
 

Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistys ry 
 

Jäsenkirje 2 / 2019 

 

 

 
Puheenjohtaja Juha Punta, Kirkonkyläntie32, 25470 Kisko, p.044 722 1322, juha.punta(at)punta.fi 

www.kiskonkirkkojarvi.fi 

1 

HYVÄ YHDISTYKSEN JÄSEN, 
hienoa, että olet mukana, yhdessä saamme jotain aikaiseksi! 

Kauden 2019 aikana on tapahtunut iloisia asioita monella rintamalla.  

Jäsenmäärämme on kasvamaan päin, hankkeet edenneet ja rahoitus hankkeeseen Ruoko-Kala2 tulevaa 
vuotta varten on erinomaisella mallilla. Kiitos siitä kuuluu kaikille aktiiveille. Kiitämme myös paikallisia 
tahoja, jotka olivat rahoittamassa toimintaamme menneenä kesänä. Ja etenkin heitä, jotka olivat mukana 
käytännön töissä.  

Myös Toijan jätevedenpuhdistus on edennyt taas askeleen eteenpäin. Salon valtuusto päätti 
talousarviokokouksessaan, että Kiskosta rakennetaan viemäriputki Muurlan kautta Saloon vuosien 2020-
2022 aikana ja myönsi rahat siihen. Päästöt järveen vähenevät. 

 Lisää kuvia netissä! 

RUOKO-KALA-HANKE 2019-2020 
Voimme todeta, että Ruoko-kala-hankkeen ensimmäinen vaihe 2019 oli onnistunut monella tavalla.   

Menneen kauden 2019 opit ovat selvät: Rahoitus yhdessä vapaaehtoisten tekijöiden kanssa takaa meille 
toiminnan mahdollisuuksia keskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuoden 2019 Ely-rahoitus tuli 
hyödynnettyä lähes kokonaan ja vuodelle 2020 on rahoitus Ely-keskuksesta myönnetty. Tämän lisäksi Ely-
keskuksesta on haettu lisärahoitusta. Tiedotamme asiasta verkkosivuillamme lisää asian edistyessä ja 
vuosikokouksessa. 

Järviruoko 

Ruo'on eli kaislan niitto on keskeinen tavoitteemme myös vuoden 2020 kesäkaudella.  

Ruoko-kala-hankkeen toinen vaihe 2020 tulee kattamaan laajan alueen siten kuin Valonian suunnitelmassa 
on mainittu ( https://www.kiskonkirkkojarvi.fi/fin/kiskon-kirkkojarven-ruovikoiden-hoito-ja-
hyodyntamissuunnitelma-4/ ) kuva 10. Järvi muodostaa herkän ekologisen kokonaisuuden ollen Kiskonjoen-
Perniönjoen vesistössä sen suurin vesipinta-ala keräten valumia yläjuoksulta ja välittäen valumat merelle. 
Työmme on siis merkittävää laajemmassakin tarkastelussa. Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi talkoisiin. 

Jos sinulla on tarvetta niittoon suunnitelman ulkopuolisesta alueesta, niin ota yhteyttä johtokunnan 
jäseniin, yritämme järjestää asian korvausta vastaan. Voit myös tiedottaa asiasta naapureille, jotka vielä 
eivät ole Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistyksen jäseniä ja pyytää jäseniksi, liittyä voi esim. kotisivulla.  

Keskustelun alla on ollut niin ikään talvileikkuun suorittaminen jääkannen varassa. 
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Hoitokalastus 

Teimme kolmen rysän voimin koe- ja hoitokalastusta kesällä 2019. Tavoitteestamme saavutimme noin 
kolmanneksen. Saalis oli hyvä sinänsä, mutta tarvitsemme ammattimaisemman otteen hoitokalastukseen, 
mikäli tahdomme sen toimivan. Tämän tavoitteen eteen työtä tekee Ilpo Ervasti kuluvan talven aikana. Hän 
etsii yhteistyökumppaneita hoitokalastuksen edistämiseksi ja sen saamiseksi osaksi rutiineja.  

HÅLLDAMIN PATO JA KALATIE 
Monen huolenaiheena on ollut Hålldam padon rakenteen pettäminen vuoden 2019 keväällä. Vuorilinnan 
Voima Oy on korjauttanut padon ja veden pinnan säännöstely on normalisoitunut tämän myötä. 
Onnettomuudesta johtuen veden pinta oli alhaalla ja kaislan niittäminen jäi siksi jonkin verran vajaaksi.  

Paljon toivotun kalatien rakentaminen Vuorilinnan Voima Oy:n omistaman sähkölaitoksen yhteyteen on 
myös saanut potkua. Vaelluskalojen saaminen takaisin yläjuoksulle ja Kirkkojärveen on näin ollen saava 
mahdollisuuden lähitulevaisuudessa. 

YHTEINEN KALASTUSLUPAKÄYTÄNTÖ  
Paikallisen verkoston kehittämisessä tavoitteenamme on saavuttaa asiantila, jossa Kiskon Kirkkojärvellä on 
yhteinen kalastuslupakäytäntö. Yksi kalastuslupa helpottaisi vapaa-ajan kalastusta ja sen valvontaa.  

Puheenjohtaja on 4.12.2019 palaverissa keskustellut asiasta vesialueiden omistajien ja vastuuhenkilöiden 
kanssa, samalla keskusteltiin tulevan vuoden niitoista.  

Johtokunnassamme on myös kansallisen tason voimaa. Markku Marttinen on työnsä puolesta puskenut 
eteenpäin vapaa-ajankalastuksen mahdollisuuksien kehittämistä valtakunnallisella tasolla esittäen 
tavoitteita julkisuudessa. Johtokunnan yhteistyö on kaikilta osiltaan kantanut siis hedelmää. 

KÄYNTI VOIMALAITOKSELLA 13.4. 
Hoitoyhdistys järjesti opintokäynnin Kosken voimalaitokselle. Jukka Helkama kierrätti kiinnostuneita 
voimala-alueella. Lue lisää netistä: https://www.kiskonkirkkojarvi.fi/fin/kaynti-voimalaitoksella/ 

JÄSENREKISTERI 
Jäsenrekisterin ylläpidosta ym. toimista vastaa Leena Kanerva, 050 520 1958, leena (at) kanerva.fi. 
(Olemme luopuneet Membookin palveluista, osoittautui vähän kankeaksi meidän tarpeisiin.) 

Jäsenten yhteystiedot (nimi, puhelin, postiosoite ja sähköposti) ovat vain puheenjohtajan ja jäsenrekisterin 
ylläpitäjän saatavilla ja niitä käytetään pelkästään tiedottamiseen ja jäsenmaksujen keräämiseen.  

Pyrimme siirtymään yhä enemmän sähköiseen viestintään, joten on tärkeää, että päivitätte 
sähköpostiosoitteenne Leena Kanervalle. Muille lähetämme tietysti jäsenkirjeet postitse.  

Yksityisen henkilön jäsenmaksu on 15 euroa vuodessa. Olemme luopuneet vanhasta perhejäsenyydestä (30 
€), joten jokainen henkilö maksaa jäsenmaksunsa erikseen.  

Huolehdithan, että vuoden 2019 jäsenmaksusi on maksettu. Tilinumeromme on FI07 5152 0920 0022 48. 

JOULULAHJAVINKKI 
Kiskon Kirkkojärvi T-paita – joko itsellesi, tai vaikkapa lahjaksi. Lisää tietoa kotisivuilta, hallituksen jäseniltä 
tai kesäntapahtumista. 

Rauhallista joulunaikaa!  

Johtokunta 

 

ps: olemme myös Facebookissa: https://www.facebook.com/KiskonKirkkojarvenHoitoyhdistys/ 


