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Puheenjohtajan palsta (Ilpo Vellonen)
Hyvä tiemaslainen!
Kesäjuhlat lähestyvät ja odottelemme teitä vieraita sinne innolla. Ohjelma on mielenkiintoinen, jossa
on mukana uusiakin esiintyjiä. Uutuutena Pitopalvelu Päivi Suhosen loihtima rantakala n. 150 annosta,
jonka tarveaineet meille tarjoaa Voinsalmi osakaskunta. Painatamme näitä Tiemassanomia 300 kpl. Se
löytyy myöskin kotisivuiltamme.
Aloitamme tänä kesänä mittavan talkootyöhön perustuvan urakan, jossa yhdessä Voinsalmi osakaskunnan kanssa ehostamme Rykiniemen virkistysaluetta, korjaamalla laavu, wc ja puuvarasto, raivaamme
aluetta ja uudistamme laivalaiturin vieressä olevan veneenlaskuluiskan sellaiseksi, että sitä voidaan
käyttää tavallisella henkilöautollakin. Tähän tarvitsemme teidän kaikkien apua ja panosta. Tiedotamme
talkoopäivistä ja suunnitelmista kotisivuillamme. Tulkaa mukaan!
Kiitos tukijoillemme, talkootyöläisille ja erikoisesti myös lehtemme ilmoittajille, jotka mahdollistivat tänäkin vuonna tämän lehden tekemisen. Tervetuloa kaikki kesäjuhlille - tavataan siellä !
Käy sivuillamme! tiemasverkko.fi ja facebook.com/tiemassaari

Kesämökin jätevedet kuntoon (Teemu Oittinen, jätevesineuvoja)
Kesämökillä ollaan lähellä luontoa ja vesistöä. Mökkiläisen kannattaa muistaa vastuunsa jätevesien käsittelystä ja suojella lähiympäristöä. Kesämökin jätevedet voidaan hoitaa pääsääntöisesti yksinkertaisemmin kuin ympärivuotisen asutuksen, eli mitä
vähemmän vettä kulutat, sitä helpommin ratkaiset jätevesiongelmat.
Ratkaisuja jätevesien käsittelyyn
Vähäiset pesuvesimäärät (ns. kantovedet) voidaan pääsääntöisesti johtaa maaperään ilman erillistä käsittelyä, ellei kunnan määräyksissä toisin sanota. Vähäisetkään pesuvedet eivät saa suoraan mennä vesistöön. Vähäisten pesuvesien käsittelyyn löytyy useita käsittelyvaihtoehtoja, jopa kallioiseen maastoon. Hyvin varusteltujen (suihkut, pyykin- tai astianpesukoneet, vesikäymälät yms.) mökkien jätevedet vaativat jo tehokkaampia ratkaisuja, joita ovat esimerkiksi kaksiosainen
saostussäiliö ennen maaperään imeyttämistä tai suodattamista kentässä tai pesuvesille soveltuvat harmaavesisuodattimet. Vesikäymälävedet tulee ranta-alueella
johtaa ensisijaisesti umpisäiliöön. Vesikäymälän korvaava kuivakäymälä helpottaa jätevesien käsittelyä merkittävästi ja markkinoilla on tarjolla lukuisia käymälämalleja jopa sisätiloihin.
Selvitys ja suunnitelma
Jokaisella mökin omistajalla tulee olla kirjallinen selvitys jätevesien käsittelystä.
Selvityksen voi tehdä valmiille lomakkeelle, joita saa jätevesineuvojalta tai oman
kunnan ympäristösuojeluviranomaiselta. Selvitys säilytetään kiinteistöllä ja esitetään viranomaiselle pyydettäessä. Suunnitelmaa
tarvitaan, kun kiinteistölle rakennetaan uusi jätevesijärjestelmä tai vanhaa järjestelmää kunnostetaan. Suunnitelma liitetään rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen. Suunnittelussa kannattaa kääntyä haja-asutuksen vesihuoltoon perehtyneen suunnittelijan puoleen. Ennen vuotta 2004 rakennettujen jätevesijärjestelmien tulee täyttää uudet puhdistusvaatimukset 15.3.2016 mennessä.
Ilmaista neuvontaa tarjolla
Omavesi-hankkeen neuvontaa on tarjolla vielä tämän vuoden loppuun saakka. Mikäli kiinteistönne jäte- tai puhdasvesiasioissa
on kysyttävää, kannattaa ottaa yhteyttä jätevesineuvojiin, jotka tulevat pyydettäessä jopa ilmaiselle kiinteistökäynnille.
Teemu Oittinen puh. 044 417 4688 ,Olavinkatu 27 57130 Savonlinna - teemu.oittinen@savonlinna.fi
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Minne istutuksemme vaeltavat? (Henna Majuri, Voinsalmi osakaskunta)

Voinsalmi osakaskunta on yhteistyössä istuttanut merkattuja järvitaimenia vesialueelle. Olemme mukana kestävän kalastuksen
ja luontomatkailun kehittämishankkeessa, jossa kerätään tietoa järvitaimenen, -lohen ja kuhan vaelluksista ja kasvusta. Hankkeessa pyritään kehittämään kestävän kalastuksen mallia, jossa kalakannat pysyvät elinvoimaisena ensisijaisesti luontaisella lisääntymisellä ja vain tarvittaessa istutuksilla.
Härmäniemeen keväällä 2012 istutettuja merkattuja järvitaimenia havaittiin ensimmäisenä kesänä Haukivedeltä. Osa järvilohista
ja –taimenista vaelsivat ”alavesille” nopeasti, sillä yhden merkkikalan tiedot lähetettiin jo 12 vrk jälkeen Savonlinnan alapuolelta
62 km istutuspaikasta ja 150-190 vrk päästä merkkipalautuksia saatiin Etelä-Saimaalta asti, istutuspaikasta 200 km. Tuloksien
mukaan järvitaimenet ja -lohet levittäytyvät laajalle alueelle koko Saimaan vesistöön syönnösvaelluksen ollen jopa 300 km. Järvilohien liikkumista on seurattu myös kalan vatsassa olevan lähettimien avulla, jossa on havaittu että alavesille vaeltavat kalat
palaavat istutuspaikan vesistöön sukukypsänä.
Järvitaimen kasvaa ensimmäisen kesän aikana ( 6 kk ) keskimäärin 0,7 - 1 kg ja pituutta kertyy lisää noin 20 cm. Järvilohen poikanen (100 g) voi saavuttaa ensimmäisen kesän jälkeen painoa jo 2 kg. Järvitaimenella ja –lohella nopean kasvunvaihe alkaa
toisena kesänä, jolloin lisäpainoa kertyy parhaimmillaan taimenelle 2 kg ja järvilohelle 3 kg. Järvilohi- ja -taimen saavuttavat
sukukypsyyden yli 60 cm pituisena.

Kuva 1 Järvitaimenen kasvu

Kuva 2 Kuhan kasvu

Kuha voi vaeltaa vuodenajan mukaan kymmeniä kilometrejä. Yli kiloinen kuha kasvaa avovesikautena noin 500g ja saavuttaa
keskimäärin sukukypsyyden 50-55 cm pituisena.
Tuloksien perusteella istutukset hyödyttävät koko vesistöä, kalat vaeltavat osakaskunnan rajoja tuntematta. Vain suunnitelmallinen ja säännöllinen kalakannan hoito, sekä seuranta lisää istutuksien tuloksellisuutta.
Lähde: Teemu Hentinen, Etelä-Savon ELY

KYLÄYHDISTYKSEN VUODEN 2013 JÄSENMAKSU
Kyläyhdistyksen vuosikokous päätti jäsenmaksun suuruudeksi 5 €/aikuinen henkilö.
Voit maksaa sen tilille IBAN FI92 5383 0420 0118 23
Jos et ole vielä ilmoittanut yhteystietojasi, ilmoita ne maksun viestiosassa (osoite/e-mail-osoite). Kiitos !
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Kylällä tapahtuu
Tenniksen alkeet - kurssi
Tiemassaaren kylätoimikunta järjestää kylän tenniskentällä
aloitteleville tarkoitetun tenniskurssin lauantaina ja sunnuntaina 29-30.6.2013. Kurssi on ilmainen ja alkaa molempina
päivinä kello 10.00 sekä päättyy kello 14.00.
Osanottajilta edellytetään sileäpohjaisia tennis- tai urheilutossuja. Oma maila ei ole välttämätön.
Mukaan mahtuu kahdeksan kurssilaista, jotka otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen
28.6.2013 mennessä puhelimella numeroon 040 535 6000 tai
sähköpostilla osoitteeseen tapani.tiilikainen@gmail.com.

4H-toimintaa Tiemassaarella
4H-järjestö on Suomen suurin nuorisojärjestö. Rantasalmen
4H-yhdistys tarjoaa lapsille ja nuorille kerho-, kurssi- ja leiritoimintaa, sekä kouluttaa nuoria työelämään ja tarjoaa heille
työpaikkoja ja mahdollisuuksia kokeilla yritystoimintaa mm.
Rantasalmella.
Rantasalmen 4H järjestää Tiemassaarella kesäkerhon aikavälillä 10.6.-29.7. 2013 klo 14.00-15.30. Kesäkerho toimii aina
maanantaisin Tiemassaaren Monitoimitalolla. Kerhossa
pelataan, leikitään ja askarrellaan. Tule mukaan !
Tiedustelut puh. 050-548 7920 ja 045-151 4084

Puistonpenkiltä kuultua (Juha Leskinen)
Puistonpenkillä istuvan nuhjuisen, epäsiistin miehen lähelle
käveli oikein siistin näköinen, niin sanottu parempiosainen
mies.
Sitten syntyi seuraavanlainen vuoropuhelu heidän välilleen:
”Voisitteko te vipata minulle kakskymppiä, että voisin ostaa
leipää ?
“Jaa leipää, vai ? Kaljaahan sinä varmaan tahtoisit saada ?
“Ei kaljaa, ei viinaa, ei mitään päihteitä, leipää vain”
“Nooh - varmaan sinä sitten pelaisit jotain uhkapeliä tai vaikkapa pokeria, tai hedelmäpeliä tai pajatsoa nyt ainakin”
“Ei, en pelaa mitään rahapeliä ollenkaan, leipää vain ostaisin”
“Tietenkin - niin, naisiinhan sen rahan käyttäisit ?”
“Mitä nyt kahdella kympillä sais - jonkun taudin korkeintaan.
En ollenkaan sellaisiin asioihin milläänlailla puutu. Mutta
nälkä minulla kyllä on - leipää minä tahtoisin ostaa”
“No, minäpä en anna sitä kakskyppistä, mutta vien sinut
meille kotiin ja vaimo valmistaa meille molemmille ihan
oikean päivällisen. Lähdetäänpä meille syömään !”
“Ei, ei, en millään voi lähteä. En ole voinut kahteen kuukauteen edes käydä peseytymässä.
Myös vaatteeni ovat likaiset ja epäsiistit - ja minä haisen likaiselle. En voi lähteä teille kotiin.”
“Kyllä, lähdetään vaan meille päivälliselle. Tahdon näyttää
vaimolle, että minkälaiseksi mies menee, jos sillä ei ole mitään omia harrastuksia !”

Tiemasen open - tennisturnaus
Tiemassaaren kylätoimikunta järjestää avoimen turnauksen
kylän tenniskentällä lauantaina 27.7.2013 kello 14.00. Turnaus pelataan nelinpelinä, jossa järjestäjän toivomuksen mukaan parin muodostavat aikuinen ja juniori. Myös miesnainen ja juniori-juniori –parit ovat mahdollisia.
Turnauksen yhteydessä tenniskentällä järjestetään myös
muuta ohjelmaa sekä kirpputori, jonka tuotto käytetään kyläyhdistyksen nuorisotoiminnan tukemiseen. Myyntiin tarkoitettua tavaraa otetaan vastaan tenniskentällä tapahtumapäivänä kello 12.00 sekä erikseen sopimuksesta kylätoimikunnan puheenjohtajan kanssa (Ilpo Vellonen, puh.
0405617460 tai ilpo.vellonen@gmail.com).
Ilmoittautuminen nelinpeliturnaukseen 26.7.2013 mennessä
puhelimella numeroon 040 535 6000 tai sähköpostilla osoitteeseen tapani.tiilikainen@gmail.com.
Terveisin TapaniT
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Voinsalmi osakaskunta
Vuoden 2013 kalastusmaksu on 10 € ja sen voi maksaa tilille FI 11 5383 0420 0775 92
Kartat ja tiedot http://tiemasverkko.fi/voinsalmiosakaskunta
Yhteyshenkilöt:
Risto Eronen
puheenjohtaja
kalastuksen valvoja
Ristolantie 7
58900 Rantasalmi

Henna Majuri
sihteeri
Alaharjuntie 14
58900 Rantasalmi
hennamajuri@netti.fi
0400-513783

Markku Kettunen
varapuheenjohtaja
040-5543402

