
TAMPAJAN-SÄRKIJÄRVEN VESIENSUOJELUYHDISTYS R.Y.

JÄSENTIEDOTE 11.7.2001

Vuosikokous ja uusi hallitus

Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous 
pidettiin 9.6.2001 Sjökullan ala-asteen koululla.  Kokouksessa valittiin 

hallitus Risto Louhos 

Erkki Santala 

Kari Christensen 

Antero Enervi 

Juhani Luukkonen 

Marjukka Sonninen 

Jyrki K. Talvitie 

Gunvor Westrén-Doll 

tilintarkastajat Raimo Haavikko

Paavo Salo

varatilintarkastajat  Kari Malmberg

Seppo Sievä

Hallituksessa jatkavat samat henkilöt kuin vuonna 2000. Muita ehdokkaita ei ollut.

hallitus Risto Louhos puh. 256 4742
Erkki Santala puh. 698 4686
Kari Christensen puh. 256 6149
Antero Enervi puh. 490 491
Juhani Luukkonen puh. 256 4426
Marjukka Sonninen puh. 692 2962
Jyrki K. Talvitie puh. 0208 448 373
Gunvor Westrén-Doll puh. 256 4830

tilintarkastajat Raimo Haavikko
Paavo Salo

varatilintarkastajat Kari Malmberg
Seppo Sievä

Hallituksessa jatkavat samat henkilöt kuin vuonna 2000.  Muita ehdokkaita ei ollut.



Hallitus on keskuudestaan valinnut yhdistyksen puheenjohtajaksi edelleen Risto 
Louhoksen.  Hallituksen kutsumina toimihenkilöinä jatkavat 

Kalevi Matilainen, rahastonhoitaja 

Maarit Haavikko-Sjöstrand, sihteeri 

Kalevi Matilainen, rahastonhoitaja puh. 692 7347
Maarit Haavikko-Sjöstrand, sihteeri puh. 0400-212 676

Jätevesikartoitus 

Dipl.ins. Lauri Etelämäki suoritti kesällä 2000 Tampajan-Särkijärven valuma-alueen jätevesi

kartoituksen kenttätutkimusosuuden loppuun  ja teki keväällä 2001 tutkimuksesta 

loppuraportin.

Raportti luovutettiin Kirkkonummen kunnan edustajille kunnantalolla 21.5.2001.  Kunnan 

puolelta tilaisuudessa olivat läsnä kunnanjohtaja Tarmo Aarnio ja vs. ympäristöpäällikkö 

Merja Puromies.  Yhdistystämme tilaisuudessa edustivat Erkki Santala, Gunvor Westrén-Doll 

ja Maarit Haavikko-Sjöstrand.  Haavikko-Sjöstrand kertoi lyhyesti vesiensuojeluyhdistyksen 

toiminnasta, ja sen jälkeen Santala esitteli Tampajan ja Särkijärven valuma-alueen jätevesi

selvityksen, joka luovutettiin kunnalle.  Kunnanjohtaja Aarnio kiitti yhdistyksen aktiivista 

toimintaa ympäristön ja erityisesti vesien hyväksi omalla valuma-alueellaan. Lehdistön 

edustajina paikalla olivat Olle Hakala (Västra Nyland) sekä Westrén-Doll (Kirkkonummen 

Sanomat ja Hufvudstadsbladet).  Västra Nylandin artikkeli on ohessa.

Lauri Etelämäki esitteli työtään vuosikokouksessa 9.6.  Hän totesi, että mitään yksittäistä 

suurta kuormittajaa järvissämme ei ole, vaan vesien kuormitus koostuu monista pienistä 

kuormituspisteistä, joiden aiheuttajia ovat valuma-alueella asuvat ihmiset. Etelämäen arvion 

mukaan suurimmat ongelmakohdat ovat sakokaivot, joista lirisee jätevesiä purojen ja ojien 

kautta järviin, imeytyskuopat, joiden toimivuutta on mahdotonta tarkistaa, ja rantasaunat, 

joista jätevedet kulkeutuvat suoraan järviin.

Jätevesiohjeisto

Hallitus on keskuudestaan valinnut työryhmän tekemään Tampajan-Särkijärven olosuhteisiin 

sovelletun jätevesiohjeiston.  Se tulee perustumaan jätevesikartoituksessa esiintulleisiin 

seikkoihin ja yleisiin jätevesien käsittelyohjeisiin. Julkaisusta tehdään suppea, helposti 



ymmärrettävä ja Tampajan-Särkijärven valuma-alueen erityisongelmiin painottuva.  Ohjeisto 

on tarkoitus saada valmiiksi tämän vuoden aikana.

Kesäjuhla

Yhdistyksen kesäjuhla pidetään lauantaina 21.7.2001 klo 14.00-17.00 viimevuotisessa 

paikassa Sjökullan ala-asteen koulun pihalla, osoite Sjökullantie 285. 

Jäsenmaksut

Vuosikokous vahvisti jäsenmaksuksi 50 markkaa vuodessa.  Sen voi suorittaa oheisella 

pankkisiirtolomakkeella (Leonia Pankki 800014-70330755).  Jäsenmaksut ovat tärkein 

tulolähteemme, joten hallitus toivoo kaikkien nykyisten jäsenten jatkavan jäsenyyttään ja 

levittävän tietoa yhdistyksestä naapureilleenkin.

Mikäli tämä tiedote ei tullut oikealla osoitteella, pyydämme ilmoittamaan asiasta yhdistyksen 

sihteerille.

Jos yhdistyksen toimintaa halutaan muutoin tukea rahallisesti, voi sen tehdä suorituksella e.m. 

tilille ja merkitsemällä suoritukseen asianmukainen viesti. 
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