
TAMPAJAN-SÄRKIJÄRVEN VESIENSUOJELUYHDISTYS R.Y.

JÄSENTIEDOTE  17.6.2004

Juhlaseminaari

Yhdistyksemme 10-vuotisen taipaleen kunniaksi pidettiin 1.6.2004 Veikkolan seurakuntasalissa 

juhlaseminaari mottonaan ”Mitä minä voin tehdä järvien kunnon hyväksi?”.  Seminaarista 

lähetettiin jäsenille edellisen tiedotteen mukana kutsu ja ohjelma.  Paikalle saapui noin 40 henkeä.  

Ohjelmanmukaiset esitelmät olivat kiinnostavat ja niiden jälkeen seurannut paneelikeskustelu 

erittäin vilkas.  Seminaarista oli Gunvor Westrén-Dollin kirjoitus Kirkkonummen Sanomissa 

10.6.2004 ja Västra Nylandissa 12.6.2004.

Tässä lyhyt yhteenveto seminaarista:

· Puheenjohtaja Risto Louhos avasi tilaisuuden ja toivotti vieraat tervetulleiksi.

· Kunnanjohtaja Tarmo Aarnio kiitti yhdistystä arvokkaasta vapaaehtoisesta työstä.  Hän totesi 

myös, että on kunnioitettavaa jos vapaaehtoinen yhdistys jaksaa elää kymmenen vuotta, 

useimmilta kun loppuu puhti muutamassa vuodessa.

· Yhdistyksen perustajajäsen ja entinen hallituksen jäsen, opetusneuvos Raili Malmberg muisteli 

kesänviettoa Särkijärvellä huvila-asutuksen alkuaikoina ja siitä eteenpäin.  Hän kertoi, miksi ja 

kuinka Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys perustettiin vuonna 1994 ja toi esiin 

kohokohtia yhdistyksen toiminnasta kuluneiden 10 vuoden aikana.

· Kirkkonummen ympäristösuunnittelija Merja Puromies kertoi kunnan yhteistyöstä alueellaan 

toimivien eri vesiensuojeluyhdistysten kanssa.

· Uudenmaan ympäristökeskuksen suunnittelija Petri Savola valotti kalakannan vaikutusta 

järvien laatuun.  Yleistyksenä hän toi mm. esiin, että kalat kuormittavat vesiä painoonsa nähden 

saman verran kuin ihminen, ja näin ollen roskakalan vähentäminen järvistä parantaa veden 

laatua.

· Vesistötutkija Eeva Ranta esitteli kalvojen avulla happi-, typpi- ja fosforipitoisuuksien 

vaihteluita järvissämme ajan kuluessa.  Eeva Ranta toimii Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö 

ry:ssä, jossa mm. oma yhdistyksemme teettää järviemme vesianalyysit.

· Yhdistyksemme varapuheenjohtaja, Suomen ympäristökeskuksen yli-insinööri Erkki Santala 

kertoi uusista asetuksista, jotka mm. velvoittavat haja-asutusalueiden kiinteistönomistajat 

selvittämään jätevesien käsittelyjärjestelmänsä.  Tässä yhdistyksemme tulee tarjoamaan apuaan. 

Aiheesta löytyy lisää tietoa SYKE:n internet-sivuilta .

· Kahvitauon jälkeen seminaari jatkui paneelikeskustelulla.  Panelistit olivat Risto Louhos, Kari 

Christensen, Merja Puromies, Eeva Ranta, Erkki Santala ja Petri Savola.  Yleisö esitti 
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aktiivisesti kysymyksiä, ja mm. seuraavista aiheista keskusteltiin:

o kalastuskuntien ja vesiensuojeluyhdistysten yhteistyö

o kalastuskuntien kalanistutuspolitiikka

o Tampajan uimarantojen (lähinnä kaakkoiskolkan) melu-, liikenne- ym. haitat ja 

käymälän hoito

Vuosikokous ja uusi hallitus

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 1.6.2004 Veikkolan seurakuntasalissa 

juhlaseminaarin jälkeen.  Kokoukseen osallistui 10 yhdistyksen jäsentä.  Kokouksessa käsiteltiin 

sääntömääräiset asiat ja mm. valittiin yhdistyksen hallitus.

Hallitus ja toimihenkilöt vuonna 2004 ovat:

Hallitus Risto Louhos, puheenjohtaja 

Erkki Santala, varapuheenjohtaja 

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

allitus Risto Louhos, puheenjohtaja puh. 256 4742
Erkki Santala, varapuheenjohtaja puh. 698 4686
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. 256 4475
Kalevi Matilainen, rahastonhoitaja puh. 692 7347
Maarit Haavikko-Sjöstrand, sihteeri puh. 0400 212 676
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Tilintarkastajat Raimo Haavikko
Paavo Salo

Varatilintarkastajat Heikki Salo
Seppo Sievä

Talvi 2003-04

Talvi 2003-04 oli varsin normaali sekä keston, lämpötilojen että lumen määrän suhteen. 

Edellisvuoden kuivan syksyn ja vaikean talven jälkeen myös pohjavesitilanne koko maassamme on palautunut 

normaaliksi.  Yhdistys teetti edelleen Tampajasta ja Särkijärvestä ylimääräisiä happimittauksia tilanteen 

seuraamiseksi.  Järviemme tila on hyvä.

Kesäjuhla

Yhdistyksen kesäjuhla pidetään kymmenennen kerran lauantaina 17.7.2004 klo 13.00-16.00 

Kukkumäessä Tampajan kannaksella, osoite Tampajankannas 121.   Perinteisen ohjelman lisäksi 

on lapsille tarjolla paloautoajelua ja poniratsastusta.  Kymmenvuotisjuhlamme kunniaksi pane hattu 

päähäsi kun tulet juhlaan.  Hauskin hattu palkitaan!

Vesiensuojeluopas

Vuoden 2002 keväällä julkaistusta Jokamiehen vesiensuojelua -oppaasta tulee uusi painos sekä 

suomeksi että ruotsiksi viimeistään syksyllä.  Kirkkonummen kunta on tilannut oppaita 

opetuskäyttöön kouluihin ja kirjastoihin.  Oppaita myydään yhdistyksen kesäjuhlassa ja mm. 

Luckanissa Kirkkonummen keskustassa.

Haapajärven historiikki

Syksyllä 2003 julkaistiin Birger Hedbergin kirjoittama erittäin mielenkiintoinen ja ansiokas 

Haapajärven historiikki Haapajärvi -- kotikyläni.  Ensimmäinen painos loppui hetkessä, mutta nyt 

on saatavana toinen, korjattu ja täydennetty painos.  Kirja on kaksikielinen ja maksaa 20 euroa.  Sitä 

myydään ainakin Luckanissa, Furuhedissä ja Navala FBK:ssa ja sitä saa myös tekijältä Birger 

Hedbergiltä.  Kiinnostuneet voivat myös ottaa yhteyttä Kari Christenseniin.  Huom. Tämä kirja ei 

ole Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistyksen julkaisema, mutta halusimme kertoa siitä tässä, 
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koska se uskoaksemme kiinnostaa yhdistyksen jäseniä.

Jäsenmaksut

Vuosikokous vahvisti vuoden 2004 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 kesää ja toivoo vilkasta osanottoa kesäjuhlaamme!
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