
tervetulleita ovat kaikki käyttämään 
uuden Pomarkun monitoimita-
lon palveluja.  Loma-asukkaiden 
kannattaakin aktiivisesti seurata 
kunnan nettisivuja ja Facebook-si-
vuja. Niiltä saa parhaan kuvan kesä 
tapahtumista ja kunnan palveluista.

YHTEISTYÖ KESÄASUKKAITA edus-
tavan Isojärvi-Seura ry:n kanssa on 

ollut erinomaista.  Ympäristökes-
kuksen tilastojen mukaan Isojärven 
ekologinen tila on tyydyttävä. Kunta 
jakaakin Isojärvi-Seuran huolen Iso-
järven tilasta ja haluaa olla omalta 
osaltaan edistää tilanteen parane-
mista.  Vaikka yhdyskuntajätevesien 
osuus Karvianjoen vesistön ekologi-
sesta kuormituksesta on vain 3 %, 
Pomarkun tulevat investoinnit jä-
tevesien käsittelyyn auttavat myös 
osaltaan tilanteen paranemista.

ISOJÄRVEN VEDENKORKEUTEEN 
liittyvät asiat ovat haaste myös 
kunnalle. Isojärven virkistyskäytön 
tarpeet eivät aina mene yksiin 
maataloutta turvaavien tulvasuo-
jelutoimien kanssa.  Kunta toivoo 
tähän vuosikymmeniä hiertänee-
seen asiaan ratkaisua, jonka kaikki 
osapuolet voisivat hyväksyä. 

KUNNAN NÄKÖKULMASTA oli 
erittäin valitettavaa, että vuonna 
2015 sopimusvaiheeseen edennyt 
hanke Karvianjoen vesistön alaosan 
säännöstelyjen kehittämiseksi ei 
käynnistynyt. Pomarkun kunnan 
suhtautuminen hankkeeseen oli 
myönteinen.  Hankkeen tavoitteena 
oli toteuttaa tarpeelliset muutok-
set Isojärven säännöstelylupaan 
vesistön tilan, kalatalouden ja 
virkistyskäytön parantamiseksi sekä 
säännöstelyn käytännön hoidon 

helpottamiseksi. Hankkeessa olisi 
muun muassa Pomarkunjoen ala-
osaa pengerretty ja kesäaikaista 
vedenpintaa nostettu. Valtio olisi 
osallistunut tähän yli miljoonan eu-
ron hankkeeseen 70 %:n osuudella.

POMARKUN KUNTA TOIVOTTAA 
KAIKILLE ISOJÄRVELÄISILLE 
KAUNISTA JA LÄMMINTÄ KESÄÄ.  
VIIHTYKÄÄ POMARKUSSA!

Pomarkun kunnanjohtaja
Eero Mattsson

Isojärvi ja Pomarkun kunta

Jukka Koskimäki  0400 532 738  
Ilkka Koskimäki  0400 592 596 
Jussi Koskimäki  0400 676 532 

- KAIKKI MAANRAKENNUSTYÖT
- SEPELIN, HIEKAN SEKÄ MULLAN MYYNTI JA KULJETUS

- RANTOJEN RUOPPAUKSET, NYT MYÖS 
PITKÄPUOMIKAIVINKONEELLA. 

www.koskimakioy.fi
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TERVEHDYKSET
YHTEISTYÖKUMPPANEILTA

Terveiset Siikaisista
VAPAA-AJANVIETTOTAVAT muut-
tavat muotoaan sukupolvien myö-
tä, mutta uskon luontoyhteyden 
olevan suurelle osalle ihmisistä 
jatkossakin elinehto.  Siikaisissa 
elämme käytännössä ihan metsäs-
sä, mutta kuitenkin riittävän lä-
hellä tärkeimpiä palveluita. Metsä 
on meille tärkeä elinvoiman ja 
hyvinvoinnin lähde. Olemme luo-
musertifioineet kunnan metsäti-
loja ensimmäisenä Satakunnassa, 
koska haluamme kertoa muillekin 
metsiemme puhtaudesta ja sen 
antimien hyvinvointivaikutuksis-
ta – asioista joita täällä elävät ja 
asuvat pitävät melkeinpä itses-
tään selvyyksinä. 

KUTEN VAKIINTUNEEMMILLE 
mökkeilijöille on varmasti jo sel-
vinnytkin, Siikainen on aito maa-
laiskylien pitäjä. Kylillä on omat 
erityispiirteensä ja vahva yhdessä 
tekemisen meininki. Meillä voit 
mökkilomaa viettäessäsi tehdä 
pikkuretkiä lähiympäristön luonto- 
ja kulttuurikohteisiin.

ETELÄPÄÄN MATKAILUKESKUK-
SEEN on koottu valikoima har-

rasteita frisbeegolfista läskipyö-
räilyyn. Katselman näkötornista 
avautuvat huikeat näkymät Haa-
pakeitaan soidensuojelualueelle. 
Yhdistykset järjestävät perinteisiä 
kylätapahtumiaan kesäkuusta 
syyskuuhun. Kesäkuun toisena vii-
konloppuna järjestetään Siikaisten 
Päivät, joka alkaa perjantai-illan 
Siikainen Summer -konsertilla. 
Näissäkin järjestelyissä seniori-
kuntalaiset ja vapaa-ajanasuk-
kaamme ovat meille ihan ehdoton 
voimavara ja virranlähde. 

KUNTA TUKEE omalta osaltaan 
kuntalaisten ja vapaa-ajanasuk-
kaiden aktiivisuutta ja liikkumi-
sen mahdollisuuksia pitämällä 
olosuhteet kunnossa latuineen ja 
frisbeegolf-ratoineen. Leväsjoen 
kirjaston sivutoimipiste palvelee 
myös kesämaanantai-iltaisin.  Ih-
misten hyvinvointi ja viihtyminen 
on meille kaikille tärkeä asia. 

PUOLI VUOSISATAA vapaaeh-
toistyötä Isojärven ja sen va-
paa-ajanasukkaiden hyvinvoinnin 
ja turvallisuuden eteen on upea 
merkkipaalu. Ihmisiässä oltaisiin 

siinä puolimainingeissa, mutta 
seuralle haluan toivottaa vielä 
moninkertaisia hyvinvoivia vuosia 
eteenpäin. 

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN JA 
VIIPYMÄÄN SIIKAISIIN TÄNÄKIN 
KESÄNÄ!

Siikaisten kunnanjohtaja
Viveka Lanne

Herkullista kesää!

s-kanava.fi/satakunta

S-MARKET NOORMARKKU Finpyyntie 10, 29600 Pori
ma–la 7–22, su 10–22

SALE POMARKKU Vanhatie 11, 29630 Pomarkku
ma–la 7–22, su 9–22

Ma–La 7–22
Su 9–22

KESÄEVÄÄT 
HELPOSTI JA NOPEASTI!NESTEKAASUT EDULLISESTI

Teräspullo 5 kg, täyttö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,90
Teräspullo 11 kg, täyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,90
Komposiitti 5 kg, täyttö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21,90
Komposiitti 10 kg, täyttö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,90
Uusi komposiittipullo 5 kg 89,95 + täyttö 21,90        yht. 111,85
Uusi komposiittipullo 10 kg 89,95 + täyttö 26,90    yht. 116,85

Kaikki kesän grillihetkiin!

Välitie 4, 29900 Merikarvia, 050 569 7453

Ark. 9-18, la 9-14
www.tepepaino.fi

TEPE
Paino  Puoti

Särki 430Särki 400 Särki 410 Särki 475

Kotimaiset, turvalliset Särki veneet Tepeltä
Tee tilaus nyt niin saat veneen vielä kesäksi!

alk. 1470€ alk. 1790€ alk. 1250€ alk. 5800€

MEILTÄ MYÖS LAITURIT JA LAITURITARVIKKEET

Muoviponttooni- ja betoniponttoonilaiturit
Massiivibetonilaiturit
Laituritarvikkeet
Ratkaisut myös avaimet käteen periaatteella
Tilaa omaan rantaasi täysin ilmainen laiturikatselmus, 050-5697453

Myös Merikarvian Krookkaan asennettava iso laituri samalta valmistajalta

Paljon eri malleja!

http://www.tepepaino.fi
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MÖKKILÄISIÄ

Anne ja Jani Valli:

Mökki löytyi  
vuodessa

Torstai elokuun 6. päivä vuonna 2015 oli 
pomarkkulaisen Anne ja Jani Vallin perheen elämässä 

käännekohta. Tuolloin  sinetöitiin kauppa, jolla 
Pakkalanlahdella sijaitseva vapaa-ajan kiinteistö siirtyi 

ulvilalaiselta Sillanpään perikunnalta Valleille. Heistä tuli 
isojärveläisiä sanan varsinaisessa merkityksessä.

MÖKKILÄISIÄ

Anne ja Jani 
Valli.

Teksti Pekka Koivunen
Kuvat Kalle Suomi ja Pekka Koivunen
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M
ökitön pomarkkulaispariskunta 
sai kipinän oman rantakiinteistön 
hankkimiseksi veneiltyään järvellä 
kesällä 2014, joka muistetaan hyvin 
lämpimänä. Vuoden etsimisen jälkeen 
Annen sisko soitti ja kertoi Isojärvellä 
myynnissä olevasta mökistä.

– Kun kävimme katsomassa mökkiä ensimmäistä kertaa, 
ihastuin siihen heti. Maisema ja erityisesti rannan tuntumas-
sa uinut joutsenpariskunta saivat minut tuntemaan, että se 
on tässä, kertoo Anne.

Kauppa tehtiin ja tontilla alkoi tapahtua. 
– Tontin raivaamisella aloitettiin. Seuraavana vuonna 

Honkarakenteen Iltatähti-mökkiä laajennettiin kahdella ma-
kuuhuoneella ja yläkerran makuusopella, kertoo Jani Valli.

– Samassa mökkiin rakennettiin sisävessa ja aloitettiin 
terassin ja kulkuväylien tekeminen. 

Kun Vallit pääsivät vauhtiin, terassia laajennettiin vanhan 
1970 rakennetun saunamökin ympäri.

– Siinä samassa teimme paljuterassin ja kesäkeittökatok-
sen. Saunamökki on seuraava projekti.

Vesi oli ongelma, mutta ei enää
Tontilla olleen kaivon vesi oli ostettaessa rautaista. Vesion-
gelmaan oli saatava ratkaisu.

– Päätimme hankkia kunnon puhdistusjärjestelmän, ja 
väitän, että nyt talousvetemme päihittää laadultaan jopa 
Pohjankaankaan ja Harjankankaan vedet, esittelee Jani Valli 
lievästi ylpeänä puhdistuslaitteistoa.

Anne Vallin mukaan laadukas vesi on yksi tärkeimmistä 
viihtyvyyttä lisäävistä seikoista.

– Enää ei juomavettä tarvitse tuoda kotoa. 
Vallien mökki on Pakkalanlahdella, jonka Isoltaselältä 

erottaa yhteen kasvaneet Iso ja Vähä Riihisaaret. Saaren 
molemmissa päissä on kapeat salmet.  

– Täällä lahdella voisi olettaa, että ongelmana olisi myös 
seisova uimavesi. Yllätys, yllätys, näin ei kuitenkaan ole, 
vaan lahdella on puhdas vesi johtuen osittain lähteistä 
lahden länsipäässä. Uimavesi on laadultaan ihan kelvollista, 
kehaisee Jani.

– Vaikka vesi on puhdasta, olen huolissani Isojärven rehe-
vöitymisestä. Sen estäminen pitää olla mukana, kun järven 
kehittämisen painopistealueista päätetään.

Vallien mökin ranta on ruopattu ja veden syvyys on 2–3 
metriä.

Melkein kaikki vapaat  
viikonloput mökillä
Vallien mökki ei varsinaisesti ole talviasuttava, mutta se 
saadaan kuitenkin talven viikonloppuja varten lämpimäksi 
melko helposti.

– Lankosken Sähkö kyllä muistaa tuolloin meitä aika 
lihavilla sähkölaskuilla, täällä kun käydään melkein joka 
viikonloppu, naurahtaa Jani.

VALLIEN MÖKKIMATKA 
Pomarkusta on lyhim-
millään 26 km Isojärven-
tien kautta. Huonoilla 
keleillä Noormarkun 
kautta kilometrejä tulee 
34. Ajallisesti matka on 
molempia kautta sama. 
Veneellä matkan pituus 
Pomarkun Kylänlahdelta 
Pakkalanlahdelle on 
noin 14 km.

Vallien mökki 
on Pakkalan-

lahden ran-
nalla. Saarien 
välistä näkyy 

Isoselkä.

Luotettavista 
lähteistä saa-
tujen tietojen 
mukaan Jani 
Valli on itse 
pyytänyt nämä 
kalat.

MÖKKILÄISIÄ

Kesällä sähkönkulutus ei ole Annen mukaan ongelma. 
– Kesällä asumme täällä juhannuksesta eteenpäin, 
melkein puolitoista kuukautta. Jos Janilla on töitä minun 
loma-aikanani, hänellä on Tahkoluodosta lyhyt matka 
mökille. 

Vallien nuoriso eli Nea ja Niklas olivat alussa aktiivi-
sesti mukana mökillä, mutta nuorilla aikuisilla alkaa olla 
muita aktiviteettejä, joten heidän mökkikäyntinsä ovat 
harventuneet. 

Janille ja Annelle seuraa pitävät kääpiöpinserit 
Wilma, 12, ja Alma, 10, jotka ovat sopeutuneet mökki-
elämään hyvin.

– Arkiset murheet unohtuvat täällä, toteaa Anne ja 
kertoo samassa mökkielämän vaikutuksesta puolisoonsa.

– Kotona Jani ei laita ruokaa, mutta täällä hänestä 
tulee gourmet-kokki – ainakin melkein. Janin bravurina 
on peuranpaisti bataattipedillä.

Jani haluaa herkuttelevana herrana täydentää vaimon-
sa kommenttia. 

– Kyseessä on siis timjamibataattipeti. Ja punaviinikas-
tike on tietysti alusta loppuun omatekemää.

Janin mökkihankinnan myötä heränneestä kiinnos-
tuksesta ruoanlaittoon kertoo myös erikoistuminen 
savustukseen. 

– Pönttö on kuumana usein. Isojärven kuha ja ahven 
ovat erinomaisia savustettuna. 

”Saunamökki 
on seuraava 
projekti.”

Vallien 
mökillä on 
upouusi ve-
denpuhdis-
tusjärjestel-
mä.

MÖKKILÄISIÄ
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MÖKKILÄISET
MÖKKILÄISIÄ MÖKKILÄISIÄ

Tuija ja Timo Marttila, Haapaniemi

Haaveesta 
projektiksi

Pomarkkulainen opettajapariskunta Tuija 
ja Timo Marttila tunnetaan aktiivisina 
ulkoilmaihmisinä. Vuokramökki, asuntoauto 
ja saunalautta on perheessä jo koettu. 
Haave omasta mökistä toteutui viime 
kesänä. Marttiloilla on nyt käynnissä 
projekti, jonka loppua ei lähiaikoina näy.

Timo ja Tuija 
Marttila.

Tuijan ja Timon 
mökki on rakennettu 

1960 luvulla.

Teksti ja kuvat Pekka Koivunen
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MÖKKILÄISET
MÖKKILÄISIÄ MÖKKILÄISIÄ

T uija ja Timo ostivat 
Isojärven länsirannalta, 
Haapaniemen alueelta, 
mökkitontin rakennuksi-
neen. Rakennukset tontille 
on tehty 1960-luvulla ja 
mökkiä on asuttu kesät, 

talvet. Viimeiset kahdeksan vuotta mökki 
oli ollut  vähällä käytöllä. Iso, hehtaarin 
tontti piti sisällään useita rakennuksia 
ja rakennelmia. Kaupan mukana siirtyi 
runsaasti myös erilaista irtaimistoa.

– Kun kävin tontilla ensi kerran, tiesin, 
että se oli siinä. Vaikka järveä ei näkynyt, 
ja rakennukset olivat vain välttävässä, 
osa jopa huonossa kunnossa, tuntui heti 
siltä, että tämä on juuri sitä, mitä olemme 
etsineet, kuvailee Timo Marttila ensitunto-
jaan tontilla toukokuussa 2018. 

Ensin näkymä  
järvelle
Päämökin ja rannan välissä oli tiheä puus-
to, joka harvennettiin heti alussa. 

– Nyt näkyvät niin Surmaluoto kuin 
Plönkkikin, sanoo Tuija, jonka Timo sai 
pienen taivuttelun jälkeen hyväksymään 
kaupan. Tontin timanttina onkin pitkä 
rantaviiva ja hyvät näkymät Isoselälle asti.

– Ei minua tarvinnut kauaa taivutella, 
koska olimme etsineet paikkaa, jossa olisi 
tilaa ja tekemistä. Tällä tontilla sitä todella 
riittää. Luotin Timoon, koska hän oli niin 
vakuuttunut tontin sopivuudesta meille. 

Timo ja Tuija kertovat, että kauppa 
tehtiin heidän hääpäivänään.

– Tämä oli kummankin hääpäivälahja 
toiselle.

Sauna piti saada 
tontille heti
Marttiloiden ensimmäinen kesä kului 
pääasiassa tontin siivoukseen ja puiden 
raivaukseen, mutta se tärkein piti saada 
tontille heti – uusi sauna. Kesähelteet 
vauhdittivat saunan tekoa, sillä mökin 
sisällä oleva sauna oli kertalämmitteinen 
ja sijaitsi makuuhuoneen seinän takana.

– Aloitimme projektin siivouksella ja 
juhannuksena  yövyimme ensimmäistä 
kertaa mökissämme. Uusi hirsisauna 
nousi nopeasti Timon itse rakentamana. 
Samassa päärakennus sai uuden peltika-
ton, kertoo Tuija projektin vauhdikkaas-
ta alusta. 

Uimaranta kunnostettiin viime 
syksynä ja rakennuksien kohentamista 
jatketaan tulevana kesänä. Mökin tar-
peettomaksi jääneelle saunalle mietitään 

uutta käyttötarkoitusta.
Marttilan aikuisten lasten mielestä 

mökki on ihan Tuijan ja Timon näköi-
nen. Naapurin kommentti oli paljon 
puhuva ”Kai te tähän uuden raken-
natte?”. Sitä Marttilat eivät kuitenkaan 
aio tehdä, vaan kunnostavat päämökin 
1960-luvun tyyliin. 

Tänä kesänä projekti 
jatkuu
Marttiloiden mökillä on sähkö. Tontilta 
löytyvät myös vesikaivo ja likakaivo.

– Jätevesiasiat ovat kunnossa ja tällä 
hetkellä tyydymme kantoveteen, sanoo 
Timo.

– Paljun täyttöön on tarkoitus hank-
kia järvivesipumppu. Juomavesi ehkä 
joudutaan tuomaan jatkossakin tontille, 
koska kaivossa ei ainakaan viime kesänä 

ollut tippaakaan vettä. Onneksi lähistöl-
lä on mökkiläisten käyttämä lähde. 

Isojärvi on seikkailu 
ja projektivuosia ei 
lasketa
Marttiloiden haave on jo vuosia ollut 
mökin hankkiminen juuri Isojärveltä.

– Isojärvi on riittävän suuri tarjo-
takseen mielenkiintoisia maisemia 
ja käyntikohteita. Tärkeää on myös 
järven hyvät kalastusmahdollisuudet, 
valottaa Tuija Isojärven valintaa mökin 
sijainniksi.

– Meille Isojärvi on suuri seikkailu.
– Tämän projektimme kanssa emme 

laske vuosia. Tykkäämme tekemisestä. Ei 
tämä saa olla koskaan valmis, päättävät 
Tuija ja Timo Marttila yhteen ääneen. 

”Iso, hehtaarin 
tontti piti sisällään 

useita rakennuksia ja 
rakennelmia.”

ETÄISYYS LINNUNTIETÄ 
Marttiloiden Pomarkun 
Saarenmäessä sijait-
sevan omakotitalon 
pihasta mökille on 15,5 
km. Veneellä matkaa 
tulee kirkonkylän 
vieraslaiturista sama 
15,5 km, johon on 
vielä lisättävä 0,8 km:n 
matka Saarenmäestä 
laiturille. Maanteitse 
matka on Poikeljärven 
kautta 38 km (37 min) 
ja Isojärventietä 29 km 
(40 min).

Tontille ja 
rakennuksiin 
jäi edelliseltä 
omistajalta 
suuri määrä 
sekalaista 
irtaimistoa.

Ensimmäinen 
askare oli saa-
da aikaan nä-
kymä järvelle. 
Kuvat ennen ja 
jälkeen.

Timon omin 
käsin pystyt-
tämä sauna. 
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R aimo Sahlbergin isä 
Helmer osti mökki-
tontin Yrjö Vaarnalta 
1960-luvun lopussa.

– Olin isän mukana 
mökkien rakentamistal-
koissa alusta alkaen. Oli 

varmaan osittain Kiilholman saaressa 
vietettyjen aikojen ansiota, että sain 
kipinän luonnon tutkimiseen. Siksi 
opiskelin kasviekologiksi Turun ylipois-

tossa, kuvailee Raimo kiinnostustaan 
luontoon ja erityisesti Isojärveen.

Raimo kertoo pro gradu 
-työnsä aiheen valinnan 

olleen helppo. Isojärvi 
oli tullut tutuksi ja 

kesä 1987 menikin 
järveä kierrellessä 
tutkimuksen 
kenttätyön mer-
keissä.

– Isojärvi 
tutkimuskoh-
teena oli mie-
lenkiintoinen, 
koska alueelta 
löytyi neljä 
toisistaan 
poikkeavaa 
kasvitieteellistä 

järvityyppiä 
Raimo har-
mittelee, että 
tutkimustyöstä 
on vain kaksi 
painettua versio-

ta, toinen yliopistolla ja toinen hänellä.
– Olisi tietysti hyvä saada työ digi-

toitua, niin se olisi laajemmin saatavilla. 
Seurantatutkimuksen tekeminen on 
myös haaveena. Katsotaan sitten, kun 
eläkepäivät joskus koittavat, sanoo 
Raimo arvoituksellisesti. 

Mökkimatka autolla 
182 km ja veneellä 
1,3 km
Sahlbergien vakituinen asunto sijaitsee 
Turun Hirvensalon Friskalassa, kahden 
ja puolen tunnin ajomatkan päässä 
Kiilholmasta. 

– Venepaikka meillä on Vanhan 
sahan rannassa, mistä matkaa mökkilai-
turille kertyy noin 1,3 kilometriä. Vajaa 
kolme tuntia pitää varata mökkimat-
kaan, kertoo Raimo Sahlberg.

Raimon vaimo Päivi Korkiamäki on 
kotoisin Porista, mutta sukujuuret ovat 
Pomarkun Hiilimäessä. Päivi toimii 
opettajana Turun Steinerkoulun lukios-
sa. Tytär Ilse, 23, opiskelee Helsingin 
yliopistossa ympäristötieteitä. Sina, 19, 
valmistui keväällä ylioppilaaksi ja asuu 
vielä Sahlbergien kotona.

– Nuoret ovat siinä iässä, että 
heitä ei paljon saaressa näy. Itse vietän 
yleensä melkein koko loma-aikani täällä 
saaressa. Perhe-asiat pakottavat joskus 
käymään Turussa, naurahtaa Raimo.

– Minulla on täällä aina joku projek-
ti käynnissä, eli tekemistä kyllä riittää. 

Kiilholman saaressa jo yli 50 vuotta 
mökkeillyt turkulainen Raimo 
Sahlberg omaa laajat tiedot Isojärven 
kasvistosta. Hänen pro gradu –
työnsä Isojärven kasvitieteellisistä 
järvityypeistä perustuu laajaan 
kenttätyöhön vuodelta 1987. Raimon 
haaveena on tehdä eläkepäivinään 
seurantakartoitus järven vesi- 
kasvillisuudesta ja sen muutoksista.

Raimo Sahlberg, Hirvensalo, Turku

MÖKKILÄISET
MÖKKILÄISIÄ MÖKKILÄISIÄ

Raimo 
Sahlberg 
kädessään 
Isojärven  
vesikasvis-
toa koskeva 
Pro Gradu 
-työ.

Kasviekspertti mökkeilee 
Kiilholman 
saaressa

Sahlbergien 
mökki sijaitsee 

Kiilholman 
saaren länsi-

rannalla.

Teksti ja kuvat Pekka Koivunen
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Taannoin asennettiin mökin hormiin 
sisäpiippu sekä ulko-ovi uusittiin. Jäteve-
siasetus velvoittaa laittamaan jätevesi asiat 
kuntoon viimeistään vuoden 2019 syksyn 
aikana. 

Rauhallinen 
mökkipaikka
Isäni rakentama saunamökki valmistui 
vuonna 1968. Tänään hirsinen ”alamökki” 
on vielä alkuperäisessä maalissa ja hyvässä 
kunnossa. Varsinainen 80 m2 mökki 
valmistui vuonna 1973 ja siihen vedettiin 
saman tien sähköt. Pihapiiristä löytyy 
myös kaivo. Sahlbergin mökkitontti vesi-
jättömaineen on kooltaan noin 8000 m2.

– Mökkimme sijainti on erinomainen. 
Kiilholman saaren länsiranta on rauhalli-
nen ja suojainen.

Sahlbergien mökkikausi alkaa tou-
kokuun loppupuolella ja lokakuussa he 
nostavat veneen talviteloille Yyteriin.
– Kesäaikana on vain muutama viikon-

loppu, jolloin emme ole saares-
sa. Kerran olemme viettäneet 
jopa joulun täällä. Talvella 
emme pidä peruslämpöä, 
vaikka mökki on talviasut-
tava. Kun Päivi oli hetken 
tuntiopettajana Pomarkun lu-
kiossa, hän asui täällä saaressa, 
mainitsee Raimo Sahberg.

Isojärven kunto on 
kohentunut
Isojärveä pitkään seuranneena Raimo pi-
tää järven tilaa parempana kuin aiemmin.

– Veden laatu on parantunut, vaikka-
kin hitaasti. Sinilevää oli viime kesänä 
melko paljon, mutta sitä on kuitenkin 
viime vuosina ollut vähemmän kuin 
aiemmin. 

Raimon mukaan ei ole kasvi-indikaat-
toreita, joiden mukaan järven tilassa olisi 
tapahtunut käänne ainakaan huonom-
paan suuntaan. 

– Esimerkiksi Lahdenjärven kunnostus 
on ollut esimerkillinen ympäristöteko. 
Parasta järvelle olisi sen pinnan saaminen 
järkevään korkeuteen, päättää Raimo 
Sahlberg. 

”Isojärveä pitkään 
seuranneena Raimo 
pitää järven tilaa 
parempana kuin 

aiemmin.”

Myös Rian ja 
Remus nauttivat 
saaressa olosta.

AUTO- JA 
KONEKORJAAMO

Juha Koivunen

VESTERINKUJA 6
29630 POMARKKU PUH. 044 5411 646

T:mi J. Rosendahl
Ruokejärventie 757

29630 Pomarkku
040 9606946

jukka.rosendahl@hotmail.com

Kuljeta rakennustarvikkeet, maa-aines ja raskaat työkoneet 
saariin Länsi-Suomen alueella

KULJETUSLAUTTA RASKAISIIN 
KULJETUKSIIN
Lautan kannen koko 7x8 metriä ja kantavuus 25tn.

Kalle Suomi
Puh. 0400 202044

MÖKKIEN ILMAKUVAUKSET 
ISOJÄRVELLÄ

Vesa Mäensivu Oy

www.ilmastointijapeltihakala.fi

Lounatuulentie 8
28190 PORI
040 741 4093
info@ilmastointijapeltihakala.fi

Lounas arkisin 
klo 10.30-14.00

Toteutamme toiveidesi juhlat 
Pomarkussa ja Porin seudulla.

Helpota mökki-illanistujaisten järjestä-
mistä. Tilaa meiltä salaatit, voileipäkakut, 

täytekakut ja muut tarjoilut. 

Juhlapalvelu Hakalinna
Vanhatie 25, 29630 POMARKKU 

02 541 1102 
juhlapalveluhakalinna@dnainternet.net

www.hakalinna.net

PIRTTILUODOSSA 6.7. 
KLO 17 ALKAEN

Illan musiikista vastaa 
Veli Lappalainen (kitara) 

ja Esa Laiho (haitari)

Suvi-illan 
säveliä

mailto:jukka.rosendahl@hotmail.com
mailto:info@ilmastointijapeltihakala.fi
http://www.ilmastointijapeltihakala.fi
mailto:juhlapalveluhakalinna@dnainternet.net
http://www.hakalinna.net
www.ilmastointijapeltihakala.fi
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Porissa syntynyt 
ja nuoruutensa 
15 ensimmäistä 
vuotta Porissa ja 
Noormarkussa 
viettänyt, nykyään 
taivassalolainen 
Ilkka Partanen 
tutustui Isojärveen 
14-vuotiaana 
kaverinsa 
Ville Mansikan 
vanhempien 
mökillä. Vuonna 
2009 Kaijakareilla 
sijaitseva 
mökkikiinteistö siirtyi 
kaupalla Partasten 
haltuun.

Ilkka, Noora, Enni-Maria ja Kaapo Partanen

Kahden  
saaren perhe

P artasten koti Taivassalos-
sa sijaitseen Pukholman 
saaressa, joka kuitenkin on 
tiellä yhteydessä manteree-
seen toisin kuin Kaijakarit, 
jotka sijaitsevat hieman 
yli neljän kilometrin 

venematkan päässä Ranta-Kiilholmasta. 
Autolla Partasten mökkimatkan pituus on 
177 km suuntaansa.

Saaret keskellä 
Isoselkää
Partasten kiinteistöön kuuluu Kaijakareilla 
mökkisaari, yksi hieman suurempi saari ja 
pari luotoa. Kaukaisin kiinteistöön kuu-
luva luoto on Ilkankari aivan Iso-Kaijan 
vieressä. Kiinteistön aiemman omistajan, 
noormarkkulaisen Mansikan perheen 
mökki tuhoutui tulipalossa vuonna 
2006. Saaret siirtyivät Partasten perheelle 
kymmenen vuotta sitten, jonka jälkeen 
saarikiinteistöä on hiljalleen kunnostettu.

Kaikille tuulille  
alttiit karit
Isojärvellä veneilykeli saattaa olla toisi-
naan hyvinkin rankka. Keskellä järveä 
sijaitsevat Kaijakarit ovat alttiina melkein 
kaikille tuulille. Rantautuminen ei aina 
onnistu tulevan laiturin kohdalle mökki-

saaren etelärannalle, vaan varapaik-
kana on saaren pohjoisranta.

– Vain kerran ovat aallot olleet 
liian isot ja jouduimme palaamaan 
takaisin Ranta-Kiilholmaan, kertoo 
Ilkka Partanen.

– Saaresta pois olemme tulleet 
muutaman kerran pahassa kelissä. Ennen 
nykyistä venettä meillä oli ei-itsetyhjen-
tyvä avovene, jossa oli huono moottori. 
Sillä ei lasten kanssa oikein tehnyt mieli 
saarimatkalle. Nyt Silver Fox viisikymppi-
sellä moottorilla kulkee saareen ja saaresta 
kelillä kuin kelillä.

”Autolla 
Partasten 

mökkimatkan 
pituus on 177 km 

suuntaansa.”

”Keskellä järveä sijaitsevat 
Kaijakarit ovat alttiina 

melkein kaikille tuulille.” 

Kaapon 
mielileikki 
on ”keiton 
hämmen-
täminen” 
melalla.

Kaapo ja 
Enni-Maria 
Noora-äidin 
kanssa mö-
kin portailla.

Partasten mökki 
sijaitsee Kaijakareilla 

keskellä Isoselkää. 
Taustalla Vähä-Kaija.

Teksti Pekka Koivunen
Kuvat Partasten perhealbumi
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Saunavesi otetaan järvestä. Mitään erityisiä 
mukavuuksia meillä ei ole. Perusasiat ovat 
kunnossa, jotta lasten ja lemmikkien kanssa 
pärjätään. 

Enni-Maria, 8 ja Kaapo, 5 ovat olleet 
saarelaisia syntymästään saakka.

– Bella, kymmenvuotias Welsh corgi sekä 
kaksivuotias Joppe-kani ovat mainiota seu-
raa lapsille. Ne ovat myös tottuneet hyvin 
saarielämään, kertoo Noora Partanen. 

Tulevia projekteja 
riittää
Voimanlähteinä saarella ovat aggregaatti 
ja aurinkopaneeli. Energia-asiat ovat näin 
hyvässä järjestyksessä.

– Saamme niistä riittävästi virtaa muun 
muassa jääkaappiin ja valaistukseen. 
Akusto on riittävän järeä eli 500 Ah. Virtaa 

tarvitaan, kun teemme kunnostustöitä 
saaressa.

Partaset aikovatkin jatkaa mökkisaaren 
siistimistä ja luvassa on myös rakennus-
projekteja. 

– Palon jäljiltä on saaressa edelleen 
jäljellä melkomoinen määrä tavaraa, joka 
pitäisi siirtää mantereelle. Terassia on 
tarkoitus laajentaa ja jossain vaiheessa 
pitäisi rakentaa myös pihavaja, luettelee 
Ilkka suunnitteilla olevia työkohteita.

– Niin ja rannan ruoppaus ja laiturin 
teko on myös ohjelmassa, jotta projektit 
eivät loppuisi. 

Nooran mukaan – vaikka saaressa on 
paljon tekemistä – Partaset eivät halua 
pitää saaressa jatkuvaa työleiriä.

– Kunnostamme kiinteistöä sopivasti 
tarpeidemme mukaan – ilman turhia 
paineita.

Saaressa 
jopa viisi 
peräkkäistä 
viikkoa kesässä
Vaikka Partasten mökkimatka 
autolla kestää noin kaksi 
tuntia, käydään mökilla aina, 
kun sopiva hetki tulee. Joka-
kesäinen perinne on viettää 
koko lomakausi saaressa.

– Mökkikausi alkaa meil-
lä, kun jäät lähtevät. Viemme 
veneen rantaan ja rahtaamme 
ison kasan tavaraa kaverini 

Mansikan Villen kanssa saa-
reen, kertoo Ilkka Partanen.

– Kesälomat vietämme 
perheen kanssa saaressa eli 
kolmesta neljään viikkoa on 
täyttä saarielämää. Talvella 
Kaijakarit saavat meidän 
puolestamme olla rauhassa. 

Laitoshuoltajana ikäih-
misten palvelukoti Poijussa 
Taivassalossa työskentelevä 
vaimo-Noora lisää, että 
elämä saaressa on melko 
askeettista.

– Tuomme kaupasta 
ruoan ja juomaveden. 

Mukana 
järvipelastajissa
Ilkka Partanen on vuodesta 2007 ollut 
Turun Meripelastusyhdistyksen jäsen. 

– Olen ehtinyt olemaan aika vähän 
mukana, koska reissutyöni on haitannut 
melko paljon meripelastusharrastusta, 
kertoo Stanley Security Oy:ssä Turussa 

myyntiryhmäpäällikkönä työskentelevä 
Ilkka.

Pari vuotta sitten Ilkka liittyi Isojärven 
järvipelastusyhdistykseen.

– Uskon, että ehdin paremmin olla 
mukana Isojärven kuin Turun yhdis-
tyksen toiminnassa. Ja jos ei muuten, 
niin ainakin kannattajana, päättää Ilkka 
Partanen. 

”Perusasiat ovat 
kunnossa, jotta lasten 
ja lemmikkien kanssa 

pärjätään.” 

”Vaikka saaressa on paljon tekemistä 
– Partaset eivät halua pitää saaressa 

jatkuvaa työleiriä.”

Kaapo saaressa ensim-
mäisenä kesänään. 

Saaren isäntä pyrkii yhtä 
ruskeaksi kuin Bella. 
Mitenkähän käy?

Bella on kokenut 
saarelainen.
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Vesa Aaltonen tekee

Isojärvestä  
valokuva-
taidetta
Vesa Aaltonen on pomarkkulaissyntyinen, 
nykyään turkulainen freelance-valokuvaaja. 
Isojärvi on ollut Vesan kuvauskohteena jo 
vuosia. Hänen elämänsä rakkain paikkakin 
löytyy Vähäselän etelärannalta, sukunsa 
kotitilan mailta.

P omarkun yhteiskoulusta 
ylioppilaaksi kirjoittanut 
Vesa valmistui valokuvaajaksi 
vuonna 1995 ja on sen jälkeen 
toiminut erilaisissa valokuva-
usalan tehtävissä museova-
lokuvauksesta teatterivaloku-

vaan. Jo ennen valokuvaopintoja hän toimi 
MTV:n uutiskuvaajana kolme vuotta. Vesa on 
myös opettanut valokuvausta. 

– Erityisosaamistani on taideteosvalokuva-
us eli taidereproduktio ja näyttelydokumen-
tointi. Teen myös arkkitehtuurivalokuvausta, 
jossa kohteena on sisustus ja interiööri. Pyrin 
tuottamaan kuvateoksia, joita voidaan käyttää 
myös tilojen sisustuselementteinä.

Vesa Aaltonen toimii aktiivisesti valokuva-
taiteilijana ja pitää säännöllisesti näyttelyjä. 
Hän on ollut mukana useissa työryhmissä 
suunnittelemassa ja toteuttamassa erilaisia 
näyttelyproduktioita. Hän on valokuvataiteili-
joiden liiton ja Turun taiteilijaseuran jäsen.

Terapiaa, Photoshoppia 
ja moottorisahaa
Vaikka Vesan edestakainen mökkimatka Isojär-
ven rannalle vie aikaa reilusti yli neljä tuntia, 
hän ei valita.

– Moni voisi olettaa, että turkulainen 
löytäisi mökin läheisestä saaristosta. Minulle 
Isojärvi on kuitenkin jotain aivan muuta kuin 
Turun saaristo ja meri. Minulle Isojärvi on 
henkinen purkupaikka, sanoisinko pelkkää 
terapiaa. Terapeuttisinta ovat tietysti puuhom-
mat, joita mökillä riittää. 

Isojärven maisema on Vesan mielestä 
ainutlaatuinen. Hän naurahtaa ja tunnustaa 
rohkeasti muokkaavansa mökin maisemaa 
kahdella tavalla.

– Isojärvellä katson maisemaa sillä silmällä, 
että se rauhoittaa. Muokkaan sitä tarpeen 
mukaan Photoshopilla ja moottorisahalla.

Vesa ja puoliso Tuija Vehviläinen ovat asu-
neet jo yli 20 vuotta puutaloasunnossa Turun 

Teksti Pekka Koivunen
Kuvat Vesa Aaltonen

”Minulle Isojärvi on henkinen 
purkupaikka, sanoisinko 

pelkkää terapiaa.” 
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Moottorisahan 
ja photoshopin 
lisäksi Vesa tai-
taa myös vesurin 
käytön.

Yhteystiedot
puh. 0400 546 264
www.aaltonenvesa.com
vesa@aaltonenvesa.com

Portsassa. Vesalla ja lastentarhanopettaja Tuijalla 
on kaksi tytärtä. Vilma, 25 tekee englannin 
kielen gradutyötään Turun yliopistossa ja Ilona, 
22, opiskelee mainonnan suunnittelijaksi Turun 
taideakatemiassa.

Aaltosen perheen mökkimatkan pituus on 
175 kilometriä ja siihen kuluu yhteen suuntaan 
kaksi tuntia 15 minuuttia

– Käymme mökillä talvellakin muutaman 
kerran. Aikuiset lapsemmekin ovat joskus 
mukana, näin erityisesti kesäaikaan, kun rannalla 
valmistuu rosvopaisti ainakin kerran kesässä. 
Mökkiä vaan on talvella lämmitettävä kolmisen 
päivää, joten emme ihan joka viikonloppuna 
suunnista Pomarkkuun.

Vahvat sidokset järveen
Isojärveen Vesan sidokset ovat vahvat ja syvät. Vuosisa-
dan alussa syntyneet isovanhemmat Emma ja Uuno elivät 
Elomaan tilalla elämänsä loppuun saakka. Myös isä-Aulis 
syntyi tilalla, jonka maita nykyinen mökkitonttikin on. 

Vuosina 1978-9 tilasta lohkaistulle rantatontille valmistui 
mökki. Yhden huoneen ja keittiön käsittävässä höylähirsisessä 
mökissä on myös sauna. Vesalla on pieni soutuvene, jossa on 
sähkömoottori.

– Ehkä tästä syystä minun Isojärveni on lähinnä Vähäselkä.

Valokuvaajan on elettävä hetkessä
Vesan Isojärvi-kuvista välittyy ensisijassa tunnelma kuvanot-
tohetkellä. Valon ja värien painotuksella Vesa loihtii katsojalle 
satumaisen näkymän, jossa Isojärven maisema saa aivan uusia 
ulottuvuuksia katsojan mielessä.

– Koskaan ei voi tietää millainen on esimerkiksi auringon-
laskun näkymä. Siksi valokuvaajan pitää elää hetkessä, koska 
hetket muuttuvat nopeasti. Isojärvi edustaa minulle lapsuudesta 
kumpuavaa sielunmaisemaa, jota pyrin kuvillani välittämään 
katsojille. 

Vesa Aaltosen kuvia Isojärveltä, katso 
lehden aloitussivut.

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 •

http://www.aaltonenvesa.com
mailto:vesa@aaltonenvesa.com
mailto:jouni.paiviala@gmail.com
mailto:janne.paiviala@uusiokone.fi
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S hannon-joen varrella sijaitsevas-
ta Limerickistä on 40 kilometriä 
Atlantin valtamerelle. Meri ja 
alueen joet tulivat Gerardille 
tutuiksi jo nuorena, jolloin hän 
aloitti kalastusharrastuksensa 
isänsä opastuksella. Isä kävi 

myös metsällä, mutta metsästys ei erityisemmin 
Gerardia innostanut.

– Irlannissa on myös järviä, mutta ei lähes-
tään yhtä paljon kuin Suomessa. Siellä olen 
kalastanut haukea ja ahventa. Kuhaa Irlannissa 
ei valitettavasti ole.

Pitkä tie Salmuslahdelle
Gerard lähti Irlannista Yhdysvaltoihin töihin 
kolmekymmentä vuotta sitten. San Franciscossa 
and Chicagossa viettämänsä viiden vuoden 
jälkeen hän muutti takaisin Eurooppaan.

– Työskentelin useita vuosia Berliinissä, 
Dublinissa and Milanossa. Sitten tapasin 
vaimoni Teelan Lontoossa. Asetuimme sinne ja 
pian perheesemme syntyivät lapsemme Marlee-
na (11) ja Ardan (8). 

Irlannin länsiosassa, 
Limerickissä, syntynyt 
Gerard ja hänen 
suomalaisyntyinen 
Teela-vaimonsa 
päättivät seitsemän 
vuotta sitten jättää 
Lontoon taakseen ja 
muuttivat lapsineen 
Espooseen. Samalla 
perheelle avautui 
mahdollisuus viettää 
paljon aiempaa 
enemmän aikaa 
Isojärven rannalla.

Gerard Naughton

Teksti Pekka Koivunen
Kuvat Pentti Nurmi

Irlannista monen 
mutkan kautta 
Isojärvelle

Teela, 
Gerard, 
Ardan ja 
Marleena.



Isojärvi  l  56  l  juhlajulkaisu

MÖKKILÄISET
MÖKKILÄISIÄ

Konsulttina ja kiinteistösijoittajana työsken-
televän Gerardin ensikosketus Isojärveen 
tapahtui vuonna 2002, jolloin hän kävi 
ensi kertaa Teelan vanhempien mökillä 
Salmuslahden rannalla. Kontrasti Lontoon 
ja Isojärven välillä oli suuri.

– Yllätyin todella positiivisesti Isojärven 
luonnosta ja myös mahdollisuudesta kalas-
taa. Mökki järven rannalla on antanut myös 
lapsillemme mahdollisuuden päästä lähem-
mäksi luontoa. Marleena ja Ardan rakastavat 
saunomista, uimista ja marjastamista. 

”Mökki järven 
rannalla on antanut 
myös lapsillemme 

mahdollisuuden päästä 
lähemmäksi luontoa.”

Mökkimatka lyheni 
seitsemän vuotta sitten
Naughtonit muuttivat Lontoosta Espooseen 
seitsemän vuotta sitten. Aiemmin vierailut 
Isojärven mökillä olivat satunnaisia. Gerardin 
työ keskittyy pääkaupunkiseudulle ja Teela 
työskentelee sukunsa omistaman yrityksen 
talouspäällikkönä.

– Nyt voimme viettää Isojärvellä paljon 
enemmän aikaa kuin ennen. Ainoastaan mei-
dän molempien  työt ja lasten koulu rajoittavat 
mökkeilyä.

Viime vuosina Gerard on tutkinut Isojärven 
aluetta Salmuslahden aluetta laajemmin.

– Merikarvianjokikin on tullut tutuksi hyvä-
nä kalajokena.

Naughtonit käyvät mökillä myös talviai-
kaan, mutta ei aivan niin usein kuin kesällä.

– Minulle oli suuri elämys kävellä en-
simmäistä kertaa järven jäällä kuun valossa, 
päättää selvästi Isojärveen ihastunut Gerard 
Naughton. 

Naughtonei-
den perhe 
Salmuslahden 
rannalla ole-
valla laiturilla.

Gerard  on 
intohimoinen 

kalastaja.

maa.rak@luukku.com
Pertti Viitanen
0500228201

Maanrakennustyöt

Louhinnat

Rantojen suunnittelut

Kaivuuluvat

Teiden ja pihojen sorastus

mailto:maa.rak@luukku.com
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2600
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Uudenkyläntie

Kiilholm
antie

Is oj ä rve
ntie  

Isojärventie

POMARKKU

MERIKARVIA

SIIKAINEN

ALINENJÄRVI

OTAMO

PIRTTIJÄRVI

KIILHOLMA

UUSIKYLÄ

KIVIJÄRVI

Kolkanmaa

Vähä-Kolkka

Kuivaskannanniemi

Vuohisalmi

Rosiluoto

Kurikanniskan pato

Nunna

Lahdenjärvi

Haudanselkä

Leväslammi

Kevätsalmi

Nordkalk

Kaivannonlahti

Näsinniemi

Kakkoluoto

Rahaluoto

Vettenrannan 
venesatama

Saunaniemi

Ruokosuonniemen
venesatama

Haapaniemi

Karhuniemi

Hautalahden 
venesatama

Pakkalanlahti

Leveälahti

Honkalahti

Keitaanniemi

Lomakallio

Salmusojan pato

Ekqvist

Vanhan sahan 
ranta

Eekvistinselkä

Ronttoonselkä

Kaijanselkä

Vähäselkä
Myllyselkä

Kiilholman 
venesatama

Uudenkylän kylätalo

Jänesluoto

Surmaluoto

Ronttoo

Aholuoto Selkäsaaret

Kuolemanniemi

Kerimanni

Sepänniemi

Viita-Mykkäluoto Honkaluoto

Lööholma

Kiilholma
Vehka

Hellut

Ryhti
Jokisuu

Otamonjoki

Siikinkari

Leipisaari

PORI
8

SIIKAINEN
OTAMO
• venelaituri
• veneenlaskupaikka
• uimaranta

POMARKUN 
KESKUSTA
• venelaituri
• veneenlaskupaikka

TÄMÄ KARTTA  
EI SOVELLU  

NAVIGOINTIIN!

Pomarkun-Siikaisten

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

Kolkankari

Isojärven retkipaikat Nopeusrajoitusalue

Pirttiluoto

Huhtaluoto Plootuluoto

Ilkankari
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melojan  
   paratiisi

Pohjois-Satakunnan 
monipuolisimmat 
melontareitit 
löytyvät Karvianjoen 
vesistössä. Monet 
joet, kuten Kynäsjoki, 
Noormarkunjoki, 
Pohjajoki, Poosjoki 
ja Merikarvianjoki 
sopivat hyvin 
niin kajakki- kuin 
inkkarimelojille. 
Alueen järvistä 
Isojärvi on 
vaihtelevien 
maisemiensa vuoksi 
kokemisen arvoinen.

Isojärvi on

Teksti ja kuvat Pekka Koivunen

”Kun kokemusta on tarpeeksi 
voi selkiä ylittämällä siirtyä 

alueelta toiselle.” 

Eija Koskimies, 
Mikko Koivusalo 
ja Anne Mallius 

Myllyselällä.  
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ISOJÄRVELTÄ LÖYTYY sopivan 
suojaisia ja mielenkiintoisia 
reittejä melkein kaikille tuu-
lille. Seuraavassa on lueteltu 
alueita, jotka sopivat lyhyille 
melontaretkille ja, joilla voi 

meloa suuria selkiä ylittämättä. Kun 
kokemusta on tarpeeksi voi selkiä 
ylittämällä siirtyä alueelta toiselle. 

Ekvistinselän ja 
Myllyselän välinen 
saaristo
ISO-ROOHOLMA, Vähä-Rooholma, 
Pihlavasaari, Limppukallio, Pikku-
pihlava, Plootuluoto, Huhtaluoto, 
Pellaisluoto, Kuttuluoto ja Vehka 
muodostavat kokonaisuuden, joka on 
altis muille paitsi itätuulille.
NÄHTÄVÄÄ: Plootuluoto ja Huhta-
luodon retkipaikka.
LÄHTÖ- JA PALUUPAIKAKSI sopii 
esim. Ranta-Kiilholma (vaatii maan-
omistajan luvan). Lähtö Ranta-Kiil-
holmasta kannattaa lounais-luo-
teistuulien vallitessa suunnata 
Salmenklopan ja Iso-Rooholman 
välistä.

Ekvistinselän 
eteläinen saaristo 
ELLEI HALUA meloa suuria selkiä, 
on Ekvistinselän eteläinen saaristo 
melko suojainen alue aina Salmus-
rannasta Solkiniemeen. Länsi-poh-
joistuulet kuitenkin sattuvat alueelle 
melko hyvin ja aallokko voi olla 
kovakin. Muilla tuulilla alueella on 
rauhallista.
NÄHTÄVÄÄ: Salmusojan pato, Lo-
ma-Kallio
LÄHTÖ- JA PALUUPAIKKANA Salmus-
ranta.

Vähäselän saaristo
VÄHÄSELÄN SAARISTO käsittää Vii-
kilänniemen kärjessä olevan luodon, 
Hellujen saaret, Kerimanninkarin ja 
Sotamiehenluodon. Kaikkien näiden 
saarten kiertäminen vaatii selän 
ylityksen, jolloin on varottava erityi-
sesti länsi- ja luoteistuulia. Muilla 
tuulilla Vähäselkä on melko suojaisa 
meloa.
NÄHTÄVÄÄ: Ilta-aurinko tyynellä 
Vähäselällä on näkemisen arvoinen. 
LÄHTÖ- JA PALUUPAIKKANA on Keri-
mannin retkipaikka.

Myllyselän ja 
Vähäselän välinen 
saaristo
KIILHOLMAN SAARI, Onkiluoto, 
Huhtaluoto-Kytöluoto-Lööholma, 
Juliaanaluoto-Honkaluoto, Mykkä-
luoto-Viitamykkäluoto, Kuusiluoto, 
Satulaluoto, Salmenkari ja Pirttiluoto 
muodostavat alueen, josta löytyy 
suojaisia reittejä melkein kaikille 
tuulille.
NÄHTÄVÄÄ: Monipuolinen linnusto 
ja saarten väliset salmet sekä Pirtti-
luodon retkipaikka.
LÄHTÖ- JA PALUUPAIKAKSI sopii 
esim. Ranta-Kiilholma (vaatii maan-
omistajan luvan). Lähtö Ranta-Kiil-
holmasta Myllyselälle saattaa 
lounas-luoteistuulilla olla vaativa.

Kaijat
ISOSELÄN KESKELLÄ sijaitseva saaristo 
käsittää Iso-Kaijan, Kaijakarit ja Vä-
hä-Kaijan. Alue on altis kaikille tuulille 
ja vaatii selän ylittämisen.
NÄHTÄVÄÄ: Ilkankarin retkipaikka 
Iso-Kaijan pohjoiskärjen koillispuolella.

Läntinen saaristo
JÄRVEN LÄNTINEN saaristo Iso Riihi-
saaresta Kaivannonlahteen on laaja 
suojainen melonta-alue, jonne ei osu 
muu kuin koillis- tai itätuuli. 
NÄHTÄVÄÄ: Pakkalanlahti
LÄHTÖ- JA PALUUPAIKKOINA Hauta-
lahti, Ruokosuonniemi tai Vettenranta 
(vaativat maanomistajan luvan) .

Kurikanniskan 
reitti 
REITTI VÄHÄKOLKAN tasolta 
pohjoiseen on altis vain etelätuu-
lille. 
NÄHTÄVÄÄ: Kolkankarin ret-
kipaikka, Leväslammi (vaatii 
poikkeamisen reitiltä), Otamon-
joki (vaatii poikkeamisen reitiltä, 
jokea voi meloa vastavirtaan noin 
1,5 km), Kurikanniskan pato ja 
satama.
LÄHTÖ- JA PALUUPAIKKANA 
Kurikanniskan venesatama.

Pomarkunjoki
KYSEESSÄ ON 2,5 km pitkä jokiosuus, 
joka alkaa Pomarkun Kylänlahdelta ja 
päättyy jokisuulle, josta on noin 1000 
metrin matka Ryhdin retkipaikalle. Joki 
on tuulilta hyvin suojassa, mutta sillä 
on varottava veneilijöitä. Länsi-luo-
teistuulilla allokko saattaa olla korkea 
jokisuulta Ryhtiin. 
NÄHTÄVÄÄ: Noin kilometri ennen joki-
suuta voi nähdä majavia. Sorviikinlah-
della pesii monipuolinen vesilinnusto.
LÄHTÖ- JA PALUUPAIKKOINA ovat joko 
Kylänlahden vieraslaituri tai Ryhdin 
retkipaikka.

”Ellei halua meloa suuria 
selkiä, on Ekvistinselän 

eteläinen saaristo 
melko suojainen alue 
aina Salmusrannasta 

Solkiniemeen.”

”Isoselän keskellä sijaitseva 
saaristo käsittää Iso-Kaijan, 
Kaijakarit ja Vähä-Kaijan.” 
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K arvianjoen mo-
nimuotoisen 
vesistökeitaan 
historia pitää 
sisällään mo-
nia kiintoisia 
vesirakentami-

sen ja muuttuneiden käyttötar-
peiden vaiheita. Viimeisen reilun 
viidenkymmenen vuoden aikana 
käyttötarpeet ovat muuttuneet 
mittavien järjestelyhankkeiden 
toteutuksesta ja maankuivatuk-
sesta virkistyskäytön ja vesieko-
logian suuntaan. Vesistön järvien 
säännöstelylupia on samalla 
viime vuosikymmeninä muutettu 
useampaan kertaan vastaamaan 
tätä kehitystä.

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KES-
KUS on vastannut vuodesta 1988 
lähtien Kynäsjärven, Karhijärven 
ja Inhottujärven sekä vuodesta 
2007 lähtien Isojärven säännöste-
lyn suunnittelusta ja käytännön 
toteutuksesta. Olemme tehneet 
noina vuosina myös mittavia 
korjaus- ja perusparannusinves-
tointeja kyseisiin säännöstelypa-
toihin. Vuonna 2018 saatiin kaikki 

padot kaukokäytön piiriin ja tänä 
vuonna valmistuu Harjankosken 
padon suuri kaksivuotinen pe-
rusparannushanke, johon kuuluu 
muun muassa kalatien rakenta-
minen.

VAIKKA SÄÄNNÖSTELYN toteut-
tamisessa ilmenee välillä intres-
siristiriitoja etenkin äärevissä 
vesitilanteissa, kuten kesän 2018 
kuivuudessa, ELY-keskus pitää 
nykyisiä lupaehtoja sellaisina, 
että niillä voidaan varsin tasa-
puolisesti turvata eri vedenkäyt-
töintressit ja vesiluonnon tarpeet 
koko vesistöalue huomioiden.

ELY-KESKUS ON viime vuosi-
na vesi- ja kalaviranomaisten 
yhteistyönä pyrkinyt edistä-
mään Karvianjoen ekologisen 
tilan paranemista muun muassa 
virtavesikunnostuksin ja patojen 
kalateiden suunnittelulla.   Vii-
meaikaisina kohteina ovat olleet 
virkistyskalastajien suosiossa 
olevan Merikarvianjoen koski-
kunnostukset ja Kurikanniskan 
kalatie sekä Eteläjoen Sahakos-
ken ja Inhottujärven alapuolisen 

Riuttan padon kalatiet. Lisäksi 
vesistöalueen yläosalla tehdään 
uomakunnostuksia Freshabit LIFE 
IP –hankkeen puitteissa. Vuosina 
2016-2021 Karvianjoen sivuluomia 
kunnostetaan yli 10 kilometrin 
matkalla. Tavoitteena on joen 
oman taimenkannan lisääntymis- 
ja kasvuolojen parantaminen. 
Tulvariskien hallintaan liittyen 
on ELY-keskuksen ja Merikarvian 
kunnan yhteistyönä saatu juuri 
valmiiksi Merikarvian keskustan 
tulvapengerrysten suunnittelu. 
Hankkeen rakennustyöt on tarkoi-
tus toteuttaa vuoden 2019 aikana. 

Onnittelut 50-vuotiaalle vireälle 
Isojärvi-Seuralle!

Satakunnan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus

Juha-Pekka Triipponen  
& Pauli Myllymäki

Ajankohtaista 
ELY-keskuksen näkövinkkelistä

TERVEHDYKSET
YHTEISTYÖKUMPPANEILTA

TERVETULOA!
MA-LA 7-22 SU 10-22

Palotie 2, 29600 Noormarkku, 020-7304330 

NOORMARKKU

POMERANSSI

Vanhatie 28
29630 Pomarkku

02-5411181

Ma-Pe  7.00-21.00 
La   8.00-21.00
Su   9.00-21.00

KESÄISEEN MENOON!

TERVETULOA UUDISTUNEESEEN K-MARKET POMERANSSIIN

Metsäkonepalvelu

Yli-Anttila Oy

Satakunnassa toimiva metsäalan 
palveluja tuottava yritys. Pystymme 
tarjoamaan puunhankintaan liittyviä 

palveluja laajalla sektorilla.

www.metsakonepalveluylianttila.fi

http://www.metsakonepalveluylianttila.fi
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TERVEHDYKSET
YHTEISTYÖKUMPPANEILTA

V uoden 2019 
alusta ka-
lastusalueet 
korvattiin 
laajemmilla 
kalatalo-
usalueilla. 

Kalatalousalueeseen voi kuulua 
yhden tai useamman kunnan 
alueella olevia vesiä, jotka 
muodostavat kalataloudellises-
ti yhtenäisen alueen ja joiden 
kalastusoloja järjestettäessä on 
asianmukaista soveltaa yhtenäi-
siä toimenpiteitä. 

ENTINEN ISOJÄRVEN kalas-
tusalue oli pinta-alaltaan 6500 
hehtaaria. Uusi Karvianjoen 
kalatalousalue on viisinkertainen 
eli 33200 hehtaaria. Työsarkaa 
sen 12-jäsenisellä hallituksella 
siis riittää. Entiseltä Isojärven 
kalastusalueelta hallituksessa on 
kolme jäsentä. Hallitusta johtaa 
pomarkkulainen ja isojärveläinen 
Jukka Hietamäki, joten yhteisten 
asioiden eteenpäin vieminen on 
mutkatonta.

ISOJÄRVELLÄ ON edelleen viisi 
kalastusosakaskuntaa: Kiilholma, 
Leväsjoki, Uusikylä, Pomarkku ja 
Kivijärvi. Viime vuonna Isojärveen 
istutettiin osakaskuntien toimes-
ta noin 48 000 kuhaa ja 30 000 

siikaa. Siikojen istutus aloitettiin 
vuonna 2015, joten pitäisi vielä 
yksi istutuserä laittaa, jonka jäl-
keen olisi hyvä tehdä koekalastus, 
jotta näkisimme istutuksen tulok-
sia. Kuhan istutuksissa olisi hyvä 
pitää pieni tauko, jotta koekalas-
tuksessa selviäisi, onko kuhan 
oma poikastuotanto riittävää.

KALASTUSLUPATULOILLA KA-
LASTUSOSAKASKUNNAT tu-
kivat viime vuonna Isojärven 
järvipelastusyhdistysen ihmisen 
etsintään tarkoitetun lämpötä-
hystimen hankintaa 3000 eurolla. 
Isojärvi-Seuraa avustimme 3500 
eurolla. Avustuksen kohteena oli 
veneilyturvallisuuden lisääminen, 
retkipaikkojen rakentaminen 
ja ylläpito sekä kalastamiseen 
liittyvistä asioista tiedottaminen. 
Kalastusalueuudistuksen myötä 
olemme odottavalla kannalla 
koskien rahojen jakoperusteita 
ja uutta alueellista käyttö- ja 
hoitosuunnitelmaa.

OLEMME MENETTÄNEET kolme 
ihmistä, jotka ovat olleet Isojär-
ven osakaskuntien toiminnassa 
tärkeissä tehtävissä vuosikymme-
niä: Tauno Isoviita, Simo Kallio ja 
Matti Särkijärvi. Heidän panok-
sensa Isojärven hyväksi tehtyyn 
työhön on ollut mittava. 

NYT ON aika saada osakaskuntien 
päätöksentekoon uusia ihmisiä. 
Eteenpäin pitää mennä ja katsoa 
positiivisesti tulevaisuuteen. 
Kalastuksesta kiinnostuneet 
tervetuloa!

Onnittelemme juhlavuottaan 
viettävää Isojärvi-Seuraa ja 
kiitämme järven hyväksi teh-
dystä suuresta työpanoksesta. 
Toivotamme kaikille lukijoille 
kalaisaa ja turvallista kesää!

Osakaskuntien puolesta
Reijo Viljanen

puh. 0400 925 129

Tervehdys Isojärven kalastusosakaskunnilta

Isojärvi on nyt osa 
Karvianjoen kalatalousaluetta

  

Palotie 2
puh. 02-548 0025

avoinna ark. 9-17, la 9-14, 
juhannusaattona 9-12

SNcargo
Kansainväliset kuljetukset ja huolintapalvelut

www.sncargo.com

Suomesta maailmalle – maailmalta Suomeen

POMARKUN ASENNUSTYÖ OY
Sähkö- ja antenniasennukset.

Myymälässä vielä  poistohintaan tavaraa !

Keisarinkuja 2
29630 Pomarkku

02 541 1566
Valli 0400 593671 
Santala 0400 593672

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! VERKKOLIPUT MYYTÄVÄNÄ.

KALASTUSLUVAT 
ISOJÄRVELLE JA 

KYNÄSJOELLE

Kysy lisätietoja 
kalastusasioista 
Reijo Viljaselta 
0400-925129

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

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

rautakauppa
www.rauta-riihimaki.fi

0400-724 686 tai 0400-762 458
sa.asennusjasaneeraus@pp.inet.fi

Meiltä saat kaikki rakentamisen
ja remontoinnin palvelut.

Soita ja kysy!

SA Asennus ja 
Saneeraus Ay

WWW.SUOMENIMURIKESKUS.FI
02-5767100

http://www.sncargo.com
mailto:myynti@oriihimaki.fi
http://www.rauta-riihimaki.fi
mailto:sa.asennusjasaneeraus@pp.inet.fi
www.suomenimurikeskus.fi
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Isojärven 

Pirttiluoto 
(Isojärvi-Seura)
ISOSELÄN ITÄOSASSA sijaitsevasta Pirttiluodosta on 
muodostunut järven suosituin pistäytymispaikka. Saaresta 
löytyy laavu, tulentekopaikka penkkeineen ja puucee. 
        Pirttiluotoon rantaudutaan saaren itäpuolelta laavun 
kohdalta.

Kerimanni 
(Pomarkun kunta)

VÄHÄSELÄN POHJOISRANNALLA 
sijaitsevaa Kerimannin retkipaik-
kaa pitää yllä Pomarkun kunta. 
Kerimannista löytyvät veneenlas-
kupaikka, puucee, katos, jossa on 
pöytä ja penkit. Kerimanni on
myös talvella suosittu hiihdon ja 
retkiluistelun aloituspaikka.
 Kerimanniin rantautuminen 
tapahtuu ajamalla kahden pu-
navihreän portin välistä suoraan 
rantaan. 

Ryhti 
(Pomarkun kunta)

VÄHÄSELÄN SORVIIKINLAHDEN äärellä, järven 
etelärannalla sijaitseva Ryhti on Pomarkun kunnan 
ylläpitämä kohde, jossa on uimaranta, puucee, nuo-
tiopaikka, pukeutumistila, pöytä ja penkit. Ryhtiin 
rantautuminen käy kanooteilla ja matalalla uivilla 
veneillä. 

Isojärvi-Seura 
vuokrasi 
kolme saarta 
Bonvestalta

Retki- 
paikka-
hanke 
etenee
Isojärvi-Seura aloit-
ti vuonna 2016 ret-
kipaikkahankkeen, 
jonka tavoitteena 
on tarjota järvellä 
retkeileville, melo-
jille ja kalastaville 
pistäytymispaik-
koja, joissa on mi-
nimivarustuksena 
ainakin tulenteko-
paikka ja penkit. 

ISOJÄRVI-SEURA TEKI Bonvesta Oy:n 
kanssa 20 vuoden vuokrasopimuksen 
Pirttiluodon, Plootuluodon ja Huh-
taluodon saarten virkistyskäytöstä. 
Näistä Pirttiluoto on varustukseltaan 
jo hyvää tasoa. Huhtaluodolta löytyy 
erinomainen tulentekopaikka penk-
keineen. 
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retkipaik at
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Kolkankari 
(yksityinen, Isojärvi-Seura)
KOLKANKARILLA ON pitkä 
historia pistaytymispaikkana. 
Luodolta löytyy tulentekopaikka 
ja penkit. Rantautuminen käy 
etelästä. Paikka on hyvin altis 
muille paitsi pohjoistuulille.

Ilkankari 
(yksityinen, Isojärvi-Seura)

ILKANKARI ON Iso-Kaijan koil-
lispuolella oleva pieni kallioluo-
to, jossa ei vielä ole rakenteita.

Luodolle rantautuminen 
pohjoisesta tai idästä. Luoto on 
altis kaikille tuulille.

Huhtaluoto 
(Isojärvi-Seura)

HUHTALUODOSSA ON 
retkeilty jo vuosi-
kymmeniä. Saaren 
rantakalliolta löytyy 
tulentekopaikka, jonka 
ympärillä on penkit.

Saareen rantaudu-
taan etelästä. Paikka 
on idän ja luoteen 
välisille tuulille altis.

Plootuluoto (Isojärvi-Seura)

MYLLYSELÄN JA EKQVISTINSELÄN välissä sijaitseva Plootuluoto on järven tunnetuin saari. 
Sen luola vetää joka vuosi uteliaita vierailijoita saarelle. Plootuluodon retkipaikka on suun-
nitteilla ja tarkoitus toteuttaa vuoden 2020 aikana.

Plootuluotoon on mahdollista rantautua etelästä ja pohjoisesta.

PLOOTULUODON RETKIPAIKAN 
suunnittelu on tätä kirjoitettaessa 
käynnissä. Varustetasoa kasvatetaan 
lähivuosina pistäytyjien toiveiden ja 
käytettävissä olevien resurssien mu-
kaan. Myös Kolkankarin ja Ilkankarin 
vuokrasopimukset on tehty Isojär-
vi-Seuran ja omistajien välille.

– Tavoitteenamme on, että Plootu-
luodon varustetaso saadaan Pirttiluo-
don tasolle eli saarelle on tarkoitus 
sijoittaa tulentekopaikan ja penk-
kien lisäksi puucee ja laavu, sanoo 
Isojärvi-Seuran puheenjohtaja Ilpo 
Nummelin.

– Kaikille retkipaikoille tulem-
me asentamaan opastaulut. Tässä 
artikkelissa sekä myös seuramme 
nettisivuilla  
(www.isojarviseura.fi) on rantautu-
misohjeet retkipaikoille valokuvineen.

ISOJÄRVI-SEURASTA TOIVOTAAN, 
että retkipaikoilla pistäytyjät noudat-
taisivat hyviä retkeilykäytäntöjä.

– Tärkeintä on periaate ”minkä 
viet saareen, sen myös tuot pois”. 
Toivomme lisäksi, että saarten herkkä 
luonto saisi olla rauhassa. Käyttämäl-
lä olemassa olevia polkuja, vältetään 
esimerkiksi linnunpesien vahingoitta-
minen, neuvoo Ilpo Nummelin.

– Tietysti toivomme, että retkipai-
koilla pistäytyjät antaisivat palautetta 
ja kehitysehdotuksia.

”Kaikille 
retkipaikoille 

tulemme 
asentamaan 
opastaulut.”

”Luodolta löytyy 
tulentekopaikka ja 

penkit.” 

http://www.isojarviseura.fi
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PERUSLUPA, 
jonka voi lunastaa alueella vakitu-
isesti 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 pyydys-
merkkejä.
• Peruslupaan voi ostaa lisäluvan 
yhdelle uistimelle (á 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 sol-
muväli 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 ruokakunta-
kohtainen. Lupaa ei saa luovuttaa 
ruokakunnan ulkopuoliselle hen-
kilölle.
• LUPA ON oltava mukana pyynti- 
tilanteessa ja on esitettävä kalastuk-
senvalvojalle. 
• PYYDYKSEN ASETTAJAN nimi- ja 
yhteystiedot sekä kalastusoikeuden 
osoittava merkki tulee kiinnittää 
pyydyksen uloimman pään lippusa-
lon yhteyteen. Merkitsemättömät 
pyydykset poistetaan kalastuksen-
valvojan toimesta. Pyyntiin asetetut 
kiinteät ja seisovat pyydykset tulee 
varustaa vähintään 1,2 metriä ve-
denpinnan 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 
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 veneily-
reitille. 
• PYYDETTÄVÄN KUHAN minimip-
ituus on 42 cm.

HUOM! (kalastuslaki)
• JOKAISELLA ON oikeus veloituk-
setta onkia ja pilkkiä.
• JOKAISELLA KALASTONHOITO-
MAKSUN suorittaneella sekä jokai-
sella alle 18-vuotiaalla ja 65-vuotta 
täyttäneellä on oikeus harjoittaa 
viehe-kalastusta. 
• VAPAA-AJAN KALASTAJILLA 
(virkistys ja kotitarvekalastus) ei ole 
oikeutta kerrallaan käyttää verk-
koja, joiden yhteen laskettu pituus 
on pyynti- tai venekuntaa kohden 
enemmän kuin 240 metriä.

Isojärven kalastusosakaskuntien 

kalastuslupien hinnat 
ja pyydyksiä koskevat määräykset 1.1.2019 alkaen

KIILHOLMA 
• Heinilä Keijo, puh. 050 360 5209
• Storberg Jukka, puh. 040 063 2856 

LEVÄSJOKI 
• Liljan lankakauppa,  
   puh. 040 911 1066
• Lankosken Köffi, puh. 02 551 4191  
• Ulanen Timo, puh. 0400 909 691 
• Virtanen Kari, puh. 050 582 3074 
• Mahlamäki Mikko,  
   puh. 0400 137 378

UUSIKYLÄ 
• Grönholm Kauko,  
puh. 044 305 8062  

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

Isojärven kalastusosakaskuntien  
kalastuslupien myyjät

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

PIRTTILUODON RETKIPAIKKA koheni 
maaliskuussa merkittävästi, kun Isojär-
vi-Seuran hallitus talkoili saarella. Laavun 
ympäristö siistiytyi, kun puita kaatui, 
klapeja tehtiin ja risuja poltettiin.

HUHTALUODOSSA RAIVATTIIN rantaa, 
kaadettiin puita ja poltettiin risuja. Tule-
van laavun paikka määritettiin. Laavua ei 
kuitenkaan ehditty saareen kuljettamaan 
jäitse. 

SEURAN AKTIIVIT tutustuivat myös Ploo-
tuluotoon, jonne on tarkoitus rakentaa 
retkipaikka lähivuosina.

– Kunnan ylläpitämät Ryhti ja Keriman-
ni sekä seuramme ylläpitämä Pirttiluoto 
ovat nyt kunnossa. Huhtaluoto ja Plootu-
luoto ovat seuraavat kunnostuskohteet. 
Ilkankari ja Kolkankari säilyvät luonnonti-
lassa toistaiseksi, kertoo Isojärvi-Seuran 
puheenjohtaja Ilpo Nummelin.

Isojärvi-Seuran  
hallitus talkoili  
maaliskuussa

Retkipaikat  
kehittyvät  
talkoilla

TALKOOT

22.6. JUHANNUSPÄIVÄNÄ
ISOJÄRVI REGATTA  klo 14.00 – 17.00
Järjestäjänä:  Isojärvi seura r.y.

29.6. PERINTEINEN POSSUJUHLA KLO 19.00              
Rosvopaistia, karaoke, kahvio, arvontaa,  OLUTTELTTA
Paistiateria: aikuiset 15 €   lapset 10 € 
ONGINTAKISA lapsille alkaa klo 17.00 (Otamon osakaskunta)

Kurikanniskan 
kesä 2019

13.7. KARAOKETANSSIT  KLO 20.00
Kurikanniskan KARAOKEMESTARI - kisan alkukarsinta. 
Sarjat: naisille ja miehille. Ilmoittautuminen klo 19. – 20.00. 
Mukaan pääsee 12 ensimmäistä kummastakin sarjasta. 
Jatkoon 6 parasta  naista ja miestä.  

20.7. KARAOKETANSSIT  KLO 20.00
Kurikanniskan KARAOKEMESTARI - kisan loppukilpailu

KESÄN TAPAHTUMISSA KARAOKEISÄNTÄNÄ  
JOKKE VAINIONPÄÄ
  
Seuraa yhdistyksemme Facebook-sivua.

OTAMON KYLÄYHDISTYS  r.y.

KAIKKIIN 
TILAISUUKSIIN 
VAPAA PÄÄSY
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Kalastusopas Markus Leppäniemi, Leppis Fishing:

Teen tätä ”rakk audesta lajiin”

”Hyvä kalakanta 
luo mahdollisuuden 

elämysmatkailuun ja 
turismiin.”

Teksti Pekka Koivunen Kuvat Markus Leppäniemi

SUOMEN KALASTUSOPASKILTA RY:N tarkoituksena on ko-
hottaa kalastusoppaan ammatin yleistä arvostusta, kehittää 
jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa kalastusmat-
kailualana yleisiä toimintaedellytyksiä.
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nan ulkopuolella jo käsite. Muikku on 
Isojärveltä kadonnut, mutta kuhaa, 
ahventa, haukea ja madetta riittää, 
kertoo Markus Leppäniemi.

Seitsemän tunnin 
reissu
Kalastusseurueen koko on enintään 
viisi henkilöä. Retki kestää yleensä 
noin seitsemän tuntia. Pääasiassa ka-
lassa käydään arkipäivisin. Enemmistö 
Markuksen asiakkaista tulee Satakun-
nan ulkopuolelta. 

– Tampereen seudulla tuntuu 
olevan innokkaimmat kalastajat, 
eteläpohjalaiset ovat mukavia ja mää-
rätietoisia asiakkaita. Isojärvellä käy 
kalastajia myös Helsingin seudulta ja 
jopa Lappeenrannasta saakka.

Leppis Fishingin tarjoama ka-
lamatka alkaa opastuksella, jonka 
sisältö riippuu seurueen jäsenten ko-

K ankaanpääläiselle 
Markus Leppäniemelle 
Isojärven kalavedet 
ovat tulleet tutuiksi jo 
lapsena. Järvellä hän on 
käynyt säännöllisesti jo 
parikymmentä vuotta. 

Kalastusoppaaksi Markus valmistui vuon-
na 2014, mistä alkaen hän on isännöi-
nyt kalastusretkiä Isojärvelle ja muille 
lähialueen vesille.

Markus Leppäniemi kertoo kummi-
tädillään olleen suuri vaikutus hänen 
kalastusharrastuksensa alkuun.

– Hän vei minut pilkille neljävuo-
tiaana ja se oli siinä – kalastuksesta 
tuli intohimon kohde. Parikymmentä 
vuotta sitten aloin käydä Isojärvellä isän 
veneellä. Kalastusretkeily vaihtui pian kil-
pakalastukseksi ja sitten kalastuksesta tuli 
sivutoiminen elinkeino, tiivistää Markus 
taustaansa.

– Suoritin Kalastusoppaan peruskurs-

sin Ammattiopisto Liviassa Paraisilla 
vuonna 2014. Siitä alkaen olen järjestä-
nyt kalastusmatkoja, joista noin kolme 
neljäsosaa on suuntautunut Isojärvelle.

Aluksi Markus järjesti matkoja ke-
säisin, mutta viime aikoina asiakkaiden 
kiinnostus on herännyt myös talvisiin 
retkiin järvien jäille.

Vastuullista 
kalastusta
Markus Leppäniemi noudattaa tarkkaan 
Kalastuslakia ja Suomen Kalastusopaskil-
lan ohjeita ja toimintaperiaatteita. 

– Asiakasta kohden yhdellä reissulla 
kalojen enimmäismäärät ovat kaksi 
kuhaa (alle 42 cm ja yli 60 cm lasketaan 
takaisin järveen), yksi hauki (yli 80 cm 
vapautetaan) ja viisi ahventa (yli 36 cm 
vapautetaan)

Vastuullisesta kalastuksesta kertoo 

myös se, että isot emokalat lasketaan 
vapaaksi, koukuista on otettu väkäset

pois ja veneessä on sumppu. 
Markuksen opaspalvelutarjonta keskit-

tyy jigaukseen.
– Passiivivälineitä, kuten katiskoja, 

verkkoja tai rysiä en käytä.
Leppäniemen toiminta keskittyy 

Isoselälle, mutta joskus hän hakee uusia 
paikkoja myös muilta seliltä.

– Jäiden lähdön jälkeen on paras aika 
ison kuhan pyytäjälle. Saanti yleensä 
paranee kesäkuuhun saakka. Heinäkuu 
on hiljaisinta aikaa, koska kalat uivat 
matalassa, josta niitä on vaikea kalastaa. 
Elokuun lopusta joulukuuhun on taas 
kalastukselle hyvää aikaa.

Leppis Fishingin vene on tuttu näky 
Pirttiluodon retkipaikalla, joka on Leppä-
niemen mukaan hieno taukopaikka.

Kalastusoppaan ehdoton suosikkikala 
on kuha.

– Isojärven kuha alkaa olla Satakun-

YHTEYSTIEDOT
Leppis Fishing

Markus Leppäniemi
050-3220832

leppisfising@outlook.com
www.leppisfishing.fi

kemuksesta. Veneessä on tietysti välineet 
jokaiselle asiakkaalle sekä kiinteästi kaksi 
luotainta ja plotteri, joita Markus halut-
taessa opastaa käyttämään.

– Lapsia opastan erittäin mielelläni 
kalastuksen saloihin. Pyrin saamaan 
heille aikaan positiivisen ensikokemuksen 
käyttäen oikeita välineitä ja viemällä heitä 
”varmoihin paikkoihin”.  Onnistumiset 
kalastusuran alussa varmistavat mielenkiin-
non säilymisen hienoon harrastukseen.

Isojärvi on mahdol-
lisuuksien järvi
Markus Leppäniemen mukaan läntisestä 
Suomesta on vaikea löytää yhtä hyvää 
kalajärveä kuin Isojärvi.

– Isojärvessä on erinomainen ja 
ennen kaikkea terve kalakanta.Hyvä 
kalakanta luo mahdollisuuden elämys-
matkailuun ja turismiin. Isojärvi on 
myös melojille, veneilijöille, retkeilijöille 
ja luontoharrastajille monipuolinen 
käyntikohde. Talvellakin järvellä voi 
kalastuksen lisäksi harrastaa luistelua ja 
hiihtämistä.

Matkailupalveluita tulisi Leppänie-
men mielestä kehittää yhteistyöllä eri 
toimijoiden kesken. 

– Potentiaalia on. Tarvitaan ideoita 
ja uskallusta, päättää mitä ilmeisimmin 
jotain mielenkiintoista Isojärveä koske-
vaa suunnitteleva kalastusopas Markus 
Leppäniemi.  

Kalastusretkelle 
voi osallistua 
myös pyörätuoli- 
asiakkaita.

Alucat V460-kata-
maraani,  80 hp 

Mercury, keulapot-
kuri, plotteri, luotai-

met, sumppu jne.

Leppis Fishin-
gin jigikalas-
tuskurssi on 
kesäkuussa. 
Lisätiedot 
puhelimitse 
Markukselta.

”Isojärvellä käy 
kalastajia myös 

Helsingin seudulta ja 
jopa Lappeenrannasta 

saakka.”

mailto:leppisfising@outlook.com
http://www.leppisfishing.fi
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LAUANTAI-AAMUINEN matka paikan 
päälle meni hienosti talvehtivia närhiä 
sekä muuttovariksia tien reunoilta 
bongaillessa. Vettenrannan laiturille 
saapuessani ajoin auton vanhalle 
jäätielle ja suuntasin ison selän ku-
peeseen. Jäälle ajaessani huomasin, 
että vanha potkukelkkakin oli edelleen 
laiturin päässä, jossa se on ollut aina 
talvisin – ties kuinka kauan. Kolkan 
selän reunalla sijaitsevan pienen saa-
ren kupeessa tunnistin Salon Hannun, 
tutun miehen vuosikymmenien takaa. 
Juuri näin talviaikaan tuntuu, että 
aika olisi todella pysähtynyt joiltakin 
elämän osa-alueilta täällä Isollajär-
vellä.

TÄMÄN TAPAAMISEN jälkeen jatkoin 
eteenpäin ison selän reuna-alueelle, 
jossa ne verkomme olivat. Nälkä-
luodon ja Kuusiluodon välissä oli 
minun kuitenkin pysäytettävä autoni. 
Pysähdyin, kun näin suoraan edessä 
kaksi laulujoutsenta, jotka lensivät 
suoraan kohti. Ne ohittivat auton lo-
pulta noin kuuden metrin etäisyydeltä 
sen vasemmalta puolelta, ja kuvahan 
siitä lopulta syntyi. Sen jälkeen vielä 
viimeinen rutistus ja oltiin perillä 

Haistajan kupeessa. Ei muuta kuin 
ulos autosta, ja muuttomatkalta 
palanneiden harmaalokkien kaklatusta 
kuuntelemaan. 

JÄRVEN JÄÄLLÄ kävellessäni viereeni 
pysähtyi nuori poika moottorikelkalla. 
Hän kertoi olevansa eräältä Jänisluo-
don mökiltä. Lopulta poikani Tero ja 
Niklas saapuivat autolla paikan päälle 
ja Hannukin oli poimittu matkalta 
mukaan. Muisteltuamme hetken niitä 
vanhoja aikoja, kun me Hannun kanssa 
ensimmäisiä kertoja olimme näillä 
samoilla alueilla joskus 70-luvun puo-
lessa välissä, aloimme valmistautua 
verkkojen kokemiseen. 

KUN JÄÄHÄN oli saatu tarpeeksi 
suuret aukot, niin tuurat sivuun ja 
verkkoja kokemaan. Heti alkumetreillä 
poikien kokiessa, ja Hannun antaessa 
narua verkon toisesta päästä, ilmoit-
tivat he, että verkossa oli elämää. 
Ensimmäinen 50 millinen verkko ei 
antanut kuitenkaan kuin neljä pieneh-
keä lahnan lisua, mutta kun toista 75 
millin verkkoa oli koettu noin kolmen 
metrin verran, niin verkon kokeminen 
keskeytyi äkisti. Verkkoon oli uinut jo-

kin isompi kala. Pojat väsyttivät kalaa. 
Lopulta toinen pojista onnistui ujut-
tamaan nostokoukun kalan kiduksista 
sisään, ja järven jäälle nousi kuuden 
kilon hauki. Hieno saalis.

PERKASIMME KALAT pienen avannon 
reunalla. Kaloja tuli kuitenkin lopulta 
vähän enemmän, kun Hannun pakista 
löytyi useita pilkillä saatuja ahvenia. 
Pari ahventa painoi noin 250 grammaa 
ja toiset kaksi vähän vähemmän, ehkä 
noin 200 grammaa, ja pienemmät vielä 
lisäksi. Kun perkaus oli suoritettu, 
kävelimme autojen viereen ja katse-
limme, kun varikset ja harmaalokit 
söivät perkuutähteet sekä ne neljä 
pientä lahnaa, jotka myöskin jätimme 
lintujen syötäväksi. Lopuksi vielä hyvin 
ansaittu kahvitauko ja sitten pala-
simme rantaan, jossa morjestimme 
rannassa asuvaa Helkaa ja Topia.

ISOJÄRVEN JÄÄDESSÄ vähitellen 
taakse matkasimme hyvillä mielin ta-
kaisin kohti Poria. Päätimme keväällä 
rantasulien aikaan yrittää katiskojen 
sekä made- ja haukikoukkujen kanssa 
saada kalaa näiltä samoilta rantave-
siltä.  

”Eräänä maaliskuisena päivänä, kun talven selkä 
näytti vihdoin alkavan taittua, juolahti mieleeni Isojärvi 
kevättalvisine retkineen, ja pitihän sinne tietenkin päästä. 
Järvi on näin lopputalvesta muutenkin aika puoleensa 
vetävä. Päätin lähteä heti, kun tiesin että pojillani oli 
verkotkin vedessä, Haistajan ja Maistajan välissä ison 
selän reuna-alueilla. Elettiin vuotta 2015.”

Lintumiehen talvinen  
kalaretki Isojärvelle

Teksti ja kuvat Ismo Vähäsavo

 ”Verkkoon 
oli uinut jokin 
isompi kala.”
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MÖKKILÄISET
JÄRVEN ASUKKAITA JÄRVEN ASUKKAITA

Jani Ylinentalo ja Teija Viljanen

Koti järven rannalla

”Täällä metsä 
alkaa pihapiiristä ja 
järvi on kivenheiton 

päässä. En voisi 
kuvitella parempaa 

paikkaa asua.”

Janin ja Teijan 
asunto sijait-

see Iso-Kolkan 
uloimmassa 

kärjessä.

Jani Ylinen-
talo, Teija 

Viljanen ja 
Inka-tytär.

K aupunkielämä ei Jania 
miellyttänyt, siksi 
paluu Leväsjoelle ja 
lopulta Isojärven 
rantaan oli ”luonnon 
valinta”.

– Muutama vuosi 
Porissa riitti. Täällä metsä alkaa pihapii-

ristä ja järvi on kivenheiton päässä. En 
voisi kuvitella parempaa paikkaa asua.

Kone- ja erämies
Jani Ylinentalon työpäivät kuluvat ei 
puolilla Satakuntaa metsäkoneenkul-
jettajana. Uraa koneiden kanssa on 

kestänyt jo 16 vuotta. Metsään mies 
menee myös vapaa-aikanaan ja usein 
myös kalaan järvelle. 

– Pyrin osaltani vähentämään 
Isojärven alueelle tulleita vieraslajeja; 
villiminkkejä ja supikoiria. Villimink-
kejä olen vuosien varrella saalistanut 
yli parisataa. Minkkejä sain parhaana 

Leväsjokilainen Jani Ylinentalo teki kahdeksan vuotta sitten 
merkittävän päätöksen: Ei pelkästään mökki, vaan oma koti 
Isojärven rannalle. Kotitalosta lohkaistulle puolen hehtaarin 
tontille Iso-Kolkassa rakentui hirsitalo vuonna 2011. Tänään 
taloa asuttavat Janin lisäksi avovaimo Teija ja tytär Inka sekä 
pohjanpystykorva Huti.

vuonna loukutettua seitsemäntoista. Nyt 
niitä tulee enää muutama vuodessa.

Jani liikkuu Isojärvellä kaikkina vuo-
denaikoina.

– Parhaat kalapaikat ovat lähellä, 
vaikka joskus käyn kauempanakin, Jani 
toteaa salamyhkäisesti. 

Pilkillä ja verkoilla kalastetaan talvella, 
kesällä ollaan kuhan perässä myös 
jiggaamalla.

– Kummipoika on innokas jiggaaja, ja 
hänestä on tullut hyvä kalakaveri. Tam-
mikuussa syntynyt tyttäremme kuitenkin 
rajoittaa kalastus- ja metsästysharrastusta 
niin, että ei enää lähdetä saaliin perään 
kuin ennen.

Aitiopaikka kalliolla
Iso-Kolkan korkealle kalliolle raken-
netusta hirsitalosta on hyvä näkymä 
järvelle.

Teksti Pekka Koivunen
Kuvat Pekka Koivunen ja 

Jani Ylinentalo
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”Ainakin keli näkyy hyvin, ei tarvitse säätä arvailla, 
kuten niiden, jotka tulevat kalaan kauempaa.”

Hirsitalo raken-
nettiin vuonna 
2011.

– Ainakin keli näkyy hyvin, ei tarvitse 
säätä arvailla, kuten niiden, jotka 
tulevat kalaan kauempaa.

Kotoa Jani näkee myös järven 
liikenteen hyvin.

– Näin talviaikana järvellä on 
melko rauhallista. Pilkkijöitä ja viime 
aikoina myös retkiluistelijoita näkyy 
aika usein. Ronttoonselällä ja Kaijan-
selällä liikkuu hyvinä jäätalvina myös 
autoja. Railoja on kuitenkin näillä se-
lillä melkein joka talvi, joten autoilu ei 
ole aina turvallinen liikkumismuoto, 

vaikka jäätä olisi runsaastikin.
Kesäaikaan Jani Ylinentalo liikkuu 

järvellä mootoriveneellä. 
– Veneliikenne on meidän mäeltä 

näkyvällä järven osalla melko vilkasta. 
Pääosa veneilijöistä on kalastajia. Hei-
tä näkyy järvellä pitkälle syksyyn.

Huittisista Isojärven 
rantaan
Janin avovaimo Teija on kotoisin 
Huittisista. Hänen kotiseudullaan ei 

ole lainkaan järviä, vain jokia. 
– Muutin tänne vakituisesti 

asumaan viime vuoden joulukuussa. 
Seutu on kuitenkin tullut tutuksi, 
koska olemme olleet yhdessä jo pari-
kymmentä vuotta.

Jani, Teija ja Inka sekä pohjanpysty-
korva Huti asuvat Iso-Kolkassa tutussa 
seurassa.

–Janin serkkujen ja veljen mökit 
ovat tällä Iso-Kolkan niemellä, joten 
ei täällä ihan keskenämme tarvitse 
olla. 

MÖKKILÄISET
JÄRVEN ASUKKAITA

Kiehtovat kiharat, valloittavat värit
ja loistavat leikkaukset kauniiseen

kesään Johannasta!

Yrjönkatu 22, BePOP, 2. krs. 
Puh. (02) 632 5706

Avoinna ma, pe klo 8-18, ti, 
ke, to 8-17, la klo 8-14

HANNELE MARJATTASATURIITTA JOHANNA

Yrjönkatu 22, BePOP, 2. krs.
Puh. (02) 632 5706
Avoinna ma, pe klo 8-18, 
ti, ke, to 8-17, la klo 8-14
Kesälauantaisin avoinna 
sopimuksen mukaan.

NOORMARKUN MAANSIIRTO OY
Vanhatie 17, 29570 Söörmarkku 

0400599123

Hopeakoto Oy
Laviantie 607, 29600 Noormarkku
044 9801694
info@hopeakoto.fi

www.hopeakoto.fi

SUOMEN PUHDASILMA OY – SIIKAINEN
Lisätietoa 040 355 9557

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

Vanhatie 34 C
29630 Pomarkku
0400 706 870 
050 384 8669

Saarinen ja Pojat

Putkiasennukset 
Tarvikkeet
Maa- /aurinkolämpö

LVI-HUOLLOT 
VUOSIKYMMENTEN 

TUOMALLA 
KOKEMUKSELLA

POMARKUSSA 
SEKÄ PORIN JA 
KANKAANPÄÄN 

ALUEELLA

Eemeli Lehtonen • 050 377 2624 • pomarkunrakennuspalvelu@gmail.com • Pitkäkuja 13, 29630 Pomarkku •

Pomarkun 
rakennuspalvelu ky

Suomen Käyttömuovi Oy
Asiakaslähtöistä muovin mekaanista 

kierrätystä  vuodesta 1988 alkaen 
-myös osana teollista prosessia

Siikaisten entinen Maatalousoppilaitos 
Otamo,   SIIKAINEN
Vuokrataan juhla, kokous- ja kurssitilaa yöpymismahdollisuu-
della. Huoneistoja  kalustettuna perheille lomantai viikonlopun 
ajaksi.   Majoitusta työryhmille ja urheilijoille.  

Leo 0400-131109, Maija 0400-560049HEIKINKARTANO

V A L O K U V A A J A

V E S A  A A LT O N E N
vesa@aaltonenvesa.com

0400 546264

I S O J Ä R V I
J U L I S T E E T J A  TA U L U T
a a l t o n e n v e s a . c o m / s t o r e

M y ö s  o m i l l a  m i t o i l l a !

 
T i l a a  e s i t e :

HELA Vuotovahti  - tuoteperhe tar joaa ratkaisun
kaikenlaisten kiinteistöjen suojaamiseen vesivahingoilta.
Paras turva omakotitaloihin ja kesämökkeihin saadaan -
järjestelmällä, joka havaitsee myös tiputtavat hanat ja WC-
istuimet. Isomman vuodon tai putkirikon sattuessa järjestelmä

Suomalais i in o losuhteis i in suunni te l lussa HELA 
Vuotovahdissa on myös pakkasvahti - toiminto, joka hälyttää ja 
sulkee veden, jos valvottavan kohteen lämpötila laskee liian 
alas, estäen täten jäätymisen aiheuttamat putkistovauriot.

su l kee  pääv es i j ohdon  ja  t ekee  hä l y tyk sen .

TALO

VUOTOVAHTI
VESIMITTARI

HELA Vuotovahti 

tuoteperhe josta ratkaisu kaikkien 
kiinteistöjen suojaamiseen
vesivahingoilta.

KESKUSYKSIKKÖ

Katso lisätietoja ja ratkaisu omaan kohteeseesi osoitteesta
                                 www.hela.fi

mailto:info@hopeakoto.fi
http://www.hopeakoto.fi
mailto:pomarkunrakennuspalvelu@gmail.com
mailto:vesa@aaltonenvesa.com
http://www.hela.fi
aaltonenvesa.com/store
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Lihakarja kasvaa

S uuri investointi karjankas-
vatukseen on nykymaail-
massa rohkea teko. Kaarlo 
Peltomaa päätti jatkaa 
veljensä Matin viitoitta-
malla tiellä ja osti kotitilal-
la sijainneen navetan ja 

rakensi sen yhteyteen suuren avokatospi-
haton sekä lietealtaan.

Luonto lähellä sydäntä
Kaarlo valmistui metsänhoitajaksi Itä-Suo-
men yliopistosta vuonna 2008. Kymme-
nen vuotta kestäneellä työurallaan – ennen 
yrittäjäksi ryhtymistä – hän oli ensin 
Metsäkeskuksen palveluksessa pari vuotta 
ja viimeiset kahdeksan vuotta Ahlströmin 
metsänhoitoesimiehenä.

Kaarlo Peltomaa on halunnut hoitaa 
ympäristöasiat mallikkaasti ja investointi 
suunniteltiinkin viimeisen päälle.

– Varmistamme, että tippakaan navetan 
jätevesiä ei päädy Isojärveen. Myös sade-
vesi kerätään avokatoksesta lietealtaaseen, 
kertoo ympäristöasioihin tarkasti perehty-
nyt karjankasvattaja. 

Navetalta näkyvä Sorviikinlahti on 
Peltomaan mukaan esimerkki, että järvi ei 
voi niin hyvin kuin se voisi.

– Vaikka Isojärven tila on parantunut, 
tulisi järven fosforikuormitusta vähentää 
eri keinoin. Meille läheinen Sorviikinlahti 

Isojärven rantamailla
Pomarkkulainen Kaarlo Peltomaa, 37, aloitti vuoden 

alussa kotitilallaan lihakarjan päätoimisen kasvatuksen. 
Kolmensadan metrin päässä Isojärvestä sijaitsevassa 
modernissa navettakompleksissa elää enimmillään 

250-päinen sonnikarja.

on kahdenkymmenen viime vuoden 
aikana kaisloittunut, ennen ajelimme 
siellä veneellä.

Peltomaan mukaan järven sisäistä 
fosforikuormitusta voisi vähentää 
ennen kaikkea hoitokalastuksella, mutta 
pienessä mittakaavassa myös esimerkiksi 
kaisloja niittämällä

– Uskon, että eri tahojen yhteistyöllä 
Isojärven rehevöitymistä voitaisiin saada 
rajoitettua. 

”Vaikka Isojärven 
tila on parantunut, 

tulisi järven 
fosforikuormitusta 

vähentää eri 
keinoin.”

Kaarlo, Elina ja Vinski.

Peltomaan 
karjasuojassa 
on tilaa enim-
millään 250 
sonnille.

MÖKKILÄISET MÖKKILÄISET
JÄRVEN ASUKKAITA JÄRVEN ASUKKAITA

Teksti ja kuvat Pekka Koivunen
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Vähäselkä – 
olennainen osa 
lapsuuden maisemaa
Isojärvellä ja erityisesti Vähäselällä oli 
tärkeä osa nuoren Kaarlon elämässä. 

– Uimassa käytiin läheisellä Ryhdin 
rannalla ja kevätjäillä tietysti seikkailtiin, 
muistelee Kaarlo omaa lapsuuttaan 
järven rannalla.

– Äiti ja isä pitivät huolen, että van-
hemmat sisarukseni eivät saaneet tehdä 
mitään uhkarohkeaa järvellä, mutta 
seitsemännen lapsen kohdalla ote lipsui, 
naurahtaa Kaarlo.

Kaarlon velipoika Paavo lähti kerran 
seikkailemaan jäälautalla, joka halkesi. 
Hän pääsi jotenkin laudanpätkien avulla 
rantaan.

Kaarlolla oli nuoruudessaan kajakki, 
mutta omaa venettä ei ollut.

– Velipojilla oli vene ja vesihiihtoakin 
tuli harrastettua Vähäselällä. Teimme 
muutamia veneretkiä kauemmas, 
jopa Kahviriihelle saakka. Muistan, 
että kävimme myös Isoselän tuolla 
puolen. 

25 hetaaria peltoa 
järven rannalla
Kaarlo Peltomaan mukaan Isojärven 
säännöstelyssä on huomioitava niin 
maatalouden harjoittajien kuin mök-
kiläisten tarpeet, mikä ei Isojärven 

tapauksessa ole kovin helppo yhtälö.
– Viime vuosien keskimääräinen 

kesävedenkorkeus on maatalouselin-
keinonharjoittajan näkökulmasta sie-
dettävällä tasolla. Säännöstelyä tulisi 
kuitenkin kehittää niin, että kevään ja 
syksyn ääritasot saataisiin mahdolli-
suuksien mukaan tasoitettua.

Peltomaan tilan peltoalasta puolet 
eli 25 hehtaaria on järven rannalla. 
Näistä viisi hehtaaria sijaitsee vetty-
misen kannalta hankalassa paikassa.

– Joinakin vuosina noilta pelloilta 
ei ole saatu lainkaan satoa. 

”Varmistamme, 
että tippakaan 

navetan jätevesiä ei 
päädy Isojärveen.”

Lieteal-
taaseen 
kerätään 
navetan 
jätevedet. 
Taustalla 
Sorviikin-
lahti.

MÖKKILÄISET
JÄRVEN ASUKKAITA

VESTORI

K-market Vestori
Hirvijärventie 1
29810 Siikainen

ma-la 7-21
su 10-18

Mökkiläisten 
kauppa 

Siikaisissa

www.pomar.fi

www.pomar.fi

http://www.pomar.fi
http://www.pomar.fi
spkoti.fi
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L eväslammille johta-
van väylän varrella 
on tänään vain tämä 
yksi vakituinen asun-
to. Vielä jokin vuosi 
sitten asuttu Virtasen 
maatilakiinteistö Ma-

janiemessä on nykyään vapaa-ajan 
käytössä.

– Vakituista asutusta on vasta 
kahden kilometrin päässä Leväs-
joen rannalla. Veneellä sinne päin 
pääsee kuitenkin vain puolentoista 
kilometrin matkan, kertoo koko 
ikänsä Isojärven alueella liikkunut 
Mikko Mahlamäki. 

Rakennusmies Mikko lähti 
Leväsjoelta Poriin työn perään ja 
muutti sittemmin Noormarkkuun. 
Veri veti kuitenkin takaisin koti-
konnuille jo ennen eläkeikää.

– Kymmenen vuotta sitten tein 
mökin tähän Paattihuoneenmäelle 
enkä ole katunut. Paikka on kau-
kana pääteiden varrelta ja täällä 
saa olla omassa rauhassa. Venelii-
kennettäkin on hyvin vähän.

Mahlamäen tontin vieressä on 
Leväsjoen kylän yhteinen ranta, 
jossa kesäisin on muutama vene.

Mikko Mahlamäki ja Kaarina Tikkinen

Leväslammin 
portinvartijat
Kun veneilijä ajaa Majaniemen kärjen 
edustalta kohti Leväslammia 700 metrin 
matkan, hän näkee vasemmalla puolella 
hirsitalon, jota ovat asuttaneet jo kymmenen 
vuotta leväsjokilainen Mikko Mahlamäki ja 
hänen avovaimonsa Kaarina Tikkinen. 

Mahlamäen 
asunto sijait-
see Leväslam-
mille johta-
van väylän 
varrella.

Mikko Mahla-
mäki muutti 
Isojärven 
rannalle kym-
menen vuotta 
sitten.

”Paikka on 
kaukana pääteiden 
varrelta ja täällä 
saa olla omassa 

rauhassa.”

MÖKKILÄISET MÖKKILÄISET
JÄRVEN ASUKKAITA JÄRVEN ASUKKAITA

Teksti ja kuvat Pekka Koivunen
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Kalaa, riistaa ja 
haittaeläimiä 
Mikko on koko ikänsä käynyt järvellä 
kalassa. Vuosien varrella järvi onkin 
käynyt hänelle hyvin tutuksi. 

– Kuhapaikat löytyvät Ronttoon 
ja Lehtisaaren väliltä, kertoo Mikko 
paljastamatta parhaiden apajien tark-
koja sijainteja. Hänen kalapaikkansa 
ovat ilmeisen antoisia, jos miehen 
tarinoihin on uskomista.

– Syksyllä laskin verkot yhden ker-
ran. Tuosta saaliista on kuhaa riittänyt 
kevääseen saakka. Ei ole tarvinnut 
mennä talviverkoille. 

Mikko on myös innokas metsä-
mies. Hän on hirviporukassa ja käy 
sorsametsällä.

– Yritän tehdä oman osuuteni 
myös vieraslajien kitkemiseksi. 
Majavat ja minkit ovat jokavuotinen 
metsästyksen kohde. 

Aktiivinen vaikuttaja
Mikko Mahlamäki on monessa 

mukana. Hän on Isojärvi-Seuran ja 
Järvipelastusyhdistyksen jäsen, Isojär-
ven kalastusalueen hallituksen jäsen 
(-2019) ja toimii puheenjohtajana 
Leväsjoen eränkävijöissä.

– Leväsjokipäivä on elokuun 
24. päivä. Tuolloin teemoina ovat 
eränkäynti, kalastus ja retkeily. 
Isojärven seutu on mitä 
parhainta aluetta 
näiden harrastami-
seen. Tulkaapa 
käymään!

Mik-
ko on 
tuntenut 
pitkään 
huolta 
Isojärven 
tilasta, 
mutta pi-
tää tilan-
netta nyt 
parempana 
kuin ennen.

– Se, että 
muutamina vuosina 

verkot eivät ole menneet limaan, on 
hyvä merkki. Kuitenkin järven veden 
laatua pitää parantaa, ja tuo sään-
nöstelyasiakin pitäisi saada järkevään 
tilaan, päättää Mikko Mahlamäki 
Paattihuoneenmäeltä. 

”Kuhapaikat 
löytyvät Ronttoon 

ja Lehtisaaren 
väliltä.”

MÖKKILÄISET
JÄRVEN ASUKKAITA

Lauantai 13.7.2019, klo 11.00
Isojärvellä, Isojärventie 153, Pomarkku. Isojärventie-Uudenkylän 
kylätalon edusta – Salmusluoto

MATKAT JA SARJAT:
”Mökki Special”, n. 400 m (ei märkäpukua, ”jokamies/naisluokka”)
”Salmusluodon Selviytyjä”, n. 1,2 km (märkäpuvulla tai ilman)
”Salmusluodon Sankari”, n. 2,0 km (märkäpuvulla tai ilman)

ILMOITTAUTUMINEN:
Ennakkoilmoittautumiset 11.7.2019 mennessä osoitteeseen 
http://www.pota.fi/pomarkun-avovesiuintitapahtuman-
ilmoittautumislomake/ Jälki-ilmoittautuminen 
kilpailupaikalla n. klo 10 alkaen.

OSALLISTUMISMAKSU:
Sarjassa 1: 10 €, sarjoissa 2 ja 3: 20 €. Paikan päällä 
ilmoittautuessa maksaessa  +5€ toimistomaksu. 
(vain käteismaksu)

LISÄTIETOJA:
Tiedustelut: Jarmo Salo, 050-3278765, 
jarms(at)uef.fi. Uintireitillä on uimarien matkassa 
turvaetäisyydellä liikkuvia turvaveneitä. Järjestäjä 
pidättää oikeuden peruuttaa tapahtuman sääolosuh-
teiden vuoksi.  HUOM! Jokainen osallistuja täyttää 
vastuuvapauskaavakkeen! 

JÄRJESTÄJÄ: Porin Tarmo ry pyöräily- ja triathlonjaosto
YHTEISTYÖSSÄ: Isojärvi Seura, Isojärven Järvipelastusyhdistys, 

Porin Melamajavat, Pomarkun VPK, Pomarkun kunta

AvovesiuintiPomarkunPerinteinen
Isojärvi-Seuran 

Regatta
Juhannuspäivänä 22.6.2019

klo 14.00–17.00 Kurikanniskalla

Tanssia karaoke-
laulajien myötä

Laulajien kesken arvontaa

Karaokejuontajana
Jokke Vainionpää

Arvontaa, makkaraa, lettuja, 
virvokkeita jne.

TERVETULOA 
KOKO PERHEEN 

VOIMIN!

http://www.pota.fi/pomarkun-avovesiuintitapahtuman-ilmoittautumislomake/J�lki-ilmoittautuminen
http://www.pota.fi/pomarkun-avovesiuintitapahtuman-ilmoittautumislomake/J�lki-ilmoittautuminen
http://www.pota.fi/pomarkun-avovesiuintitapahtuman-ilmoittautumislomake/J�lki-ilmoittautuminen
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Isojärvi-Seura ja järvipelastusyhdistys 
viitoituksesta:

Isojärvellä on noin 65 km viitoitettuja reittejä. 
Merimerkkejä eli viittoja järvellä on noin 180 
kappaletta. Käytössä on lateraaliviittoja (punavihreät 
portit), kardinaaliviittoja (osoittavat kiertosuunnaan), 
karimerkkejä (kierrettävä) ja kaksi erikoismerkkiä. 

Pääreiteilläkin

varottavia 
     kohtia

VIITTOJA YLLÄPITÄÄ ja huoltaa Isojärvi-Seura yh-
teistyökumppaninaan järvipelastusyhdistys. Viitat 
tarkistetaan yleensä toukokuun loppuun mennessä ja 
siirretään paikoilleen, mikäli jäät ovat niitä liikutta-
neet. Joka kevät joudutaan myös asentamaan uusia 
viittoja kadonneiden tilalle.

Vain pääreitit merkitty
VUONNA 1990, kun ensimmäiset karimerkit asennet-
tiin järvelle, päätettiin, että vain pääreitit merkitään. 
Tämä päätös on pitänyt muutamia poikkeuksia 
lukuunottamatta. Järven mataluudesta ja karikkoi-
suudesta johtuen pääreittien ulkopuolisten väylien 
merkitseminen tietäisi kymmeniä, ellei jopa satoja 
uusia viittoja. 

YKSITTÄISET MÖKKILÄISET ovat kuitenkin merkin-
neet väyliä mitä erilaisimmilla merkeillä. On eriväri-
siä kanistereita, keppejä ja jopa puunoksia. Järvipe-
lastusyhdistyksestä ja palokunnasta toivotaan, että 
kaikki yksityiset merkit olisivat oikeiden merkkien 
kaltaisia. Jpy:ltä saa tietoja viitoituksen periaatteista.

Pääreittien syväys on 
vähintään 80 cm, mutta vain 
normaalivedellä
HUOLIMATTA VIITOITUKSESTA järvellä liikuttaessa 
on noudatettava varovaisuutta. Viime kesänä kiviä 
löytyi myös yleisesti käytössä olleilta merkityiltä 
reiteiltä. Tämä johtui siitä, että reittejä suunnitelta-
essa veden pinta oli tasolla 34,70. Viime kesänä pinta 
oli alimmillaan 34,34 eli 36 cm suunnittelukesän 1990 
pintaa alemmalla. Reittien syvyydeksi määriteltiin 
aikanaan 80 cm. Viime kesänä joissakin väylien koh-
dissa oli vettä vain hieman yli 40 cm. Vahingoittunei-
den perämoottoreiden määrä liikkui kymmenissä.

VENEILEMÄÄN LÄHTIESSÄ kannattaa katsoa veden 
pinnan taso osoitteessa bit.ly/1VypxhH

JOS TASO on alle 34,60 kannattaa varoa erityisesti 
seuraavissa paikoissa: Jokisuun väylän keskimmäis-
ten porttien välissä, Kerimannin väylällä, Ekqvistin-
selän eteläosassa Salmusluodon ympärillä, Kurikan-
niskan väylällä Kuivaskannanniemen edustalla ja 
siitä Vuohisalmeen, Kirkkosalmessa sekä Salkkikarin 
kohdalla ja Jänesluodon luoteispuolella reittien riste-
yskohdassa.

”Järven 
mataluudesta ja 

karikkoisuudesta 
johtuen pääreittien 

ulkopuolisten väylien 
merkitseminen 

tietäisi kymmeniä, 
ellei jopa satoja uusia 

viittoja.”

VENEILYINFOA VENEILYINFOA

Teksti Pekka Koivunen
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Karimerkin voi kiertää, 
mutta karien laajuus 

vaihtelee.

Kardinaaliviitta 
ohitetaan sen nimen 

osoittamalta puolelta.

Vastavirtaan tai satamaan 
mentäessä punainen jää 

vasemmalle. Huomioi 
nimelliskulkusuunnan vaihtumiset!

Karimerkki Pohjoisviitta

Länsiviitta

Eteläviitta

Itäviitta

Isojärvellä käytössä olevat viitat

Vuohisalmi  
10 km/h.

VENEILYINFOA VENEILYINFOA

Nopeus- 
rajoitukset  
& viitat

Kiilholman 
suntti  
10 km/h.

Pomarkunjoen nopeusrajoitus oli vielä tätä 
kirjoitettaessa 15 km/h. Pomarkun kunta 
esittää 35 km/h nopeusrajoitusta joelle.

”Jpy:ltä 
saa tietoja 
viitoituksen 

periaatteista.”
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Kylänlahti
Pomarkun kunta
• Pistäytymislaituri
• Yleinen laskupaik-
ka puhdistamon 
rannassa.

Kerimanni
Pomarkun kunta
• Ei laituria
• Yleinen laskupaikka.

Ranta-Kiilholma
Yksityinen
• Laituri
• Laskupaikka, vaatii 
ylläpitäjän luvan  
(puh. 050 587 7955)

Ruokosuonniemi
Yksityinen
• Ei laituritilaa  
• Laskupaikka, vaatii 
ylläpitäjän luvan  
(puh. 0400 125 184)

Salmus-
ranta
Uudenkylän 
kyläyhdistys
• Laituri
• Ei lasku-
paikkaa, vain 
pistäytyminen.

Vettenranta
Yksityinen 
• Ei laituritilaa.

Hautalahti
Yksityinen
• Ei laituritilaa  
• Laskupaikka, vaatii 
ylläpitäjän luvan.

Kurikanniska
Siikaisten kunta
• Yleinen 
 laskupaikka.

ISOJÄRVEN VENESATAMISTA Kylänlahti, Kerimanni ja Kurikanniska 
ovat veloituksetta käytettävissä veneiden laskuun ja nostoon. Niissä 
on myös rajoitetusti pysäköintitilaa. Muiden satamien käytöstä on 
sovittava ylläpitäjätahojen kanssa. Lyhyt pistäytyminen kaikissa 
on mahdollista, mutta veneiden lasku tai nosto tai autojen 
säilyttäminen vaatii luvan. Katso satamien tarkemmat sijainnit 
kartasta, sivulta 58.

Isojärven

VENEILYINFOA VENEILYINFOA

Venesatamat
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Ensin oli Tuiska, sitten Sotka ja nyt

Pv Loistokari  
palvelee Isojärvellä
Isojärven järvipelastusyhdistys sai käyttöönsä 
kahdeksanvuotisen historiansa kolmannen pelastusaluksen. 
Pv Loistokari siirrettiin viime vuoden elokuussa Turusta 
Isojärvelle. Vene on 20 vuotta edellistä Pv Sotkaa nuorempi.

Teksti Pekka Koivunen Kuvat Pekka Koivunen ja Päivi Salminen

Isojärven ka-
lastusosakas-
kunnat ovat 
JPY:n merkit-
tävä tukija. 
Kuvassa Mika 
Lähteenmäki 
ja osakaskun-
tien puheen-
johtaja Reijo 
Viljanen.

Pv Loistokarin 
ensimmäinen 
tehtävä tänä 
vuonna oli 
uponneen 
veneen nosto 
Hautalahden 
venesatamas-
sa 28.4.

LOISTOKARI ON Turun saaris-
tossa Airiston selän pohjois-
päässä
sijaitseva pieni kallioinen
luoto, jossa on loisto. Luoto on
Turkuun johtavan 3,0 m väylän
varrella ja se tunnetaan myös
nimellä Kauppakari. 

1990-luvun alussa pitkän 
historian omaava luoto päätyi 
höyrylaiva Ukkopekan
iltaristeilyjen kohteeksi.

INFO
Kiireelliset tehtävät  

112
Kiireettömät avunannot 

 040 511 6332

Pv Loistokari palveli 
Turun Merenkulkuop-
pilaitoksen opetusve-
neenä vuoteen 2011, 
jolloin se siirtyi Turun 
Meripelastusyhdistyk-
sen käyttöön. Veneen 

toiminta-alueena oli Turun saariston 
merialue.

– Suomen Meripelastusseuran 
(SMPS) aluskierrossa olemme olleet 
seitsemän vuotta, kertoo Jpy:n pu-

heenjohtaja Mika Lähteenmäki. 
– Alussa harjoittelimme apuve-

neluokkaan kuuluneella Av Tuiskalla 
pari kesää. Vuonna 2014 saimme 
käyttöömme PV Sotkan, joka palveli 
kolme ensimmäistä kesää erinomai-
sesti. Kahtena viimeisenä kesänä sen 
40 vuoden ikä alkoi näkyä jatkuvina 
konevaivoina. 

Jpy:n onneksi niin Meripelastus-
seuralta kuin Turun Meripelastusyh-
distykseltä löytyi ymmärtämystä iso-

järveläisten ongelmiin ja Pv Loistokari 
laskettiin ensi kertaa makeaan veteen 
5.8.2018 Pomarkunjoella. 

Tähtäimessä  
nuorempi vene
Pv Loistokari on Lähteenmäen 
mukaan ”vain” 21 vuotta, mutta 
peruskorjattu toissa vuonna Turussa. 
Hyvällä onnella vene kestää käyttöä 
muutaman vuoden. 

– Vanha on aina vanha. Esimerkiksi 
koneen tai jetin rikkoutuessa, jou-
dumme kustantamaan remontin pää-
osin omista varoistamme, valottaa 
Mika Lähteenmäki SMPS:n käytäntöä.

– SMPS:lla on noin 140 alusta ja 
uusia tulee muutamia vuosittain. 
Olemme ilmaisseet seuralle halum-
me saada käyttöömme hieman ny-
kyistä nuorempaa kalustoa. Elämme 
toivossa, että kahden-kolmen vuoden 
sisällä voisimme edetä aluskierrossa. 

Kalustoa moneen 
lähtöön
Isojärven järvipelastusyhdistyksen 
kalusto ja varusteet ovat tänään 
ensiluokkaiset.

– Perusvarusteet ovat tulleet 
Meripelastusseuralta. Satakunnan 
pelastuslaitokselta olemme saa-
neet käyttöömme muun muassa 
virve-puhelimet, öljyntorjun-
takalustoa, sammutus-
kalustoa ja varusteet 
kuudelle hengelle 
mahdollisia sammu-
tustehtäviä varten.  

Mika Lähteen-
mäki haluaa tässä 
tuoda esiin myös 
yksittäisten lahjoitta-
jien merkittävän osuu-
den. Hänen mukaansa 
yhdistyksellä on kymmen-
kunta yhteisöjäsentä joiden 
tuki vapaaehtoistoiminnalle on 
suuri. 

– Merkittävästi toimintaamme on 
tukenut Maanrakennus Viitanen & 
Viitanen jo tukikohdan rakennusvai-
heessa sekä yhteislahjoituksella Vesa 
Mäensivu Oy:n kanssa varastokontin 
muodossa. Kärkkäinen Oy on avus-
tanut yhdistystä työkalulahjoituksin. 
Metsäkonepalvelu Yli-Anttila Oy:n 
polttoainetuki kuluneella ja tulevalla 
veneilykaudella on myös merkit-
tävä. Isojärven osakaskunnat ovat 
lahjoittaneet yhdistykselle etsintää 
helpottavan 3000 euron arvoisen 
lämpötähystimen sekä avustaneet 
viistokaikuluotaimen hankintaa 
tuhannella eurolla. Suuret kiitokset 
lahjoittajille!

Viime kesänä  
11 tehtävää
Jpy:n alus oli liikkeellä viime kesä-
nä 11 kertaa. Pääosa tehtävistä oli 
hinauksia, jotka aiheutuivat venei-
den vioista. Kaksi kertaa poistettiin 
uppotukkeja veneväylältä. Etsintä-
tehtävään Jpy hälytettiin kerran. Var-
sinaisia ihmisen pelastustehtäviä ei 
onneksi viime vuonna ollut. Kuluvan 
avovesikauden ensimmäinen tehtävä 
oli uponneen veneneen nostaminen 
Hautalahden satamassa.

Jpy:ssä on tänään noin koulutet-
tua 20 henkilöä, jotka voivat toimia 
Pv Loistokarin miehistössä.

– Otamme mielellämme poruk-
kaamme lisää jäseniä niin aktiiviseen 
toimintaan kuin kannatusjäseniksi, 
kertoo Mika Lähteenmäki.

– Meillä on myös mahdollisuus 
kouluttautua Vapepan maastoetsin-
täryhmään, jolla on kolmesta viiteen 
tehtävää vuodessa.   

Pv Loistokari
• lujitemuovinen ponttoonivene    
   (RIB) vm 1998
• 125 kW:n (170 hv) diesel-moottori 
• vesisuihkupropulsio ”jetti”
• syväys 40 cm
• huippunopeus 31 solmua (57 km/h) 

Loistokarin 
nimen tausta
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Seitsemän Särkijärveä, 

Anolan kartanon ”kalastamona” ja sittemmin kruununtilana 
ja kartanona tunnetun Kiilholman niemen historiaa tunnetaan 

1600-luvulta alkaen. Vuonna 1930 suuri osa Kiilholman 
alueesta siirtyi nykyisen Särkijärven suvun hallintaan, kun 

Juho Rossi osti tilan tyttärelleen Saidalle, joka avioitui 
kairilalaisen Lauri Särkijärven kanssa. Tänään Kiilholman 

maita hallitsee seitsemän sukutaustaltaan Särkijärveä: Antti, 
Johanna, Juha, Marja-Liisa, Sarianna, Sini ja Susanna.

yksi Kiilholma
Kiilholmanniemi 
Vähäselän ja 
Myllyselän risteys-
kohdasa.

K iilholman päätilan 
omistaja on Sarianna 
Särkijärvi, joka hoitaa 
kolmekymmenpäistä 
lypsykarjaa ja viljelee 
omia ja vuokraamiansa 
peltoja isänsä Antin 

avustamana. Ypäjällä asuva agronomi 
Susanna Särkijärvi omistaa nykyään 
myös merkittävän osan Kiilholman 
alueesta ja kiinteistöistä.

– Tällä niemellä on taas palattu nais-
valtaan, naurahtaa Sarianna Särkijärvi 
muistellessaan isoäitinsä Saidan vahvaa 
panosta Kiilholma lähihistoriassa.

– Viime vuosina täällä on tapahtunut 
melko paljon muutoksia. Isäni Antin 
maat siirtyivät minulle viisi vuotta sitten. 
Ennen setäni Matin menehtymistä 
viime vuonna, hänen maansa olivat jo 
siirtyneet hänen tyttärelleen Susannalle, 
kuvailee Sarianna viime vuosien tapah-
tumia. 

– Myös setäni Eeron mökit ovat 
siirtyneet hänen perillisilleen Johannalle 
ja Juhalle. Tädeilläni Marja-Liisalla ja 
Sinillä on mökit Suntissa. Siis viisi naista 
ja vain kaksi miestä, laukaisee Sarianna 
reippaaseen tyyliinsä.

Mahdollisuuksien 
alue
Kiilholman niemi on kokonaisuutena 
ainutlaatuinen. Päätilan pihapiirissä on 
Sariannan perheen kotina toimiva suuri 
päärakennus, navetta sekä useita raken-
nuksia, joita on kunnostettu vapaa-ajan 
asunnoiksi.

– Susannalla on pihapiirissä neljä 
rakennusta, joista yksi on hänen käytös-
sään ja kolmessa on kesävuokralaisia. 
Suvun ulkopuolisille Kiilholman maita 
on myyty vain Eiston ja Lohijoen per-
heille, joilla on mökit Suntissa.

Särkijärvillä on yhteensä kolmisen-
kymmentä mökkiä niin mantereella kuin 
Isojärven saarissakin. 

– Monet mökit ovat 1950-luvulta 
ja kaipaavat kunnostusta. Siinä riittää 

meillä puuhaa lähivuosiksi.
Kiilholma on alueena myös potenti-

aalinen matkailukohde. Pihapiiri vanhoi-
ne rakennuksineen sekä Isojärven rannat 
ja saaret antavat paljon mahdollisuuksia 
kehitellä vaikka matkailuun liittyviä 
ideoita, kaavailee Sarianna Särkijärvi. 

Vapaista mökeistä ja majoituksesta voi 
soittaa Sariannalle numeroon 050 564 
1345. Myös Susanna suunnittelee mök-
kiensä kunnostuksia tulevina vuosina.

– Meidän, kuten Sariannankin, mö-
keillä on vuokralaisia, jotka ovat vuosien 
varrella myös pitäneet  mökkejä kun-
nossa. Jotkut mökit kaipaavat kuitenkin 
isompaa remonttia jo lähiaikoina. 

Myös näitä pihapiirissä olevia raken-
nuksia on tarkoitus lähivuosina remon-
toida. Tekeminen ei siis Kiilholmassa 
lopu. 

”Monet mökit ovat 1950-luvulta ja 
kaipaavat kunnostusta. Siinä riittää  

meillä puuhaa lähivuosiksi.”

Erik, Eero ja 
Sarianna.

Teksti Pekka Koivunen
Kuvat Pekka Koivunen ja Sarianna Särkijärvi
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Hevosia, koiria ja 
Kiilholma
Susanna Särkijärvi työskentelee hevosiin 
erikoistuneena tutkijana Luonnonvarakes-
kuksen Jokioisten toimipisteessä. 

– Asun Ypäjällä avopuolisoni Jukan 
kanssa, mutta Kiilholmassa vietämme 
kesälomat, ja talvisinkin käymme paikalla 
mahdollisimman usein. Tänä keväänä 
on projektina ollut omassa käytössämme 
olevan rakennuksen piippujen korjaus.

Lapsuudessaan Susanna asui Pomarkun 
kirkonkylässä, mutta vietti paljon aikaa 
isänsä kotitilalla, jota silloin isännöi Antti 
Särkijärvi eli Susannan setä.  

– Lapsena haaveilin, että olisin aikui-
sena Antti-sedän karjakko. Karjakkoa 
ei minusta kuitenkaan tullut, mutta 
Kiilholman tila jäi niin mieleen, että tämä 
on tänäänkin kuin toinen koti. Tänne 
on hyvä tulla myös koiriemme kanssa, 
sanoo viiden metsästyslabradorinnoutajan 
omistaja ja vannoutunut koiraharrastaja 
Susanna.

Ranta-Kiilholma  
on täynnä
Matti Särkijärven aikanaan rakentamaa 
Ranta-Kiilholman venesatamaa hallinnoi 
tänään Susanna. 

– Venesataman kapasiteetti on nyt täy-
sin käytössä. Satamassa on 40 venepaik-
kaa ja jonossa on useita veneilijöitä, jotka 
haluavat venepaikan Isojärven keskeiseltä 
paikalta.

Susannan mukaan sataman käytön 
kertamaksu vieraileville veneilijöille on 
10 euroa. Maksu sisältää mahdollisuuden 
veneen laskuun, auton pysäköintiin ja ve-
neen nostoon, mutta ei veneen säilytystä 
tai laituripaikkaa. Susannan kanssa voi 
asiasta sopia soittamalla numeroon 050 
587 7955.

– Ranta-Kiilholma on nyt venepaikan 
haltijoille turvallisempi kuin aiemmin, 
koska alueella on kattava, ympärivuo-
rokautinen kameravalvonta. Tämä on 
järjestetty yhteistyössä tukikohtaansa 
Ranta-Kiilholmassa pitävän Isojärven 
järvipelastusyhdistyksen kanssa. 

Kivilinna on Sariannan 
iso projekti
Kiilholman historiaan liittyy olennaisesti 
Waajaniemen Saha Kiilholma & Sileä-
kangas, joka oli 1900-luvun alkupuolella 
toinen pomarkkulaisista puutavaraa myös 
vientiin valmistavista yhtiöistä Liike Oy:n 
ohella. Sahasta on vuonna 1928 tai -29 

tapahtuneen tulipalon jäljiltä säilynyt ki-
vestä rakennettu konehuone eli sittemmin 
”Kivilinna”-nimen saanut rakennus.

– Se on vuosien varrella ollut muun 
muassa vapaa-ajan asuntona, tanssipaik-
kana ja parina kesänä siinä pidettiin taide-
näyttely, kertoo Sarianna Särkijärvi.

– Nyt teemme suunnitelmaa ja kus-
tannusarviota ainutlaatuisen rakennuksen 
saattamiseksi hyötykäyttöön tulevaisuu-
dessa. 

”Venesataman 
kapasiteetti 
on nyt täysin 
käytössä.”

Kivilinna.

”Lehmät on mun 
juttuni.”
Sariannan päätös aloittaa tilanhoito ja 
karjankasvatus oli muutaman vuoden 
ajatustyön tulos.

– Ajatus oli ensin, että tälle tontille 
en jää. Minusta tulee palomies, poliisi tai 
vaikka rauhanturvaaja, ajattelin. Näin ei 
kuitenkaan käynyt, vaan kun sitten mietin 
Kiilholmaa ja sen navettaa ilman lehmiä, 
päätös oli tehty. Lehmät on mun juttuni, 
kuvailee Sarianna vuonna 2014 toteutu-
nutta valintaansa ottaa vastuu Kiilholman 
tilasta.

– Ilman isä-Antin tukea tämän koko-
naisuuden pyörittäminen olisi mahdoton-
ta. Karjaa on yhteensä yli neljäkymmentä 
päätä ja viitisenkymmentä hehtaaria pel-
toa viljeltävänä. Niin, ja sitten ovat mökit 
ja mökkiläiset iloineen ja murheineen. 
Eikä sovi unohtaa Viljoa ja Alanissin 
Jennin Kirppua, kuvailee Sarianna.

Viljo ja Kirppu ovat suomenhevosia, 
jotka käyskentelevät aitauksessaan pää-
rakennuksen takana. Pihaa vartioi Siru, 
seitsemänvuotias paimenkoira. 

Kiilholman niemellä on asuttu kohta 
neljäsataa vuotta. Vuonna 2020 tulee täy-
teen 90 vuotta saman suvun hallinnassa. 
Tänään elämä Kiilholmassa jatkuu kahden 
vahvatahtoisen naisen luotsaamana unoh-
tamatta Särkijärven suvun muita jäseniä.  

”Tänään elämä 
Kiilholmassa jatkuu kahden 

vahvatahtoisen naisen 
luotsaamana – unohtamatta 
Särkijärven suvun muita 

jäseniä.”

Sarianna 
ja Susanna 
Särkijärvi.

Sariannan 
lehmiä voi 
kesäisin 
nähdä 
Kiilholman 
suntin 
mantereen 
puoleisella 
rannalla.
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Talkoolainen Tero Lehtonen 
saaliineen.

Miten voi mökkivieraita 
hyödyntää niin, että 
maisemat siistiytyvät ja 
vieraat kokevat tekevänsä 
jotain hyödyllistä ennen 
siirtymistä grilliherkkujen 
pariin? Vastauksen tähän 
keksi Kiilholman saaressa 
mökkeilevä Anne Mallius: 
Puhdistetaan asumaton 
naapurisaari muoviroskasta 
ja muista jätteistä. 
Tredikkäästi saariploggingia 
parhaimmillaan.

Ympäristötalkoot 
mökkivieraille

Muovit  
pois
Huhta- 
luodosta

A nnen tekemän ennakkotiedustelun 
perusteella Huhtaluodon saaren 
keskiosa oli melkein roskaton, 
mutta noin 25 metrin kaistale 
rantaa oli toiminut oikeana roska-
magneettina. 

– Jätettä oli joka puolella 
saaren rannoilla. En aluksi oikein uskonut silmiäni 
millaista roinaa ja kuinka paljon sitä oikein oli, häm-
mästelee Anne Mallius.

– Päätin sitten yhdistää liikunnan ja hyödyn. Ensi 
määräsin puolisoni keräämään kanssani ja teimme 
alustavaa työtä kahdestaan. Jatkoin sitten eräänä 
aamuna tunnin, pari ja totesin, että urakka on aika 
suuri.

Mökkivieraita oli tulossa muutaman päivän päästä 
ja silloin välähti.

– Mikä olisikaan liikunnallisille vieraillemme pa-
rempaa ohjelmaa kuin ympäristötalkoot!

Huhtaluoto 
(Kiilholma)
KUUDEN HEHTAARIN kokoinen 
saari on yksi Isojärven kolmes-
ta Huhtaluodosta. Muoviros-
kasta vapautunut Huhtaluoto 
löytyy Kiilholman saaren länsi-
puolelta Myllyselän ja Vähäse-
län välistä. Saari on yhteydessä 
Kytöluodon kautta Lööholmaan 
ja näiden kolmen entisen saa-
ren muodostama yhtenäinen 
kokonaisuus on Isojärven suu-
rimpia saaria. Huhtaluoto on 
kokonaisuudessaan Bonvesta 
Oy:n omistuksessa.

Plogging
TERMI TULEE sanoista 
”jogging” eli hölkkä ja 
”plocka upp” eli poimia. 
Ploggaajat kirjaimelli-
sesti poimivat roskia 
lenkkireittinsä varrelta.

Kuusi talkoolaista, kuusi 
hehtaaria, yksi tunti
Vieraat ottivat talkooidean hienosti vastaan ja työ 
sujui nopeasti. Tunnissa saari oli puhdas näkyvästä 
jätteestä.

Ylivoimaisesti suurin yksittäinen jätelaji Huhtaluo-
dossa oli muovi. Sitä löytyi pienistä muovikappaleista 
aina 200 litran tynnyreihin. Styrox-palasia ja -levyjä oli 
silmiinpistävän paljon. Oluttölkit ja viinapullot kuului-
vat luonnollisena osana saaren jätteistöön. Kum-
mastusta herättivät autonrenkaat, joita löytyi kaksi. 
Vesilämpömittari, muovinen houkutuslintu ja raskas 
betonipaino kruunasivat talkolaisten päivän. 

Neljäsataa metriä pitkä ja nollasta kahteensataan 
metriin leveä saari käytiin läpi kuuden hengen voimin. 
Talkoolaisilla oli varusteinaan Ikean isot muovikas-
sit ja työhanskat. Roina kerättiin kolmeen kasaan 
ja kasojen koordinaatit merkittiin karttaohjelmaan, 
jotta ne löytyvät talvella vaikka lumen alta. Tarkoitus 
oli hakea roina pois talviaikana, koska Huhtaluotoon 
pääsy veneellä on erinomaisen vaikeaa kivikkoisen 
rannan vuoksi.

– Ympäristötalkooidea on vapaasti käytettävissä. 
Liikuntaa, mukavaa yhdessäoloa ja hyvää mieltä. Ja 
luontokin tykkää, päättää Anne Mallius.  

”Muovia löytyi pienistä 
muovikappaleista aina 200 

litran tynnyreihin.”

Talkooidean keksijä,  
Anne Mallius.
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puh. 0500 883 544

jäsen
Teemu Kiviharju
puh. 044 096 8181

jäsen
Markku Hannimäki

puh. 050 461 8851

jäsen
Jari Salli

puh. 0400 596 152

www.isojarviseura.fi

www.isojarviseura.fi

Jäsenmaksu 
20 € 
/vuosi

HALLITUS

Isojärvi-Seuran hallitus 2019

POMARKUN TAKSIT 
(02) 541 1009

TAKSI
-pyörätuolivarustus

KUORMA-AUTO
-vaihtolavat
-hiekka, sepeli, sora

Erkki Luoma w29880 Leväsjoki w0400 883 544

10.7. kuvataiteenpäivänä 
maalaustapahtuma

Avajaiset 29.6. klo13.00 Tervetuloa!

ARS KERIMANNI-kesänäyttely 
29.6.-14.7.2019 

Avoinna päivittäin klo 13-18

Galleria Kerimanniin pääset myös veneellä. 
Kerimanninrannasta kävelymatkaa n.500m Kivijärventielle päin. 
Aukioloaikojen ulkopuolella soitathan ennen tuloasi. Galleria 
Kerimanni on muina aikoina avoinna sopimuksen mukaan.

GALLERIA KERIMANNI

Taidemaalari Sirpa Ojala 040 353 9430
Valokuvaaja Pentti Ojala 0400 635 287

www.taiko.fi/sirpaojala
Galleria Kerimanni 

Kerimannintie 44
29630 Pomarkku

HINAUSPALVELU WIDÉN
0600 02200

Puh: 0500 522 860

- Louhintatyöt poravaunulla
- Vedenalaisten kivien räjäytykset
- Sukellustyöt
- Kaikki louhintatyöt hissikuilusta murskakenttään

www.kallionlouhinta.fi

Konetyö Rajakangas Oy
Mikko 0400575415
Oskari 0407029749 
mikko.rajakangas@luukku.com

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

Kun inspiraatio iskee.
Leväsjoentie 1212
LEVÄSJOKI
liljanlankakauppa.fi

SÄHKÖASENNUS
Mäntylä & Koskinen

A-ryhmän sähköurakoitsija

Sähköasennukset ja -suunnitelmat

Laurilantie 4
29810 Siikainen
Email mksahko@gmail.com           

Gsm  0400 590 675 
Gsm 0400 724 901

▪ Harjuntie 5, 29790 Tuorila ▪ (02) 551 3230 ▪ ma-pe: 8.00-18.00  la: 9.00-14.00 ▪

OY
RAUTA – MAATALOUS

www.konetuorila.fi

Lankosken Sähkö Oy
Puh. 02 528 8800

Myös vikailmoitukset

Lounas ja pitopalvelu 

Sinihelmi 
Tuorilantie 1, 29810 Siikainen

Olemme yhdistys, jonka tehtävä on toimia  
Isojärven edunvalvojana. Tämä rooli pitää sisällään 
mm. seuraavia tehtäviä:

• Järven tilasta huolehtiminen
• Virkistyskäytön yleinen kehittäminen
• Veneily- ja retkeilymahdollisuuksien kehittäminen
• Turvallisuuden kehittäminen
• Kalastuksen kehittäminen
• Seuran jäsenille tapahtuva valistustoiminta.

Liity mukaan!

• Verkkokauppa parhaisiin hetkiin  • 040 508 7070 / 040 540 2422 •

SEURAA
myös somessa!
@isojarviseura

http://www.isojarviseura.fi
http://www.isojarviseura.fi
http://www.taiko.fi/sirpaojala
http://www.konetuorila.fi
http://www.kallionlouhinta.fi
mailto:mikko.rajakangas@luukku.com
mailto:mksahko@gmail.com
www.pajatuote.fi
www.liljanlankakauppa.fi
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Tunnetko järveä   
lintuperspektiivistä?
Kuvavisa

Minkä vene- 
sataman 
yläpuolelta 
tämä kuva on 
otettu? 

1 2

7

8

3

Mikä on tämän vaaralli-
sen karikon nimi?

Onko kuvassa Plönkki, 
Flintta vai Leipisaari? 

Luettele kuvan keskellä sijaitsevat saarten nimet?

Mikä selkä avautuu kuvassa?

4

5

6

Yhtä kuvan 
saarta kutsu-
taan Mänty-
kariksi. Millä 
nimellä saari-
ryhmä tunne-
taan?

Vastaukset: 
1. Hautalahti 2. An-
tinkivi Vähäselällä 3. 
Flintta Vettenrannan 
lähellä
4. Hellut 5. Tarua. 
Niitä on saarilla 
yhteensä 41. 6. 8900 
metriä 7. Myllyselkä
8. Klipu, Vähä Män-
tyluoto ja Iso Mänty-
luoto

Kuvan suu-
rilla saarilla 
on yli 50 
vapaa-ajan 
asuntoa? Tot-
ta vai tarua?

Kuinka pitkä 
matka on lin-
nuntietä joki-
suulta edessä 
näkyvän 
saaren luoteis-
kärkeen? 
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1. Vähäselällä Kiilholman saaren pohjoispuolella Onkikarin lähellä. 2. Lööholma-Kytöluoto-Huhtaluoto noin 21 ha. 3. Rosiluoto noin 30 ha. 
4. Liisaluoto, Iso ja Pikku Liisanluoto, Efraiminluoto, Antinluoto, Iso-Kaija, Kaijakarit, Vähä-Kaija, Salmenkari, Juliaanaluoto, Ilkankari. 5. 
Saaranlahti Lahdenjärvellä. 6. Tarua. Pakkalanlammi on mantereella. Sen sijaan Pakkalanlahti on osa Isojärveä. 7.  Tarua. Ämmäsaaret on 
Ekqvistinselällä ja Ämmäniemi Lahdenjärvellä. 8. Totta. Salmet löytyvät Juliaanaluodon ja Kytöluodon, Huhtaluodon ja Kiilholman saaren 
sekä Kiilholman saaren ja mantereen välistä. Rajatapauksena avoidaan pitää Viita-Mykkäluodon ja Honkaluodon välistä salmea. 9. Tarua. 
Saaresta johtaa mantereelle penger, joka estää veneilyn saaren ympäri. 10. Totta.

6. Pakkalanlammi on osa Isojärveä

7. Ämmäsaaret on Ämmäniemen  
edustalla

8. Myllyselän ja Vähäselän vedet  
vaihtuvat kolmen salmen kautta.

9. Rosiluodon voi kiertää veneellä.

10. Pomarkunjoki on 13 km pitkä.

Totta vai tarua?

Nimiä, nimiä
4. Luettele ne Isojärven saaret,  

joiden nimessä on henkilön  
etunimi.

5. Missä Isojärven lahden nimessä 
on naisen etunimi?

Kolme vaikeaa

1. Missä on Efraiminkari?

2. Mikä on Isojärven suurin saari,  
jonne ei johda tieyhteyttä?

3. Mikä on Isojärven suurin saari?

Isojärvi-visa
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Piharakennukset

PUUTYÖT
J.LIUKONEN

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

www.puutyotjliukonen.fi

Rakennuspuusepän työt

Remontoinnit

Kiinteistöhuollot

Asennukset

Maittava lounas 
joka päivä 

klo 10.30 alkaen 

Olemme avoinna 8-23

Mökkitiesi 

varrella

Vaasantie 83, 29790 Tuorila
(02) 551 4191 (klo 8-22)

KOFFI

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

Kiinteistöhuolto ja remontointi 
Jokela

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

Kirkot ovat auki
ja oppaat paikalla 
arkisin17.6.–11.8.
Keski-Porin kirkko 
klo 10–18, Tiekirkko
     
Ahlaisten kirkko 
klo 12–18 
        
Noormarkun kirkko
Avoinna 18.6.–12.8.
klo 12–18, Tiekirkko

Reposaaren kirkko
klo 11–17

Pomarkun vanha kirkko
Avoinna 10.6.–20.8. Tiekirkko
ma–ke klo 9–15.50
to–pe klo 9–14.30. ei 21.6

Jumalanpalvelukset
sunnuntaisin klo 10, 
Reposaaressa klo 12.

Tapahtumatiedot 
kirkkoporissa.fi

       

Kesällä kirkkoon!

Seija Koirikivi 040 573 4399

Nuohouspalvelua Isojärven alueella 
40 vuoden kokemuksella

Seuraa Isojärven veden  
pinnan korkeutta osoitteessa  
www.ympäristo.fi tai  
suoraan linkistä:
bit.ly/1VypxhH

LEVÄÄ?
Seuraa Isojärven  
levätilannetta:
bit.ly/29wcBro

http://www.puutyotjliukonen.fi
http://www.ymp�risto.fi
mailto:jussi.jokela@luukku.com
www.puutyotjliukonen.fi
kirkkoporissa.fi
bit.ly/1VypxhH


www.topmotor.fi



