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Puheenjohtajan palsta (Ilpo Vellonen)
Hyvä tiemaslainen! Kesäjuhlat lähestyvät ja kylän aktiviteetit hyvällä mallilla. Tätä lehteä painetaan 300 kappaletta
ja se löytyy myös kotisivuiltamme hieman laajasisältöisempänä painoksena. Käykää kurkkaamassa.
Huomasimme yllättäen, että kyläyhdistyksemme on siitä hieman
toisenlainen kuin muut, nimittäin
meillä ei ole virallista jäsenluetteloa! Asialle pitäisi tehdä jotain!
Huoleni on edelleen sama kuin
viime vuonnakin - tarvitsemme
lisää käsiä ja ajatuksia kylämme
kehittämiseen. Katseeni ja toivee-

ni kohdistuvat erityisesti teihin hyvät vapaa-ajanasukkaat.
Tulkaa mukaan! Ottakaa kesäjuhlilla hihasta kiinni ja jutellaan lisää tästä asiasta.
Kiitos tukijoillemme, talkootyöläisille ja erikoisesti myös
lehtemme ilmoittajille, jotka mahdollistavat tämän lehden
tekemisen.
Tervetuloa kaikki kesäjuhlille - tavataan siellä!

Käy sivuillamme!
www.tiemasverkko.fi
www.facebook.com/tiemassaari

Merkitse pyydyksesi oikein! (Henna Majuri, Voinsalmi osakaskunta)
Kalastuslaki velvoittaa!
Kalastusmerkki on aina pidettävä mukana kalastaessa!
Väylät: Merkitse pyydyksesi 1,2 m vedenpinnasta pituisella
lippusalolla. Lippusalkoon vähintään 2 cm pituinen heijastin
ja 20 cm x 20 cm lippu. Yli 10 m pituiset pyydykset tai jadat
on merkittävä molemmista päistä ja käytettävä painotettuja
köysiä. Merkitse lippuun nimi, puhelinnumero ja pyydysmerkki.
Pitkäpyydys tarvitsee välikohon jokaista alkavaa 120 m kohti. Pintapyydykset on merkittävä kahdella lipulla!

Vapauta alamittaiset kalat!
Kalastuslaki muuttui! Alamittainen kala on heitettävä takaisin veteen, oli se elävä tai kuollut!
Saitko merkityn kalan?
Vesialueelle on istutettu merkattuja järvitaimenia. Merkinnällä seurataan vaelluskalojen liikkumista, kasvua, pyydyskuolleisuutta ja istutuksien tuloksellisuutta. Mikäli saat merkityn kalan, ilmoita numerosarja, kalan saantipaikka, laji,
pituus, paino, sukupuoli, pyydys ja yhteystietosi. Ilmoitus on
postimaksuton. Aktiiviset kalastajat voivat myös ilmoittautua kirjanpitokalastajaksi Voinsalmi osakaskunnalle!
Merkkien palautusosoite:

Ranta-alueet ja pienet järvet: Merkitse pyydyksesi vähintään 15 cm vedenpinnasta korkuisella koholla. Käytä näkyvää värillistä materiaalia, heijastinta 2 cm ja painotettuja
köysiä. Merkitse kohoon nimi, puhelinnumero ja pyydysmerkki.

RKTL/merki
5005751
00003 Vastauslähetys
http://www.rktl.fi/kala/kalavarat/kalamerkinta/

Vaihtoehtoisesti voi käyttää 40 cm vedenpinnasta pituista
lippusalkoa. Merkitse nimi, puhelinnumero ja pyydysmerkki.

Hyvää kalastusvuotta 2012!

Talvella: Jäältä kalastaessa avannot on merkittävä 1,2 m
korkealla merkkisalolla (ei valkoinen) ja 2 cm heijastimella.
Merkitse salkoon nimi, puhelinnumero ja pyydysmerkki.

Lisää toiminnastamme: tiemasverkko.fi/page31.php
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Järvipelastus (Sakari Launonen, Savonlinnan järvipelastusyhdistyksen jäsen, kesäasukas: Suvivesi, Tiemassaari)

Kesätarina
Kaverukset, Kunto ja Onni, istuivat onkimassa Rykiniemen
laiturilla. Ansaittu koulun kesäloman oli juuri alkanut. Poikien isät olivat laskeneet moottoriveneen veteen viereiseltä
luiskalta ja tekivät viimeisiä huoltotoimenpiteitä laiturin
vieressä, ennen kesän ensimmäistä veneretkeä Linnansaaren
kansallispuiston alueelle.
Poikien huomio kiinnittyi laituria kohti tulevaan venesaattueeseen. Puna-valkoiseksi maalattu kookas moottorivene
hinasi perässään toista venettä. Veneet kiinnitettiin laituriin
ja pojille selvisi, että hinattavaan veneeseen oli tullut joku
vika.
Pulaan joutunut veneilijä oli soittanut hätäkeskukseen 112,
joka oli hälyttänyt lähimmän
järvipelastajien pelastusaluksen
apuun. Varkauden järvipelastajien
Romulus
sattui olemaan lähistöllä ja sai
tehtävän.
Poikia kiinnosti pelastusalus ja Kunto kysyikin isältään
mahdollisuutta käydä lähemmin tutustumassa Romulukseen.
Kunnon isä tunsi sattumoisin pelastusaluksen päällikön ja
niin vierailu järjestyi. Samalla pojat ja isät saivat pienen
tietoiskun vapaaehtoisesta järvipelastustoiminnasta Tiemassaaren ja Rantasalmen alueella.
Lähimmät järvipelastajat ovat Varkaudesta ja Savonlinnasta
Varkauden järvipelastajien toiminta-alue rajautuu: pohjoisessa Puutossalmeen, etelässä Haukiveden pohjoinen osaalue, Haapa- ja Joroisselkä mukaan luettuina, Haponlahden
kanavaan asti ja idässä väylät Heinävedelle ja Savonrannalle.
Yhdistyksessä on 130 jäsentä, joista n. 20 hälytysmiehistössä. Pelastusyksikön normaali lähtövalmius on noin puolen
tunnin kuluessa hälytyksestä. Hälytyksiä oli v. 2011 19 kpl.
Pelastusaluksista suurin on Romulus, jonka pituus on 14,2
m, leveys 3,9 m, paino 18 tn ja nopeus 10 kn (18 km/h)
Nopeat alukset ovat Hoikka ja Romuluksen apuvene Rami,
joiden nopeus on yli 30 kn.
Varkauden järvipelastajilla on myös laajaa oheispalvelutoimintaa veneilijöille ja mökkiläisille.
www.meripelastus.fi/varkaus
Savonlinnan järvipelastajien toiminta-alue on laaja: Puumalasta Heinävedelle ja Rantasalmelta Kesälahdelle, yhteensä
noin 2500 neliökilometriä.
Viime vuonna pelastusyksiköt suorittivat 66 hälytystehtävää
ja 21 turvavenetehtävää sekä veneturvallisuutta edistävää
koulutus- ja esittelytilaisuutta. Toimenpiteiden kohteena oli
52 alusta ja 139 henkilöä.
Yhdistyksellä on jäseniä 200, joista aktiivimiehistössä n. 20
henkilöä. Lähtövalmius hälytyksestä on ollut yleisesti alle

puolituntia.
Pelastusaluksista suurin on Uuras, jonka mitat ovat: pituus
10,9 m, leveys 3,6 m, paino 4,5 tn ja huippunopeus n. 30 kn
eli 55 km/h.

www.meripelastus.fi/savonlinna
Molempien yhdistysten ensisijainen tehtävä on merihätään
joutuneiden pelastaminen.
Yhdistykset hoitavat pelastustehtävät itsenäisesti tai viranomaisten johdolla. Hälytys tehtävään tulee Hälytyskeskuksen, hätänumero 112 kautta. Veneilijä voi tehdä myös hälytyksen meri-VHF hätäkanava 16 tai DSC (70) kautta.
Trossi-palvelu
Ihmishengen pelastaminen vesillä on avunsaajalle aina maksutonta. Sen sijaan omaisuuden pelastamisesta johtuvat kustannukset koituvat useimmiten veneilijän itsensä kannettavaksi.
Järvipelastajat antavat veneilijöille Meripelastusseuran kehittämää Trossi-jäsenpalvelua.
Trossi-jäsenenä veneesi saa järvipelastajilta maksutta apua
venematkasi keskeytyessä. Keskeytyksen syy pyritään korjaamaan paikan päällä tai veneesi hinataan lähimpään satamaan.
Suomen meripelastusseura
Savonlinnan ja Varkauden järvipelastajat kuuluvat jäsenyhdistyksinä Suomen Meripelastusseuraan. Jäsenyhdistyksissä
on aktiivisia meri-/järvipelastajia 2000 ja tukijäseniä on yli
13000.
www.meripelastus.fi
Kunto ja Onni kuuntelivat innostuneina luentoa, kyselivät
tietoja moottorista, mittareista ja laitteista. Päällikkö kertoi
vielä järvipelastajien ja meripelastusseuran koulutustilaisuuksista jäsenistölle ja miehistöille ja toivotti nuoret tervetulleiksi upean harrastuksen pariin.
Pojat totesivat kotiin palatessa isilleen, että ”nyt on yksi
hyvä harrastus isona tiedossa, vapaaehtoinen järvipelastaja”.
Kunnon isä lupasi hankkia Trossi-jäsenyyden ja pojille lisää
tietoa uudesta harrastuksesta.

Yhteistyökumppanimme 2012
Luettelo Kesäjuhliamme tukeneista yrityksistä, yhteisöistä
ja yksityishenkilöistä nähtävillä Kesäjuhlilla majan seinällä.
Parhaimmat kiitoksemme meitä tukeneille !
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Naarattaa (Juha Leskinen)
”Luomutuotanto Eläimet”

Miten maito syntyy----------------mistä maito tulee -------------????---------------- Tällaiset kysymykset askarruttivat 4 vuotiasta
Jounia kovasti ???
Äiti vastasi että lehmä tuottaa maitoa ja sitten se maito laitetaan tällaisiin pahvisiin pakkauksiin ja me ostamme sitten maitoa
kaupasta. Näethän sinä tässä maitotölkin kyljessäkin on kuvakin lehmästä. Kun siinä maitotölkissä on lehmän kuvakin -------niin siitä huomaa että maito tulee lehmästä.
No nytpä minä ymmärrän ----------------------------- niinhän se onkin -------------maitohan tulee tietenkin lehmästä !!!!! -------------------------------Jooo ----------ja -- olut ----sitten tietenkin tulee -------karhusta !!!!

Kaks ”kalavaletta”
Viime viikolla tuli mato-ongella metrinen hauki !!!!
Joo -----------mut minäpä sain pilkillä viimetalvena myrskylyhdyn --------------- ja siinä oli tulet päällä !!!!
NYT NYT kyllä varmasti se on ”kalavale”------jos myrskylyhty nostetaan veden alta niin siinä ei voi palaa tuli. !!!
Nooh --------------lyhennäpäs sinä sitä haukeasi puolimetriä niin minä sammutan tulet !!!
( Metrinen hauki on noin 7 kiloa ja puolimetrinen hauki on hieman yli puoli kiloa )

Kylällä tapahtuu
Tenniskurssi aloittelijoille

Rantauimakoulu Tiemassaarella

Ajankohta: 14-15.7.2012 klo 11.00-13.00

Ajankohta: viikot 26-27: ti 26.6, to 28.6, ma 2.7, ke 4.7 ja pe
6.7 alkaen klo 11.
Paikka: Kettusen ranta (Rantasalmentie 1064)

Paikka: Tiemassaaren tenniskenttä Monitoimitalon edessä.
Ilmoittautuminen: tapani.tiilikainen@poliisi.fi tai puh. 040535 6000.
Kurssi on ilmainen ja kurssilla käydään läpi pallon käsittelyn ja lyöntien perusteet ja annetaan ohjausta pelivälineiden
hankintaan ja kentän käyttöön liittyvissä asioissa. Osallistuminen edellyttää sileäpohjaisia liikuntakenkiä.
Oma maila ei ole välttämätön , mutta mailan puutteesta on
syytä ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä.
Tervetuloa kaikki liikunnasta ja tenniksestä kiinnostuneet!

Ota pienet eväät mukaan. Ei ennakkoilmoittautumista. Lisätietoja Jenna Kammonen (uimaopettaja), puh: 040-7656299.
Kesäjuhlien arpajaiset
Kesäjuhlilla on taas suuri määrä hyviä arpajaispalkintoja.
Tällä kertaa pääpalkintona on Haukiveden risteily Järvisydämeen 1-8-hengelle !
Risteilyn toteuttaa paikkakuntalainen Vesa Nissinen upealla
Princess 38-aluksella.
Katso: http://www.tiemasverkko.fi/page21.php
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Harrastuksena luontokuvaus (Seija Ropponen)

Olen liikkunut luonnossa melkeinpä siitä saakka kun opin kävelemään. Lapsuudenkotini oli metsien ja soiden keskellä, joten
ensimmäiset luontoretkeni tein pellonpientaretta metsänreunaan. Valokuvaukseen tutustuin ensimmäistä kertaa kouluiällä sukulaissedältä saadulla kameralla.
Nuo kaksi kiinnostuksen kohdetta pysyivät kuitenkin
melko erillään siihen saakka kunnes 2000-luvun
alussa sain käteeni digikameran. Tosin aluksi kuvasin
digikameralla samalla tavoin kuin filmikamerallakin,
mutta vähän kerrassaan huomasin kuinka paljon uusia
mahdollisuuksia digikuvaus antaa. Siitä lähtien kamera on kulkenut mukana luontoretkillä.
Kameran kanssa ulkoilu on verrattavissa metsästykseen tai kalastukseen siinä mielessä, että se on
syy lähteä vesille tai metsään. Samalla tavoin kun
kalastuksessa ja metsästyksessä ei kamerankaan
kanssa ulos lähtiessä voi tietää tuleeko ”saalista”. Minulla ei ole mitään erityistä mielenkiinnon kohdetta,
vaan kuvaan kaikkea mitä kohdalle sattuu. Kukat,
perhoset, maisemat ja vesi eri elementeissään ovat
usein kuvauskohteina. Linnutkin silloin kun sattuvat
sopivasti kohdalle. Kuten kävi äskettäin kun metsoherra alkoi käyttäytyä hyökkäävästi. Siinä tilanteessa
piti ensin yrittää ottaa kuvat ja sitten juosta karkuun.
Kuten sana valokuva jo kertoo, on valo tärkein elementti kuvauksessa. Valon suunta, määrä ja väri
vaikuttavat merkittävästi siihen, miltä kuva näyttää.
Parhaimmat valot kuvauksen kannalta ovat
aikaisin aamulla tai illalla auringonlaskun aikaan.
Myös talvisen kaamospäivän sinipunainen valo
tuo kuviin erityistä ilmettä. Kuun valo tai kuun valaiseman maiseman kuvaaminen on myös
kiinnostavaa; vaikeaa, mutta onnistuessaan antaa tunnelmallisia kuvia. Olen monesti viettänyt kuutamoiltoja kameran ja jalustan kanssa Sikkoinleuan virralla
yrittäen vangita kuun kuvajaista veden pinnalla kuvaan.

Sulien vesien aikaan liikun paljon kajakilla. Silloin pokkarikamera on vesitiiviissä
kotelossa kajakin kannella ja järjestelmäkamera on kajakin kannen alla säiliössä
otettavaksi käyttöön rantautuessani tauolle.
Linnansaaren kansallispuiston pohjoisen osan saaret ovat tulleet tutuiksi vuosien
aikana. Hienoin kokemani hetki järvellä on viime syksyltä, kun eräänä aamuna
sumu oli verhoillut koko Kuokanselän ja sain ihailla auringonnousua sumusta kajakissa istuen. Aamuauringon värjäämät sumupilvet liikkuivat koko ajan luoden erilaisia valo- ja väriefektejä. Aika monta kuvaa on muistona tuosta aamusta.

Virtasalmen sillan peruskorjaus käynnissä (Jari Lievonen, työpäällikkö Destia Oy)
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Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen rakennuttaman Virtasalmen sillan peruskorjausurakan työt ovat täydessä vauhdissa. Silta
sijaitsee Joroisissa seututiellä 464 välillä Palviainen
- Rantasalmi - Parkumäki. Pääurakoitsijana on Destia Oy ja urakkahinta on noin 0,5 M€.
Korjaustyön sisältö
Vuonna 1956 valmistuneen sillan peruskorjaus
sisältää sillan kannen pintarakenteiden uusimisen
(vesieristys ja päällystys), reunapalkkien ja siltakaiteiden uusimisen sekä kansirakenteen alapuolisten
töiden osalta sillan pilareiden kunnostamisen ja
kannen alapinnan vauriokohtien korjaamisen ja
pinnoittamisen sementtipohjaisella pinnoitusaineella. Lisäksi korjataan sillan alla olevat kiviverhoukset ja sillan liikuntasaumalaitteet. Erikoistyönä on
sillan kannen alapinnan vahvistaminen hiilikuituvahvisteella, jolla vahvistetaan sillan kansirakenteen kantavuutta, kertoo työmaapäällikkö Jarmo
Kaija Destia Oy:stä.

Sillan vanhan kannen yläpinnan purkaminen vesipiikkausrobotilla

Töiden aloitus ja valmistuminen
Urakan työt käynnistyivät toukokuussa sillan vanhan kansirakenteen ja reunapalkkien purkamis- ja
piikkaustöillä. Rapautunut ja huono betoni vesipiikataan pois robotilla sillan
kannen ja reunapalkkien osalta ja kannen yläpintaan valetaan uusi oikovalukerros muovikuitubetonilla ja reunapalkit betonoidaan samassa yhteydessä uusiksi. Työ toteutetaan puolitietä kerrallaan
ja kohteessa on nopeusrajoitukset ja liikennevaloohjaus. Ajokaistan leveys korjaustyön aikana on
2,8 metriä ja työmaalta toivotaan, että kohteessa
tienkäyttäjät noudattavat erityistä varovaisuutta ja
nopeus pidetään alhaisena, toteaa työmaapäällikkö
Jarmo Kaija.
Sillan alapuolisia töitä ja reunapalkkien uusimista
varten joudutaan rakentamaan teline- ja muottirakenteet sillan alle, joilla varmistetaan uusien rakenteiden työnaikainen kantavuus ja estetään purkumateriaalien putoaminen vesiväylälle. Työskentely
korkealla asettaa myös haasteet työturvallisuudelle josta ei saa tinkiä missään työvaiheessa
toteaa työmaapäällikkö.
Kohteessa työskentelee Destian omaa henkilöstöä työmaapäällikön lisäksi kaikkiaan 5 kirvesmiestä ja työmaan kokonaisvahvuus on noin 9
mukaan lukien aliurakoitsijat. Töiden arvioitu
valmistumisaika on syyskuun aikana jos ei tule
yllätyksiä ja työmäärien lisääntymisiä toteaa
työmaapäällikkö Jarmo Kaija Destialta.
Näillä kyseisillä sillankorjaustoimenpiteillä saadaan jatkettua sillan elinkaarta ainakin 30 vuotta
ja varmistetaan sillan toimivuus ja kantavuus
vastaamaan tulevaisuuden liikenteen määriä.

Kannen reunapalkin betonointityö käynnissä
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Voinsalmi osakaskunta:
Kalastusmerkit lunastaneet voivat maksaa vuoden 2012 kalastusmaksun 10,00 euroa, Voinsalmi osakaskunnan tilille 538304277592. Käytössä ovat vuoden 2010 merkit.
Yhteystiedot:
Risto Eronen
puheenjohtaja/
kalastuksenvalvoja
Ristolantie 7
58900 Rantasalmi
-

Henna Majuri
sihteeri/pyydysmerkit, neuvonta
Alaharjuntie 14
58900 Rantasalmi
hennamajuri@netti.fi
0400-513783

Markku Kettunen
varapuheenjohtaja/kalastuksenvalvoja

040-5543402

