
JÄSENTIEDOTE  7.6.2017

Aloittelemme jälleen  uutta  kesäkautta  ja  toivomme,  että  järviemme vedet  pysyvät 
puhtaina ja sinilevättöminä.

Yhdistyksemme  toiminta  pyörii  lähes  yksinomaan  hallituksen  ja  rahastonhoitajan 
varassa.   Toivoisimme  kovasti  uusia  innokkaita  ihmisiä  toimintaan  mukaan. 
Tapahtumien ja tiedonkeruun ohella saamme näillä resursseillamme aikaiseksi yhden 
jäsentiedotteen  vuosittain  (eli  tämän  tässä).  Sen  yhteydessä  lähetetään  myös 
jäsenmaksulipukkeet  (tai  vastaavat  tiedot  sähköpostitse,  ks.  alla).   Toivomme 
jokaisen jäsenen hoitavan jäsenmaksunsa ajallaan.

Ajan ja kustannusten säästämiseksi lähetämme tämän tiedotteen sähköpostitse niille 
jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet meille sähköpostiosoitteensa.  Vetoamme kaikkiin 
jäseniin, että ilmoittaisitte meille sähköpostiosoitteenne, jos teillä sellainen on. 
Käytämme osoitteita ehdottomasti ainoastaan yhdistyksen omien tiedotteiden 
jakeluun emmekä missään tapauksessa anna niitä ulkopuolisten tietoon.

Vuosikokous 20.5.2017

Yhdistyksen  vuosikokous  pidettiin  Kylmälä  FBK-VPK:lla  20.5.2017.  Kokoukseen 
osallistui 7 jäsentä.

Hallituksen  jäsenten  yhteystiedot  alla.  Järjestäytymiskokouksessaan  hallitus  valitsi 
puheenjohtajakseen  edelleen  Maarit  Haavikko-Sjöstrandin  ja  varapuheenjohtajaksi 
Erkki Santalan. Rahastonhoitajaksi kutsuttiin Kalevi Matilainen.  Hallituksen jäsenet 
sekä rahastonhoitaja v. 2017 yhteystietoineen:

Maarit Haavikko-Sjöstrand, puheenjohtaja 0400 212 676
Erkki Santala, varapuheenjohtaja 040 749 3878
Ari Anttonen 040 540 3277
Kari Christensen 040 900 5105
Virpi Eloranta 040 826 2014
Hillevi Havia 050 359 5466
Veikko Ukkola 040 503 1196
Jari Virtanen 0500 816 790
Kalevi Matilainen, rahastonhoitaja 045 871 8710

Järvi- ja purovesien laatututkimuksia jatketaan

Tampajan  ja  Särkijärven  veden  laatua  seurattiin  viime  vuonna  kunnan  tilaamilla 
näytteenotoilla.  Yhdistyksemme  maksoi  lisää  happimäärityksiä  eri  syvyyksistä. 
Kuluvana  vuonna  kunta  panostaa  merialueen  vesinäytteisiin.  Yhdistyksemme 
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kustannuksella otetaan kesällä sääoloista riippuen bakteeri- ja ravinnenäytteitä järviin 
laskevista puroista tai normaalia ”kevyemmät” järvivesinäytteet.

Kirkkonummen ympäristönsuojelumääräykset

Kirkkonummen  kunta  on  valmistellut  päivitystä  ympäristönsuojelumääräyksiinsä 
jätevesiasioiden osalta. Yhdistys jätti mielipiteen ehdotuksesta 14.10.2016. Yhdistys 
otti  kantaa  mm.  jätevesikuormituksen  laskemisen  esittämistapaan  sekä  korosti 
asiantuntemuksen  merkitystä  yksittäistä  asuinkiinteistöä  suurempien  kuormittajien 
jätevesijärjestelmien  suunnittelussa.  Rakennus-  ja  ympäristölautakunta  käsittelee 
ympäristönsuojelumääräysten päivitystä kokouksessaan 7.6.2017.

Haja-asutusalueen jätevesien käsittely

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevan lainsäädännön muutokset ovat tulleet 
voimaan 3.4.2017. Toisin kuin julkisuudessa on usein esitetty,  muutetut säädökset 
eivät  suinkaan  ole  entisiä  helpommin  ymmärrettäviä.  Lisäksi  niiden  ympäristön 
pilaantumista ehkäisevä vaikutus on aiempia säädöksiä heikompi.

Alle  100 metrin  etäisyydellä  vesistöstä  tai  luokitellulla  pohjavesialueilla  sijaitsevan 
rakennuksen jätevesien käsittelyn  tehostaminen perustason vaatimukset  täyttäviksi 
sai taas jatkoaikaa, 31.10.2019 saakka. Puhdistusvaatimus on voimassa muuallakin, 
mutta etäämpänä vesistöstä sijaitsevien rakennusten jätevesien käsittelyjärjestelmää 
on  tehostettava  viimeistään  vasta  suurten  korjaus-  ja  muutostöiden  yhteydessä. 
Uudisrakentamisen  yhteydessä  ympäristönsuojelulain  vaatimukset  ovat  kuitenkin 
voimassa heti eli ne ovat rakennusluvan myöntämisen ehto.

Kunnan  ympäristönsuojelumääräyksissä  voidaan  antaa  perustason 
puhdistusvaatimusta  ankarampia  vaatimuksia  paikallisten  ympäristöolosuhteiden 
perusteella.  Kunnan  määräysten  merkitys  on  siten  keskeinen,  kun  ajatellaan 
Tampajan  ja  Särkijärven  suojelua  sekä  kiinteistökohtaisen  kaivoveden  laadun 
turvaamista. Ratkaisevaa on kuitenkin kaikkien alueellamme asuvien oma toiminta. 
Aina on sallittua hoitaa jätevesiasiat vähimmäisvaatimuksia paremmin myös muualla 
kuin rantatonteilla.

Vesiosuuskuntaselvitys

Keskitetyn  vesi-  ja  viemäriverkoston  rakentaminen  alueelle  voisi  pienentää 
merkittävästi  vesiimme kohdistuvaa rasitusta.  Kunta ei  ole vielä valmis ryhtymään 
toimeen,  joten  vesiosuuskunnan  perustaminen  olisi  nopein  tapa  saada  asiaa 
eteenpäin.  Yhdistyksemme  järjesti  20.5.2017  keskustelutilaisuuden  koskien 
mahdollisen  vesiosuuskunnan  perustamista  Kylmälän  osayleiskaava-alueelle. 
Tilaisuuteen osallistui 36 ihmistä. Mikko Kantola SKT Suomi Oy:stä oli kertomassa 
miten vesiosuuskunta perustetaan ja mitä toimenpiteitä se vaatii  vesiosuuskuntaan 
liittyviltä  kiinteistöiltä.  Kaj-Erik  Montén  Lapinkylän  vesiosuuskunnasta  kertoi 
vesiosuuskunnan  perustamisen  alkuvaiheista,  kustannuksista  ja  toiminnasta. 
Esitykset  herättivät  paljon  kysymyksiä  mm.  osayleiskaavan  tämänhetkisestä 
vaiheesta.  Keskustelutilaisuudessa  perustettiin  työryhmä,  johon  kuuluvat  Ari 
Anttonen,  Mats  Michelsson  ja  Jarmo  Paabo.  Työryhmä  tekee  jatkoselvityksiä  ja 
järjestää uuden keskustelutilaisuuden. 
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Kesäjuhla 

Kesäjuhla järjestetään lauantaina 15.7.2017 klo 13.00-16.00 Kukkumäellä perinteisin 
menoin.  Luvassa on iloista yhdessäoloa,  musiikkia,  kettinginheittoa,  ongintaa sekä 
luontopolku aikuisille ja lapsille.  Vesiensuojeluinfo- ja neuvontapiste on luonnollisesti 
paikalla.  Musiikista vastaa tällä kertaa Kari Parkkinen.

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  puheenjohtajalle  joko 
sähköpostitse maarit.haavikko-sjostrand@sjostrand.fi tai puhelimitse 0400 212 676.

Tervetuloa mukaan.

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.

Jäsenten osoitetiedot

Mikäli tämän tiedotteen osoitetiedot ovat virheelliset, pyydämme ilmoittamaan oikean 
osoitteen  yhdistyksen  puheenjohtajalle  maarit.haavikko-sjostrand@sjostrand.fi tai 
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.

Yhdistyksen kotisivut

Yhdistyksellämme  on  internet-sivut  osoitteessa  www.tampaja.fi,  ja  sivuja  myös 
ylläpidetään.   Siellä  on paljon  hyödyllistä  tietoa yhdistyksestä  ja  vesiensuojelusta. 
Käykää sivuilla ja levittäkää osoitetta muillekin.

Toivotamme yhdistyksen jäsenille hyvää kesää sekä puhtaita vesiä!

Nähdään kesäjuhlassa, tervetuloa!

Hallitus
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