
TAMPAJAN-SÄRKIJÄRVEN VESIENSUOJELUYHDISTYS R.Y.

JÄSENTIEDOTE  9.7.2007

Järvien tilanne 2006-07

Kesä 2006 oli poikkeuksellisen kuiva ja lämmin, kesän sadesumma oli vain runsaat 40 

mm.  Sinilevää esiintyi poikkeuksellisen runsaasti Tampajassa heinäkuun alkupuolella ja 

sitä esiintyi paikoitellen myös syyskuun lopussa.  Elokuun lopussa Länsi-Uudenmaan vesi 

ja ympäristö ry otti kunnan toimeksiannosta Tampajan ja Särkijärven syvännekohdista 

normaalit vesinäytteet.  Yhdistyksemme kustansi tavan mukaan näytteistä ylimääräisiä 

happianalyyseja.  Tampajan happitilanne oli tulosten mukaan hyvä ainakin viiden metrin 

syvyyteen asti, pohjan lähellä huono.  Muiden ominaisuuksien perusteella veden laatu 

arvioitiin hyväksi ja niukkaravinteiseksi.  Särkijärven happipitoisuus oli pintavedessä hyvä, 

muissa mitatuissa syvyyksissä heikko.  Ravinnepitoisuus oli Särkijärvessä niukka.  

Molemmissa järvissä veden hygieeninen laatu oli hyvä.

Runsaammat sateet alkoivat vasta lokakuussa, jolloin satoi kaikkiaan yli 150 mm.  

Tampaja oli jäätymässä marraskuun alkupuolella, mutta lämpimän loppuvuoden ja 

vuodenvaihteen takia jäätyi lopulta vasta tammikuun puolivälissä.  Jäät jäivät siten 

tavallista ohuemmiksi ja sulivat kokonaan 12.4.2007.

Vuosikokous ja uusi hallitus

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 16.6.2007 Navala FBK:n tiloissa.  

Kokoukseen osallistui 14 yhdistyksen jäsentä.  Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset 

asiat ja mm. valittiin yhdistyksen hallitus.

Hallitus ja toimihenkilöt vuonna 2007 ovat:

Hallitus Risto Louhos, puheenjohtaja
Erkki Santala, varapuheenjohtaja
Maarit Haavikko-Sjöstrand, sihteeri
Kari Christensen
Virpi Eloranta (uusi)
Juha Ketola (uusi)
Annukka Seppälä (uusi)
Mika Väänänen (uusi)

Toimihenkilöt Jyrki K. Talvitie, tiedottaja
Kalevi Matilainen, rahastonhoitaja

Tilintarkastajat Samuli Ceder
Erkki Nygård

Varatilintarkastajat Vuokko Talvitie
Astrid Talvitie
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Varsinaisten vuosikokousasioiden jälkeen käytiin Erkki Santalan johdolla läpi 

Kirkkonummen jätevesiselvityslomake ja saatiin ohjeita lomakkeen täyttämiseksi (ks. 

”Kiinteistöjen jätevesiselvitys” jäljempänä).

Vuosikokouskutsut postitettiin kaikille jäsenille 28.5.2007, mutta tietoomme on tullut kaksi 

tapausta, joissa jäsen ei kutsukirjettä ole saanut, vaikka osoite on ollut oikein.  Olemme 

tästä pahoillamme, mutta vika on ollut postin jakelussa emmekä voi sille mitään.  

Haluaisimme kuitenkin tietää, ketkä kaikki ovat jääneet ilman vuosikokouskutsua ja 

pyydämme asianosaisia ilmoittamaan asiasta yhdistyksen sihteerille ().

Jäsenet voivat muutoinkin ilmoittaa sähköpostiosoitteensa sihteerille.  Lähetämme 

vuosikokouskutsun ja mahdollisesti muutakin tiedotusaineistoa (ks. jäljempänä) 

sähköpostitse niille, jotka ovat meille osoitteensa tähän tarkoitukseen antaneet.

Kiinteistöjen jätevesiselvitys

Vuoden 2004 alussa voimaan tullut valtioneuvoston asetus (542/2003) edellyttää, että 

sellaisten vesihuoltolaitosten viemäriverkkoon liittämättömien kiinteistöjen, joissa on 

vesikäymälä, tulee tehdä selvitys sekä käyttö- ja huolto-ohje jätevesijärjestelmästään 

vuoden 2005 loppuun mennessä.  Jos vesikäymälää ei ole, on aikaa selvityksen 

tekemiseen vuoden 2007 loppuun.  Tämä vaatimus koskee siis kaikkia rakennettuja 

kiinteistöjä Tampajan ja Särkijärven rannoilla ja muuallakin ko. järvien valuma-alueella.  

Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja toimitettava kunnalle, jos kunta sitä erikseen pyytää.  

Myös käyttö- ja huolto-ohje on säilytettävä kiinteistöllä ja jätevesijärjestelmää on 

ylläpidettävä sen mukaisesti. 

Kirkkonummen kunnan jätevesiselvityslomakkeen ja täyttöohjeet saa kunnasta (suomeksi 

ja ruotsiksi).  Ne löytyvät myös internetistä, osoite http://www.jatevesi.fi.  Valitse 

vasemmasta reunasta KUNNAT, sitten kunnaksi Kirkkonummi, ja kohdasta ”Lomakkeet” 

avaa ”Jätevesijärjestelmän selvitys” (PDF).

Annukka Seppälä (ks. hallitus) on tekemässä kunnan jätevesiselvityslomakkeeseen 

havainnollista täyttöohjetta.  Jäsenet saavat sen ilmoittautumalla sihteerille.  Ohje 

toimitetaan mieluiten sähköpostilla, mutta myös paperiversio on saatavissa, ellei 

sähköpostiosoitetta ole.  Myös kesäjuhlassa annetaan neuvoja jätevesiselvityslomakkeen 

täyttöön.
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Kesäjuhla

Yhdistyksen kesäjuhla pidetään perinteiseen tapaan lauantaina 21.7.2007 klo 13.00-

16.00 Kukkumäessä Tampajan kannaksella, osoite Tampajankannas 121.  Tervetuloa 

mukaan ja kutsukaa naapurinnekin!

Vesiensuojeluopas

Yhdistyksen kustantamaa Jokamiehen vesiensuojelua -opasta on edelleen saatavana 

sekä suomeksi että ruotsiksi.  Oppaita myydään kesäjuhlassa ja niitä voi tilata myös 

yhdistyksen sihteeriltä.  Oppaan hinta on 5 euroa.

Jäsenasiat

Vuonna 2006 oli yhdistyksessämme 76 jäsentä.  Jäsenyyden edellytyksenä on suoritettu 

jäsenmaksu.

Vuosikokous vahvisti vuoden 2007 jäsenmaksuksi 10 euroa.  Se pyydetään suorittamaan 

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

tulolähteemme, joten toivomme kaikkien tämän tiedotteen saajien jatkavan jäsenyyttään ja 

levittävän tietoa yhdistyksestä naapureilleenkin.  

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

sihteerille.

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

yhdistyksen tilille ja merkitsemällä suoritukseen asianmukainen viesti. 

Toivotamme yhdistyksen jäsenille hyvää kesän jatkoa ja toivomme vilkasta osanottoa 

kesäjuhlaamme!

Hallitus
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