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TOIMINTAKERTOMUS 2020

YLEISKATSAUS
2020 oli yleisen maailmantilanteen vuoksi erikoinen vuosi myös Eurajoen 
vesiensuojeluyhdistykselle. Osa tapahtumista, tempauksista ja kokouksista jouduttiin peruuttamaan 
tai toteuttamaan erikoisjärjestelyin. Tämä ei tarkoita, etteikö yhdistys olisi aktiivisesti jatkunut  
toimintaansa. Yhdistys seurasi tarkasti Eurajoen vesistöalueen toimintaa ja otti kantaa joen ja  
jokivarren asukkaiden hyvinvointiin vaikuttaviin koskeviin kysymyksiin. Toteutuneiden 
tapahtumien lisäksi yhdistys osallistui Joki -ohjelman hankkeisiin. -
Vuoden aikana yhdistys uudisti jäsenrekisterin käsittelyä ja otti käyttöön uuden alustan laskutuksen 
toteuttamiseksi. Joulukuussa 2020 yhdistyksessä oli 144 jäsentä, joista 20 oli yhteisöjäseniä.
 
MITEN JOKI VOI?

Vuonna 2020 virtasi joessa poikkeuksellisen paljon vettä. Talvella 2019 – 2020 koettiin haasteellisia 
talvitulvia, joihin ELY:n vesiyksikkö haki helpotusta poikkeuksellisilla Pyhäjärven juoksutuksilla.  
Runsaiden sateiden ja virtaamien seurauksena joen kiintoaine- ja ravinnekuormitukset olivat  
korkeita. Suurin osa kuormituksesta oli peräisin maa- ja metsätaloudesta. Jätevedenpuhdistamot 
toimivat pääosin ympäristölupiensa puitteissa. Siitä huolimatta joessa rekisteröitiin kaksi  
poikkeuksellista pistekuormituspiikkiä, joista yhdistys jätti hallintokanteen. Uiminen oli  
yläjuoksulla (Mäkelän ranta) mahdollista koko kesän, mutta alajuoksulla toistui taas kesällä 
kastelukielto. Syytä veden hygienisen tilan heikkenemiseen ei toistaiseksi ole saatu selville.

Eurajoen palautuminen vaelluskalajoeksi oli edelleen yhdistyksen tärkeimpiä tavoitteita ja varsinkin  
joen alajuoksulla, jossa tehtiin ELY:n toimesta mittavia koskikunnostuksia, siinä onnistuttiin hyvin.  
Yhdistys on seurannut tarkasti jokiveden laatua, osallistunut siivouksiin ja pyrkinyt levittämään 
tietoisuutta joen puhtauden hyödyistä ja tärkeydestä. 

HALLITUS JA KOKOUKSET
Vesiensuojeluyhdistyksen vuosikokous ja järjestäytymiskokous järjestettiin Raumalla tiistaina 2.6.  
Merimuseossa. Vuosikokoukseen osallistuivat paikan päällä ainoastaan hallituksen jäsenet ja 
kokous striimattiin etäyhteyksillä muille halukkaille osallistujille. Seppo Varjonen valittiin  
kokouksen puheenjohtajaksi. Vuosikokouksen aluksi Merimuseon amanuenssi Paula Kupari piti 
puheenvuoron ja toivotti yhdistyksen jäsenet tervetulleeksi.
Vuosikokouksen päätöksellä yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana jatkaa Seppo Varjonen. 
Hallituksen muina jäseninä vuonna 2020 jatkoivat varapuheenjohtaja Jari Lainio, viestintäsihteeri  
Susanne Ekroth, sihteeri Heini Antola sekä jäseninä Eija Kuusisto, Markku Haukioja ja Jari 
Sepponen. Hallituksen asiantuntijana vuonna 2020 toimii Jussi Aaltonen sekä rahastonhoitajana 
Paula Saarivuori. Toiminnantarkastajina toimivat Vesa Jalonen Eurajoelta ja Jussi Vallin Eurasta.
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana 6 kertaa ja järjesti 7 sähköpostikokousta.

TAPAHTUMAT
2020 oli tavallista hiljaisempi tapahtumarintamalla pandemian takia, mutta muutamia tapahtumia  
vuodelle kuitenkin mahtui. Vuoden alussa tammikuussa järjestettiin Eurajoesta Vaelluskalajoki  
-yleisötilaisuus, joka oli menestys. Sen lisäksi Eurajoki-melontatapahtuma kesäkuussa oli ainoa 
isommalle yleisölle järjestetty tapahtuma, jossa oli mukana 50 melojaa. Melonnan jälkeen Panelian  
Rivimyllyllä järjestetty Esteetön Eurajoki -tapahtuma keräsi runsaasti kuulijoita.  
Vaelluskalaseminaaria suunniteltiin yhteistyössä Pyhäjärvi-instituutin kanssa. Se muutettiin  



koronarajoitusten puitteissa webinaariksi, mutta tapahtuma onnistui hyvin myös 
erikoisjärjestelyillä, sillä siihen osallistui parhaimmillaan yli kolmekymmentä webinaristia.  
Yhdistys osallistui myös Villiinny Koskeljärvestä tapahtumaan. Vaelluskalaretki ja pikkujoulut -  
järjestettiin - pienille ryhmille. Pikkujoulut järjestettiin ensimmäistä kertaa pandemiasopeutetusti  
upealla Taivaantönkkö -kodalla.

TALKOOTOIMINTA
Pandemia rajoitti talkootoiminnan järjestämistä, mutta yhdistys pyrki silti osaltaan huolehtimaan  
joen kunnosta ja seurasi muun muassa veden laatua ja sään vaikutuksia läpi vuoden. Myös 
vaelluskalojen seurantaa jatkettiin viime vuodesta. Yhdistys avusti VARELY:n kalatalouspalvelua 
Suutalan-, Pappilan- ja Irjanteenkoskien kunnostamisessa.
Yhdistys järjesti Kakkerinsuon ennallistamistalkoot sekä osallistui Euran jokirantojen 
kunnostustalkoisiin, joista molemmat onnistuivat hyvin. 

VAIKUTTAMINEN JA KANNANOTOT
Eurajoen vesiensuojeluyhdistys seurasi ja otti vuoden aikana kantaa muun muassa Kieku Oy:n ja 
Biolanin ympäristölupiin. Loppuvuodesta yhdistys lähetti aloitteet UPM-Kymmene Raumalle 
Eurajoen vaelluskalojen kummitoiminnasta ja VARELY:lle Eurajoen palauttamiseksi  
vaelluskalajoeksi. Yhdistys valitti Vaasan hallinto-oikeuteen AVI:n päätöksestä sallia 
jätevedenpuhdistamoiden jätevesien purkaminen Eurajokeen ja teki myös täydennyksen VAHO:lle 
lähetettyyn valitukseen.
Yhdistys kävi vuoden aikana keskustelua VARELY:n vesiyksikön kanssa, koskien Eurajoen 
vesiensuojeluyhdistyksen aloitetta (v. 2019) Säkylän Pyhäjärven säännöstelyohjeiden 
uudistamiseksi, ja lähetti kaksi vastinetta vesiyksikön lausuntoihin. Yhdistys seurasi myös 
VARELY:n toimia koskikunnostussuunnitelmia vuoden edetessä. Vuoden lopussa yhdistys lähetti 
paljon huomiota saaneen hallintokanteen, joka koski Apetit Oy:n ja JVP -Eura Oy:n valvovan 
viranomaisen toimintaa.
Yhdistyksen edustajat osallistuivat vuoden aikana muun muassa Sata -veden (ELY), Joki -ohjelman 
ohjausryhmän Ja Eurajoen vedenkäyttäjien yhteistyöryhmän kokouksiin.
Jari Lainio valittiin yhdistyksen varajäseneksi Joki-ohjelman ohjausryhmään.

Yhdistyksen julkaisemat lausunnot löytyvät täältä:
https://www.evsy.fi/julkaisut/lausunnot/
Yhdistyksen julkaisemat lehdistötiedotteet löytyvät täältä:
https://www.evsy.fi/julkaisut/lehdistotiedotteet/

TALOUS
Vesiensuojeluyhdistyksen taloudellinen tilanne on pysynyt vakaana. Edelliseen toimintavuoteen 
verrattuna yhdistys ei saanut merkittäviä avustuksia, minkä takia yhdistyksen tilillä oli vähemmän 
rahaa toimintavuodenvuoden lopussa kuin sen alussa. Yhdistys teki vuoden aikana useita pieniä 
hankintoja kuten - vesikiikarit (2 kpl) ja tulostin yhdistyksen käyttöä varten. Yhdistyksen 
laskutusjärjestelmän kehittämiseen käytettiin 300€.
Joulukuussa hallitus päätti Eurajoki -tilin perustamisesta Eurajoen tutkimusta, suojelua, jokiluonnon 
hoitoa ja virkistyskäyttöä varten. - Tilin käyttöoikeudet annettiin puheenjohtajalle ja  
rahastonhoitajalle.
Vuosikokous hyväksyi yhdistyksen jäsenmaksun perusyksiköksi 10€.
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