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JÄSENTIEDOTE  18.6.2008

Keskustelutilaisuus vesiemme puhtauden puolesta 

Kirkkonummen kunta järjesti torstaina 5.6.2008 keskustelutilaisuuden vesiemme 

puhtauden puolesta.  Tilaisuuteen oli kutsuttu Kirkkonummella toimivat vesiensuojelu

yhdistykset, kalastuskunnat ja ympäristöyhdistykset.  Tilaisuudessa oli läsnä 25 

osanottajaa 17 eri yhdistyksestä.  Kunnan puolesta olivat paikalla kunnanjohtaja Tarmo 

Aarnio ja vs. ympäristöpäällikkö Merja Puromies.  Lisäksi oli edustaja Länsi-Uudenmaan 

vesi- ja ympäristö ry:stä.

Kunnanjohtaja Tarmo Aarnio toimi tilaisuuden isäntänä ja vs. ympäristöpäällikkö Merja 

Puromies kertoi kunnan tekemistä projekteista Kirkkonummen järvien kunnossa

pitämiseksi.  Kunta on aloittanut järvitutkimukset vuonna 1966 ja meritutkimukset 1985. 

Nykyisin kunta ottaa vesinäytteet vuorovuosin järvivesistä ja merivesistä.  Järvivesi

tutkimuksessa on mukana kaikkiaan 20 järveä, näiden joukossa Tampaja ja Särkijärvi.

EU:n uimavesidirektiiviin perustuvan sosiaali- ja terveysministeriön uuden asetuksen 

mukaan uimakausi on alkanut tänä vuonna 15.6.2008.  Asetus velvoittaa kuntia 

huolehtimaan vesinäytteiden ottamisesta uimarannoilta ja seuraamaan uimarantojen veden 

laatua, ilmoittamaan veden laadusta ja ryhtymään toimenpiteisiin, mikäli veden laatu 

heikkenee.  

Jokainen yhdistys kertoi lyhyesti toteuttamistaan projekteista sekä ongelmista valuma-

alueillaan.  Yhteisiä huolenaiheita olivat järvien matalien lahtien umpeenkasvaminen ja 

leväongelmat.  Useita järviä oli niitetty, nuotattu ja hapetettu.

Tapaamista pidettiin erittäin antoisana ja tärkeänä.  Päätettiin tavata vuoden kuluttua 

uudelleen.  
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Vuosikokous, esitelmä

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 7.6.2008 Navala FBK:n tiloissa.  

Kokoukseen osallistui 23 yhdistyksen jäsentä.

Ennen varsinaista kokousta mikrobiologi Jarkko Rapala Sosiaali- ja terveydenhuollon 

tuotevalvontakeskuksesta piti mielenkiintoisen esitelmän sinilevistä.  Jarkko Rapala kuuluu 

maailman kokeneimpiin sinilevätutkijoihin ja hän kertoi erityisesti siitä lajista (Anabaena 

lemmermannii), joka Tampajassa valitettavan usein esiintyy.

Kyseinen sinilevä eli syanobakteeri on sikäli ongelmallinen, että se voi tuottaa maksa- tai 

hermomyrkkyjä, mutta kaikki esiintymät eivät ole myrkyllisiä.  Myrkyllisyyttä ei kuitenkaan 

voi päätellä paljain silmin eikä edes mikroskoopilla, vaan tarvitaan erityinen analyysi sen 

määrittämiseksi.  Sinilevien tuottamat maksamyrkyt ovat tavallisempia kuin hermomyrkyt, 

mutta jälkimmäiset ovat voimakkaampia. 

Rapala kertoi kesien 2003-2005 aikana tehdystä epidemiologisesta tutkimuksesta, jossa 

selvitettiin sinileväpitoiselle vedelle altistuneiden kokemia terveyshaittoja.  Lievemmät 

oireet olivat pahoinvointia, vatsakipua ja ripulia, vaikeammat mm. niskajäykkyyttä ja 

nivelkipuja.  Oireita havaittiin myös sellaisilla henkilöillä, jotka olivat altistuneet vedelle, 

jonka syanobakteeripitoisuus ei ollut kovinkaan suuri.  Eniten oireita oli silloin, kun oli 

altistuttu sekä hengityksen että ihokosketuksen kautta.  Sinileväistä vettä ei siis saa 

käyttää esimerkiksi saunassa löylyvetenä.  Kun tutkimuksessa todettiin sinilevien 

aiheuttaneen terveyshaittoja, oli valtalajina yleisimmin juuri Anabaena lemmermannii.    

Sitä on aiemmin pidetty kirkasvetisten ja vähäravinteisten eli ns. hyväkuntoisten järvien 

tunnusomaisena syanobakteerina. 

Uuden uimavesien valvontaa koskevan asetuksen mukaan kunnan terveydensuojelu

viranomaisen on seurattava veden laadun tarkkailussa myös sinilevien esiintymistä ja 

annettava tarpeellisia ohjeita ja määräyksiä terveyshaittojen ehkäisemiseksi.  Tärkein ja 

pikaisin toimenpide on varoittaa uimareita sinilevähavainnoista.  Niiden esiintyminen 

luokitellaan neljään luokkaan: ei havaittu, havaittu, havaittu runsaasti sekä havaittu erittäin 

runsaasti.  Erittäin runsas esiintyminen aiheuttaa pääsääntöisesti aina uimakiellon 

antamisen.  Kunnat tiedottavat tarvittaessa asiasta oman alueensa osalta, mutta 

valtakunnallisesta levätiedotuksesta vastaa Suomen ympäristökeskus SYKE, joka 

julkaisee viikottain tilannekatsauksen.  Se löytyy myös ympäristöhallinnon verkkopalvelusta 

osoitteessa www.ymparisto.fi/levatilanne.
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Hallitus

Esitelmän jälkeen kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja mm. valittiin 

yhdistykselle hallitus sekä tilintarkastajat.  Hallitus puolestaan nimitti yhdistykselle 

toimihenkilöt, jotka toimivat hallituksen apuna ja osallistuvat hallituksen kokouksiin (ilman 

äänioikeutta).

Hallitus ja toimihenkilöt vuonna 2008 ovat:

Hallitus Risto Louhos, puheenjohtaja
Erkki Santala, varapuheenjohtaja
Maarit Haavikko-Sjöstrand, sihteeri
Kari Christensen
Virpi Eloranta
Juha Ketola
Johanna Vasara-Nurminen
Mika Väänänen

Toimihenkilöt Jyrki K. Talvitie, tiedottaja
Annukka Seppälä, taittaja
Kalevi Matilainen, rahastonhoitaja

Tilintarkastajat Samuli Ceder
Erkki Nygård

Varatilintarkastajat Vuokko Talvitie
Astrid Talvitie

Kesäjuhla

Yhdistyksen kesäjuhla pidetään perinteiseen tapaan lauantaina 12.7.2008 klo 13.00-

16.00 Kukkumäessä Tampajan kannaksella, osoite Tampajankannas 121.  Tervetuloa 

mukaan ja kutsukaa naapurinnekin!

Vetoamme vielä jäsenkuntaan talkooväen saamiseksi juhlajärjestlyihin.  Jos voit olla 

mukana vaikka lyhyenkin ajan perjantai-iltana tai lauantaina ennen juhlaa ja sen jälkeen, 

niin ilmoittaudu kesäkuun loppuun mennessä sihteerillemme Maarit Haavikko-Sjöstrandille, 

puh. 0400 212 676 tai sähköposti.

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.
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Jäsenasiat

Vuonna 2007 oli yhdistyksessämme 76 jäsentä.  Jäsenyyden edellytyksenä on suoritettu 

jäsenmaksu.

Vuosikokous vahvisti vuoden 2008 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.  (HUOM.  Sampo on lopettanut pankki

siirtojen tulostuspalvelun ja sen vuoksi oheiset lomakkeet ovat hieman alkeelliset.  

Maksamiseen se ei kuitenkaan vaikuta.)

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

yhdistyksen tilille ja merkitsemällä suoritukseen asianmukainen viesti.

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

sihteerille.  Tämä pyyntö kohdistuu erityisesti niille jäsenille, joiden lähiosoite (katu, tie) 

on puutteellinen tai jopa väärä.  Katsokaa osoitelappua kirjekuoressa.  Posti on tänä 

keväänä palauttanut jäsenkirjeitämme, joissa lähiosoite on ollut väärin.

Toivotamme yhdistyksen jäsenille hyvää kesän jatkoa ja toivomme vilkasta osanottoa 

kesäjuhlaamme!

Hallitus
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