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Pyhärannan kunta 
Pajamäentie 4 
23950 PYHÄRANTA 
P. 02-838 3400 
kunta@pyharanta.fi  
www.pyharanta.fi  

Virasto avoinna: 
ma  klo 9-17 
ti-to klo 9-15 
pe   klo 9-14 

 

KUNTA TIEDOTTAA 
 
Ruoka-apu Pyhäranta 
 
Pyhärannan kunta järjestää yhteistyössä 
Rauman Seudun Katulähetys ry:n kanssa 
ruoka-apupalvelua, ruokakassijaon. 
Ruokakassit ovat valmiiksi pakattuja kasse-
ja. Jaettava ruoka on kauppojen ja yritysten 
lahjoittamaa. 
Ruokakassijako järjestetään viikoittain tors-
taisin. 
 
Aikataulu ja jakopaikat: 

• klo 16 Reilan koulu 

• klo 17 Rohdaisten koulu 

• klo 18 Ihoden koulu 

 
Mahdolliset lisätiedot palvelusta: Katariina 
Venttola p. 044 7383 434 tai  
katariina.venttola@pyharanta.fi 
Otamme myös mielellään vastaan palautetta 
palvelusta, jotta voimme kehittää toimintaa.  

 
 
 

Liikuntapalvelut tiedottaa 
 
Kuntosali aukeaa 1.6.2020 
Korona-rajoituksia ollaan asteittain purka-
massa ja Rohdaisten kuntosalia saa käyttää 
1.6.2020 alkaen. 
Käyttäjien tulee noudattaa kulloinkin voi-
massa olevia Valtioneuvoston ja Avin rajoi-
tuksia ja suosituksia. Avaimia kuntosalille voi 
ostaa kunnanvirastolta aukioloaikoina. 
 
Kesä kunnossa – kuntoliikuntaa ulkosalla 
Kuntoliikunnat ovat maksuttomia ulkotunteja, 
joilla pidetään riittävät turvavälit ja liikutaan 
oman kuntotason mukaan. Vetäjänä toimii 
Anne Laivo. Tervetuloa! 
Ma 1.6. klo 18-19 kevyt keppijumppa 
Kaukan kyläkodilla os. Kaukanraitti 24. 
Ma 8.6.  klo 18-19 lenkki Rohdaisissa os. 
Rantatie 5. Alkujumpan jälkeen pururadalla 
kävely/juoksua oman kunnon mukaan. 
Ma 15.6. klo 18-19 iltajumppa Ilmin lavalla 
os Santtionranta 16.  
Ma 22.6. klo 18-19 kuminauhajumppa Rei-
lan koulun pihalla os. Eemelintie 6. 
Ma 29.6. klo 18-19 kehonhuolto Ihoden 
koulun pihalla os. Ihoden kylätie 27. Alku-
lämmittelyn jälkeen venytellään koko kroppa. 
Oma jumppa-alusta mukaan, jos on. 
 
Kahvakuula-keskiviikot Ihoden koulun 
pihalla 
Ke 10.6. ja ke 17.6. klo 18-19 Omat kuulat 
ja jumppa-alustat mukaan, jos on. 
 

 



Haastepyöräily 1.5.-31.8.2020 
Kesäkuussa järjestetään Haastepyöräilyn 
yhteislenkkejä. 15 min ennen lenkeille lähtöä 
saa neuvoja Haastepyöräily-sovelluksen la-
taamiseen älypuhelimeesi ja nettikirjausten 
tekemiseen. Saatavana myös Pyöräilypas-
seja, jollei netin käyttö ole sinun juttusi. 
 
Ti 2.6. iltalenkki lähtö klo 18:00 os. Lah-
denvainionraitti 1.  Poljetaan Lahdenvaini-
osta kirjastolle ja takaisin. Lenkki 10 km. 
Ke 3.6. iltalenkki lähtö klo 18:00 Reilan 
koulu os. Eemelintie 6. Reitti koulu- Riht-
niemen lintutorni- koulu yht. 17 km.   
Ti 9.6. päivälenkki lähtö klo 15:00 kirjasto, 
os Tammelininkuja 2 Ihode. Reitti kirjasto- 
Veerlantie- Vanha Turuntie, Varhokyläntie, 
Nummitie (Ropa), Koivistontie, Saaristolan-
tie, kirjasto pituus n. 16 km. Voit kääntyä 
Varhokylästä Aittaistentien ja Polttilantien 
kautta takaisin, lenkki n. 9 km.  
Ke 10.6. päivälenkki lähtö klo 15:00 kun-
nanvirasto Pajamäentie 4. Poljetaan Ran-
tatietä Kaukan kyläkodille, Ylikyläntien kaut-
ta takaisin n. 11 km. 
To 11.6. iltalenkki lähtö klo 18:00 Suur-
niementien risteys Kukolasta Nihtiölle 
Varvintien risteykseen ja takaisin n. 12 km. 
 
Mukaan voi tulla myös matkan varrella ja 
pyöräillä omaan tahtiin.  
Tehdään lenkit turvallisesti, joten muistetaan 
turvavälit ja pyöräilykypärät.  
Lenkkipäivinä Haastepyöräily-sovellukseen 
ja nettikirjauksia tehneiden kesken arvotaan 
yllätyspalkinto.  
Lisätietoja Haastepyöräily-kampanjasta kun-
nan nettisivuilta tai Anne Laivo puh 044 
7383 432. 
Tervetuloa pyöräilemään! 
 

 
 
 
 

Kirjasto tiedottaa 
 

Kirjasto palvelee jälleen. Kirjaston 
aukioloajoissa on muutos. Kirjasto 
on jatkossa avoinna maanantaisin 
klo 10-17, keskiviikkoisin klo 11-18 

ja torstaisin klo 10-16.   
Kesäsulku heinäkuussa 6.7.-
31.7.2020. 
 

 
TLO:n linja-autovuorot 
Uki - Pyhäranta - Rauma 
 

 
14.5. - 31.5.2020 

 

 
 
 M-P M-P M-P M-P M-P 
Rauma 7:40 8:40 13:10 15:20 16:20 
Voiluoto 7:50 8:50 13:20 15:30 16:30 
Reila 8:00 9:00 13:30 15:40 16:40 
Pyhäranta 8:15 9:15 13:45 15:55 16:55 
Torlahti 8:20 9:20 13:50 16:00 17:00 
Uki 8:40 9:40 14:10 16:20 17:20 
 
 

1.6. - 9.8.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 M-P M-P M-P M-P M-P 
Uki 6:30 7:30 12:00 14:15 15:15 
Torlahti 6:45 7:45 12:15 14:30 15:30 
Pyhäranta 6:50 7:50 12:20 14:35 15:35 
Reila 7:05 8:05 12:35 14:50 15:50 
Voiluoto 7:15 8:15 12:45 15:05 16:05 
Rauma 7:30 8:30 13:00 15:15 16:15 

 M-P M-P M-P 
Uki 6:30 9:30 15:15 
Torlahti 6:45 9:45 15:30 
Pyhäranta 6:50 9:50 15:35 
Reila 7:05 10:05 15:50 
Voiluoto 7:15 10:15 16:05 
Rauma 7:30 10:30 16:15 

 M-P M-P M-P 
Rauma 7:40 13:10 16:20 
Voiluoto 7:50 13:20 16:30 
Reila 8:00 13:30 16:40 
Pyhäranta 8:15 13:45 16:55 
Torlahti 8:20 13:50 17:00 
Uki 8:40 14:10 17:20 



YHDISTYSPALSTA 
 
Salme, Matti ja Markku Laukolan 
säätiö 
 
Apurahat vuodelle 2020 julistetaan haetta-
vaksi 15.06.2020 mennessä. 
Säätiön tarkoituksena on Pyhärannan kun-
nan alueella asuvien henkilöiden opiskelu-
mahdollisuuksien parantaminen sekä elin-
olojen ja asumisviihtyisyyden ylläpito ja ko-
hentaminen, kuten myös alueella toimivien 
yhteisöjen yleishyödyllisen toiminnan edis-
täminen. 
Säätiö voi antaa stipendejä vähävaraisille 
pyhärantalaisille opiskelijoille, avustuksia 
pyhärantalaisten vaikeaa sairautta sairasta-
vien henkilöiden hoitokustannuksiin siltä 
osin, kuin yhteiskunta niitä ei korvaa sekä 
avustuksia Pyhärannan kunnan alueella toi-
mivien yhteisöjen ajamien hankkeiden to-
teuttamiseksi sekä niiden toiminnan tuke-
miseksi. 
Apurahaa voi hakea vapaamuotoisella ha-
kemuksella, josta on käytävä selville seu-
raavat seikat: 

• opiskelijat (18-29 vuotiaat, kokopäivä-
toimiset, ammattiin tähtäävää tutkin-
toa suorittavat tai korkeakoulu- ja 
ammattikorkeakouluopiskelijat): opis-
kelutodistus, virkatodistus, selostus 
stipendin käyttötarkoituksesta sekä 
hakijan yhteys- ja pankkiyhteystiedot,  

• yhteisöt: lyhyt kuvaus toiminnasta (liit-
teeksi toimintakertomus ja toiminta-
suunnitelma), haettava summa ja pe-
rusteltu selvitys avustuksen käyttö-
kohteesta), selvitys muista saaduista 
avustuksista, viimeksi päättyneen tili-
kauden tase ja tuloslaskelma sekä ti-
lin-tai toiminnantarkastajien lausunto, 
yhteyshenkilön nimi ja hänen yhteys-
tietonsa sekä yhteisön pankkiyhteys-
tiedot. 

 
Vaikeaa sairautta sairastavien avustuksista 
säätiö on tehnyt yhteistyösopimuksen Pyhä-
rannan kunnan kanssa (tiedustelut ja yhtey-
denotot kunnan sosiaalitoimistoon). 
 
Apurahojen myöntämisestä päätetään kesä-
kuun 2020 aikana. Kaikille hakijoille ilmoite-
taan päätöksestä kirjeitse viimeistään 

15.07.2020. Apurahat maksetaan 
31.07.2020 mennessä. 
 
Hakemus tulee toimittaa päivättynä ja allekir-
joitettuna osoitteeseen 
Salme, Matti ja Markku Laukolan säätiö, 
Kai Valmunen, Kellarikuja 5 as. 5, 23950 
PYHÄRANTA tai kai.valmunen@gmail.com 
 
Tiedusteluihin vastaa säätiön hallituksen 
puheenjohtaja Juha Maikola, puh. 0400-
514623, mycola@koti.luukku.com tai halli-
tuksen varapuheenjohtaja Kai Valmunen, 
puh. 050-3632 187, 
kai.valmunen@gmail.com 
 

 
 
Pyhärannan maa- ja  
kotitalousnaiset 
 
Koronan aiheuttamien rajoitusten vuoksi on 
vielä kesän tapahtumat peruttu. Toivottavasti 
elokuussa saamme kokoontua turvallisesti ja 
iloisin mielin. Hallituksen jäsenet toivottavat 
aurinkoista ja turvallista kevättä ja kesää 
jäsenillemme perheineen! 
 
Puhdas Mannervesi 
 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin lauantaina 
25.4.2020. Kokouksessa käsiteltiin sääntö-
jen määräämät asiat ja käytiin keskustelua 
ajankohtaisista Mannervettä koskevista asi-
oista. Kuormitus kuriin –hanke etenee kuor-
mitusselvityksen edistämisellä ja yleissuun-
nitelman tekemisellä. Kosteikolla yritetään 
kesän aikana saada tehtyä raivaustöitä tal-
koilla (kokoontumisrajoitukset huomioon ot-
taen). Leudon ja sateisen talven sekä ko-
ronarajoitusten takia talkoot siirtyivät eteen-
päin. 
Kesän aikana toivottavasti saamme pidettyä 
yleisötilaisuuden, jossa Ravakan ympäristö-



asiantuntija Pekka Alho kertoo ruo´on kor-
juusta ja hyödyntämisestä. Tämän Uutis-
Ankkurin liitteenä on mökkilaisen vesiensuo-
jeluvinkit, kannattaa tutustua niihin. Yhdis-
tyksemme toivoo, että jokainen omalta osal-
taan osallistuu Mannerveden suojeluun 
myös sen osalta, että suosii biohajoavia pe-
suaineita. Näitä tuotteita on tulossa myös 
kauttamme myyntiin. 
Yhdistyksen hallitukseen valittiin seuraavat 
jäsenet (suluissa kotipaikka): 
Eero Anttila (Pyhäranta) 
Esa Urhonen (Pyhäranta) 
Jukka Sorvali (Espoo, kesäpaikka Manner-
vedellä) 
Kirsti Kallio (Pyhäranta) 
Mirja Junkola (Turku/Pyhäranta) 
Mirkka Ali-Laurila (Pyhämaa) 
Sinikka Pirttinokka (Pyhäranta), puheenjoh-
taja 
Tuuli Pakkanen (Pyhämaa) 
 
Liity jäseneksi ja tue Mannerveden ve-
siensuojelua 
Jäsenmaksu: 

● vuosijäsen 10 e/v 
● ainaisjäsen 100 euroa.  

Tilinumero: FI97 5211 0320 1396 49. Käy-
tä viitettä 1009. 
Jäsenrekisteriä ja yhteydenpitoa varten 
tarvitaan sähköpostiosoite ja puhelinnu-
mero sekä kotipaikka, jotka voi ilmoittaa 
sähköpostilla puhdasmannerve-
si@gmail.com.  
 
Lue lisää yhdistyksestä ja sen toiminnas-
ta www.puhdasmannervesi.fi. Olemme 
myös facebookissa. 
 
Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys 

 
 

Kevät etenee jo kesää kohti. 
Yhdistyksemme on vastannut Eläkeliiton 
juhlavuoden haasteeseen istuttamalla  
”ilmastopuita” sukupolvien ketjussa. 
Yhteistä luontoliikuntapäivää metsän istu-
tuksineen ei voitu vallitsevissa olosuhteissa 
järjestää, ja taimet on hallituksen toimesta 
jaettu jäsenten kotioville turvallisuutta ja oh-
jeita noudattaen. 
Kaikki te, jotka ette vielä ole omaa taintanne 

saaneet, tulette lähitulevaisuudessa sen 
saamaan. 
Istutustapahtumista on saatu myös paljon 
kuvamateriaalia jota on nähtävissä kotisivuil-
la ja myöhemmin siitä kuullaan enemmän-
kin. 
Kiitos kaikille osallistuneille, on hienoa näh-
dä minkälaisiin ”metsiin” taimet ovat pääs-
seet. 
Tulevina vuosina luontoliikuntapäivien yh-
teydessä tullaan palaamaan näihin kohteisiin 
ja katsomaan miten metsät kasvavat. 
Sukupolvien ketjussa, on hienoa että muu-
tamat nuoret avustivat iäkkäämpiä jäse-
niämme istutuspuuhissa. 
Mennään metsään. nautitaan luonnosta, py-
sytään edelleen terveinä. 
Ja kun ”uusi arki” aikanaan avautuu, on ilo 
tavata toisiamme! 
 

 
 

Nälkloukkan kyläyhdistys 
 

 
 
 
 
 
 
Yksiö 29 m2 vuokrattavana kyläkodissa, 
Kaukanraitti 24, Pyhäranta, vuokra 300 €/kk 
+ sähkö ja vesi kulutuksen mukaan. Heti 
vapaa, lisätietoja antaa Ilkka Karru puh. 
0400123024. 



Vallitsevan poikkeustilan vuoksi joudumme 
valitettavasti peruuttamaan kesäkaudeksi 
2020 suunnitellut tanssit Yliskallion 
lavalla – ensimmäisen kerran lavan yli 30-
vuotisen historian aikana. 
Samasta syystä peruutamme myös 
kesäkahvilat 14.6. ja 19.7. 
Varvinrannan saunan varaukset ja maksut 
ottaa vastaan Ilkka Karru  puh. 0400123024. 
Kyläläisten yhteissaunavuoroja ei järjestetä 
tänä kesänä. 
 
Pyhärannan seurakunta 
 
Kirkkoherranvirasto 
Kauhianpääntie 5           
23950 Pyhäranta  
 
Seurakunnan virallinen  
sähköposti:  
pyharannan.seurakunta(at)evl.fi 
Puh: 02-8258085 
Kirkkoherranvirasto avoinna: tiistai-torstai klo 9-12 
https://pyharannanseurakunta.fi 
Facebook: 
https://www.facebook.com/pyharannanseurakunta/ 
 
Jumalanpalvelukset kirkossa 07.06.2020 – 
20.06.2020  
Su 07.06.    Sana klo 10. 
Su 14.06.    Sanajumalanpalvelus klo 13. 
La 20.06.    Juhannuspäivän messu klo 10. 
 
Kiinnostaisiko Sinua tavata vaihtaen kuulu-
misia pienellä porukalla Kymppikahvin mer-
keissä netissä 28.5. klo 10. Käytämme 
Teamsiä. Mukaan pääset lähettämällä mi-
nulle sähköpostiosoitteesi keskiviikkoon 
27.5. mennessä. 
 
Ota rohkeasti yhteyttä pappi Riittaan 0440 
684 903, (riitta.komu@evl.fi), diakonissa Tii-
naan 0440 684 913, kun joku asia askarrut-
taa sinua tai koet yksinäisyyttä. Kaikki muut-
kin seurakuntamme työntekijät ovat käytet-
tävissäsi. 
 
Tervehdys seurakunnan diakoniatyöstä: 
Kukaan ei tiedä kuinka kauan 
karanteenisuositukset ja poikkeuksellinen 
tilanne jatkuvat. Epätietoisuus, yksinäisyys, 
sairaudenpelko tai huoli läheisistä voivat 
ahdistaa. Puhuminen helpottaa. Jaetaan 
taakkoja ja iloja niin jaksamme paremmin! 
Ota rohkeasti yhteyttä seurakuntaan. Kun 
emme voi vielä kaikki kokoontua yhteen 

voimme kuitenkin tavata puhelimen 
välityksellä ja rukouksen sillalla. 
Diakoniatyö järjestää koronaviruksesta 
johtuvan poikkeustilan aikana edelleen 
ruokakauppa asiointiapua 70+ ikäisille ja 
muille riskiryhmiin kuuluville, joiden läheiset 
eivät voi auttaa. Ruoka- ja asiointiavun 
puhelinpäivystysaika on tiistaisin ja torstaisin 
klo 9 – 11 (paitsi ei helatorstaina), puh. 0440 
684 913. Ruokaostokset toimitetaan 
kotiovelle sovitun ostoslistan mukaisesti ja 
lasku lähetetään myöhemmin. 
 
PERHEKERHOTOIMINTA Kiitos kaikille 
kerho perheille kuluneesta kerhokaudesta. 
On ollut ilo saada tutustua teihin kaikkiin. 
Jatketaan jälleen syksyllä, jos vain tilanteet 
sen sallivat. 
 
PÄIVÄKERHOTOIMINTA 
Syksylle vielä kerhopaikkoja vapaana. Niistä 
voi tiedustella Marikalta. Toivotaan, että 
kerhot päästään aloittamaan ajallaan. 
Esikouluun lähtevien siunaaminen: 
Elokuulla, tarkempaa tietoa lähempänä. 
 
VARHAISNUORISOTYÖ: Kiitos kaikille 
kerholaisille kuluneesta kerhokaudesta. 
Harmi, kun kausi jäi kesken, mutta toivotaan 
että syksyllä kerhot saadaan jälleen käyntiin. 
Hyvää kesää kaikille kouluikäisille ja heidän 
perheilleen! <3 
 
KESÄTOIMINTAA:  
Jos koronarajoitukset vain 
sallivat, tullaan kesällä 
järjestämään; 
Toimintapäivät Ti 30.6. ja To 2.7. 
kouluikäisille Rihtniemessä. 
Perheleiripäivä: 
Lauantaina 11.7. Rihtniemessä. 
Tarkempi mainos ja lisätieto toimintapäivistä 
sekä perheleiripäivästä löytyvät 
seurakunnan nettisivuilta sekä facebookista. 
Seurakunnan lapsi- ja nuorisotyö toivottaa 
kaikille hyvää ja lämmintä loppukevättä ja 
alkavaa kesää! 
Jos sinulla herää kysyttävää kasvatuksen 
toiminnasta (päiväkerhot, perhekerhot, 
varhaisnuorisotyö, nuorisotyö tai 
rippikoulutyö) tai muuten haluat jostain 
keskustella, niin ota rohkeasti yhteyttä 
Marikaan 044-0684916 marika.pietila@evl.fi 
 
 



ILMOITUKSET 
 

 
 

 

 
 

Maanläheinen Ekohoitola ja Ekopuoti 
joka tarjoaa 

Perinteisiä kosmetologin hoitoja, 
Lahjakortteja (myös sähköisenä),  

Luonnonmukaisia tuotteita kotiin (myös postitse). 
 

Ekohoitola Norah,  
Ihoden Kylätie 86, 27320 Pyhäranta 

050 505 9779 
www.ekohoitolanorah.fi 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avoinna joka päivä klo 9-19! 
Mahtava valikoima oman puutarhan 

kesäkukkia, amppeleita ja taimia! 
Tervetuloa! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
SEURAAVA UUTISANKKURI ILMESTYY 
17.6.2020. AINEISTO MA 8.6.2020 KLO 17 
MENNESSÄ OSOITTEELLA  
kunta@pyharanta.fi  
 
Aineisto tulee toimittaa kirjallisena, sähköpostin liite-
tiedostona. 
 
Aineiston kokoamisen sujuvuuden takaamiseksi teks-
tin tulee olla muotoilematonta ja ARIAL –
kirjasintyypillä kokoa 10. 
 
Aineistoa ei voida ottaa vastaan puhelimitse 
 
UutisAnkkuri myös netissä 
http://www.pyharanta.fi/uutis-ankkuri 
 
 

UutisAnkkuri 6/2020 kokoaja: 
Tiina Peltoniemi 

 
Kajakkien, kanoottien ja SUP-lautojen  

myynti ja vuokraus  
Pyhärannassa ja Turussa 

 
Soita tai laita viestiä  

kun haluat lähteä melomaan! 
 

p. 0440-550540 
info@melontapiste.fi 
www.melontapiste.fi 

 

 
 

 

 
 
 



MÖKKILÄISEN VESIENSUOJELUVINKIT 

 

JÄTEVEDET JA VEDENKULUTUS 

Mitä vähemmän jätevesiä syntyy, sitä 
helpompaa niiden käsittely on. Kompos-
tikäymälä ja kantovesi sopivat mökkei-
lyyn.  

 Kuivakäymälä helpottaa jätevesien käsit-
telyä huomattavasti – puhdistettavaksi 
jäävät pelkästään pesuvedet 

 Kunnosta jätevesijärjestelmäsi ja muista järjestelmän säännöllinen huolto, ylläpito ja oikea käyttö.  

 Sijoita jätevesijärjestelmä riittävän etäälle rannasta ja huolehdi, etteivät puhdistetutkaan jäteve-
det pääse vesistöön. 

 Älä pese mitään vesistössä, vaan imeytä pesuvedet maahan. Käytä pesuaineita säästeliäästi ja 
suosi ympäristömerkittyjä ja biohajoavia tuotteita. Vähäisistä tiskivesistä aiheutuvat haitat ovat 
kuitenkin vähäisempiä kuin kertakäyttöastioiden käyttö.  

 Käymäläjätteiden maahan kaivaminen ei ole sallittua. Kompostoi huussin tuotokset huolella ja 
käytä niitä hyödyksesi kasvimaalla, marjapensaille tai kukkapenkissä. Erotellun virtsan voit käyt-
tää kompostiherätteenä tai laimennettuna lannoitteena. Kompostoivaan huussiin voi laittaa myös 
muuta biojätettä.  

PIHA JA RANTA 

Luonnontilainen, kasvillisuuden peittämä 
ranta pidättää vesistöön kulkeutuvia ra-
vinteita ja maa-ainesta paremmin kuin 
kylvönurmikko. 

 Suojele rannan monimuotoisuutta: älä 
harvenna rantapuustoa ja kasvillisuutta 
liian rajusti tai rakenna liian lähelle vesirajaa. Vältä kaivuutöitä rannassa äläkä kaiva ojia suoraan 
vesistöön, vaan jätä rantaan suojavyöhyke.  

 Säilytä akut, maalit, öljyt ja liuottimet huolellisesti kaukana rannasta ja sateelta suojattuna. 

 Pidä huolta, ettei tuuli, sadevesi tai aallokko kuljeta tavaroita vesistöön. 

 Korjaa talteen erityisesti muovituotteet. 

 Perusta komposti riittävän etäälle rannasta ja talousvesikaivosta.  

 



KALASTUS JA VENEILY 

Kalastolla on suuri merkitys vesistöjen 
tilaan. Vastuullisesti pyydetty kala on 
terveellistä ja ekologista lähiruokaa. 

 Kalasta sen verran kuin itse tarvitset. 
Suosi särkikalojen ja pienten parvikalo-
jen pyyntiä petokalojen sijaan. Noudata 
laissa säädettyjä alamittoja, rajoituksia 
ja rauhoitusaikoja. Selvitä paikalliset kalastussäännökset esimerkiksi pyydyskalastuksen suhteen.  

 Valikoi ruokapöytääsi sopivan kokoisia saaliskaloja. Vapauta pienet yksilöt kasvamaan ja suuret 
yksilöt lisääntymään. 

 Kalastonhoitomaksu perustuu kalastuslakiin. Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 
18–64-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa.  

 Huolehdi veneesi ja moottorisi kunnosta, vältä myrkkymaaleja. Käytä soutuvenettä, jos mahdol-
lista. Huolehdi veneen jätevedet asianmukaiseen tyhjennyspisteeseen. Jätevesien laskeminen 
suoraan vesistöön on kiellettyä. 

VESIKASVIT JA RUOPPAUS 

Vesistölle luontainen kasvillisuus tarjoaa 
elinympäristön linnuille, kaloille ja mo-
nille muille vesieliöille. Kasvillisuus on 
myös osa monimuotoista rantamaise-
maa.  

 Voit poistaa vesikasveja rantasi edustal-
ta, jos ne haittaavat rannan käyttöä. Vie leikattu vesikasvimassa heti maalle ja kompostoi se. Ve-
sikasvillisuus kilpailee levien kanssa ravinteista, joten poistaminen voi lisätä leväntuotantoa. Vältä 
vesikasvien poistoa ja puiden raivausta lintujen pesimäaikaan 15.4.–31.7.  

 Vältä rannan ruoppausta. Jos ruoppaat, ilmoita vesilain mukaisesti ruoppauksesta ja kasvillisuu-
den niitosta ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle 30 vrk ennen toimenpiteen suorittamista. 
Huolehdi, että ruoppausmassat läjitetään maalle mahdollisimman kauas rannasta. 

 Tee aina niittoilmoitus koneellisesta vesikasvien niitosta. 
 
 

NEUVONTAA JA LISÄTIETOA 
Jarkko Leka 
vesiasiantuntija, VALONIA 
 
040 197 2265 
jarkko.leka@valonia.fi 

 
Janne Tolonen 
vesiasiantuntija, VALONIA 
 
050 518 7755 
janne.tolonen@valonia.fi 

 
Matti Jantunen 
Lounais-Suomen vesiensuojelu-
yhdistys ry 
040 161 8830 
matti.jantunen@lsvsy.fi 

 


