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JÄSENTIEDOTE 28.6.2019 

 

Uusi kesäkausi on alkanut 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 ainoastaan yhdistyksen omien tiedotteiden jakeluun 
emmekä anna niitä ulkopuolisten tietoon tai käyttöön. 

 

 

Vuosikokous 16.5.2019 

 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Kylmälä FBK-VPK:lla 16.5.2019. Kokoukseen 
osallistui 16 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. 2019 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 
Sanna Viitanen   050 375 3603 
Jari Virtanen    0500 816 790 
Kalevi Matilainen, rahastonhoitaja   045 871 8710 
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Järvivesinäytteet yhdistyksen alueella 

 

Kesän 2018 vesinäytteiden tulokset osoittivat, että Tampajan ja Särkijärven 
happitilanne oli samansuuntainen edellisten kesien tulosten kanssa, eli 3 m 
syvyydessä molemmissa järvissä happitilanne on hyvä, mutta pohjaa kohti happi 
vähenee. Sinilevähavaintoja Tampajassa ei tehty kesän aikana. Talven 2019 
näytteiden otattamisesta vastasi yhdistys kustannuksellaan. Näytteet otettiin 
21.2.2019. Särkijärven osalta tulokset olivat normaalit, happitilanne ja fosforimäärä 
samaa tasoa edellisen talven kanssa. Tampajassa sen sijaan oli erikoinen ja 
huolestuttava tilanne. Happea oli syvänteen pohjalla enemmän kuin 10 metrin 
syvyydessä. Lisäksi fosforiarvot olivat merkittävästi korkeampia kuin normaalisti.  
Tampajan vesi on myös touko-kesäkuussa ollut selvästi tavallista sameampaa. 
Yhtenä mahdollisena syynä näihin muutoksiin on saattanut olla Tampajan luoteisella 
rannalla talven aikana tehty pohjan ruoppaus. Seuraamme tilannetta ja 
keskustelemme siitä eri vesistöasiantuntijoiden kanssa. Kesällä otettavat vesinäytteet 
antavat toivottavasti myös lisää tietoa asiaan. 

 

 

Jätevesisäädösten siirtymäaika päättyy ranta-alueilla 31.10.2019 

 

Koska yhdistyksen toiminta-alueella ei ole vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoa, on 
nyt voimassa olevien säädösten keskeinen vaatimus alueellamme se, että kaikkien 
alle 100 metrin etäisyydellä vesistöstä sijaitsevien asuin- ja lomarakennusten 
jätevesien käsittelyn tulee täyttää vähintään ns. perustason vaatimukset tämän 
vuoden lokakuun loppuun mennessä. Puhdistusvaatimus on voimassa muuallakin, 
mutta etäämpänä vesistöstä sijaitsevien rakennusten jätevesien käsittelyjärjestelmä 
edellytetään tehostettavan viimeistään suurten korjaus- ja muutostöiden yhteydessä.  

Kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan järvien läheisyydessä 100 metrin ran-
tavyöhykkeellä käsiteltyjen harmaiden vesien maahan imeyttäminen on mahdollista, 
kunhan se tapahtuu vähintään 30 metrin päässä rannasta. Jos loma-asunnolla on ns. 
kantovesi eli ei ole lainkaan vesijohtoja ja varsinaisia vedenkäyttölaitteita, katsotaan 
harmaiden vesien määrä vähäiseksi. Silloin maahan imeyttäminen on sallittua lä-
hempänäkin kuin 30 metriä rannasta, ei kuitenkaan lähempänä kuin itse rakennus. 
Maahan imeytyksen mahdollisuuksia voi kuitenkin käytännössä rajoittaa tontin koko 
ja maaperän laatu. Vähäistäkään määrää jätevettä ei saa johtaa suoraan vesis-
töön.  

WC-vesille on ympäristönsuojelumääräyksissä harmaita vesiä tiukemmat vaatimuk-
set. Kiireellistä ja erittäin tärkeää onkin laittaa vanhojen, ennen vuotta 2004 rakennet-
tujen ja 100 metriä lähempänä rantaa sijaitsevien vesivessallisten talojen jätevesijär-
jestelmät vaatimusten mukaiseen kuntoon. Aina on sallittua hoitaa jätevesiasiat kun-
toon vähimmäisvaatimuksia paremmin ja nopeammin Siis kauempana kuin 100 met-
riä rannasta sijaitsevien rakennusten omistajien ei tarvitse odottaa rakennuksen muu-
ta remontointia ryhtyäkseen saattamaan jätevesijärjestelmää ajanmukaiseksi. Ojissa 
virtaa kuivatusveden mukana rehevöittäviä ravinteita ja jätevesiperäisiä bakteereita 
järviin etäältäkin. Kun järviemme hygieeninen tila on seurantatietojen mukaan hyvä, 
niin pitäkäämme se myös jatkossa sellaisena.  

Jätevesijärjestelmän parantamista suunnittelevan on syytä olla ajoissa yhteydessä 
kuntaan luvan tarpeen selvittämiseksi. Jos kyse ei ole edellä mainituista vähäisistä jä-
tevesistä, on ammattitaitoisen suunnittelijan käyttäminen ja luvan hakeminen paran-



   

Sivu 3/4 

nustoimenpiteisiin tärkeää sekä oikean ratkaisun valitsemisen että kiinteistön omista-
jan oikeusturvan kannalta.  

 

 

Vesiosuuskuntahanke 

 

Kylmälän Vesiosuuskunta on ollut erittäin aktiivinen kuluneen vuoden aikana. 
Vesiosuuskuntaan on ollut mahdollista liittyä 300 euron jäsenmaksulla. Jäseniä on 
noin 100 ja Vesiosuuskunta on allekirjoittanut suunnittelusopimuksen 24.5.2019. Kun 
suunnitelma valmistuu, selviää miten putket vedetään, eli mille alueelle 
Vesiosuuskunta tulee. Suunnitelmasta käy myös ilmi miten järjestelmän 
rakentaminen on tarkoitus toteuttaa, eli missä järjestyksessä eri alueiden 
rakentaminen tapahtuu.  Vesiosuuskunta tiedottaa toimistaan alueen asukkaille. 

 

 

Kesäjuhla 

 

Vuodesta 1995 lähtien yhdistys on järjestänyt kesäjuhlan joka vuosi. Kahta kertaa 
lukuun ottamatta juhlapaikkana on ollut Risto ja Marjatta Louhoksen piha 
Kukkumäellä.  Talvella saatiin tieto, että ikääntymisen takia Risto ja Marjatta eivät 
enää jaksa toimia juhlan isäntänä ja emäntänä. Risto myös toi asian julki 
vuosikokouksessa 16.5.2019. Päätös on hyvin ymmärrettävä ja yhdistyksemme 
kiittää lämpimästi Ristoa ja Marjattaa heidän suuriarvoisesta panoksestaan, joka on 
tehnyt kesäjuhlien järjestämisen tähän asti mahdolliseksi. 

Hallitus selvitti mahdollisuuksia järjestää juhla jossain muualla toimialueellamme, 
mutta sopivaa paikkaa ei löytynyt.  Tänä kesänä juhla jää valitettavasti pitämättä, 
mutta mietimme edelleen erilaisia ratkaisuja kesäjuhlaperinteen jatkamiseksi tulevina 
kesinä. 

Kesäjuhlaa kaipaaville on paikkakunnalla tarjolla tiettävästi ainakin Kylmälä FBK:n 
järjestämä juhla 20.7.2019. 

 

 

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 
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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! 

 

Hallitus 

mailto:maarit.haavikko-sjostrand@sjostrand.fi
http://www.tampaja.fi/

