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Yhdistyksen logo

Vesiensuojeluyhdistys on teettänyt yhdistykselle tiedotteen yläkulmassa komeilevan 

logon.  Sen on suunnitellut  Risto  Aalto Toiminimi  Swellingistä.  Logoa on tarkoitus 

käyttää  yhdistyksen  tiedotteiden  lisäksi  kirjelomakkeissa  sekä  muissa  yhdistyksen 

painotuotteissa. Logoa tullaan käyttämään myös mustavalkoisena.

Kotisivut

Yhdistykselle  ollaan  suunnittelemassa  kotisivuja,  joilta  saisi  vaivattomasti 

vesiensuojeluun  liittyvää  tietoa,  hyödyllisiä  linkkejä  sekä  hallituksen  yhteystiedot. 

Tulevaisuudessa  kotisivuilla  oleva  tieto  voisi  mahdollisesti  korvata  paperiset 

jäsentiedotteet niiden jäsenten osalta, jotka eivät tarvitse paperiversiota.

Kesän 2010 sinilevähavainnot

Juhannuksen tienoilla on tehty varmoja sinilevähavaintoja Tampajassa. Vaikka kesä 

oli  erittäin  lämmin,  ei  sinilevää  havaittu  enää  heinä-  ja  elokuussa.  Syyskuun 

loppupuolelta, kun järviveden lämpötila oli huomattavasti alhaisempi kuin kesällä, on 

joitakin sinilevähavaintoja.

Särkijärvessä ei ole tehty ainakaan varmistettuja sinilevähavaintoja.

Kesän 2010 vesianalyysit

Kirkkonummen kunta on otattanut järvistä tavanomaiset vesinäytteet kesällä 2010. 

Yhdistyksemme  on  samassa  yhteydessä  tilannut  näytteenoton  ja  happianalyysit 

useammasta syvyydestä kuin mistä kunnan näytteet otetaan.



Näytteenoton yhteydessä havaittu Tampajan näkösyvyys oli  2,2 metriä.  Järven 14 

metrin  syvänteen  kohdalla  happipitoisuus  heikkeni  merkittävästi  10  metrin 

alapuolella. Pintaveden ravinnepitoisuudet ilmensivät vähäravinteisuutta. 

Yleensä  Tampajan  keskeltä  otetuissa  näytteissä  ei  ole  havaittu  ulosteperäisiä 

bakteereja, nyt havaittiin vähäinen määrä. Tästäkin syystä on hyvä jatkaa seurantaa 

ja talvella 2011 yhdistys otattaa tavan mukaan omaan laskuunsa vesinäytteet, kun 

kunnalla on vuorossa merialueen näytteenotto. 

Särkijärven  havaittu  näkösyvyys  oli  1,7  metriä.  Happipitoisuus  oli  pintavedessä 

tyydyttyvä,  mutta jo  5 metrin  syvyydestä alkaen heikko.  Pohjasedimentistä liukeni 

rautaa,  mutta  ei  merkittävää  määrää  ravinteita.  Veden  hygieeninen  laatu  oli 

ulosteperäisten  kolibakteerien  perusteella  hyvä,  parempi  kuin  edellisenä  vuonna, 

jolloin bakteereita havaittiin yllättävän runsaasti.

Sademäärät

Eräs  yhdistyksen  Tampajan  rannalla  asuva  jäsen  on  kirjannut  kesän  2010 

sademäärät seuraavasti: Kesä-heinä-elokuussa 2010 satoi yhteensä 135 mm, mikä 

oli  tasan  puolet  kesän  2009  vastaavan  ajankohdan  sademäärästä  Tampajalla. 

Syyskuussa satoi  tänä vuonna normaalisti,  noin 75 mm, mutta  lokakuu oli  varsin 

kuiva, vain 22 mm. Kun järvi jäätyi jo marraskuun loppupuolella, jäi jääkansi tavallista 

alemmaksi.

Jäsenmaksut  

Yhdistyksen tulot kertyvät jäsenmaksuista ja siksi vetoamme niitä, jotka eivät vielä 

ole  maksaneet  vuoden  2010  jäsenmaksua,  suorittamaan  sen  yhdistyksen  tilille 

Sampo  IBAN  FI10  8000  1470  3307  55 (tili  no  800014-70330755).  Tämän 

jäsentiedotteen mukana seuraa jäsenmaksun pankkisiirto niille, jotka eivät ole vielä 

maksaneet jäsenmaksuaan.

Mikäli  tiedotteen  osoitetiedot  ovat  virheelliset,  pyydämme  ilmoittamaan  oikean 

osoitteen yhdistyksen sihteerille Maarit Haavikko-Sjöstrandille

Toivotamme yhdistyksen jäsenille hyvää joulua sekä puhtaita vesiä!

Hallitus


