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Auringon rata kääntyy kohti syksyä. 

Jokivarren sudenkorentojen ja lepakoiden 

lennot ovat parhaimmillaan. Joen pohjan 

hidasliikkeisiä täplärapuja voit saada nyt 

merroista. Mennyt kesä oli kuuma ja sai 

ihmiset hakeutumaan veden ääreen. 

Esimerkiksi Euran Kiukaisissa sijaitseva 

Mäkelän uimaranta täyttyi uimareista. Ranta 

kunnostettiin vuosina 2018 ja 2019 

vesiensuojeluyhdistyksen ja kyläyhdistyksen 

toimesta. Puhtaan, käyttökelpoisen veden 

merkitys ihmiselle ja jokiluonnolle korostui 

kesällä monin tavoin. Ongelmittakaan ei 

selvitty, sillä joen yläjuoksulla vedessä 

havaittiin hajuhaittoja ja alajuoksulla vesi oli 

kasteluvesikäyttökiellossa. Niiden aiheuttajia 

tutkitaan edelleen. 

Suuressa mittakaavassa huolestuttavia ovat 

uutiset Lounais-Suomen jokien suurista 

ravinnekuormista. Vesistöjen rehevöitymistä 

ei ole saatu pysäytettyä. 

 

Yhdistysten toiminnalle koronavuosi on ollut 

hyvin haasteellinen. Monia tapahtumia on 

jouduttu siirtämään tai peruuttamaan. Tästä 

huolimatta Eurajoesta kiinnostuneet 

yhdistykset onnistuivat järjestämään 

kesäkuussa hienon juhlamelontatapahtuman. 

Melojia oli ennätysmäärä ja 

Vesiensuojeluyhdistyksen järjestämä 

”Esteetön Eurajoki” -paneelikeskustelu keräsi 

Panelian Rivimyllylle runsaasti vaelluskalojen 

ystäviä. Elokuussa yhdistys osallistui 

”Villiinny Koskeljärvestä” -tapahtumaan. 

Toimintapisteessämme vieraili runsaasti 

jokiasioista kiinnostuneita ihmisiä. Myös 

yhdistyksen uunituoreet vesikiikarit innostivat 

pohjaeläinten ja kalojen havainnointiin. 

 

Yhdistysten koronahaasteet jatkuvat edelleen. 

Vesiensuojeluyhdistys ja Pyhäjärvi-instituutti 

tekivät äskettäin karvaan päätöksen siirtää 

Vaelluskala -seminaari ensi vuoteen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Yhdistys tuleekin järjestämään 

pienimuotoisempia, koronasopeutettuja 

tapahtumia. Näistä mainittakoon muun 

muassa Kakkerinsuon patotalkoot ja 

vaelluskalojen kutuseurantaretki. 

Vaelluskalojen kutunoususta odotetaan 

jännittävää näytelmää, sillä Varsinais-Suomen 

ELY-keskus on juuri aloittanut Irjanteen ja 

Suutalan koskien kunnostukset ja 

Pappilankosken kalatien lisäkunnostuksen. 

Odotukset taimenen ja siian nousulle ovat 

korkealla. Tapahtumien tarkemmat tiedot 

löydät myöhemmin kotisivuilta www.evsy.fi 

tai Facebook: Eurajoki-foorumi tai Elävä 

Eurajoki. 

 

Tervetuloa mukaan syksyn toimintaan! 

 

Seppo Varjonen 

puheenjohtaja 

 

http://www.evsy.fi/


 
 

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry:n vuosikokous pidettiin 2. kesäkuuta 2020 Rauman 

merimuseossa. Kokous teki seuraavat henkilövalinnat: 

 

Eurajoen vesiensuojeluyhdistyksen hallitus: 

puheenjohtaja Seppo Varjonen sevarjo@saunalahti.fi 0505607357 

varapuheenjohtaja Jari Lainio lainiojari@gmail.com  0505372291 

sihteeri Heini Antola heini.antola@gmail.com 0505264240 

jäsen- ja viestintäsihteeri Susanne Ekroth susanne.ekroth@dnainternet.net  0405831418 

jäsen Eija Kuusisto eija.kuusisto@winnova.fi 0500595337 

jäsen Markku Haukioja markku@haukioja.com 0408618436 

jäsen Jari Sepponen jari.sepponen21@gmail.com 0405149086 

 

Hallituksen ulkopuolella toimivat: 

asiantuntija Jussi Aaltonen jussi.j.aaltonen@gmail.com 0405830549 

rahastonhoitaja Paula Saarivuori paula.saarivuori@outlook.com 0503404677 

 

 
Kuvat: Rami Saarivuori (melontakuva) ja Susanne Ekroth (vuosikokous) 

 


