
  

     

 

 

     

 

Terveiset Tallinnasta!   18.2.2014 
    
Kevät on täällä hivenen pidemmällä kuin meillä Satakunnassa. Hevoskastanjan suuret silmut 
odottavat sään lämpiämistä ja aamulla varhain jo hämärissä aloittavat mustarastaat 
huilukonserttinsa. Meri on auki ja vaahtopäillä. Talvehtivat kyhmy- ja laulujoutsenet, isokoskelot ja 
monet muut vesilinnut kokoontuvat mataliin merenlahtiin ruokailemaan ja keräämään voimia 
muuttomatkalleen. Merta katsellessani odotan jo valon lisääntymistä, kevättä ja luontoretkiä. 
Ympäristöseurakin järjestää paljon retkiä. Lumijälkiretki oli jo tammikuussa ja maaliskuussa 
lähdemme pöllöretkelle. Jatkossa seuraa melontaa, metsäretkiä, talkoita jne. Kesällä järjestämme 
lapsille luontopolkuja.   
 
Eurajoen suojelutyö etenee nyt myönteisesti. Aluehallintovirasto antoi päätöksensä Säkylän kunnan 
ja Apetit Suomi Oy:n jätevesipuhdistamoiden ympäristöluvista. Päätös on pitkä ja yksityiskohtainen 
www.avi.fi/etela, mutta sen tärkein asia on, että aluehallintovirasto on päätöksessään tuonut esiin 
Eurajoen merkityksen arvokkaana jokiekosysteeminä ja ihmisten virkistyskohteena. Toivoa sopii, 
että myös alueen elinkeinoelämä ja kunnat ovat valmiit kantamaan vastuunsa ympäristön 
hyvinvoinnista. Valituskierrosta Vaasan hallinto-oikeuteen ei kukaan joen puolestapuhuja toivo! 
 
Myös Pyhäjärviseudun metsät ovat nousseet viime aikoina yleiseksi puheenaiheeksi. Muun muassa 
Euran kunta on laatinut selvityksen omistamistaan metsistä, jotka soveltuisivat METSO –
suojelukohteiksi. Toivoa sopii, että selvitys ei jää vain hyllyyn pölyttymään, vaan kunta ottaa 
aktiivisen roolin omien luonnonsuojelullisesti arvokkaiden metsiensä suojelussa.   
 
Viime vuonna Ympäristöseuraan liittyi kaksikymmentä uutta jäsentä. Se on pienelle yhdistykselle 
hyvä saavutus! Toivon, että löydät yhdistyksestämme omanlaistasi tekemistä ja ehdit omilta 
kevätkiireiltäsi mukaan toimintaan. Tässä kirjeessä on tapahtumakalenteri, joka vuoden mittaan 
täydentyy ja täsmentyy. Tapahtumia päivitetään tuoreeltaan sekä kotisivuillemme 
www.sll.fi/satakunta/alasatakunta että Facebook -sivuillemme Luonto & ympäristö ASYS . 
 
Sormet mullassa, tomaatin siemeniä idätellen! 
 
 
Seppo Varjonen, puheenjohtaja 
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Yhteinen Eurajoki -hanke vie pienin askelin kohti joen parempaa tilaa 
 
Anne-Mari Ventelä, Pyhäjärvi-instituutti 
 
Eurajoen vedenlaatu on ollut viime vuosina kestämättömän huono. Joki oli viime vuoden kesään asti 
käyttökiellossa liian korkean bakteeripitoisuuden vuoksi ja tilanne on usein estänyt joen 
virkistyskäytön ja kasteluvesikäytön. Jokivarren asukkaiden kannalta tilanne on sietämätön.  
 
Asukkaista ja muista alueen toimijoista koostuva työryhmä ideoi ja valmisteli Pyhäjärvi-instituutin 
asiantuntijoiden johdolla hankkeen, joka on käynnistynyt EAKR-rahoituksella viime syksynä. 
Yhteinen Eurajoki -hanke ei lupaa pelastaa Eurajokea kerralla kuntoon, vaan siinä otetaan yhdessä 
pieniä askeleita kohti parempaa Eurajokea. Pyhäjärvi-instituutin lisäksi hankkeessa ovat toteuttajina 
JVP-Eura Oy ja Turun yliopiston maisemantutkimuksen oppiaine. 
 
Eurajoen vedenlaadun seurantaa on nyt parannettu asentamalla jokeen automaattisia mittareita. 
Tällä hetkellä toiminnassa ovat Pyhäjärvi-instituutin ja Varisnais-Suomen ELY-keskuksen mittarit 
Kirkkosillalla, Kuurnamäessä, Mäkelän uimarannalla, Karran sillalla ja Vuojoella. Mittareiden tulokset 
ovat nähtävissä kartalla Eurajoki-info nimisessä palvelussa www.eurajoki.info  Myös perinteistä 
vesinäytteillä tapahtuvaa seurantaa on tehostettu. Hanke siis tuottaa lisää tietoa Eurajoen 
kuormituksesta ja sen avulla on mahdollista seurata mahdollisten päästöjen etenemistä joessa. 
 
Hankkeen aikana pyritään varmistamaan Eurajoki-työn pitkäaikaisen suojelutyön koordinaatio ja 
rahoituksen jatkuvuus sekä vahvistamaan ja turvaamaan eri toimijoiden vuorovaikutus Eurajoki-
työssä. Työtä tehdään läheisessä yhteistyössä sekä asukkaiden että ympäristöhallinnon kanssa ja 
tavoitteena on lisätä myös paikallisten yritysten sitoutumista Eurajoen suojelutyöhön. Toimia 
Eurajoen hyväksi on tehty jo pitkään ja monen tahon toimesta, tehokkaan toiminnan 
varmistamiseksi on tärkeää varmistaa olemassa olevien tietolähteiden ja toimintojen säilyminen ja 
yhdistyminen toimivaksi kokonaisuudeksi. Aiemmin tehty aineisto ja Eurajokea koskevat raportit 
löytyvät jo nyt monelta osin Eurajoki-infosta, mutta hankkeen aikana sinne kootaan 
mahdollisimman kattava Eurajoki-tietopankki. Myös suojelutyön suunnittelua voi seurata ja 
kommentoida infossa. 
 
Turun yliopiston maisemantutkimuksen oppiaine selvittää hankkeessa ihmisen ja joen välisiä 
vuorovaikutuksia haastatteluin, käy läpi Eurajokea koskevaa arkistomateriaalia, selvittää alueen 
paikannimiä arkistomateriaalin ja haastattelujen avulla sekä selvittää nimistön suhdetta Eurajokeen. 
Maankäytön historiaa jokivarressa tutkitaan vanhan kartta-aineiston avulla. Vanha kartta-aineiston 
asemoidaan nykyiseen karttakoordinaatistoon, jonka jälkeen luodaan koko Eurajoki-laakson alueelta 
eri aikakausilta yhtenäisiä karttaesityksiä. Myös kaikki tämä kootaan nähtäville Eurajoki-infoon. 
 
 

 
Haluatko saada sähköpostia Ala-Satakunnan Ympäristöseuran retkistä ja talkoista? 
 
Listaa ylläpitää ja retkiä suunnittelee retkikerhon vetäjä. Jos haluat liittyä kerhon sähköpostilistalle, niin ota 
yhteyttä Erkkiin p. 050 012 5215  erkki.jaakohuhta@dnainternet.net. Retkiä ja talkoita voi järjestää myös 
kerholainen itse sähköpostilistan välityksellä. Tiedot kerhon retkistä ja talkoista julkaistaan myös yhdistyksen 
kotisivuilla: www.sll.fi/alasatakunta ja Facebook:ssa Luonto ja ympäristö ASYS.  
 

http://www.eurajoki.info/
mailto:erkki.jaakohuhta@dnainternet.net
http://www.sll.fi/alasatakunta


Ala-Satakunnan Ympäristöseuran tapahtumakalenteri vuodelle 2014 
 
Tarkempia tietoja tapahtumista yhdistyksen kotisivuilta www.sll.fi/alasatakunta  ja Alasatakunnan 
yhdistykset -palstalla. 
 
PE 7.3.   klo 18.30 Pöllöretki 
Lähtö Euran linja-autoaseman parkkipaikalta kimppakyydeillä. Säävaraus! Säätilanteesta 
ilmoitetaan retkikerhon sähköpostilistan kautta. Yhteyshenkilöt: Erkki 0500 125215 ja Seppo 
0505607357 
 
LA 22.3.  klo 10.00 Linnunpönttöjen ripustustalkoot Kiukaisissa 
Tapaaminen Kiukaisten kirjaston parkkipaikalla, Kunnankuja 3. Yhteyshenkilöt: Janne 0503223563 ja 
Seppo 0505607357 
 
Maalis-huhtikuu   Rantojen siivoustalkoot välillä Eurajoki-suu - Harola 
Yhteyshenkilöt: Päivi 050 5168350, Erkki 0500 125215 ja Seppo 050 5607357   
 
Toukokuu   Kevätretki  
Yhteyshenkilö: Erkki 0500 125215 ja Seppo 050 5607357  
 
Touko- kesäkuu  Wanhan Apteekin puutarhan niittotalkoot, Kiukainen 
Niityn kasvien ja hoidon esittely kyläläisille. Ensiniitossa poistetaan rikkakasvillisuutta.  
Yhteyshenkilöt: Päivi 050168350, Erkki 0500 125215 ja  Seppo 050 5607357  
 
PE 6.6.   klo 19.00  14.Eurajoki-melonta 
Yhteyshenkilöt ja ennakkoilmoittautumiset: Seppo 0505607357 ja Jarmo Väkiparta 0445450519  
(Euran Kanoottiklubi ) 
 
LA 14.7.    Suomi Areena ja lastentapahtuma, Eura, Ruukinpuisto  
Yhteishenkilöinä: Marika 0400693013, Päivi 050 5168350 ja Seppo 0505607357 

LA 16.8.   Kiukaisten kylätapahtuman lasten luontopolku 
Yhteishenkilöinä: Marika 0400693013, Päivi 050 5168350 ja Seppo 0505607357 
 
LA 23.8.  klo 10.00      Wanhan Apteekin puutarhan niittotalkoot, Kiukainen 
Yhteyshenkilöt: Päivi 050 5168350, Erkki 0500 125215 ja Seppo 050 5607357 
 
Lokakuu  Syysretki kääpien maailmaan, Metsola, Eura 
Yhteyshenkilönä Erkki 0500 125215  

 
Marraskuu  Pikkujoulu 
Yhteyshenkilöt: Seppo 050 5607357 ja Kirsti 05061877 
 
 
Hallituksen tulevia kokouksia: 
12. 3.   klo 17.00 Länsi-Säkylän toimintakeskukseen, osoite Karhusuontie 295 (ent. 
Karhusuon koulu). Ennen kokousta etsimme havaintoja liito-oravasta. 

http://www.sll.fi/alasatakunta


Yhdistyksen jäsen, olet tervetullut mukaan hallituksen kokouksiin! Kokoukset alkavat yleensä klo 
17.30. Ilmoitathan tulostasi sihteerille tai puheenjohtajalle. 
 
 
 

Ala-Satakunnan Ympäristöseuran yhteystiedot  
 
puheenjohtaja Seppo Varjonen, sevarjo@saunalahti.fi 050 560 7357, Karvarinkuja 7, 27400 Kiukainen 

sihteeri Lassi Kauko, lkauko@netti.fi 050 545 3628, Kuninkaanlähteentie 423c, 27840 Köyliö 

varapuheenjohtaja Janne Liikanen, janne.liikanen@eura.fi 050 322 3563, Kuurnamäentie 146, 27510 
Eura 

taloudenhoitaja Minna Liikanen, minna.liikanen@rauma.fi 044 291 0382, Kuurnamäentie 146, 27510 
Eura, hallituksen ulkopuolelta 

jäsensihteeri Päivi Sandelin, paivisandelin@suomi24.fi 050 516 8350, Lähteenojantie 65, 27510 Eura 

viestintäsihteeri Sanna Katavisto, sanna@katavisto.com 044 550 0550, Karhusuontie 476, 27820 Säkylä, 
hallituksen ulkopuolelta 

retkivastaava Erkki Jaakohuhta, erkki.jaakohuhta@dnainternet.net 050 012 5215, Raumantie 518, 27510 
Eura 

jäsen Seppo Saari, seppo.saari@pp.inet.fi, 0400 801151, Jokiahteentie 370, 27400 Kiukainen 
jäsen Niina Laihonen, niina.laihonen@dnainternet.net, 040 5761738, Linteeninmäentie 42, 27600 
Hinnerjoki 

varajäsen Kirsti Alén, kirsti.alen@gmail.com, 050 61877, Rantatie 1165, 27820 Säkylä 

varajäsen Elli Salminen, elli.salminen@suomi24.fi, 050 5551773, Creutzintie 11, 27500 Kauttua 
varajäsen Tuula Saarinen, tuulasaa@dnainternet.net, 050 3693419 
 
 
 
Toiminnantarkastajat 
Kaija Ruosteenoja 
Jussi Vallin 
 
Varatarkastajat 
Inkeri Hurme 
Pentti Kunnas 
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