
TAMPAJAN-SÄRKIJÄRVEN VESIENSUOJELUYHDISTYS R.Y.

JÄSENTIEDOTE  24.6.2009

Tampajan ja Särkijärven tilanne

’Keskimäärin hyväkuntoisia järviä – hanskoja ei silti kannata heittää 

naulaan! Jatkuva aktiivisuus ja huolenpito kannattaa.’

(Ilkka Sammalkorpi, SYKE, asiantuntijajaosto, vesivarayksikkö, 

vuosikokouksessa 10.6. 2009.)

Järviemme tilan seurannalla on Kirkkonummella pitkä historia. Tampaja ja Särkijärvi 

ovat kuuluneet kunnan järvitutkimuksen piiriin vuodesta 1966, josta lähtien niistä on  

otettu vesinäytteitä aluksi vuosittain ja sittemmin joka toinen vuosi. Muulloin 

yhdistyksemme on otattanut näytteet omalla kustannuksellaan ja seurannut 

vesiemme tilaa aktiivisesti perustamisestaan 1994 lähtien. Järviemme kunnosta on 

siten kertynyt harvinaisen pitkä ja kattava tilasto. 

*Ravinnepitoisuudet ja uimarantahygienia:

Tampaja ja Särkijärvi kuuluvat edelleen Kirkkonummen hyväkuntoisimpien järvien 

joukkoon. Niiden ravinnetilanne, fosfori- ja typpipitoisuus, ovat keskimääräistä 

alhaisempia. Myös hygieeninen taso on hyvä. Tampajan uimarannoilla on havaittu 

ajoittaisia kolibakteeripiikkejä, jotka korreloivat suoraan uimarannan kävijämääriin. 

Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys on viime vuosina painottanut valistusta 

korrektin uimarantakäyttäytymisen ja -hygienian puolesta, ja ollut kunnan kanssa 

yhteydessä asiasta.

*Levätilanne, kasvillisuus ja kalakannat:

2008 oli pilveilevä ja viileä, jolloin myös Tampajan uimarantojen kuormitus jäi melko 

vähäiseksi. Sinilevää tavattiin Tampajassa edellistä kesää vähemmän, Särkijärvessä 

ei lainkaan. Keskellä kesää, vesien lämmetessä, Särkijärvessä on viime vuosina 

esiintynyt harmitonta mutta ikävää limalevää, joka tarttuu kalvomaisesti uimarien 

ihoon. 

Yhdistyksemme harkitsee budjettinsa puitteissa kesällä 2009 myös 

klorofyllinäytteiden otattamista Tampajasta ja Särkijärvestä. Tätä näytettä järvien 

kunnon seuraamiseksi suositteli vuosikokouksemme luennoitsija-asiantuntija  Ilkka 

Sammalkorpi. Klorofylli eli lehtivihreä antaa viitteitä järvien levätilanteesta. Klorofyllin 

ja fosforipitoisuuden seuranta kertoo järven tilan muutoksista tai hoitokalastuksen 

tarpeesta.
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Rantojen hoidosta todettiin, että niitto on hyväksi havaittu keino rantojen käytön 

helpottamiseksi. Toisaalta kasvien poistaminen kokonaan saattaa johtaa leviä 

syövien vesikirppujen (viihtyvät ulpukan lehtien alla) sekä hauen ja ahvenen 

suojapaikkojen häviämiseen. 

*Järvisätkin:

Virkistyskäyttöä haittaavan järvisätkimen määrä on lisääntynyt Särkijärvessä ja 

paikoin Tampajassa. Kesällä 2009 yhdistys on sopinut osallistumisesta sätkimen 

niittoon Haapajärven kalastusosakunnan kanssa.

Mikäli niitto tänä kesänä toteutuu, tarvittaisiin myös talkooväkeä niitetyn massan 

poiskeräämisessä rannoilta. Poiskeräys on tärkeää, sillä sätkin lisääntyy ja juurtuu 

helposti pienistäkin pätkistä.

*Happitilanne:

Kahtena peräkkäisenä talvena jääpeite on jäänyt keskimääräistä lyhytaikaisemmaksi 

järvissämme. Tämä yhdessä voimakkaiden tuulien kanssa ovat edesauttaneet 

Tampajan ja Särkijärven happitilannetta.  Happipitoisuus oli näytteiden perusteella 

aiempia vuosia parempi, joskin edelleen alhainen syvänteissä. Särkijärven syvänne 

on edelleen hapeton. 

Muistoja viime talvesta: Lumettoman tammikuun 2009 pakkaset loihtivat järville 
parhaat luistelukelit miesmuistiin (kuva Johanna Vasara-Nurminen)

2



Vuosikokous ja uusi puheenjohtaja

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 10.6.2009 Haapajärvellä Navala 

FBK:n tiloissa. Yhdistyksemme huippuammattilaisen, SYKE:n yli-insinööri Erkki 

Santalan ansioista kokouksen alkuun saatiin jälleen alan asiantuntija esitelmöimään. 

Viime vuonna jäsenillä oli mahdollisuus saada viimeisintä sinilevätietoutta. Tällä 

kertaa Ilkka Sammalkorpi kertoi vuosikokouksessa aina ajankohtaisesta aiheesta 

’Miten hoitaisin järviämme’.

Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja valittiin yhdistyksen hallitus. 

Sen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa yhdistyksen pitkäaikainen 

puheenjohtaja Risto Louhos ilmoitti halukkuudestaan luopua tehtävästään. 

Yhdistyksemme kiittää häntä pitkästä ja ansiokkaasta toiminnasta järviemme hyväksi. 

Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi hallitus valitsi yksimielisesti keskuudestaan 

Virpi Elorannan.

Hallitus ja toimihenkilöt vuonna 2009 ovat:

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

Toimihenkilö Kalevi Matilainen, rahastonhoitaja

Tilintarkastajat Samuli Ceder
Erkki Nygård

Varatilintarkastajat Vuokko Talvitie
Astrid Talvitie

Kesäjuhla

Yhdistyksen kesäjuhla pidetään perinteiseen tapaan lauantaina 18.7.2009 klo 13.00-

16.00 Kukkumäessä Tampajan kannaksella, osoite Tampajankannas 121.  

Tervetuloa mukaan ja kutsu naapurisikin!

Vetoamme vielä jäsenkuntaan talkooväen saamiseksi juhlajärjestelyihin.  Jos voit olla 

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

jälkeen, niin ilmoittaudu sihteerillemme Maarit Haavikko-Sjöstrandille.
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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 ja korotus jäsenmaksuun

Vuosikokouksessa päätettiin korottaa jäsenmaksua kahdella eurolla.  Uusi 

jäsenmaksu vuodelle 2009 on 12 €.  Jäsenmaksut ovat yhdistyksen tärkeimpiä 

tulonlähteitä, joten pyydämme ystävällisesti kaikkia jäseniä maksamaan 

jäsenmaksunsa.  Jäsenmaksu 12 euroa maksetaan tilille:  Sampo 800014-70330755. 

Pankkisiirtolomake on ohessa.  Käytä maksaessasi lomakkeessa olevaa 

viitenumeroa.

Ohessa on myös yhdistyksen tämänhetkinen jäsenluettelo.  Jos naapurisi nimi 

puuttuu listasta, houkuttele hänet mukaan!

Jos tämä tiedote ei tullut oikealla osoitteella, ilmoitathan oikean osoitteen sihteerille.

Toivotamme yhdistyksemme jäsenille aurinkoista kesää, puhtaita vesiä

ja toivomme vilkasta osallistumista kesäjuhliin 18.7.2009!

Hallitus

Kesän riemuja -- puhtaissa vesissä!  (kuva Johanna Vasara-Nurminen)
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