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Yhdistyksemme toisen täyden toimintavuoden päätyttyä helmikuun lopussa hallitus kiittää kaikkia 
vesiensuojelutyössämme ja muussa toiminnassa mukana olleita ja jäsenmaksunsa maksaneita. Tässä 
tiedotteessa on lyhyt kuvaus tärkeimmistä viime kauden tekemisistämme ja ennakkoinfoa tulevasta.

Yhdistyksen toiminta kaudella 1.3.1996 - 28.2.1997

 Yhdistyksen hallitus piti koko toimintakauden aikana kaikkiaan yhdeksän kokousta. 
 Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Kylmälässä 18.6.1996. Siihen osallistui 22 

vesiensuojelusta kiinnostunutta.
 Yhdistyksen hallituksessa ovat toimineet Risto Louhos, Kimmo Koskinen, Herbert Hjelt, Raili 

Malmberg, Antero Enervi, Severi Vannas, Kaj Malmström ja Erkki Santala sekä 
rahastonhoitajana Kalevi Matilainen.

 Yhdistyksen toiset kesäjuhlat pidettiin 27.7.1996 Louhosten ja Nygårdien tonteilla kannaksella. 
Juhlien suosio oli taas suuri, vieraita kävi yli 200 ja yhdistyksen kassakin karttui. Aterioinnin, 
tanssin ja muun ohjelman lomassa jaettiin vesien- ja ympäristönsuojelua koskevaa tietoutta monin 
tavoin. Myös luontopolku oli suosittu. Kesäjuhlista oli artikkeli valokuvineen Kirkkonummen 
Sanomissa.

 Yhdistyksen jäsen fil.yo. Päivi Luukkonen sai valmiiksi pro gradu -tutkielmansa "Tampaja-järven 
kehityshistoria ja viimeaikaiset ympäristömuutokset sedimentin piilevien kuvastamana".

 Yhdistys haki ja sai kunnalta ns. talkoorahaa tiedotustaulujen rakentamiseksi uimarannoille ja 
teiden risteyksiin. Taulut koottiin talkoilla ja ne on pystytetty Kevätlahden ja Kylmälän 
uimarannoilla (pukukoppien seinustalla) sekä Tampajantien ja Särkijärventien risteyksessä.

 Särkijärven syvyyskartoituksen toteuttamiseksi on oltu yhteydessä Uudenmaan 
ympäristökeskukseen.

 Järviin laskevien purojen laskeutusaltaita paranneltiin yhteistyössä kalastuskuntien kanssa.
 Hallituksen jäsenille järjestettiin Suomen ympäristökeskuksessa koulutustilaisuus haja- ja loma-

asutuksen jätevesien käsittelytekniikoista.
 Keskustelunaiheina hallituksen kokouksissa ovat olleet edellä mainittujen ohella muunmuassa 

järvien ja niihin laskevien purojen veden laatu ja sen seuranta, järvien kuormituksen inventointi, 
jäsenten neuvontatoiminnan organisointi jätevesiasioissa sekä alueen esihistorian selvittäminen.

Särkijärven ja Tampajan veden laatu kesällä 1996

Julkisen valvonnan alainen vesientutkimuslaitos Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry otti kunnan 
toimeksiannosta vesinäytteitä Kirkkonummen alueen järvistä helmi-maaliskuun vaihteessa sekä 
elokuun puolivälissä.

Tampaja luokitellaan edelleen tulosten perusteella kirkkaaksi ja niukkaravinteiseksi järveksi. 
Särkijärvi ei ole aivan samaa luokkaa tässä suhteessa. Happitilanne oli talvella 1996 huono, kuten 
yleensä muissakin seudun järvissä tuolloin. Kesällä happitilanne pinnan läheisissä vesikerroksissa oli 
hyvä molemmissa järvissä, mutta syvänteessä pohjan tuntumassa huono. Särkijärvessä tilanne oli 
selvästi Tampajaa huonompi jo harppauskerroksessa, kuitenkin selvästi parempi kuin edellisenä 
kesänä.

Tutkimusten tulokset ovat nähtävissä sihteerillä ja vuosikokouksessa.



Kauden 1997 tulevaa toimintaa

 Yhteistyössä kunnan kanssa käynnistetään koko valuma-alueen eli yhdistyksen varsinaisen 
toiminta-alueen kattava jätevesitilanteen kartoitus. Sitä tehdään käytettävissä olevien 
henkilöresurssien puitteissa. Kunta lähettää asiasta kirjeen kaikille kiinteistönomistajille.

 Kunnalta on saatu talkooavustusta vuodelle 1997 järvien kunnostussuunnittelua valmisteleviin 
toimiin. Kunnostustarpeen kartoitukseen ja alustavaan suunnitteluun käytetään myös yhdistyksen 
omia varoja.

 Vesinäytteiden otto ja analysointi teetetään yhdistyksen kustannuksella ainakin jossain 
laajuudessa, koska kunta hoitaa asian nykyisin vain joka toinen vuosi. 

 Neljäs ilmoitustaulu pystytetään Heparintien ja Toukolahdentien kulmauksen tuntumaan. 
Tauluilla jaetaan tietoa yhdistyksen toiminnasta ja vesiensuojelusta yleensäkin. Niissä voivat 
ilmoittaa myös kunta, kalastuskunnat ja tienhoitokunnat. Muusta ilmoittelusta on sovittava 
yhdistyksen toimihenkilöiden kanssa.

 Jäsenille järjestetään ilmaista neuvontaa ja ohjausta jätevesien käsittelymenetelmien valinnasta ja 
toteutuksesta.

 Vuosikokous pidetään 16.6.1997. Tavanomaisten vuosikokousasioiden lisäksi FK Päivi 
Luukkonen kertoo sedimenttitutkimuksestaan ja ympäristönsuojelusihteeri Erkki Selin 
suunnitellusta jätevesitilannekartoituksesta.

 Yhdistyksen perinteinen kesäjuhla pidetään 26.7.1997.
 Hallitus järjestää tarvittaessa myös muuta yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa.

Vuoden 1997 jäsenmaksut

Tämän tiedotteen mukana on taas pankkisiirtolomake vuoden 1997 jäsenmaksun maksamista varten 
(tili: PSP 800014-70330755). Henkilöjäsenmaksun suuruus on edelleen 50 markkaa vuodessa. 
Jäsenmaksut ovat tärkein tulonlähteemme, joten hallitus toivoo kaikkien tämän tiedotteen saajien 
jatkavan jäsenyyttään. Jäsentiedotteita ja kutsuja yhdistyksen tilaisuuksiin ei viime vuonna eikä 
nytkään ole voitu toimittaa kaikille vuonna 1995 jäsenmaksun maksaneille puutteellisten 
osoitetietojen takia. Jäsenten toivotaan siksi levittävän tietoa yhdistyksestä edelleen naapureillekin. 
Jos yhdistyksen toimintaa halutaan tukea rahallisesti olematta jäsenenä, voi sen tehdä samalla 
tilillepanokortilla ja merkitä asiasta huomautuksen kortin viesti-kohtaan. Lisää tilisiirtolomakkeita saa 
hallituksen jäseniltä sekä rahastonhoitajalta. Jos tämä tiedote ei ole tullut oikealla osoitteella, on 
syytä merkitä lomakkeen viesti-kohtaan se postiosoite, johon yhdistyksen tiedotteet halutaan 
jatkossa lähetettäväksi.
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