
JÄSENTIEDOTE 4.7.2011

Vuosikokous 9.6.2011

Yhdistyksen  vuosikokous  pidettiin  torstaina  9.6.2011  Navala  FBK:lla.  Kokoukseen 

osallistui 12 jäsentä. Tavanomaisten vuosikokousasioiden jälkeen Kari Christensen 

esitteli  yhdistyksen  kotisivujen  sisältöä.  Sivuilla  on  tietoa  mm.  Tampajan  ja 

Särkijärven  tilasta,  yhdistyksen  toiminnasta  sekä  paljon  hyödyllisiä  vesiin  liittyviä 

linkkejä.   Sivut  ovat  toistaiseksi  vielä  kehityksen  alla;  ne  pyritään  saamaan 

julkaisukuntoon syksyyn mennessä, ja silloin asiasta tiedotetaan lisää.

Yhdistyksen hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt yhteystietoineen:

Virpi Eloranta, puheenjohtaja

Erkki Santala, varapuheenjohtaja

Maarit Haavikko-Sjöstrand, sihteeri

Kari Christensen

Risto Louhos

Veikko Ukkola

Mirka Vartiainen

Johanna Vasara-Nurminen

Kalevi Matilainen, rahastonhoitaja

Talven 2011 vesianalyysit

Yhdistys  on  taas  talvella  otattanut  järvistämme  vesinäytteet,  kun  kunnan 

näytteenotossa on vuorossa merialueiden tutkiminen. Näytteet otettiin 17.3.2011 ja 

ne kuvaavat lopputalven tilannetta.
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Näytteenoton  yhteydessä  havaittu  Tampajan  näkösyvyys  oli  3,7  metriä.  Vesi  oli 

kirkasta, väritöntä ja hajutonta. Järven 13,5 metrin syvänteen kohdalla happipitoisuus 

oli  hyvä  ainakin  9  metriin  asti,  mutta  pohjan  läheisyydessä  happea  oli  niukasti. 

Pintavedessä  ravinnepitoisuudet  (fosfori  ja  typpi)  olivat  pienet  eikä 

pohjasedimentistäkään tapahtunut  merkittävää fosforin  liukenemista.  Ihmisperäistä 

saastumista osoittavia lämpökestoisia kolibakteereja ei havaittu. 

Särkijärven  havaittu  näkösyvyys  oli  2,1  metriä  ja  vesi  oli  kirkasta,  väritöntä  ja 

hajutonta pinnassa, pohjan tuntumassa kellertävää. Happipitoisuus oli pintavedessä 

hyvä ja tyydyttyvä vielä 5 metrin syvyydessä, mutta pohjan läheisyydessä happea oli 

hyvin  niukasti.  Pintakerroksissa  veden  ravinnepitoisuus  oli  alhainen  eikä 

pohjasedimentistäkään liuennut merkittävästi fosforia. Myös Särkijärven hygieeninen 

tilanne oli hyvä.

Ilmoitustaulu

Yhdistys  on kunnan  luvalla  pystyttänyt  uuden  ilmoitustaulun  Sjökullantien  varteen 

Sjökullan  koulun  vieressä  olevan  kentän  laitaan.  Yhdistyksen  muut  ilmoitustaulut 

sijaitsevat  Lapinkyläntien  ja  Tampajantien  risteyksessä,  Tampajantien  ja 

Särkijärventien risteyksessä sekä Heparintien ja Toukotien risteyksessä. 

Puhtaiden vesien puolesta

Kirkkonummen  kunta  isännöi  8.6.2011  tilaisuutta,  jossa  kunta  ja  kunnan  alueella 

toimivat  vesiensuojeluyhdistykset  sekä muut  vastaavat  vesien puhtauden puolesta 

toimivat  yhteisöt  tapasivat.  Puhtaiden  vesien  puolesta  –tilaisuus  järjestettiin 

neljännen  kerran  ja  yhdistyksemme,  jonka  aloitteesta  ensimmäinen  tilaisuus 

järjestettiin, huolehti tämänvuotisista käytännön järjestelyistä. Tilaisuudessa esitelmöi 

mikrobiologi  Jarkko  Rapala  sosiaali-  ja  terveysministeriöstä  aiheista  ”Yleisten 

uimarantojen  valvonnan  uudet  tuulet”  ja  ”Sinilevät  uimavesissä”.  Mielenkiintoiset 

esitykset herättivät paljon kysymyksiä ja vilkasta keskustelua. 

Seuraava Puhtaiden vesien puolesta –tilaisuus järjestetään 28.3.2012.
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Kesäjuhla 

Kesäjuhla järjestetään lauantaina 9.7.2011 klo 13.00-16.00 Kukkumäellä perinteisin 

menoin.  Luvassa  iloista  yhdessäoloa,  kettinginheittoa,  ongintaa  sekä  luontopolku 

aikuisille ja lapsille. Tervetuloa mukaan!

Kesäjuhlan onnistumisen edellytyksenä on talkooapu ennen juhlaa, juhlan aikana ja 

juhlan  jälkeen.  Perjantai-iltana  klo  18.00  rakennetaan  juhlapaikka,  lauantaina 

aamupäivällä  järjestetään  Kukkumäki  juhlakuntoon  ja  juhlan  jälkeen  puretaan 

juhlajärjestelyt.  Talkoisiin  voi  ilmoittautua  yhdistyksen  sihteerille  Maarit  Haavikko-

Sjöstrandille.

Jäsenmaksut  

Vuosikokous päätti pitää jäsenmaksun entisenä eli se on 12,00 euroa. Jäsenmaksu 

pyydetään suorittamaan yhdistyksen tilille Sampo IBAN FI10 8000 1470 3307 55 (tili 

no 800014-70330755) oheisella maksulomakkeella ja viitenumerolla.

 

Osoitetiedot

Mikäli  tiedotteen  osoitetiedot  ovat  virheelliset,  pyydämme  ilmoittamaan  oikean 

osoitteen yhdistyksen sihteerille Maarit Haavikko-Sjöstrandille

Toivotamme yhdistyksen jäsenille hyvää kesää sekä puhtaita vesiä!

Hallitus
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