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Tampajan ja Särkijärven tilanne

Yhdistys teettää tavan mukaan tänä vuonna lisäanalyysejä kunnan järvitutkimuksen 

yhteydessä.  Lisäksi otettiin keväällä näytteitä Tampajaan ja Särkijärveen laskevista 

puroista.  Niiden tilanne oli ilahduttavasti parempi kuin edellisellä havaintokerralla, 

jolloin havaittiin melko runsaasti ulosteperäisiä bakteereja.  Puronäytteiden ja 

talvisten syvännenäytteiden tulokset ovat nähtävissä kesäjuhlan infopisteessä.

Ennen ja jälkeen juhannuksen Tampajassa oli havaittavissa selvä sinileväesiintymä. 

Heinäkuun alussa tilanne oli tasoittunut.  Myös Särkijärven ranta-asukkaat kertoivat 

havainneensa levää, joka mahdollisesti oli sinilevää.  Tampajassa sinilevää on 

havaittu useina vuosina, kerran selvästi runsaammin kuin nyt, useimmiten 

vähemmän. 

Sinilevän esiintymisen ikävä piirre on se, että ainakin Tampajassa esiintyvä laji on 

sellainen, että se voi olla myrkyllistä.  Yhdistyksemme on kerran tutkituttanut 

myrkyllisyyden ja maksamyrkkyjä ei silloin ainakaan todettu.  Joka tapauksessa 

silloin, kun sinilevää on vedessä selvästi havaittavissa määrin, vettä ei tule missään 

tapauksessa käyttää juomavetenä eikä myöskään saunassa löylyvetenä.  Lisätietoa 

tästäkin on saatavissa kesäjuhlan infossa.

Vuosikokous ja hallitus

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 14.6.2010 Haapajärvellä Navala 

FBK:n tiloissa.  Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja valittiin 

yhdistyksen hallitus.   Hallitus ja toimihenkilöt vuonna 2010 ovat:

Hallitus Virpi Eloranta, puheenjohtaja
Erkki Santala, varapuheenjohtaja
Maarit Haavikko-Sjöstrand, sihteeri
Kari Christensen
Risto Louhos
Veikko Ukkola
Mirka Vartiainen
Johanna Vasara-Nurminen

Toimihenkilöt Annukka Jentze, taittaja
Kalevi Matilainen, rahastonhoitaja

Tilintarkastajat Samuli Ceder
Erkki Nygård

Varatilintarkastajat Vuokko Talvitie
Astrid Talvitie
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Kylmälän osayleiskaavaluonnos

Yhdistys laati Kylmälän osayleiskaavaluonnoksesta Kirkkonummen kunnalle 

seikkaperäisen lausunnon, jonka mukaan Tampaja ja Särkijärvi lähialueineen eivät 

kestä lisäkuormitusta rakentamisen, uimarantojen lisäkäytön tai lähivirkistysalueiden 

käytön tehostamisen muodossa.  Lausunnosta ja kaavaluonnoksesta keskusteltiin 

vuosikokouksessa ja sen jälkeen lausunto toimitettiin kuntaan.

Kesäjuhla

Yhdistyksen kesäjuhla pidetään perinteiseen tapaan lauantaina 24.7.2010 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.

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.

Jäsenmaksu

Vuosikokouksessa päätettiin pitää jäsenmaksu ennallaan.  Jäsenmaksut ovat 

yhdistyksen tärkeimpiä tulonlähteitä, joten pyydämme ystävällisesti kaikkia jäseniä 

maksamaan jäsenmaksunsa.  Jäsenmaksu 12,00 euroa maksetaan tilille:  Sampo 

800014-70330755.  Pankkisiirtolomake on ohessa.  Käytä maksaessasi lomakkeessa 

olevaa viitenumeroa.

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

Toivotamme yhdistyksemme jäsenille aurinkoista loppukesää, puhtaita vesiä

ja toivomme vilkasta osallistumista kesäjuhlaan 24.7.2010!

Hallitus
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