
JÄSENTIEDOTE 1.7.2013

Vuosikokous 1.6.2013

Yhdistyksen  vuosikokous  pidettiin  tiistaina 11.6.2013 Navala  FBK:lla.  Kokoukseen 

osallistui  11  jäsentä.  Kokouksen  lopussa  Erkki  Santala  kertoi  tapaamisesta 

Hormajärvi-yhdistyksen kanssa maaliskuussa sekä talven vesianalyysien tuloksista. 

Veikko  Ukkola  kertoi  tapaamisesta  kunnan  liikuntatoimenjohtaja  Katja  Linnakylän 

kanssa toukokuussa.  Näistä aiheista lisää jäljempänä.

Hallituksen  kokoonpanoon  tuli  pieniä  muutoksia.   Järjestäytymiskokouksessaan 

hallitus valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi edelleen Maarit Haavikko-Sjöstrandin ja 

varapuheenjohtajaksi Erkki Santalan.  Hallituksen jäsenet v. 2013 yhteystietoineen:

Maarit Haavikko-Sjöstrand, puheenjohtaja 0400 212 676

Erkki Santala, varapuheenjohtaja 040 749 3878

Kari Christensen 040 900 5105

Virpi Eloranta 040 826 2014

Sirkku Huttunen 040 534 7924

Risto Louhos 0400 501 141

Veikko Ukkola 040 503 1196

Kalevi Matilainen, rahastonhoitaja 045 871 8710

Talven 2013 vesianalyysit

Yhdistys  tilasi  taas  talvella  vesinäytteiden  oton,  kun  kunnan  näytteenotossa  on 

järvien  osalta  välivuosi.  Näytteet  haettiin  7.  maaliskuuta  Tampajan  ja  Särkijärven 

syvännepisteiltä sekä Särkijärvestä Tampajaan laskevan puron suulta. Sjökullantien 

ali  tenniskentän  eteläpuolelta  Tampajaan  laskevasta  purosta  (”Tampuro”)  näyte 

haettiin  myöhemmin,  15.  huhtikuuta.  Näytteenottopaikat  on  esitetty  oheisessa 
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kartassa. Koko vedenlaatututkimuksen raportti on nähtävissä yhdistyksen hallituksen 

jäsenillä sekä kesäjuhlissa infotiskillä.

Särkijärvessä vesi oli kirkasta, syvemmällä hieman kellertävää, näkösyvyys oli 1,8 m 

eikä vierasta hajua ilmennyt. Veden happipitoisuus oli pinnassa hyvä, viiden metrin 

välisyvyydessä tyydyttävä ja pohjan lähellä heikko. Ravinnepitoisuuksien (fosfori ja 

typpi)  puolesta tilanne oli  hyvä,  parempi kuin monena aikaisempana vuonna,  eikä 

vedessä ollut ulosteperäisiä kolibakteereita.

Tampajassakin  vesi  oli  kirkasta  ja  hajutonta,  veden  näkösyvyys  oli  2,1  metriä. 

Happipitoisuus oli hyvä 9 metriin saakka, mutta pohjan tuntumassa (13,5 m) happea 

oli  niukasti.  Ravinnepitoisuudet  olivat  tavallista  alhaisempia  eikä  pohjasta  liuennut 

veteen  merkittävää  määrää  fosforia.  Tampajassakaan  ei  havaittu  ulosteperäisiä 

kolibakteereita.

Sekä  Tampajan  että  Särkijärven  väriluvut  ilmensivät  selvää  humusvaikutusta. 

Humusta  tulee  järviin  erityisesti  runsaiden  sateiden  ja  sulamisvesien  mukana 

metsäalueilta ja soilta.

Särkijärvestä  Tampajaan  laskevan  puron  suulta  otettu  näyte  ei  osoittanut  mitään 

poikkeavaa järvien syvännepisteiden veden laatuun verrattuna.

Tampuron huolestuttava tilanne

Yhdistys on useita kertoja tilannut näytteenoton myös em. ”Tampurosta”. Näyte piti 

ottaa  vasta  huhtikuun  puolivälissä,  koska  maaliskuussa  puro  oli  vielä  jäässä. 

Virtaama näytteenottohetkellä oli 9 litraa sekunnissa. Vesi oli ruskeaa, mutta kirkasta 

eikä  siinä  havaittu  vierasta  hajua.  Ravinnepitoisuudet  olivat  korkeita, 

suuruusluokaltaan  lähes  kymmenkertaisia  itse  järvestä  mitattuihin  pitoisuuksiin 

verrattuna. Lisäksi purovedessä oli runsaasti ulosteperäisiä kolibakteereita. Purosta 

näytteenottoajankohtana tulevan veden fosforimäärä vastasi laskennallisesti noin 150 

asukkaan käsiteltyjen jätevesien fosforimäärää.

Koska  vastaavia  huolestuttavia  ravinne-  ja  bakteerimääriä  on  mitattu  aiemminkin 

Tampurosta, on yhdistys keskustellut kunnan ympäristötoimen kanssa niiden syiden 

tarkemmasta  selvittämisestä  ja  toimenpiteistä  puron  kautta  Tampajaan  tulevan 

kuormituksen vähentämiseksi. Kunta ei toistaiseksi ole ilmoittanut ryhtyykö se asiaa 

selvittämään.  Siksi  yhdistyksen  hallitus  aikoo  jatkaa  kunnan  painostamista  ja 

tehostaa  samalla  omaa  seurantaansa  valtuuksiensa  puitteissa.  Kesän  2013 

näytteenotot  onkin päätetty keskittää kokonaan puroihin.  Vertailutiedon saamiseksi 

näyte  otetaan  Tampuron  lisäksi  myös  Särkijärven  itäpäähän  laskevasta  purosta, 

mikäli niissä virtaa vettä kesäaikana. 
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Hormajärvi-yhdistyksen tapaaminen

Yhdistyksen  edustajat  tapasivat  keväällä  lohjalaisen  Hormajärvi-yhdistyksen 

puheenjohtajan  Raimo  Karjalaisen.  Tapaamisessa  vaihdettiin  kokemuksia 

yhdistysten  vesiensuojelutoimista  ja  saatiin  hyviä  ajatuksia  oman  yhdistyksemme 

toiminnan kehittämiseksi.  Hormajärvi  on noin 5 kertaa Tampajaa suurempi  ja  sen 

valuma-alueella on runsaasti sekä vakituista että loma-asutusta ja myös maataloutta. 

Järven  tilan  selvä  heikkeneminen  ja  runsaat  sinileväkukinnat  1980-90  lukujen 

taitteessa käynnistivät yhdistyksen toiminnan. Monia erilaisia toimia on tarvittu, jotta 

järven tilaa on saatu parannetuksi. Yhdistys on harjoittanut aktiivista vesiensuojelun 

valistustoimintaa  ja  kehittänyt  mm.  kymmenen  teesiä  Hormajärven  puolesta. 

Yhdistyksen  budjetti  on  noin  kymmenkertainen  omaamme verrattuna,  sillä  yhden 

syvänteen  hapetus  kahdella  suuritehoisella  pumpulla  vaatii  jatkuvaa  rahoitusta. 

Varainhankinnalla onkin merkittävä rooli yhdistyksen toiminnassa.

Hormajärvi-yhdistyksen laatima ”Hormajärven huoltokirja” on nähtävillä kesäjuhlissa 

infotiskillä.

Uimarantojen tilanne

Yhdistyksen edustajat tapasivat toukokuussa myös Kirkkonummen kunnan liikunta

toimenjohtaja  Katja  Linnakylän  ja  kunnossapitopäällikkö  Hans-Eric  Sjöblomin. 

Keskustelun  aiheena  olivat  Tampajan  uimarannoilla,  erityisesti  Tampajantien 

puolella,  olevat  puutteet,  mm.  lukollisen  puomin  puuttuminen,  eläinten  uittokielto

merkki, opastus rannalta käymälään ja käymälän yleinen kunto sekä ilmoitustaululla 

olevat uimarantaa koskevat tiedot.  Kunnan edustajat lupasivat esitettyihin asioihin 

korjauksia ja niitä tehtiinkin heti, joskin korjattavaa vielä jäikin.

Kesäjuhla 

Kesäjuhla järjestetään lauantaina 20.7.2013 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 
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juhlajärjestelyt.  Talkoisiin  voi  ilmoittautua  yhdistyksen  puheenjohtajalle  puhelimitse 

0400 212 676.

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  

Vuosikokous  päätti  pitää  jäsenmaksun  ennallaan  20  eurossa.   Jäsenmaksut  ovat 

pääasiallinen tulonlähteemme ja hallitus toivoo, että nykyiset jäsenet pysyvät mukana 

tukemassa  toimintaamme  maksamalla  jäsenmaksun.  Lisätoiveena  on,  että 

yhdistykseen saataisiin myös uusia jäseniä.   Jäsenmaksu pyydetään suorittamaan 

yhdistyksen  tilille  Danske  Bank  IBAN  FI10  8000  1470  3307  55  (tili  no  800014-

70330755) oheisella maksulomakkeella ja viitenumerolla.

 

Jäsenten osoitetiedot

Mikäli tämän tiedotteen osoitetiedot ovat virheelliset, pyydämme ilmoittamaan oikean 

osoitteen  yhdistyksen  puheenjohtajalle  0400  212 676.  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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