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Raportti

RAPORTTI SUVINUOTTA-TAPAHTUMASTA 17.9.2016
Taattistenjärven Suojeluyhdistys järjesti yleisölle tarkoitetun Taattistenjärven
nuottausnäytöksen 17.9.2016. Tilaisuuden tavoitteena oli kiinnittää huomiota
Naantalin suurimman sisäjärven tilaan, lisätä sen virkistyskäyttöä, vähentää
ylisuureksi kasvanutta kalakantaa ja toisaalta istuttaa tilalle kuhaa, jonka
kanta jatkossa itse huolehtisi ylisuuren särkikalakannan hoidosta.
Tapahtuman tarkoituksena oli myös edistää järvikalan kysyntää ja menekkiä
Varsinais-Suomessa. Tilaisuudessa puhunut Varsinais-Suomen
Kalatalouskeskuksen johtaja Chris Karppinen piti luonnollisena, että
järvikalan kysyntä ja hyödyntäminen tulevat kasvamaan kalasaaliiden
pienentyessä merellä useasta eri syystä. Hänen mielestään Taattistenjärvi on
juuri sopia kuhajärveksi sen pinta-alan ja veden sameuden takia, sillä kuha
tarvitsee tilaa ja viihtyy sameissa vesissä. Onnistuakseen istutuserän pitää
olla riittävän suuri (3000 kpl), jotta riittävä kanta selviää yli ensimmäisen
talven.
Naantalin kaupunki kutsui toukokuussa 2016 kokoon eri tahojen edustajia
keskustelemaan kala-aiheisen yleisötilaisuuden aikaansaamiseksi
Merimaskuun. Paikalla oli n. 10 henkeä mm. LC Rymättylä-Merimaskusta,
Taattisten tilalta, Taattisenjärven Suojeluyhdistyksestä sekä muita yritysten ja
kotimaisen kalan menekkiä ajavia tahoja.
31.5.2016 pidetyssä palaverissa sovittiin, että vastuullisena hankkeen
toteuttajana on Taattistenjärven Suojeluyhdistys ry. Hankkeessa olisi mukana
myös Lc Rymättylä-Merimasku, jolla on vuosien kokemus talvinuottauksesta
Rymättylän Röölässä. Leijonat ovat yhtenä kesänä koenuotanneet myös
Taattistenjärveä. Mukana olisivat myös Taattisten tilalta Markku ja Karin
Aaltonen sekä tilan ravintolayrittäjä. Tilan maat olisivat tapahtuman käytössä
ja ravintola pitäisi ovet avoinna, vaikka kesäkausi oli päättynyt. Ravintolan
huoleksi jäi myös markkinoida myyntipaikkoja yrityksille ja osoittaa paikat
pihapiiristä.
Hanke ja sen alustava kustannusarvio päätettiin esitellä myös Varsin Hyväyhdistykselle, joka arvioi hankkeen tukikelpoisuutta. Elykeskus ilmoitti
hyväksyneensä yhdistyksen hankkeen tukikelpoiseksi. Alustavan
kustannusarvion laati Anu-Emilia Niinikorpi.
Suvinuotta-tapahtuma 17.9.
Taattistenjärven Suvinuotta-tapahtuman markkinointi aloitettiin elokuun
puolivälissä. Puheenjohtaja lähetti lehdistötiedotteen tapahtumasta
paikallisille tiedotusvälineille Yle ja Turun Sanomat mukaan luettuna.
Tapahtumaa markkinoitiin myös sosiaalisessa mediassa useassa eri
facebook-ryhmässä. Tienvarsille pystytettiin mainokset ja opasteet noin
viikkoa ennen tapahtumaan. Sanomalehtimainonta aloitettiin
Rannikkoseudussa syyskuun alussa ja jatkettiin Turkulaisessa ja Turun
Sanomissa viimeisellä viikolla. Tienvarsimainoksissa, sanomalehdissä ja itse
tapahtumassa oli näkyvästi esillä tukijoiden Leaderin ja Maaseudun
kehittämisrahaston tunnukset.

Päivän ohjelma
Suvinuotta-tapahtuman tarkoitus oli siis kiinnittää huomiota Taattistenjärven
tilaan, vähentää roskakalaa, istuttaa uutta tilalle, edistää järvikalan kysyntää
ja tuottaa alueen asukkaille iloa ja virkistystä.
Tapahtuman onnistumiseksi paikalle oli kutsuttu Turun Keittiömestarit ry:n
edustajat esittelemään kalan valmistusta ja tarjoilemaan makupaloja järven
kalasta. Haukimureketta, ahvenfilettä ja lahnan selkäfilettä tarjoiltiin rantaan
pystytetystä katoksesta. Kalaa meni kaikkiaan arviolta 25 kiloa.
Juha Haapakoski ja Matti Koivurinta kalastivat verkoilla kalaa
valmistettavaksi viimeisen kahden viikon aikana arviolta 60 kiloa. Painavin
saatu hauki painoi seitsemän kiloa. Kalat pakastettiin Uudessakaupungissa.
Esivalmistuksesta vastasi Simo Reijonsaari.
Nuottatapahtuma alkoi lauantaina klo 11.00. Tapahtuman
järjestämisvastuussa olevat saapuivat Taattitenjärven rantaan jo klo 9.00.
Paikalle oli hankittu äänentoistolaitteet Naantalin liikuntatoimistosta. Virtaa
saatiin agregaatilla. Rannassa oli vain yksi telttakatos. Se kuului Turun
Keittiömestareille. Taattistenjärven Suojeluyhdistys tarjoili kahvia ja
makkaraa vieraille ja talkooväelle.
Lions Clubin veljet vastasivat liikenteen ohjauksesta ja järjestyksen
ylläpidosta siten kuin Röölän talvinuottatapahtumassa on totuttu. Autot
ohjattiin pellolle riviin ongelmitta.
Tilaisuuden avasi Taattitenjärven Suojeluyhdistyksen puheenjohtaja Juha
Haapakoski toivottamalla yleisön tervetulleeksi ja päästämällä leijonaveljien
nuottakunnan matkaan järvelle. Puheenjohtaja myös esitteli hankkeen, sen
tukijat sekä päivän ohjelman. Välillä katseet käännettiin järvelle, missä
nuotanlasku tapahtui yleisön silmien edessä.
Klo 12.00 käynnistyi Lions Clubin ja suojeluyhdistyksen yhteinen
huutokauppa. Yleisön vetonaulaksi oli hankittu uudenkarhea Terhisoutuvene, jonka hinta kohosikin yli odotusten.
Klo 12.30 oli vuorossa Lounais-Suomen Kalatalouskeskuksen
toiminnanjohtajan Chris Karppisen puhe järvikalan tulevaisuudesta.
Puheen lopuksi nähtiin kuhanpoikasten istutusnäytös. Hapella täytetty
muovikapseli puhkaistiin ja n.7 sentin kokoiset kuhan poikaset vapautettiin
järveen. Ohjelmanumeroa varten tilatuista 3000 poikasesta jouduttiin
kuitenkin suuri osa laskemaan järveen ennen tapahtumaa poikasten
menehtymisvaaran takia. Poikasten kasvatusaltaat oli jouduttu tyhjentämään
lämpimien vesien takia sovittua aikaisemmin. Tilattuja poikasia ei uskallettu
säilyttää kuin pieni osa tapahtumaan asti. Näytös kuitenkin täytti
tarkoituksensa ja yleisö näki miten istutus tapahtuu.
Klo 13.00 alkoi nuotta nousta rantaan. Vedon aikana se tarttui kaksi kertaa
tiukasti pohjaan kiinni. Irrottaminen ei tahtonut onnistua. Ilmeisesti nuotan
pysähtyminen ja rikkoutumisen seurauksena merkittävä osa saaliista päästi
karkuun. Nuotan vetämiseen tarvittiin 4-5 miestä nuotan molemmin puolin.
Niin kauan kuin nuotan jatkona olleet köydet olivat vedessä, nuottaa vedettiin
konevoimin, mutta loppu oli tehtävä käsin. Nuotanveto oli yhtä raskasta ja
vaati yhtä suurta yhteispeliä kuin joskus ennen vanhaan. Ja pettymyksiä
saaliin osalta on varmaan tullut ennenkin. Nyt saalis jäi vajaaseen 20 kiloon.
Yleisö tuntui kuitenkin olevan näkemäänsä tytyväisiä.
Ohjelma jatkui tämän jälkeen kartanon piha-alueella, missä oli 12
myyntikojua sekä ravintola. Kartanon savusauna oli lämmin ja poniajelua
perheen pienemmille.

Lohisoppa kävi hyvin kaupaksi ja taisi jopa loppua hieman kesken.
Klo 18.00 käynnistyi tallin vintillä nuottatanssit, jossa tahdittajana oli
suosittu tanssiyhtye Semites.
Julkisuus
Suvinuottatapahtumasta julkaisi Turun Sanomat lähes koko sivun artikkelin
ennen tapahtumaa. Leijonat tutkivat järven pohjaa kivillä painotetun köyden
avulla, mihin tilaisuuteen saimme toimittajan.
Myös Turun Seutusanomat ja Rannikkoseutu julkaisivat etukäteisuutisen
tapahtumasta.
Itse tapahtumasta Rannikkoseutu uutisoi kokonaisen sivun verran. Lionsien
Jalopeura-lehden nettiversiossa oli monipuolinen kuvaus tapahtumasta ja
runsaasti kuvia.
Merimasku-seuran lehden joulukuun numeroon on tulossa lyhyt kuvaus
tapahtumasta ja runsaasti hyviä kuvia nuotanvedosta ja yleisöstä.
Yhteenveto
Kokonaisuutena Merimaskun uutta yleisötapahtumaa voidaan pitää
onnistuneena ja ilmeisen kiinnostavanakin. Aikataulun kireydestä johtuen
tapahtuman ennakkomarkkinointi jäi lyhyeksi. Yleisöä oli n. 300 henkeä,
mitä voidaan pitää varsin hyvänä saavutuksena ensimmäiseksi kerraksi.
Tapahtuman järjestämisestä aiheutui suurimmat kustannukset
markkinoinnista 1.200 euroa, Turun Keittiömestarit 500 euroa,
Suvinuottatanssien ohjelmakulut 900 euroa, nuotan vuokra 860 euroa,
kuhanpoikasten istutusnäytös1000 euroa ja palkinnot 600 euroa.
Talkootuntien määrä oli n. 200 tuntia.
Nuotanveto ohjelmana täyttää hyvän numeron tunnusmerkit. Siinä on
tekemistä, jota yleisö voi seurata. Siihen liittyy saaliin odotusta, joka ratkeaa
vasta aivan viimeisillä metreillä. Ohjelmanumero on kuitenkin rankka ja
vaatii selkeää työvoimaa. Lions klubin järjestämänä se ei tuota ongelmia.
Muun ohjelman kanssa pitää olla tarkkana. Kalan valmistus ja makupalojen
tarjoilu oli onnistunut. Huutokauppakin kiinnosti, joskin se tuskin onnistuu
näinkään hyvin joka kerta ja on säästä riippuvainen.
Jatkon kannalta muiden yrittäjien myyntikojujen sijoittelu täytyy hoitaa
toisin. Nyt ne olivat liian kaukana tapahtumapaikasta. Toisaalta tilan
ravintola ja rannan tapahtuma on hyvä kytkeä yhteen.
Nuottatanssit eivät ole yleisön suosiossa. Sellaisia ei kannata järjestää
seuraavalla kerralla.
Tapahtuma ei sisällä suuria taloudellisia riskejä, vaikka sää olisi epäsuotuisa.
Nyt tapahtuma oli sään puolesta onnistunut.
Tulevia tapahtumia varten perustettu Suvinuottatoimikunta kokoontui
7.12.2016. Siihen kuuluvat Juha Haapakoski ja Karin Aaltonen
suojeluyhdistyksestä ja Marko Pulkkinen, Oskari Laine ja Kari Hämölä Lions
Club Rymättylä-Merimaskusta. Toimikunta päätti suosittaa Suvinuottatapahtuman järjestämistä uudelleen lauantaina 16.9.2017. Lc klubi sukeltaa,
raivaa ja koenuottaa Taattistenjärven 1.6.2017 mennessä, jotta syyskuussa
järjestettävä nuotanveto voisi onnista edellisvuotta paremmin.
Karin Aaltoselle annettiin tehtäväksi viedä toimikunnan toivomus
merimaskulaisten yhdistysten yhteiseen kokoukseen. Toimikunta toivoo, että
kaikki yhdistykset voisivat olla tapahtumassa mukana toivomallaan tavalla.
Toimikunta päätti myös, ettei tapahtumaa laajenneta järveä ja Taattisten tilaa
laajemmalle. Myyntipaikat pyritään sijoittamaan järven ja tilan välille ja
mahdolliset tanssit järjestetään päivätansseina välittömästi nuotan vedon

päättymisen jälkeen. Päävastuullinen tapahtumasta on edellisen vuoden
tapaan Taattistenjärven Suojeluyhdistys ry.
Merimaskussa 7.12.2016
Juha Haapakoski
Taattistenjärven Suojeluyhdistyksen puheenjohtaja

