
Puheenjohtajan kevätkirje 

 

Kävin linturetkellä Eurajoen varressa. Telkän nirinät, pikkutikan kevätsoidinpärinät, töyhtöhyypän 

lentonäytökset ja monet muut havainnot mielessäni palasin tyytyväisenä ja virkistyneenä takaisin 

kotiin. Nyt jaksaisin aloittaa Vesiensuojeluyhdistyksen tämän vuoden ensimmäisen jäsenkirjeen 

kirjoittamisen.  

Telkästä mieleeni palaa muutaman vuoden takainen muisto kantatie 43:lta Vaaniin prykin kohdalta. 

Telkkäemo johdatti poikuettaan kantatien yli kohti Eurajokea. Pysähdyin seuraamaan tapahtumaa ja 

samalla varoittamaan kanssa-autoilijoita tien yli pyrkivistä vilkkaista untuvapalloista. Tarinalla oli 

tällä kertaa onnellinen loppu, sillä kaikki poikaset pääsivät ehjinä tien yli ja ilmeisesti myös jokeen, 

sillä matkaa sinne oli enää parisataa metriä. Jäin miettimään, että telkillä oli ”poikasvaelluksellaan” 

enemmän kuin tuuria, sillä tälle kolopesijälle tarjolla olevat lähimmät luonnonkolot ovat Vaaniin 

metsissä yli kilometrin päässä joesta. Uuttuja eli telkän pönttöjä kun on joen rannassa nykyisin 

valitettavasti ani harvoja. 

Jään miettimään jokivarren linnustoa yleisemmin. Sieltä löytyy kuningaskalastajaa, pikku-uikkua, 

koskikaraa, viita- ja luhtakerttusta, satakieltä ja ruisrääkkää vain muutamia erikoisempia 

mainitakseni. Viime vuonna Porin lintutieteellisen yhdistyksen tekemissä laskennoissa kävi ilmi, 

että Satakunnan viimeisistä äärimmäisen uhanalaisista peltosirkuista suurin osa pesii Eurajoen 

rantapensaikoissa. Kun pyöräilen Kohnan rantatiellä sydäntäni kylmää ja mieleeni tulee vielä yksi 

lintulaji. BirdLife Suomen vuoden lintulaji on pikkutikka. Sen Suomen kanta on huonosti tunnettu. 

Niitä arvioidaan olevan 1400–5000 pesivää paria. Jotkin seurannat antavat viitteitä, että pikkutikat 

ovat viime aikoina vähentyneet. Syyksi arvellaan, että lehtipuuvaltaisissa metsissä pesivä laji kärsii 

voimakkaasti lisääntyneestä energiapuun korjuusta. Missä pesivät Kohnan rantametsien pikkutikat 

nyt? 

Tästä pääsen jo ”aasin sillalle”. Mikä yhdistää telkkää, pikkutikkaa ja jokivarren ihmisiä? Mieleen 

tulee ainakin pesä/koti, ravinto/elanto ja suoja/tontti. Haluan inhimillistää ja vielä tulkita, että nämä 

kolme lajia myös viihtyvät puhtaassa jokivedessä ja monimuotoisissa vesi- ja rantaekosysteemeissä.  

Vesiensuojeluyhdistys pyrkii toiminnallaan ajamaan niin näiden kuin kaikkien muidenkin 

jokivarren eliöiden etuja. Tule mukaan puolustamaan jokiluontoa! 

Vesiensuojeluyhdistyksen vuosikokous on pidetty. Uusi hallitus on valittu. Tietoa siitä, yhdistyksen 

viime ja tämän vuoden toiminnasta löydät kotisivuiltamme www.evsy.fi . Päätöstä Apetit Ruoka 

Oy:n, Säkylän ja JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamoiden purkuputkien sijainnista odotetaan tänä 

kesänä Vaasan hallinto-oikeudesta. Vapauta Eurajoen virtavedet -kampanja jatkuu, vaelluskalojen 

paluuta jokeen edistetään sekä joen ympäristövirtaaman ja luonnonmukaisen vesirakentamisen 

puolesta kampaillaan. Yhdistys tarvitsee sinun tukesi! Jäsenyytesi on meille ensiarvoisen tärkeä. 

Viime vuonna toimintamme rahoitettiin sataprosenttisesti jäsenmaksutuloilla. Siksi tämän 

kirjeen liitteenä on vuoden 2021 jäsenmaksulomake. Kiitos jo etukäteen tuestasi!  

Vesiensuojeluyhdistyksen tapahtumista 

tiedotetaan kotisivujen lisäksi Facebookissa: 

Eurajoki-foorumi ja Elävä Eurajoki.  

 

Kevätiloja ja terveyttä! 

 

Seppo Varjonen 

puheenjohtaja 

 

 

 

 

 

Kuva: Harri Nurminen  

 

 

 

 

http://www.evsy.fi/

