
Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistys ry. 
RUOKO-KALA2 hanke, 2020 
 
Raportti 
 
Yleistä  
Hanke aloitettiin pitämällä yhteiskokous vesialueiden omistajien/ kalastusosuuskuntien 
edustajien kanssa 4.12.2019, läsnä oli 8 edustajaa. 
Kokouksessa keskusteltiin yhteistyömahdollisuuksista, rahoitustuesta ja 
toimintavaltuuksista vesialueilla. 
Keväällä hankittiin kaikki tarvittavat luvat vesi- ja ranta-alueiden omistajilta sekä ELY:ltä 
Niitto suoritettiin 15.7 – 11.8.2020 välisenä aikana talkoo ja ostopalveluna. Leikkuu 
tapahtui tehokkaasti 3 m leveällä Truxor-koneella, rantaan keruu samalla laitteella ja 
veneisiin liitetyllä ”haravalla”, se vei aikaa 3-6 kertaa sen ajan mitä niittoon kului. Rantaan 
nosto ja vienti kompostointipaikoille tehtiin pääasiassa Traktoreihin liitetyillä ”tukkikärryillä”. 
Maanviljelijöiden kiinnostus kompostointiin ja sen levittämiseen on selvästi lisääntynyt. 
Hoitokalastuksessa keskityttiin tänä vuonna 5 vuoden välein tehtävään 
kalastontutkimukseen yhdessä Lounais-Suomen Kalatalouskeskuksen kanssa, tulokset 
saamme heiltä loppuvuonna. 
 
1. Ruovikon niitto ja kompostointi 
 

Ruovikon leikkuun Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistys Ry (KKHY) tehtiin Valonian 
laatiman suunnitelman mukaan talkootyönä ja ostopalveluna.  
 
Hankkeen järjestelyt ja valvonnan suoritti yhdistyksen puheenjohtaja Juha Punta. 
Hän sekä valvoi, että raportoi hankeen läpiviennistä ja talkootoiminnasta; 
- Leikkuupalvelun hankintatapa 
- Biomassan siirtokoneistuksen hankinta 
- Hankkeen talkootoimen järjestely 
- Hankkeen kirjanpito 
- Hankepäiväkirjan pito ja valokuva- sekö videomateriaalin jako Facebook- (FB) että 
Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistys ry:n www sivustoille. 
https://www.kiskonkirkkojarvi.fi/fin/ sieltä  pääsee myös Facebook sivustolle, jossa 
kuvia ja videoita toteutuksesta 15.7 alkaen  
- Lehdistölle informoimisen.                 
 
Leikkuun määrä;  
Leikattu alue n 10 ha 
Leikkuun määrä runsaat 200 tonnia 
Niitolla poistamme ravinteita järvestä sekä estämme luhta-alueiden laajenemisen. 

 
2. Koekalastuksen ja kalaston tutkimus 
 

Koekalastuksen ja kalaston tutkimuksen Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistys Ry 
(KKHY) teetätti ostopalveluna ja talkootyönä. Sen suoritti Lounais-Suomen 
Kalatalouskeskus. Vastuu henkilö on Olli Ylönen. Kenttätyö tehtiin 17.8-19.8.2020, 
Raportin saamme vuoden lopussa, samoin laskun siitä saamme vasta silloin 



 
Hankkeen valvonnan ja sen järjestämisestä ja sisällöstä vastasivat vuoden 2021 
alusta KKHY:n puheenjohtajan tehtäviin siirtyvä KKHY:n Markku Marttinen ja 
KKHY :n varapuheenjohtaja Ilpo Ervasti. Ilpo Ervasti hoiti operatiivisten toimien 
lisäksi talkoolaskennan. 
 
Hankeen ensimmäinen vaihe on suoritettu. Se käsitti koekalastuksen, siihen liittyvän 
lajilaskennan ja että kalojen kompostoinnin.  
Hankkeen toinen vaihe on lajijakautuman määrittely ja tutkimusraportointi, jonka 
Lounais-Suomen Kalatalouskeskus myös suorittaa. Se toimittaa raportin KKHY:lle 
vuosien 2020-2021 vaihteessa. 

 
Operatiivinen KKHY:n toimi ja talkootyö RUOKO-KALA2 2020 

 
KKHY:n johtokunnan jäsenet Juha Punta, Ilpo Ervasti, Jukka Saarinen, Per Friman ja 
Arja Setälä ottivat kukin osaa kokouksiin ja operatiivisiin toimiin. Hankkeen sihteerinä 
on toiminut KKHY:n sihteeri Matti A. Kallio.  
Talkootyön määrä on esitetty erillisessä Juha Puntan laatimassa Exel-raportissa ja 
siinä on myös ostopalvelut. 
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