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JÄSENTIEDOTE 19.8.2020 

 

Tässä vuotuinen tiedotteemme, jossa kerromme järviemme vesien tilasta ja muista 
ajankohtaisista asioista.  Tiedote lähetetään yleensä yhdistyksen vuosikokouksen 
jälkeen ja samassa yhteydessä annetaan myös tiedot jäsenmaksun maksamiseksi.  
Tänä vuonna kokous pidettiin koronakevään kokoontumisrajoituksista johtuen vasta 
elokuussa. 

Yhdistyksemme pyrkii nimensä mukaisesti ylläpitämään järviemme vesien puhtautta.  
Vesiensuojelu on meidän kaikkien yhteinen asia.  Olemme kiitollisia jäsenillemme 
toimintamme tukemisesta ja toivomme, että saisimme joukkoomme uusia aktiivisia 
ihmisiä.  Kerro yhdistyksestämme naapureillesi ja innosta heitä liittymään mukaan.  
Jos sinua kiinnostaa aktiivinen toiminta yhdistyksessämme, ota yhteyttä puheen-
johtajaan tai kehen tahansa hallituksen jäseneen. 

Toivomme myös, että kaikki jäsenet, joilla on sähköpostiosoite, ilmoittaisivat 
sen meille.  Sähköpostin käyttö säästää ennen kaikkea paljon aikaa ja vaivaa.  
Käytämme osoitteita ainoastaan yhdistyksen omaan tiedottamiseen emmekä 
anna niitä ulkopuolisten tietoon tai käyttöön. 

Lähetämme vuoden mittaan sähköpostitse tietoa tarpeen mukaan ajankohtaisista 
asioista, kuten Kylmälän osayleiskaavan tilanteesta ja Kylmälän vesiosuuskunnasta. 
Välitämme myös Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n sähköpostitiedotteita omille 
jäsenillemme. 

 

Vuosikokous 11.8.2020 

 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Kylmälä FBK-VPK:lla 11.8.2020. Kokoukseen 
osallistui 12 jäsentä.  Kokouksessa käsiteltiin normaalit vuosikokousasiat ja lisäksi 
keskusteltiin vilkkaasti ajankohtaisista yhdistyksen toimintaan liittyvistä aiheista. 

Hallitukseen valittiin alla mainitut henkilöt. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus 
valitsi puheenjohtajakseen edelleen Maarit Haavikko-Sjöstrandin ja vara-
puheenjohtajaksi Erkki Santalan. Rahastonhoitajaksi kutsuttiin Kalevi Matilainen. 
Hallituksen jäsenet sekä rahastonhoitaja v. 2020 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 
Pauliina Ruokokoski   044 365 8988 
Jari Virtanen      0500 816 790 
Kalevi Matilainen, rahastonhoitaja   045 871 8710 
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Järvisätkin 

 

Massiivinen järvisätkinesiintymä huolestutti keväällä Särkijärven asukkaita. Lähes 
koko järven koillisranta oli järvisätkimen peitossa. Järvisätkimen koneellista niittoa 
selviteltiin kesäkuussa asukkaiden puolesta, mutta vapaita urakoitsijoita ei enää tälle 
kesälle löytynyt. Järvisätkin ehti myös kukkia, joten sen niittäminen kukinnan jälkeen 
ei olisi enää ollut järkevää.  

Järvisätkin on kirkasvetisten järvien kasvi. Se on uposkasvi, jonka kukinnot nousevat 
suotuisissa oloissa pinnalle. Järvisätkimen kasvustossa on suurtakin vaihtelua eri 
vuosina, ilmeisesti leuto talvi ja lämmin alkukesä ovat olleet kasvustolle otollisia.  

Vaikka järvisätkin on maineeltaan hyvä järvikasvi, olivat esiintymät tänä kesänä niin 
suuret, että ne häiritsivät laajasti järven virkistyskäyttöä. 

Särkijärvellä sovittiin, että tilanne katsotaan uudelleen hyvissä ajoin ensi keväänä. 
Jos esiintymä on silloin yhtä massiivinen kuin tänä vuonna, tilataan koneellinen niitto 
hyvissä ajoin ennen kasvin kukintaa. Vesiensuojeluyhdistys sekä Haapajärven 
osakaskunta ovat luvanneet osallistua järvisätkimen niiton kustannuksiin. ELY-
keskukselta on valmiiksi anottuna lupa koneelliseen niittoon ja ELY-keskukselta on 
myös mahdollista hakea avustusta toimenpiteeseen. 

 

Järvivesinäytteet yhdistyksen alueella 

 

Viimevuotisessa jäsentiedotteessamme (28.6.2019) kerrottiin talvella 2019 
havaituista tavallisuudesta poikkeavista vedenlaatutuloksista. Veden fosforipitoisuus 
oli poikkeuksellisen korkea Tampajassa, mutta Särkijärvessä aivan normaalitasolla. 
Myös happitilanne oli erikoinen ja vesi syvänteessä sameaa. Elokuussa 2019 
otettujen näytteiden mukaan tilanne oli palautunut selvästi lähelle normaalia 
Tampajan pintavedessä, mutta syvänteen pohjalla fosforia oli erittäin runsaasti ja vesi 
oli hapetonta, kuten hyvin usein kesällä. Huono happitilanne aiheuttaa ravinteiden 
liukenemista pohjasedimentistä veteen. Vaikka LUVY:n ottamista elokuun näytteistä 
tehtiin hieman laajemmat analyysit yhdistyksemme aloitteesta ja osittain Uudenmaan 
Ely-keskuksen kustannuksella, ei tuloksista voitu varmasti päätellä, oliko talven 2019 
huono tilanne syntynyt tuolloin toteutetun rannan ruoppauksen johdosta. 

Vuonna 2020 vesinäytteitä otettiin taas Kirkkonummen kunnan laajaan 
järvitutkimukseen liittyen ja yhdistyksemme kustantaa vain tiettyjä lisäanalyysejä. 
Talvi 2019-2020 oli sääolosuhteiden puolesta poikkeuksellinen, mikä näkyi 
maaliskuussa sekä Tampajassa että Särkijärvessä erittäin hyvänä happitilanteena 
aivan pohjan läheisissäkin vesikerroksissa. Ravinnepitoisuudet olivat normaalitasolla, 
ehkä lievästi keskimääräistä korkeammat pintavedessä. Elokuun näytteet on juuri 
otettu ja analyysituloksia ei tätä kirjoitettaessa ole vielä käytettävissä. 

Sinilevätilanne oli kesällä 2019 hyvä, selvää havaintoa ”kukinnasta” ei tehty. Kesällä 
2020 havaittiin heinäkuun puolivälin tienoilla pienehköjä määriä pintaan kertyvää 
sinilevää.  eri puolilla järveä. Tuolloin tehdyn pikatestin mukaan levä ei tuottanut 
maksamyrkkyjä.  

 

Kylmälän vesiosuuskunta 
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Kylmälän Vesiosuuskunnan rakentamishanke on käynnistynyt runkolinjan 
rakentamisella Eerikinkartanolta kohti Sjökullan koulua.  Sopimuksia ei ole vielä saatu 
kaikille tarpeellisille maa-alueille. Kunta tukee hanketta. Talvikauden aikana nähdään, 
kuinka nopeasti asiassa päästään eteenpäin. Vesiensuojelun kannalta vesi- ja 
viemärilinjaan liitetty kiinteistö on turvallinen ratkaisu. 

 

Veikkolan vesistöhanke 

 

Eerikinkartanossa oli tarkoitus pitää 26.8.2020 kaikille avoin tilaisuus koskien 
Veikkolan vesistötilannetta, mutta juuri tulleen tiedon mukaan tilaisuus on 
koronavirustilanteen vuoksi peruttu.  Tilanteen salliessa tilaisuus saatetaan pitää 
joskus myöhemmin. Tietoa asiasta löytyy Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n 
kotisivuilta (www.luvy.fi). 

 

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. Ohjeet jäsenmaksun maksamiseksi (tai 
maksulappu) ovat ohessa. 

 

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 

 

Yhdistyksen sivuilla, osoitteessa www.tampaja.fi, on paljon hyödyllistä tietoa 
yhdistyksestä ja vesiensuojelusta. Kotisivut kaipaisivat visuaalista ja sisällöllistä 
päivittämistä. Yhdistys tiedustelee onko jäsenistössä tai heidän perhepiirissään 
henkilöä, joka olisi kiinnostunut kehittämään yhdistyksen someviestintää ja 
päivittämään kotisivuja. Kiinnostuneita pyydetään olemaan yhteydessä Maarit 
Haavikko-Sjöstrandiin sähköpostitse maarit.haavikko-sjostrand@sjostrand.fi. 

 

Toivotamme yhdistyksen jäsenille hyvää loppukesää sekä puhtaita vesiä! 

 

Hallitus 
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