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 Aurajokisäätiön hallinnoima 2-vuotinen vesiensuojeluhanke

 Rahoitusta Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja 
Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta 
www.ym.fi/ravinteidenkierratys

 Mukana hankkeessa Aurajokisäätiö, Paimionjoki-yhdistys ja Vesistöklinikka – Salon 
vesistöjen hoitoyhdistys

 Toiminta-alue: Aurajoen, Paimionjoen, Salon suurten jokien ja Someron itäisten 
järvien valuma-alueet

 Toiminta-aika 1.1.2015 – 31.12.2016

 Kaikki toiminta on maksutonta
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 Tavoitteena on tukea paikallisia yhdistyksiä ja muita toimijoita vesiensuojelutyössä

Jakaa tietoa vesien tilasta, hoidosta ja suojelusta, sekä ravinteiden kierrätyksen 
vaikutuksista vesien tilaan

 Asukkaiden ja toimijoiden innostaminen vesiensuojelussa

 Ruohonjuuritason yhteistyön virittäminen

 Näkyviä tuloksia vesienhoidossa

 Hyvien käytäntöjen jakaminen
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 Ruo’on hyötykäytön suunnitelma Salossa

 Rantojen hoitosuunnitelmia Aurajoen alueella

 Talkoita

 Purokunnostus, maisemanhoito, ravinteiden kierrätys

 Avoimia yleisö- ja koulutustilaisuuksia

 kuivakäymälöistä, ruo’on hyötykäytöstä, kompostoinnista..

 Laiduntreffejä

 Tiedottamista maatalouden ympäristöasioista

 Neuvontaa yhdistyksille vesienhoitohankkeiden suunnitteluun ja rahoituksen hakuun

 Neuvontaa vesiensuojeluun ja ravinteiden kierrättämiseen liittyvissä asioissa
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Talkoot, laiduntreffit, luennot, koekalastusnäytökset ja yleisötapahtumat
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 5.8.2015 ja 4.8.2016 Virnamäellä Turussa

 8.-9.8.2015 Laukanlahdella Salossa

 19.8.2015 ja 17.8.2016 Kolkkistenkoskella Pöytyällä

 12.-13.9.2015 Talkoot ja retki Hirvasojalla Marttilassa

 21.5.2016 Vaelluskalapäivän tapahtuma Jaaninojalla Turussa

 Talkoissa on ollut mukana yhteensä noin 100 henkilöä

 Tavoitteena on ollut neuvoa asukkaita ja yhdistyksiä töistä, joita vesien eteen 
voidaan tehdä. Samalla on hoidettu kohteita, joiden hoidon on haluttu pysyvän yllä 
tai kohteita joiden on toivottu tulevan hoidon piiriin.
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 16.6.2015 Hakalan ja Nokan tiloilla Somerolla

 1.6.2016 Paimionlahdella

 20.6.2016 Laukanlahdella Salossa

 28.6.2016 Vuohenojalla Liedossa

 Laiduntreffeillä on ollut mukana reilu 100 ihmistä

 Tavoitteen on ollut kertoa maatalouden vesiensuojelun mahdollisuuksista, poistaa 
niitä kohtaan mahdollisesti olevia ennakkoluuloja sekä innostaa viljelijöitä ja 
yhdistyksiä ryhtymään samanlaisiin toimiin
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 27.5.2015 Jätevesilaki-luento Salon Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan 
kokouksessa

 6.7.2015 Vesistöjen seuranta –koulutus Salossa

 12.11. ja 25.11.2015 sekä 18.6.2016 Kuivakäymälä-infot Pöytyällä, Kaarinassa ja 
Somerolla

 20.1.-17.2.2016 Vesiensuojelun ja ympäristönhoidon rahoitus- ja tuki-infot yhdistyksille 
Paimiossa, Pöytyällä ja Salossa

 21.3.-4.4.2016 MTK-Varsinais-Suomen tukikoulutuksissa ympäristöklinikka Salossa, 
Liedossa ja Somerolla

 19.4.-4.5.2016 Kompostointi-infot Oripäässä, Sauvossa, Tarvasjoella, Aurassa, Somerolla 
ja Koskella

 12.5.2016 Ruovikoiden hoito ja hyödyntäminen –luento Salossa

 8.10.2016 Kuivakäymälä-retki Turussa ja Paraisilla

 Mukana yhteensä lähes 300 henkilöä 
Lisäksi MTK-Varsinais-Suomen tukikoulutuksissa olleet ihmiset 8



 8.9.2015 Nautelankoskella Liedossa

 25.8.2016 Pöytyän Riihikoskella

 Valonia ja Lounais-Suomen kalastusalue suorittivat sähkökoekalastukset

 Seuraajia yhteensä noin 150

 Tavoitteena on ollut kertoa Aurajoen kalastosta, ja 
näin lisätä tietämystä ja arvostusta Aurajokea kohtaan
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 VEERA-piste
 31.5.2015 SaaristoMeri-tapahtumassa Turussa 

 11.7.2015 Ol Hollil –tapahtumassa Somerolla 

 6.9.2015 Sukselan maaseutumarkkinoilla Paimiossa 

 20.9.2015 Turun Päivässä 

 6.-9.7.2016 OKRA-maatalousmessuilla Oripäässä

 Kerrottiin ja jaettiin esitteitä:

 VEERA, vesiensuojelu, kuivakäymälät, ravinteiden kierrättäminen, maatalouden 
vesiensuojelu ja ympäristönhoitoa, jokien kalasto sekä Aurajoki ja Paimionjoki

 Tavoitteena tuoda laajasti tietoon vesiensuojeluun ja ravinteiden kierrättämiseen 
liittyviä teemoja

 Lisäksi on neuvottu yksittäisiä yhdistyksiä hankerahoituksissa, alueiden hoidossa, 
kompostoinnissa jne. 10



 Vesiensuojelun mahdollisuudet maatilan arjessa

 Kiskon Kirkkojärven ruovikoiden hoito- ja hyödyntämissuunnitelma

Löytyvät VEERAn nettisivuilta: aurajoki.net/veera

 Vielä tehdään:

 Rahoitus-opas yhdistyksille

 Vieraslaji-opas

 Opas-raportti, jossa käsitellään kaikkia hankkeen aiheita
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 VEERAssa on ollut yhteensä 40 tilaisuutta ja ollaan osallistuttu viiteen isompaan 
yleisötapahtumaan
 Tilaisuuksissa on ollut mukana reilut 700 henkilöä

 noin 20 juttua ilmestynyt mediassa

 netti- ja Facebook-sivut

 VEERAssa on saatu aikaan vesiensuojeluun ja ravinteiden kierrättämiseen liittyen
 Jaettua tietoa laajalti

 Viritetty keskustelua

 Herätetty ajatuksia ja kiinnostusta

 Innostettu toimiin

 Mahdollistettu verkostoituminen

 Ympäristötietoisuus kasvanut

 Toiminta on ollut tärkeää
 Jokien ja Saaristomeren tilan parantamiseksi

 Tietoa vesiensuojelusta ja ravinteiden kierrättämistä paljon saatavilla, mutta hajallaan

 Tuotu tarjolle osittain yhteen paikkaan ja helposti lähestyttävään muotoon 12



 Tavoitteena:

 Kerätä palautetta VEERAsta

 Saada ideoita tulevaan toimintaan

 Vastaa kyselyyn osoitteessa:

 www.aurajoki.net/kysely

 Löydät linkin kyselyyn myös Aurajokisäätiön nettisivujen (aurajoki.net) etusivulta kohdasta 
Ajankohtaista
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Yhteystiedot:

 Hankkeen koordinaattori Sanna Laanti

 +358 (0)44 775 3740

 sanna.laanti@aurajoki.net 

 www.aurajoki.net/veera

 www.facebook.fi/veerahanke

 Aurajoella Aurajokisäätiö

 www.aurajoki.net 

 Paimionjoella Paimionjoki-yhdistys

 www.paimionjoki.fi

 Salon alueella Salon Vesistöklinikka

 www.vesistoklinikka.fi 
14


