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Taimen pärjää
Aurajoen yläjuoksulla
Koekalastusta
Riihikoskella
PÖYTYÄ/Riihikoski
Jorma Kaarto
Jalokalana tunnettu taimen pärjää
Aurajoen yläjuoksullakin, mutta mihinkään valtavaan lentoon
taimenkanta ei ole lähtenyt. Aurajokeen ja sen sivupuroihin on
useampaan otteeseen istutettu taimenen poikasia.
Aurajokisäätiö järjesti Riihikoskella torstaina koekalastusnäytöksen, jonka yhteydessä puhuttiin
joen kalastosta, siihen vaikuttavista
tekijöistä sekä vesiensuojelusta.
Koekalastuksessa käytettiin apuna sähkövirtaa. Kalat tainnutettiin
sähköllä, jonka jälkeen ne tunnistettiin ja vapautettiin takaisin jokeen. Koekalastajien haaviin tarttui
muutama särki, pari haukea ja pieniä pohjakaloja.
–Kivisimppu on hyvä merkki. Jos
joki on saastunut tai veden happitilanne on huono, kivisimppu ottaa
äkkiä nokkiinsa. Kivennuoliainen
pärjää vähän huonommissakin
oloissa, selvitti Valonian vesiasiantuntija Janne Tolonen.
Sähkökoekalastus on luvanvaraista toimintaa, joka soveltuu
etenkin matalien virtavesien kalaston selvittämiseen. Virallisissa
mittauksissa koekalastus toteutetaan kolmeen eri otteeseen.
Aurajoessa on tavattu lähes 40
kalalajia sekä nahkiaista ja pikkunahkiaista. Taimenten lisäksi
jokeen on istutettu kirjo- ja merilohia. Lohikaloja myös nousee Aurajokeen Liedon Nautelankoskelle
asti. Turun Halistenkosken alapuo-

Akun tuottama sähkö johdetaan koekalastuksessa veteen, jolloin kalat taintuvat
hetkeksi.

”

Kalabiologi Olli Ylönen ja vesiasiantuntija Janne Tolonen hoitivat koekalastusnäytöksen käytännön toimet Aurajoessa.

Kivisimppu on
hyvä merkki.

lelle nousee myöhään syksyllä myös
suurikokoisia vaellussiikoja.
Lounais-Suomen kalastusalueen
isännöitsijä, kalabiologi Olli Ylönen sanoi, että Riihikosken koekalastusalueen kohdalle taimenia
ei ole istutettu, mutta ylemmäs
kylläkin. Jos taimenet menestyvät,
ne leviävät laajalle alueelle.
–Todistettavasti taimenet selviävät Aurajoen yläjuoksullakin talven
ja kesän yli, mutta valtavaan lentoon kanta ei ole lähtenyt, Ylönen
arvioi.
Sähköisessä koekalastuksessa,
jossa akulla johdetaan sähkökenttä veteen, isommat kalat saadaan
helpommin kerätyksi haaviin kuin
pienet pohjakalat, jotka piiloutuvat
sujuvasti.
Aurajoen yläjuoksun tyypillisiä
kaloja ovat särjen, ahvenen ja hauen
lisäksi säynävä ja turpa.
Aurajokisäätiön koekalastusnäytös toteutettiin osana säätiön
Veera-hanketta ja yhteistyössä
Lounais-Suomen kalastusalueen
sekä Valonian Virtavesien kunnostushankkeen kanssa.

Nuorten tulo työmarkkinoille lisäsi työttömyyttä
Työllisyystilanne
kuitenkin
kohenee
AURANMAA
Marika Timonen
Heinäkuu kasvatti Varsinais-Suomen ely-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan työttömyysasteen
yli 10 prosenttiin lähes kaikissa
Auranmaan kunnissa. Ainoastaan
Oripäässä työttömyysaste oli heinäkuussa alle 10 prosenttia. Oripäässäkin työttömien määrä kuitenkin kasvoi heinäkuun aikana
kahdella.
Työttömyyden kasvu on heinäkuussa tavallista. Kasvu johtuu
kesäajalle ominaisista tekijöistä
eli oppilaitoksista valmistuneiden
nuorten tulosta työmarkkinoille ja

TYÖTTÖMYYSTILASTO
Kunta
Aura
Koski
Marttila
Oripää
Pöytyä
Auranmaa

7/2015
10,4
9,9
11,7
8,5
11,1
10,6

6/2016
9,3
9,4
9,6
8,2
9,6
9,4

7/2016
10,0
10,9
10,6
8,5
10,1
10,1

Yht.
197
115
99
54
396
861

Lieto
Loimaa
V-Suomi

10,1
11,7
14,7

8,9
11,0
13,9

10,1
11,6
14,4

959
853
32828

määräaikaisten työsuhteiden päättymisestä. Auranmaallakin nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien
määrä kasvoi kahdessa kuukaudessa 30:llä. Kun toukokuussa auranmaalaisia nuoria oli työttömänä 70,
heinäkuussa heitä oli 100.
Vuoden takaiseen tilanteeseen
verrattuna työllisyystilanteen kehi-

tys jatkuu joka tapauksessa edelleen
suotuisena. Työllisyyskatsauksen
mukaan Varsinais-Suomessa työttömien määrä väheni 1,2 prosentilla vuoden takaisesta. Myös
Auranmaalla työttömyys väheni:
Heinäkuussa työttömiä oli Auranmaalla 47 vähemmän kuin vuotta
aiemmin.

Työttömyys väheni Auranmaalla vuoden takaisesta kaikissa
muissa kunnissa paitsi Koskella,
jossa oli heinäkuussa Auranmaan
heikoin työllisyystilanne. Oripäässä työllisyystilanne oli heinäkuussa sama kuin vuosi sitten.
Marttilassa työttömyys väheni
suhteellisesti eniten.
Töitä vailla oli heinäkuussa yhteensä 861 auranmaalaista, joista naisia 477 ja miehiä 384. Yli
50-vuotiaita työttömiä oli 336 ja
pitkäaikaistyöttömiä 266.
Avoimia työpaikkoja oli Auranmaalla heinäkuussa 20, mikä
on kuusi vähemmän kuin viime
vuonna vastaavaan aikaan. Viime vuonna avoimet paikat myös
jakaantuivat tasaisemmin Auranmaan eri kuntiin, joskin Pöytyällä
oli silloin 14 paikkaa avoinna. Nyt
avoinna oli Aurassa ja Oripäässä
seitsemän paikkaa sekä Pöytyällä
kuusi.

Rauli-myrsky
katkoi sähköjä
AURANMAA
Lauantai-iltapäivänä ja -iltana
Auranmaan yli pyyhältänyt Raulimyrsky kaatoi puita ja katkoi sähköt
yli tuhannelta auranmaalaistaloudelta.
Lauantaina kello 17 aikaan oli
Carunan tietojen mukaan runkoverkon vikojen vuoksi sähköttä 163
taloutta Aurassa ja 122 Mellilässä.
Pöytyällä sähköttömiä talouksia
oli enimmillään kello 18 aikaan yli
800. Sähköttömiä talouksia oli eniten Riihikosken ja Yläneen välisellä
alueella, mutta myös Karinaisissa,
Kumilassa ja Kyrössä ilmeni iltapäivän ja illan aikana vikoja.
Myöskään Oripää ja Marttila
eivät selvinneet myrskytuhoitta.
Lauantai-illalla Oripäässä oli 19 ja
Marttilassa 42 taloutta vailla sähköä.
Viat saatiin korjattua pääosin
lauantai-illan aikana.
Sähköt katkesivat lauantai-iltapäivän aikana Lounais-Suomessa
kaiken kaikkiaan noin 4000:lta taloudelta.
Runkoverkon vikojen lisäksi vikoja oli myös pienjänniteverkossa. Ne
eivät ole mukana lukemissa.

Kuollut sudenpentu löytyi
tienpenkalta
PÖYTYÄ
Seututie 204:n pientareelta Vahalan
kohdalla on löydetty kuollut sudenpentu. Pienikokoinen naaraspentu
on ilmeisesti jäänyt auton alle jo
muutama päivä sitten.
Eläimen ruho on toimitettu Elintarvikevirasto Eviraan asianmukaisiin tutkimuksiin.
Poliisin tai paikallisen riistanhoitoyhdistyksen tietoon ei viime
päivien ajalta ja kyseiseltä alueelta
ole tullut tätä selittävää eläinonnettomuutta. Poliisi pyytää asiasta
mahdollisesti tietäviä ilmoittamaan
havaintonsa Loimaan poliisiasemalle. Rikosepäilyjä asiassa ei ole.

Herneet
kärysivät
kuivurissa
PÖYTYÄ/Heikinsuo
Pelastuslaitos sai hälytyksen Pöytyän Heikinsuolla olevaan kuivuriin
perjantaina kello 16.40. Kuivurissa
kuivattiin hernettä ja sen oletettiin
ylikuumenneen ja syttyneen palamaan.
Paikalle hälytettiin yksikköjä
Karinaisten ja Pöytyän VPK:den
lisäksi Aurasta, Loimaalta ja Liedosta. Liedosta paikalle tuli myös
nostolava-auto.
Yksiköt tyhjensivät kuivuria mahdollisten palopesäkkeiden löytämiseksi.

