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Kiskon kirkkojärven hoitoyhdistys ry. 

Jäsenkirje 1/2019 

Hyvää alkukevään jatkoa. Vaikka yhdistyksen ulospäin näkyvä toiminta on ollut hiljaista, johtokunta on 
kuitenkin kokoontunut säännöllisesti Juha Puntan johdolla. Viimeisimmässä kokouksessa 3.3. saimme 
yhdistyksen johtokuntaan uuden jäsenen, Matti Kallion, joka on lupautunut toimimaan yhdistyksen 
sihteerinä. Tästä toimintavuodesta on tulossa aktiivinen, eli haasteita ja toimintaa on runsaasti.  

Tulevan kauden aikana tulemme keskittymään järven hoitoon. Pyrimme leikkaamaan ruokoja ja 
hoitamaan kalakantaa. Mikäli saamme anomaamme rahaa, (tänään tuli puhelinkyselyyn varovaisen 
myönteinen vastaus, mutta pitää odottaa kirjallista vahvistusta ) pystymme suorittamaan: 

1. Kaislojen leikkausta muutamissa suunnitelluissa kohteissa, lähinnä Uitmuksenlahdella ja Mussalon 
väylällä. Tässä tapauksessa voimme mahdollisesti käyttää leikkuukalustoa, tarpeen mukaan, myös 
yksityisillä rannoilla. Tällöin rannanomistajan on kuitenkin maksettava oma osuutensa kuluista. 
Ilmoita mahdollisista leikkuutarpeista johtokunnan jäsenelle, Veikko Laineelle 
(weikowsky(at)gmail.com, puhelin: 050 309 9101).  

2. Suorittamaan pienkalan hoitokalastusta. Tämä merkitsee, että saamme toivottavasti käyttöömme 
runsaasti ravinnoksi kelpaavaa ruokakalaa. Meidän kaikkien onkin yhdessä löydettävä ja kehitettävä 
uusia käyttömuotoja tälle mainiolle lähiruualle. Tämän vuoksi esim. hyvät kalareseptit ovat tärkeitä. 
Lisäksi tarvitaan vapaaehtoisia henkilöitä osallistumaan hoitokalastukseen.  

Kaloja jäällä. Jotkut ovat ihmetelleet sitä, että järven jäälle on talven aikana jätetty täysikasvuisia kaloja 
kuten esim. haukia. Tämä on liittynyt merikotkien ruokintaan. Näin on kotkapariskunta ja yksinäinen 
vanhempi kotka saanut talvimuonaa ja ne ovat selvinneet talven yli. Moni onkin varmaan nähnyt näitä 
kotkia kirkonkylän taivaalla. Jos joku aikoo vielä jättää kaloja kotkilla, kalat tulee sijoittaa syrjäiseen 
paikkaan kuten saareen, sillä muuten nämä kala-ateriat houkuttavat kutsumattomia vieraita, kuten esim. 
supikoiria asumusten lähelle.   

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous on sunnuntaina 26.5. klo 13.00.   Kirkonkylän Järvelän 
kylätalolla. Huomatkaa muuttunut ajankohta. Aikaisemmin olemme kokoontuneet kesäkuussa. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen alussa kuullaan Salon kaupungin 
ympäristöasioihin liittyvä asiantuntija-alustus. Kahvia ja (kala)voileipää.    

Yhdistyksenä tulemme osallistumaan useisiin kesäkauden tapahtumiin:   8.6. Avoimet kylät Järvelässä,    
6.7. Kiskopäivä Kiskolassa,    17.7., ja yhteinen kesäpäivä Kiskon Kihakan kanssa Järvelän kylätalolla, jossa 
tullaan jälleen järjestämään onkikilpailu Kirkkojärven onkimestaruudesta. Näistä tilaisuuksista tullaan 
pistämään lisätietoja yhdistyksen kotisivuille (kiskonkirkkojarvi.fi), mutta päivämäärät kannattaa jo nyt 
pistää kalenteriin. Yhdistyksen toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät myös kyseisiltä kotisivuilta. 

Järjestämme jäsenille tarkoitetun vierailun Kosken voimalaan Kiskonjoessa lauantaina 13.4.klo 11. Jukka 
Helkama hoitaa esittelyn. Samalla tutustumme ympäröivään luontoon ja suunnitellun kalatien maastoon. 
Asiasta tullaan pistämään lisää tietoa kotisivuille. Mukaan otetaan vain rajoitettu määrä osallistujia. Paikat 
jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Etukäteisilmoittautumiset yhdistyksen varapuheenjohtajalle, Ilpo 
Ervastille (ilervasti(at)gmail,com,  puhelin: 0500 184 684). Lisätietoja myöhemmin kotisivuilla. 
Ilmoittautuneille ilmoitetaan asiasta tarkemmin ennen vierailua. Pyritään järjestämään kimppakyytejä.  
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Yhdistys on toiminut aktiivisesti, jotta Kirkkojärvelle saataisiin toimiva kalastuksenvalvonta. Se on jo 
kuitenkin varmaa, että tulevana kesänä Kiskonjoessa, Kirkkojärvessä ja Kurkelanjoella suoritetaan edelleen 
tehokasta kalastuksenvalvontaa. Yhdistyksen kalastaville jäsenille tiedoksi, että kalastonhoitomaksu 
kannattaa käydä maksamassa, mikäli olet 18-64 vuotias. Nuorempien ja vanhempien ei tarvitse maksaa 
onkimisesta ja virvelöinnistä yhdellä vavalla.    

Yhdistyksen jäsenmaksu 2019. Huolehdithan, että maksat kuluvan vuoden jäsenmaksusi. Yksityisen 
henkilön jäsenmaksu on 15 euroa vuodessa. Olemme luopuneet vanhasta perhejäsenyydestä, joten 
jokainen henkilö maksaa jäsenmaksunsa erikseen. Jäsenmaksu muille yhdistyksille ja yhteisöille on 75 euroa 
ja kunnille ja yrityksille 150 euroa. Pyrimme siirtymään sähköiseen viestintään, joten olisi tärkeää, että 
jäsenet päivittäisivät sähköpostiosoitteensa. Muille lähetämme tietysti jäsenkirjeet postitse. Yhdistyksen 
jäseneksi voi liittyä kotisivujen kautta. Muistutukseksi: mikäli jäsen ei maksa jäsenmaksuaan, hänet 
erotetaan yhdistyksen jäsenyydestä.   

Jäsenrekisteritiedot pidetään Membook-systeemissä. Olisi hienoa, mikäli kaikki jäsenet liittyisivät tähän 
järjestelmään. Omien tunnuksien kautta on helppo tarkastaa ja muuttaa omat tiedot tarvittaessa.  Meillä 
on Membookissa (www.membook.fi) oma yhteisötili: Kiskon Kirkkojärven Hoitoyhdistys ry. Apuja löytyy 
puh. 045 7874 6100 tai sähköpostilla: info@membook.fi. Kaikki jäsenten yhteystiedot ovat vain 
johtokunnan saatavilla ja niitä käytetään pelkästään tiedottamiseen ja jäsenmaksujen keräämiseen.  

Nyt on myös mahdollisuus hankkia Kiskon Kirkkojärvi T-paita joko itselle tai vaikkapa lahjaksi. Lisää tietoa 
kotisivuilta, hallituksen jäseniltä tai kesäntapahtumista. 

Käy myös tutustumassa Kirkkojärven eettisiin sääntöihin kotisivuillamme. Niitä noudattamalla saamme 
yhteisestä järvestämme paremman ympäristön sekä ihmisille että muulle luonnolle.  

 ( www.kiskonkirkkojarvi.fi ). 

Johtokunta  

 

Järvimaisema ei ole paljon muuttunut 60 vuodessa. Oheinen kuva on vuodelta 1959 ja se on otettu 
kirkonkylältä. Taustalla näkyy Pappilanniemi.       


