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       Nro 1  Maaliskuu 2003 
 
Tervehdys täältä Perikkaan puolesta 
 
Tämä on kaikkien aikojen ensimmäinen Pe-
rikkaan Puolesta ry:n tiedote.  
 
Tavoitteemme on lähettää tiedote kaikille 
yhdistyksen jäsenille kaksi kertaa vuodessa: 
syksyllä menneen kesän tapahtumia tarkas-
tellen ja keväällä katse suunnattuna jo tule-
vaan kesäkauteen. Kesäkaudella tieto ehkä 
kulkee nopeimmin tavattaessa ja vaikka ve-
sitse. Tämä suunnitelma on voimassa ainakin 
kunnostushankkeemme ajan eli vuoteen 
2005 asti. Tämä ensimmäinen tiedote tulee 
nyt vasta keväällä. Tänä vuonna kokoamme 
lisäksi tietoa vesien suojelusta ja siitä mitä 
jokainen voimme tehdä ympäristömme ja 
järvemme hyväksi.  
 
PERIKKAAN PUOLESTA RY 
 
Kesä 2002 oli todella hyvä ja erilainen kesä 
meidän järvellämme; puheet muuttuivat 
teoiksi. Saimme reippaasti ja yksissä tuumin 
aikaan suojeluyhdistyksen ja lisäksi samaa 
vauhtia rahoitushakemuksen kunnostushank-
keellemme matkaan. Ehdimmepä vielä aloit-
taa kunnostustoimenpiteetkin. Siitä suurkii-
tokset kaikille jäsenille ja yhteisissä puuhissa 
mukana olleille. Kissan häntää nostaen vai 
olisiko se kalan pyrstöä heilauttaen: Hyvä 
me! 
 
Yhdistyksessä on nyt jäseniä 24. Perusta-
vassa kokouksessa valitsemamme hallitus on 
kokoontunut 3 kertaa. Jaoimme heti alkuun 
tiedonhankinta- ja toimeenpanovastuita työ-
ryhmille ja työpareille. Tämä on ollut erittäin 
hyvä ratkaisu. Tiedonhankinta sujuu ja talkoil-
la on käynnistäjänsä ja kokoonkutsujansa.   
 
KUNNOSTUSHANKE 
 
Hankkeen euromääräinen arvo on kaikkiaan 
34.468 euroa. Hanke kestää tasan kolme 
vuotta: aloituspäivä on 03.08.2002 ja lope-
tuspäivä 02.08.2005. Maksimissaan tukina 
saatavan rahoituksen määrä on 70% . Tästä 
saimme päätöksen Varsinais-Suomen TE-

keskuksesta 6. päivä maaliskuuta. Hakemus 
hyväksyttiin jo kesällä Lounais-Suomen Maa-
seudunkehittämisyhdistyksessä ja Suomus-
järven kunnassa. Pelin henkeen kuuluu, että 
kunta osallistuu rahoitukseen. Koska vesien-
suojeluhankkeita on nyt runsaasti tulossa, 
myös Ympäristökeskus antaa niistä lausun-
non. Se hiukan lisäsi käsittelyaikaa, mutta 
lopultahan päätös kuitenkin tuli.  
 
Aloitimme toimenpiteet heti hankesuunnitel-
man valmistuttua ja se onnistui yksituumai-
sen sitoutumisen ansiosta. Innostusta on 
riittänyt ja yhteinen tekeminen on ollut antoi-
saa. Kaikki jäsenet ovat maksaneet ensim-
mäisen vuoden jäsenmaksunsa ja hanke-
maksun. Niiden turvin on saatu laskut makse-
tuksi viiveittä. Hankerahat tilitetään meille 
jatkossa takakäteen, maksettuja laskuja vas-
taan. Kokonaisuutena rahoituksemme on 
kunnossa koko hankkeen ajalle. 
 
TEHDYT TOIMENPITEET  
 
Koekalastus kalakannan rakenteen selvittä-
miseksi. Myös se antaa tietoa järven kunnos-
ta. Verkot makasivat viisi vuorokautta järves-
sä ja laskimme, mittasimme ja punnitsimme 
päivittäin jokaisen sintin.  
 
Näkösyvyyden mittaukset. Ne kertovat ve-
den kirkkaudesta ja sen muutoksista. 
 
Vesikasvillisuuden niitto. Niittämällä poiste-
taan ravinteita järvestä ja hiukan myös hilli-
tään kasvillisuuden leviämistä.  
 
Nuottaustalkoot. Yritimme poistaa särkika-
laa. Nuottaa kyllä onnistuttiin vetämään ko-
valla työllä ensin nais- ja miesvoimin ja lopul-
ta traktorilla. Kalaa vain ei tullut yhtään, mutta 
tuntui niistäkin talkoista jääneen hyvä mieli 
osallistujille. 
 
Vesi-, kasvi- ja eläinplanktonnäytteiden 
otto. Näillä tiedoilla voidaan tehdä lisää pää-
telmiä järven tilasta.  
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Ilmastusta emme vielä päässeet syksyllä 
aloittamaan, vaikka se kuului suunnitelmiin jo  
vuonna 2002. Saimme sen kuitenkin käyntiin 
jo tänä talvena, vaikkakin tämän vuoden puo-
lella. Tässä kohdin tiedon saaminen osoittau-
tui odotettua vaikeammaksi. Luotettavaa ja 
yksiselitteistä tietoa ei niin vain olekaan saa-
tavilla. Asiat selvisivät  hapetustyöryhmän 
ansiokkaalla työllä vähitellen. Kun sitten lo-
pulta tiesimme mitä teemme, luonto yllätti 
meidät ja muutti uistelukelit luistelukeleiksi. 
Talven mittaan kertynyt paksu jääpeite ehti 
herättää aikamoisen huolen hapen riittävyy-
destä. Minkälainen happitilanne meillä  on, 
selviää sitten kesämmällä. 
 
HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ 
 
Rahoittaja edellyttää, että hankkeella on  oh-
jausryhmä, joka tarjoaa asiantuntija-apua 
hankkeelle. Olemme saaneet koottua itsel-
lemme todella osaavan ja monipuolisen ohja-
usryhmän, jolla tuntuu olevan paljon annetta-
vaa. Ohjausryhmään kuuluvat: 
 
- hankeaktivaattori Marja-Leena Andelmin 

Lounais-Suomen Maaseudun Kehittä-
misyhdistyksestä,  

- rakennusmestari Jarkko Rantalaiho Suo-
musjärven kunnasta,  

- limnologian dosentti Jukka Horppila Hel-
singin Yliopistosta,  

- isännöitsijä  Matti Laine Salon Kalastus-
alueelta  

- maaseutukoordinaattori Minna Laitinen 
Varsinais-Suomen TE-Keskuksesta 

- ja meiltä Raimo Salonen.  
 
Risto Levo on tietysti mukana, koska hän 
hankkeen vetäjänä on se ohjattava. Ohjaus-
ryhmä on kokoontunut kerran ja kokoontuu 
jatkossa 1 – 2 kertaa vuodessa.  
  
SUOMUSJÄRVEN VESISTÖJEN HOITO-
YHDISTYS RY 
 
Kiskonjoen vesistöstä tehty järvitutkimus on 
aktivoinut alueen väestöä.  Loppukesästä 
perustettiin vesiensuojeluyhdistys Suomus-
järven kunnan  alueelle. Sen tehtävä on kerä-
tä ja välittää tietoa sekä pitää yhteyksiä vi-
ranomaisiin. Risto Levo on mukana hallituk-
sessa, joten saamme jatkossa heti tietoa sii-
tä, mitä vesistöasioissa tällä alueella tapah-
tuu.  

 
VARESJÄRVEN HOITO RY 
 
Myös Varesjärvelle  perustettiin loppukesästä 
vesiensuojeluyhdistys. Raimo Salonen on 
siinä mukana aktiivisesti. 
 
YHDISTYKSEN HALLITUS 
 
Risto Levo, puheenjohtaja, niittotyöryhmä ja 
valuma-alueen kartoitus. 
 
Eija Koivisto, sihteeri ja rahastonhoitaja. 
 
Ari Sjöberg, kalastustyöryhmä ja näkösyvyy-
den mittaus. 
 
Pirjo Staack, hapetustyöryhmä. 
 
Raimo Weide, tiedotustyöryhmä. 
 
Hannu Rita, tiedotustyöryhmä ja näkösyvyy-
den mittaus.  
 
Pertti Halme, hapetustyöryhmä. 
 
Sirpa Toivonen, kalastustyöryhmä. 
 
Raimo Salonen, niittotyöryhmä ja valuma-
alueen kartoitus 

 
JA NYT KESÄÄ ODOTELLESSA 
 
Nyt Perikas on vielä tukevasti jäässä paitsi 
ilmastuksesta aiheutuvan avannon kohdalta. 
Ilmaa pumppaava kompressori on Risto Le-
von vajassa ja avanto on noin 60 metrin 
päässä rannasta. Järveen pumpattava ilma 
on sulattanut jään ilmaputken lähettyviltä ja 
ohentanut jäätä ympäriltä. Niinpä on parasta 
pysytellä riittävän etäällä avannosta, jos käyt-
te Perikkaalla katsomassa vielä jäiden ai-
kaan.  
 
Uusi tiedote on tulossa ennen kesää. Silloin 
tarkennamme kesän suunnitelmat. Hallitus 
kokoontuu maaliskuun lopussa. 
 
Tietoa toiminnastamme löytyy nyt jo myös 
verkkosivuilta http://www.kettula.org 
 
Oikein hyvää kevättä ja kesän odotusta 
Teille kaikille. 
   
Sihteeri 


