
JÄSENTIEDOTE 28.6.2012

Vuosikokous 7.6.2012

Yhdistyksen  vuosikokous  pidettiin  torstaina  7.6.2012  Navala  FBK:lla.  Kokoukseen 

osallistui 12 jäsentä. Ennen tavanomaisia vuosikokousasioita Kari Christensen kertoi 

roskakalan nuottauksesta ja Erkki Santala kommentoi vesianalyysien tuloksia.

Yhdistyksen  hallitukseen  valittiin  samat  jäsenet  kuin  vuosi  sitten.   Järjestäytymis

kokouksessaan  hallitus  kuitenkin  muutti  sisäisiä  roolejaan.   Virpi  Eloranta  ilmoitti 

halustaan  luopua puheenjohtajuudesta  ja  uudeksi  puheenjohtajaksi  valittiin  Maarit 

Haavikko-Sjöstrand.  Varapuheenjohtajana jatkaa Erkki Santala ja sihteeriksi valittiin 

Johanna Vasara-Nurminen.  Rahastonhoitajaksi kutsuttiin edelleen Kalevi Matilainen. 

Tässä hallituksen jäsenet sekä rahastonhoitaja v. 2012 yhteystietoineen:

Maarit Haavikko-Sjöstrand, puheenjohtaja

Erkki Santala, varapuheenjohtaja

Johanna Vasara-Nurminen, sihteeri

Kari Christensen

Virpi Eloranta

Risto Louhos

Veikko Ukkola

Mirka Vartiainen

Kalevi Matilainen, rahastonhoitaja

Talven 2012 vesianalyysit
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Kuluvana vuonna kunta otattaa 20 järvestä vesinäytteitä jolloin yhdistyksemme vain 

täydentää  analyysivalikoimaa  ja  näytteenottopisteitä.  Talven  näytteet  otettiin 

Tampajasta ja Särkijärvestä 22.2.2012 sekä Tampajaan Sjökullantien ali laskevasta 

purosta 2.4.2012.  Seuraavassa on näytteiden otosta ja analysoinnista vastanneen 

Länsi-Uudenmaan Vesi ja ympäristö ry:n lausunto hieman lyhennettynä.

Tampajan syvännepisteellä näytteenoton yhteydessä havaittu veden näkösyvyys oli 

melko pieni, vain 2,0 metriä. Vesi oli kirkasta, väritöntä ja hajutonta. Happipitoisuus 

oli  hyvä  10  metriin  asti  ja  tyydyttävä  vielä  13,5  metrissäkin.  Pintavedessä 

ravinnepitoisuudet  (fosfori  ja  typpi)  olivat  pienet  eikä  ihmisperäistä  saastumista 

osoittavia lämpökestoisia kolibakteereja havaittu. 

Särkijärven syvänteellä  havaittu näkösyvyys  oli  1,8 metriä  ja  sameutta oli  hieman 

enemmän  kuin  talvella  2010,  jolloin  vastaava  mittaus  edellisen  kerran  tehtiin. 

Ravinnepitoisuus oli alhainen ja happipitoisuus hyvä, samoin hygieeninen tilanne. 

Sjökullantien  alittavassa  purossa  (ns.  Tampuro)  virtasi  vettä  näytteenottohetkellä 

noin 8 litraa sekunnissa Vesi oli kellertävää mutta kirkasta eikä siinä ollut vierasta 

hajua.  Ravinnepitoisuudet  vastasivat  normaalia  hajakuormitetun  puron  kevät

pitoisuutta. Vedessä oli joitakin ulosteperäisiä kolibakteereita,  mutta määrä ei ollut 

merkittävä.

Useimmissa  muissakin  Kirkkonummen  tutkituissa  järvissä  talven  happitilanne  oli 

tavallista parempi. Se johtunee myöhäisestä jäätymisajankohdasta. Sameuslukemat 

olivat  yleisesti  jonkin  verran  nousseet  vuoteen  2010  verrattuna.  Se  johtunee 

lämpimästä  sateisesta  syksystä,  jolloin  järvien  valuma-alueilta  on  tullut  tavallista 

enemmän kiintoainesta vesiin.

Puhtaiden vesien puolesta

Kirkkonummen kunta isännöi 28.3.2012 tilaisuutta,  jossa kunta ja  kunnan alueella 

toimivat  vesiensuojeluyhdistykset  sekä muut  vastaavat  vesien puhtauden puolesta 

toimivat yhteisöt tapasivat. Puhtaiden vesien puolesta -tilaisuus järjestettiin viidennen 

kerran  ja  yhdistyksemme,  jonka  aloitteesta  ensimmäinen  tilaisuus  järjestettiin, 

huolehti tämänvuotisista käytännön järjestelyistä. Tilaisuudessa esitelmöi DI Juhani 

Ahlman aiheesta Ravinteiden torjuminen ojavesistä. Ahlmanin esittämä menetelmä 
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painottui  fosforin  ottamisesta  talteen  ojista  siten,  ettei  fosforia  joudu  järveen.  Kai 

Ahlman  näytti  kuvia  Petäjärven  kunnostuksesta,  ja  Erkki  Selin  Kirkkonummen 

kunnasta  kertoi  kunnan  alueella  toimivien  vesiensuojeluyhdistysten  ja  kalastus

kuntien  suorittamista  hankkeista  ja  totesi,  että  eri  yhteisöjen  talkoovoimin  vesien 

puhtauden eteen tekemät toimenpiteet ovat kunnan kannalta merkityksellisiä.    

Seuraava Puhtaiden vesien puolesta -tilaisuus järjestetään 17.10.2013.

Kesäjuhla 

Kesäjuhla järjestetään lauantaina 21.7.2012 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  Johanna  Vasara-

Nurmiselle.

Ilmoitustaulut

Tampajan-Särkijärven alueella on neljä yhdistyksen pystyttämää ilmoitustaulua.  Ne 

ovat  yleisessä  käytössä,  mutta  yhdistys  pitää  itsellään  oikeuden  poistaa  tauluista 

vanhentuneita tai sopimattomiksi katsomiaan ilmoituksia.  Ilmoitustaulut sijaitsevat

-  Lapinkyläntien ja Tampajantien risteyksessä

- Tampajantien ja Särkijärventien risteyksessä

- Heparintien ja Toukotien risteyksessä

- Sjökullan koulun viereisellä autojen kääntöpaikalla

Jäsenmaksut  
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Toimintasuunnitelman ja  yhdistyksen  talouden  varmistamiseksi  vuosikokous  päätti 

korottaa jäsenmaksua viime vuoden 12 eurosta 20 euroon. Hallitus toivoo, että tämä 

ei  karkota  jäseniä  yhdistyksestä,  vaan  että  ymmärrämme  kukin  panoksellamme 

auttavamme pyrkimystä  pitää järviemme vesien laatu hyvänä ja  toivottavasti  vielä 

parantaa  sitä  nykyisestä.  Jäsenmaksu  pyydetään  suorittamaan  yhdistyksen  tilille 

Sampo  IBAN FI10 8000 1470 3307 55 (tili no 800014-70330755) oheisella maksu

Mikäli tämän tiedotteen osoitetiedot ovat virheelliset, pyydämme ilmoittamaan oikean 

osoitteen yhdistyksen sihteerille Johanna Vasara-Nurmiselle. Toivomme myös, että 

mahdollisimman moni jäsen antaisi käyttöömme sähköpostiosoitteensa tiedotteiden 

lähettämistä varten.  Sähköpostin käyttö perinteiseen postiin verrattuna säästää sekä 

vaivaa että kustannuksia.

Toivotamme yhdistyksen jäsenille hyvää kesää sekä puhtaita vesiä!

Hallitus
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