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Virhon virtavesien kunnostustalkoiden kalenteri 2017
Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry (Virho) on järjestänyt virtavesitalkoita 90-luvulta lähtien.
Virhon toiminta on saanut useita palkintoja, viimeisimpänä WWF Suomen Pandapalkinnon.
https://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/WWF-palkitsee-virtavesien-hoitajatMaailman-ymparistopaivana-3208.a
Kaikilla on mahdollisuus tänäkin vuonna tulla talkoilemaan ja parantamaan elinympäristöjä monille
eliölajeille hyönteisistä vaelluskaloihin kuten taimenelle ja nahkiaiselle. Puronvarsilla myös
kitketään vieraskasvilajeja, jotka uhkaavat kotoperäisiä puronvarsikasvejamme.
Talkootapahtumia on pitkälti toistakymmentä. Virho vastaa talkoomateriaaleista ja työkaluista sekä
talkoolaisten muonittamisesta sekä vakuuttamisesta. Talkoovarusteiksi suosittelemme sään
mukaista vaatetusta sekä saappaita.

Virhon EU:n LEADER-rahoitusohjelman rahoittama hanke tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden
tehdä virtavesikunnostustyötä talkoilla hankkeen eri kohteilla. Jatkuva talkoomahdollisuus on
hankkeen kunnostuskohteilla kesäkuusta lokakuuhun sen mukaan missä kohteessa kunnostukset
ovat käynnissä. Kohteet ovat Karjaanjoen vesistöalueella Vihdissä, Karkkilassa ja mahdollisesti
Pusulassa sekä Vantaanjoella Tuusulassa, Vihdissä, Hausjärvellä, Riihimäessä ja Nurmijärvellä.
Uskelanjoen latvoilla Salon Kiikalassa työskennellään loppukesällä. Salon kunnostuksen
tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin. Aikataulu- ja muita tietoja saa hankevastaava
Olli Toivoselta, gsm 050 330 7739, sposti ollitoivonen9(at)hotmail.com

Kaakkois-Suomessa talkoiluista voi kysyä Virhon hallinnoiman Kaakon Jokitalkkari-toiminnan
vastaavalta Manu Vihtoselta, gsm. 040 505 0620, sposti. manu.vihtonen(at)gmail.com
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Vihtijoella on talkoot lauantaina 17.6. Suomen luonnon päivänä yhteistyössä Maa- ja
metsätalousministeriön kanssa. Talkoot alkavat kokoontumisella Haimoontien ja
Kraatarinkoskentien risteykseen klo 9.00. Talkoomateriaalien kuluista vastaa EKOenergian
ympäristörahasto. Talkoissa on myös mahdollisuus tutustua suunnitellun laskeutusaltaan paikkaan.
Ilmoittautumiset viimeistään 15.6. sposti kari.tuukkanen@digicenter.fi, gsm. 0400 480 260 tai
markus.penttinen10(at)gmail.com, gsm. 040 772 8861
Puronvarren vieraskasvilajien kitkemistalkoot järjestetään Mellunkylänpurolla torstaina
29.6. klo 18.00-21.00 Kaupunkipurojen penkoille on levinnyt mm. jättipalsamia, joka syrjäyttää
kotoperäisiä puronvarsilajeja. Heikkojuurisena ja muuta aluskasvillisuutta varjostavana jättipalsami
lisää eroosiota ja kiintoainesten valumista vesistöihin. Tämä puolestaan mm. tukahduttaa taimenen
mätiä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Jouni Simola, gsm. 040 710 8697, sposti.
Jouni.simola(at)gmail.com

Vieraskasvilajien kitkemistalkoot järjestetään Kehä I:n molemmin puolin Mustapurolla
maanantaina 3.7. klo 18.00-21.00 Myllypuron alueen talkoista lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Jouni Simola, gsm. 040 710 8697, sposti. Jouni.simola(at)gmail.com. Kehä I:n ulkopuolen
Vartiokylän alueen talkoiden lisätiedot ja ilmoittautumiset Merja Kauppinen-Saarikko, sposti,
merjakauppinen-saarikko(at) luukku.com, gsm. 041 513 8612

Lauantaina 12.8. klo 10.00 lähtien talkoot järjestetään Itä-Helsingin Mellunkylänpurolla
Länsimäentien varrella yhteistyössä Sparta Consulting Oy:n kanssa. Työtä jatketaan vuonna 2015 ja
2016 kunnostettujen alueiden alavirran puolella tukemalla puron penkkoja ja monipuolistamalla
vesieliöiden- ja kasvien elinympäristöä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Jouni Simola, gsm. 040 710
8697, sposti. Jouni.simola(at)gmail.com

Helsingin Mustapurolla puron kunnostustalkoot järjestetään Myllypuron jäähallin vieressä
sunnuntaina 20.8. yhteistyössä Project MILF-drinkkikampanjan kanssa. Talkoot aloitetaan klo
10.00. Talkoissa laajennetaan jo aiemmin osin soraistettuja ja kivettyjä alueita paremmiksi taimenen
lisääntymis- ja elinympäristöiksi. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Jouni Simola, gsm. 040 710 8697,
sposti. Jouni.simola(at)gmail.com
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Lauantaina 26.8. Jokijuhlassa Karkkilassa Karjaanjoen Pitkälänkoskella on muiden asioiden
ohella ohjelmassa myös kutusoraikon rakentamista halukkaille. Lisätietoja:
http://www.luvy.fi/fi/hankkeet/lohikalat_karjaanjokeen/jokijuhla_2682017

Lauantaina 9.9. Haaganpuron yläosan talkoot Helsingin Keskuspuistossa klo 10.00. Uomaa
kivetään ja tehdään muutama kutusoraikko. Tarkempi paikka selviää myöhemmin. Lisätiedot ja
ilmoittautumiset: Teemu Mökkönen, gsm. 040 539 1202, spoti. teemu.mokkonen (at)gmail.com

Lauantaina 16.9. talkoillaan Espoon Karhusuonpurolla klo 10.00 alkaen. Talkooalueet
sijaitsevat Nupurintien läheisyydessä (lähin osoite Karhuniityntie 1, Espoo). Gumbölenjoen
taimenille ja nahkiaisille luodaan lisää kutupaikkoja soraistamalla. Samalla siistitään purolaaksoa
keräämällä roskia. SLL Espoo järjestää talkoot yhteistyössä LähiTapiolan ja Virhon kanssa.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Pirjo Itkonen, puh. 050 4078 266, sposti. pirjo.itkonen(at)sll.fi

Haaganpuron Kauppalanpuiston osuudella kunnostetaan urbaania taimenpuroa lauantaina
23.9.2016 klo 10 alkaen. Kokoontuminen Kauppalanpuiston vanhalla kivisillalla. Haaganpuron
Kauppalanpuistossa tehdään pienpoikaskivikoita, eroosioherkän uoman penkkojen kiveämistä ja
uutta kutusoraikkoa. Lisätietoja Facebookissa Haaganpuro-sivulla. Ilmoittautumiset:
Atte Sjövall, atte.sjovall(at)helsinki.fi, gsm. 044 576 1393
Helsingin Mätäjoella talkoillaan lauantaina 30.9. klo 10.00 alkaen. Jokiuomaa kunnostetaan
kahdessa kohteessa Pitäjänmäen Talissa ja Kaarelassa. Helsingin perhokalastajat ry vastaa Talin
talkoista. Talin talkoisiin pyydetään ilmoittautumaan Pekka Lindbladille, joka antaa myös
lisätietoja, gsm. 050 556 7214, sposti. pekka.lindblad(at)kolumbus.fi
Kaarelanjoki-hanke vastaa Kaarelan talkoista. Lisätietoja ja ilmoittautumisia Kaarelaan kerää
Mikael A. Manninen, gsm. 040 580 0402, sposti. mikael.manninen(at)gmail.com.

Lauantaina 7.10. klo 10.00 alkaen talkoillaan Espoon Lukupurolla. Ojaksi kaivettua uomaa
palautetaan puromaiseksi kiveämällä ja soraistamalla. Talkoot järjestetään yhteistyössä Espoon
ympäristökeskuksen ja Helsinki-Espoon kalastusalueen kanssa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Aki
Janatuinen, puh. 040 754 7778, sposti. aki.janatuinen(at)virtavesi.com
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Vantaan purotalkkarit järjestävät useat talkoot kesän mittaan.
-

Kylmäoja, Simonkyläntien sillan eteläpuoli, 27.6.

-

Rekolanoja, Metsopuisto 1.8.

-

Vantaankoski, 7.8.

-

Matarinkoski, 16.8.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset, Joonas Tammivuori, sposti. joonas.tammivuori(at)gmail.com

Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry, Vårdförening för strömvatten rf
Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry (Virho) on yleishyödyllinen, vapaaehtoistyöhön perustuva
järjestö. Sen tavoitteena on elvyttää ja kunnostaa virtavesiä. Tavoitetta toteutetaan esimerkiksi
koski- ja purokunnostuksin, kalateiden rakentamisella, neuvonta- ja valistustyöllä, lohikalojen
kotiutusistutuksilla sekä asiantuntijalausunnoin. Virhossa on mukana suomalaisia vesistään
huolestuneista maanomistajista alan asiantuntijoihin ja kalastuksen harrastajiin.

Helsingissä 11.7.2017
Hallitus
Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry
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