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Hyvät Isojärviseuralaiset,
Terveisiä Isojärven rannoilta! Olen jatkanut luonnon tarkkailua koko kuluneen talven. Saimme joululahjaksi 10
vuoden sääkalenterin, johon merkitään päivittäinen säätila. Samalla sivulla näkyy edellisten vuosien kirjaukset
samalta päivältä. Suurella tyydytyksellä olemme voineet kuluneena talvena kirjata ylös pakkaslukemia ja lumisadetta.
Tämähän vaikuttaa ihan kunnon talvelta! Verkotkin saatiin vanhaan malliin jään alle tammikuussa.
Normitalvena järven jäällä on paljon erilaista harrastustoimintaa: Verkkokalastajia, pilkkijöitä, luistelijoita (jää ei tosin
ole kovin tasainen ollut tänä talvena), hiihtäjiä, moottorikelkkailijoita, mönkijöitä, autoja jne. Siis ihmisiä erilaisten
askareiden parissa.
Kunnon talvi tarkoittaa myös sitä, että Isojärven moniin saariin voi kuljettaa rakennusmateriaaleja, täyttömaata ja
muuta raskaampaa tavaraa. Toisaalta saarista voidaan kuljettaa pois esimerkiksi puutavaraa. Kevättalvella
rantametsiköitä on mukava perata jäältä käsin, ja puut voi ajaa helposti pois jäätä pitkin.
Kaikkia edellä mainittuja toimia kuitenkin vaikeuttaa ikiaikainen säännöstelyehto, joka ei hyödytä ketään: Maaliskuun
alussa veden pintaa pudotetaan 30 cm, juuri silloin kun jäällä on eniten liikkujia. Tämä johtuu siitä, että
valmistaudutaan kevättulviin. Lupaehto ei ota mitenkään kantaa siihen, onko lunta vai ei tai siihen, milloin terminen
kevät oikeasti alkaa. Nopea veden lasku aiheuttaa jään railoutumista sekä jään jäämisen kannatukselle karien kohdilla
ja rannoissa. Railot ja jääkonkelot aiheuttavat vaaratilanteita jäällä kulkijoille. Enenevässä määrin vapaa-ajan asuntoja
käytetään ympäri vuoden, joten väki ei tule jäällä vähenemään. Niin, kyllähän vastuu on jäällä kulkijalla, mutta kun
väkeä liikkuu paljon, voi myös vahinkoja sattua. Tästä on kokemuksia tältäkin keväältä.
Kevätkuopan aikana vesi on järvessä todella alhaisella tasolla. Jään tilavuus on n. 10% suurempi kuin veden. Eli veden
pinnan korkeus mitataan hyvin läheltä jään pintaa. Jos ajatellaan, että jään paksuus on normitalvena n. 30cm niin se
tarkoitta sitä, että tuota matalammat lahdet ovat periaatteessa kuivia. Tämä ei tee hyvää järven eliöille ja kasveille!
Kevätkuoppa on varmasti tarpeen, sen on kuluva kevät osoittanut, mutta sen ajoitusta pitää pystyä nykyaikana
säätämään niin, että sen kielteiset vaikutukset ovat mahdollisimmat lyhytkestoisia. Isojärvi-Seura on ottanut asian
esille ELY-keskuksen kanssa, mutta asioiden muuttaminen ottaa aikaa.
Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen moni on varmaan viettänyt paljon enemmän aikaa järvellä aiempaan
verrattuna. Mökkeilyn ohella Pomarkusta ja Siikaisista löytyy ympäri vuoden hienoja palveluita, joita kannattaa
käyttää: Esimerkkinä vaikka Pomarkun monitoimihalli ja talviset hiihtomahdollisuudet pururadalla tai Torpankorvessa.
Siikaisten Leväsjoella taas on mainio kirjasto, lankakaupan kahvila ja kyllä hiihtämäänkin pääsee. Kaupan päälle voi
tutustua uusiin ihmisiin ja vaikka paikalliseen harrastustoimintaan.
Koska koronatilanne on mikä on, emme tänä vuonna järjestä perinteistä Juhannusregattaa. Katsotaan josko
loppukesällä voisimme järjestää jonkinlaisen yhteistilaisuuden.
Hyvää kevättä ja kesän odotusta - ja ennen kaikkea terveyttä!
Ilpo Nummelin
Puheenjohtaja, Isojärvi-Seura ry

KUTSU
Isojärvi-Seura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 28.4.2021 klo 18:00 Tikkulan ABC:llä
kokoustila Pajassa, osoitteessa Tikkulantie 2, Pori. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Suosittelemme
etäyhteyden käyttöä.
Kokoontumisrajoituksista johtuen osallistuminen kokoukseen edellyttää 26.4. mennessä tapahtuvaa ilmoittautumista.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee mainita osallistuuko kokoukseen paikan päällä vai etäyhteydellä. Ilmoittautuminen
tehdään osoitteeseen isojarviseura@gmail.com tai tekstiviestillä numeroon 044 5549 813. Ilmoittautumisen
yhteydessä tulee merkitä sähköpostiosoite, johon haluat etäkokouksen Teams-linkin lähetettävän.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät vuosikokousasiat.
Tervetuloa!

