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Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin sunnuntaina 14.6.1998 klo 15-17 Sjökullan koululla Kylmälässä.  
Paikalle saapui 16 jäsentä, liekö kaunis sää vaikuttanut osallistumisaktiviteettiin.

Kokouksen järjestäytymisestä ja varsinaisista asioista mainittakoon, että edellisen toimintakauden 
hallitus sekä tilintarkastajat ja varatilintarkastajat tulivat uudelleen valituiksi.  Samoin jäsenmaksu 
päätettiin pitää ennallaan (50 mk).  Hallituksen jäsenten ja yhdistyksen toimihenkilöiden yhteystiedot:

Risto Louhos, pj.
Kari Christensen
Antero Enervi
Herbert Hjelt
Raili Malmberg
Erkki Santala
Jyrki K. Talvitie
Severi Vannas

Rahastonhoitaja
Kalevi Matilainen

Sihteeri
Maarit Haavikko-Sjöstrand

Kokoukseen oli kutsuttu limnologi, MML Paavo Seppänen kertomaan laatimastaan arviosta Tampajan 
ja Särkijärven kuormitustasosta ja nykytilasta sekä hoitotoimenpiteiden tarpeellisuudesta.  Seppäsen 
arviosta käy selvästi ilmi, että järvien tila on sinänsä parantunut 1960-70 lukujen vaihteesta 1990-
luvun vaihteeseen.  Seppänen piti kuitenkin erittäin tärkeänä, että järvien kuntoa tarkkaillaan ja 
huolehditaan siitä, ettei järviin päästetä niitä rehevöittäviä aineita.  Seppäsen havainnollinen esitys 
herätti keskustelua järvien kuormituksesta ja toimenpiteistä, joilla järvien kunto saadaan säilymään 
nykyisellä tai nykyistä paremmalla tasolla.

Seppäsen esityksen jälkeen keskusteltiin jätevesikartoituskyselystä.  Kokous totesi kyselyn olevan 
merkittävä, joskin lomakkeen täyttäminen vaatii paneutumista asiaan.  Todettiin, että kysely herättää 
asukkaat miettimään omia jätevesien käsittelymenetelmiään ja että kyselyn perimmäisenä 
tarkoituksena on, että järvien vedet säilyisivät hyväkuntoisina.

Sinilevähavainnot

Järvien suojelun tärkeyttä korostaa se, että Tampajassa havaittiin 27.6. selvä sinileväesiintymä, joka 
tosin parissa päivässä hävisi.  Vastaavista havainnoista pyydetään ilmoittamaan hallituksen jäsenille.
HUOM.  Mikäli vedessä on runsaasti sinilevää, on varottava etteivät lapset tai kotieläimet juo vettä!
Lisätietoa sinilevästä saa esim. kesäjuhlilla, jonne tulee asiasta kertova näyttely.



Kesäjuhla

Yhdistyksen perinteinen kesäjuhla pidetään lauantaina 25.7.1998 klo14-17 entisessä paikassa 
Tampajankannaksella.

Jätevesikartoitus

Yhdessä kunnan kanssa toimeenpantuun jätevesikartoitukseen on toistaiseksi vastannut noin puolet 
kyselylomakkeen saajista.  Kyselyn tarkoituksena on kerätä aineistoa, jonka avulla voidaan selvittää 
Tampajaan ja Särkijärveen kohdistuvaa jätevesikuormitusta.  Tällä tiedolla on keskeinen merkitys 
järvien hoitosuunnitelman laatimisessa.  Tämän vuoksi hallitus toivoo kaikkien yhdistyksen jäsenten, 
jotka ovat kyselylomakkeen saaneet, palauttavan sen mahdollisimman pikaisesti.  Jos lomake tai 
palautuskuori on kadonnut, niitä saa hallituksen jäseniltä, samoin lomakkeen täyttöohjeita.  
Kesäjuhlilla arvotaan kyselyyn osallistuneiden kesken palkintoja. 

Vuoden 1998 jäsenmaksut

Ohessa on taas pankkisiirtolomake vuoden 1998 jäsenmaksun maksamista varten (tili: PSP 800014-
70330755).  Henkilöjäsenmaksun suuruus on edelleen 50 markkaa vuodessa.  Hallitus toivoo kaikkien 
jatkavan jäsenyyttään, koska jäsenmaksut antavat toiminnallemme taloudellisen pohjan.  Jäsenten 
toivotaan mahdollisuuksien mukaan levittävän tietoa yhdistyksestä 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, pyydetään 
lomakkeen viesti-kohtaan merkitsemään se postiosoite, johon yhdistyksen tiedotteet halutaan 
jatkossa lähetettäviksi.

Kesäjuhlilla tavataan!

Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys ry:n hallitus


