
TAMPAJAN-SÄRKIJÄRVEN VESIENSUOJELUYHDISTYS R.Y.

JÄSENTIEDOTE  7.7.2003

Vuosikokous ja uusi hallitus

Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 

14.6.2003 Sjökullan ala-asteen koululla.  Kokoukseen osallistui 8 yhdistyksen jäsentä.  

Aikaisemmasta käytännöstä poiketen kokouskutsua ei lähetetty jäsenille postitse, vaan 

kokouksesta tiedotettiin vain ilmoituksilla, joita oli sekä yhdistyksen ilmoitustauluilla että 

puhelintolpissa ym. paikoissa yhdistyksen toimialueella.  Myös Kirkkonummen Sanomissa oli 

kokouksestamme juttu.  Osanotto jäi kuitenkin varsin heikoksi, joten ensi vuonna on tiedotus 

hoidettava paremmin. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja mm. valittiin 

yhdistyksen hallitus.  Juhani Luukkonen jäi omasta toivomuksestaan pois hallituksesta ja 

hänen tilalleen valittiin Tarmo Astikainen.  Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt ovat:

Hallitus Risto Louhos, puheenjohtaja 

Erkki Santala, varapuheenjohtaja 

Tarmo Astikainen 

Kari Christensen 

Antero Enervi 

Marjukka Sonninen 

Johanna Vasara-Nurminen 

Gunvor Westrén-Doll 

Toimihenkilöt Jyrki K. Talvitie, tiedotuspäällikkö 

Kalevi Matilainen, rahastonhoitaja 

Maarit Haavikko-Sjöstrand, sihteeri 

Tilintarkastajat Raimo Haavikko

Paavo Salo

Varatilintarkastajat Heikki Salo

Seppo Sievä

Hallitus Risto Louhos, puheenjohtaja puh. 256 4742
Erkki Santala, varapuheenjohtaja puh. 698 4686
Tarmo Astikainen puh. 050 558 9961
Kari Christensen puh. 256 6149
Antero Enervi puh. 040 751 5589
Marjukka Sonninen puh. 692 2962
Johanna Vasara-Nurminen puh. 050 368 2463



Gunvor Westrén-Doll puh. 256 4830
Toimihenkilöt Jyrki K. Talvitie, tiedotuspäällikkö puh. 0208 448 373

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

Tilintarkastajat Raimo Haavikko
Paavo Salo

Varatilintarkastajat Heikki Salo
Seppo Sievä

Talvi 2002-03

Talvi 2002-03 oli maamme vesistöjen kannalta vaikea.  Kesä ja syksy 2002 olivat 

poikkeuksellisen kuivat ja talvipakkaset alkoivat normaalia aikaisemmin, jolloin pohjavesien taso pysyi 

erittäin alhaisena.  Järvet jäätyivät aikaisin ja monista järvistä, mm. Haapajärvestä, kuolivat kalat hapen 

puutteeseen.  Poikkeusolosuhteiden takia yhdistys teetti Tampajasta ja Särkijärvestä ylimääräisiä 

happimittauksia tilanteen seuraamiseksi.  Onneksemme meidän järvissämme happitilanne pysyi hyvänä ja 

kalakanta säilyi hengissä.

Särkijärven ilmastus

Helmikuussa 2003 Särkijärveen asennettiin ilmastuslaite, joka oli toiminnassa kahteen eri 

otteeseen, kaksi ja kolme päivää.  Ilmastuksen tarkoituksena oli saada kaloille lisähappea.  

Hankkeen toteutuksesta vastasi Haapajärven kalakunta yhdessä vesiensuojeluyhdistyksemme 

kanssa.  Ilmastuslaite oli lainattu Pohjois-Kirkkonummi-yhdistykseltä.  Sähkö saatiin Risto 

Louhokselta.

Vesiensuojeluopas

Vuoden 2002 keväällä julkaistu Jokamiehen vesiensuojelua -opas on kunnan avustuksella 

käännetty ruotsiksi ja ruotsinkielinen versio tullaan julkaisemaan syksyn aikana.  Oppaita 

myydään yhdistyksen kesäjuhlassa (ks. alempana) ja mm. Luckanissa Kirkkonummen 

keskustassa.

Perimätiedon keruu

Yhdistys suunnittelee perimätiedon keruuta alueellaan.  Keskuudessamme on vielä ihmisiä, 



jotka muistavat aikoja ennen kesäasutuksen leviämistä järviemme rannoille, ehkäpä myös 

vielä vanhemmilta polvilta säilyneitä tarinoita.   Luonnollisesti tuoreempiakin muisteloita 

haluttaisiin saada talteen. 

Mikäli perimätiedon keruu herättää Sinussa ideoita tai inspiroi Sinua muistelemaan menneitä, 

piirtämään tai kirjoittamaan, ota yhteyttä yhdistyksen sihteeriin. 

Kesäjuhla

Yhdistyksen järjestämä perinteinen kesäjuhla pidetään lauantaina 26.7.2003 klo 14.00-

17.00 Kukkumäessä Tampajan kannaksella, osoite Tampajankannas 121. 

Jäsenmaksut

Vuosikokous vahvisti vuoden 2003 jäsenmaksuksi 10 euroa.  Se pyydetään suorittamaan 

oheisella pankkisiirtolomakkeella (Sampo 800014-70330755). Jäsenmaksut ovat tärkein 

tulolähteemme, joten hallitus toivoo kaikkien tämän tiedotteen saajien jatkavan jäsenyyttään 

ja levittävän tietoa yhdistyksestä naapureilleenkin.

Mikäli tämä tiedote ei tullut oikealla osoitteella, pyydämme ilmoittamaan oikean osoitteen 

yhdistyksen sihteerille.

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

yhdistyksen tilille ja merkitsemällä suoritukseen asianmukainen viesti. 

Hallitus toivottaa yhdistyksen jäsenille lämmintä (loppu)kesää ja toivoo vilkasta osanottoa 

kesäjuhlaamme!
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