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Pääkirjoitus
Kuka välittää vesistöistämme?

EU julkaisi vesipolitiikan puitedirektiivin (ystävien kesken ”vesipuikkari”) vuonna 2000, jonka mukaan EU:n 
alueella vesistöjen tila tulisi olla hyvä koko EU.n alueella vuonna 2015. Suomessa direktiiviä on yritetty 
panna täytäntöön kansallisin säädöksin, joihin kuuluvat vesienhoitolaki (hyväksytty 2004) sekä sen pohjalta 
annettavat asetukset. Vuonna 2011 hyväksyttiin uusi vesilaki, joka on Suomen laajin ympäristölaki. Näistä 
toimenpiteistä huolimatta, vuonna 2014 komissio lähetti Suomelle ”nootin” vesipuitedirektiivin rikkomisesta. 
Sen mukaan Suomi oli päivittänyt liian hitaasti vesiensuojelua koskevia suunnitelmiaan, mikä uhkaa hei-
kentätää pintavesien laatua.

Toden totta: Suomi ei päässyt puitedirektiivin tavoitteisiin vuoteen 2015 mennessä. Vuonna 2015 SYKE:n 
nettisivulla julkaistussa yhteenvedossa Suomen pintavesistä 75% rannikkovesien pinta-alasta oli hyvää 
huonommassa ekologisessa tilassa, 35% jokipituudesta ja 15% järvipinta-alasta. Valitettavasti Uudel-
lamaalla tilanne on järvien suhteen paljon Suomen kokonaistilaa huonompi. SYKE:n vuonna 2013 julkaistun 
tutkimuksen mukaan (paikkatieto.ympäristö.fi) meidän järvistämme Tervalammen tila oli tyydyttävä, mutta 
Poikkipuoliaisen ja Huhmarjärven tila oli vain välttävä. Samoin Poikkipuoliaiseen laskevan Enäjärven tila oli 
välttävä. Havaintojemme mukaan tilanne ei järvissämme ole siitä parantunut.

Työtä vesien kunnostuksessa siis riittää. Julkinen sektori laatii lakeja ja asetuksia, sen lisäksi mittaa ja 
tutkii vesien tilaa ja julkaisee tutkimuksia. Tärkeää on tietysti julkisen sektorin hoitama taajamien vesien-
puhdistus ja tuotantolaitosten valvonta. Julkisella sektori myös tukee vapaaehtoisjärjestöjä kuten PoTeHua 
vesien kunnostukseen liittyvissä projekteissa. Vihdin kunta on myöntänyt PoTeHulle tukea sen kuvailemiin 
suunnitelmiin. Erilaisilta yhdistyksiltä ja ELY-keskukselta on saatu tukea hyväksyttyihin projekteihin, tyypil-
lisesti puoleen projektien kustannuksista. Kattaaksemme projektien toisen puolen meidän on suoritettava 
varainkeruuta (jäsenmaksut, lehtimainokset ym.). Vapaaehtoispohjalla toimivia vesiensuojeluyhdistyksiä on 
Suomessa paljon. Vesiensuojeluprojekteista löytyy netistä esimerkkejä suunnattomia määriä. Tietoa on tar-
jolla sille, jolla on aikaa ja halua sitä hakea.

Tilanne on sillä tavalla erikoinen, että ilman vapaaehtoistoimintaa konkreettisia vesiensuojelutoimia yksit-
täsillä järvillä tapahtuisi hyvin paljon vähemmän. Vapaaehtoisten harrastajien osaaminen ja resurssit ovat 
vajavaisia, mutta heidän merkityksensä on huomattava. Järjestöissä tapahtuu paljon oppimista. Julkiselta 
puolelta saa asiantuntija-apua, kun osaa pyytää. PoTeHussa on kuitenkin sama ongelma kuin muissakin 
yhdistyksistä: mistä löytyvät vapaaehtoiset harrastajat? Osa vastauksesta on kenties, että heitä löytyy ih-
misistä, joilla on mukavia muistoja vesistöjen ääreltä. Harrastukset ja kokemukset järvillä ja joilla ovat rikas-
tuttaneet monien ihmisten elämää. Tämänkertainen lehtemme numero kertoo joitakin tällaisia tarinoita. Me 
PoTeHussa toivomme, että vesistöjämme käytettäisiin enemmänkin vapaa-ajan harrastuksiin. Kalastus, ret-
keily, uinti ja muu virkistykäyttö vesien äärellä pitäisi tehdä niin helpoksi kuin suinkin. Vain sillä tavalla voim- 
me saada lisää ihmisiä, joille vesistöt ovat tärkeitä. Heidän joukostaan löytyy kenties uusia vapaahetoisia 
vesiensuojeluun.

Pete Pihko
PoTeHun puheenjohtaja

Alemmassa kuvassa on Pihkojen hiihtoloma Poikkipuoliaisen 
huvilalla. Pete on jonossa kolmantena ruskeassa hiihto-

asussa. Silloin hernekeittopurkit unohhtuivat kotiin, Penna 
oli kuumeessa, Jukka putosi avantoon ja talo ei lämmennyt. 

Pikki kirjoitti kirjeessä tädille: Meillä oli tosi kivaa!

Ylemmässä kuvassa Poikkipuoliaisella pärskyy!
Pete on juuri oppinut uimaan.

Kuvia Petestä 58 vuoden takaa
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K U T S U !
 PoTeHu ry:n vuosikokous 2017 pidetään Sampolassa,

Tervalammentie 418, Tervalampi
lauantaina 13. toukokuuta 2017 klo 15:00

Esityslistalla sääntömääräiset vuosikokousasiat.
Vuosikokousesitelmän pitää Tapio Salminen SALOY Oy:stä.

Tervetuloa kokoukseen vaikuttamaan!

puhtaampien vesien puolesta
PoTeHu ry:n johtokunta

Johtokunnan järjestäytymiskokous heti vuosikokouksen jälkeen

puhtaampien vesien puolesta
- liity mukaan!!

PoTeHu r.y. y-tunnus 1729381-5
Länsi-Uudenmaan Säästöpankki FI66 4006 0010 2015 11, merkki “uusi jäsen”

Jäsenmaksu kaudelle 2017 on 25,- euroa
+ kannatusjäsenmaksu itse valitsemallasi summalla haluttaessasi

Maksettuasi jäsenmaksun, leikkaa jäsentietosi irti ja palauta:
Ritva Sallmén, Kotoniementie 70, 03250 Ojakkala

liityn jäseneksi!
Nimi:   

Osoite:   

   

Sähköposti:  

Puhelinnro:  
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Huhmarjärvi 50-luku
50-luku oli toiminnan aikaa. 

Viljeltiin maata, huolehdittiin ympäristöstä ja nautittiin hyvistä 
kalasaaliista ja iloisesta rantaelämästä.

Lähteenä: Palajärvi Vihdin Portti -kirjan aineisto
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Huhmarjärvi
¨ëlämää 100 vuotta¨

Huhmarjärvi aktiivisen elämän keskus. 

Huhmarjärven rannoilla on vietetty aktiivista 
elämää. Kuten kuvista näemme kalastus on  

ollut yksi mieliharrastuksista. 30-luvulla lapset 
noutivat päivällisravut käsin joesta. Lähiruokaa  

parhaimmillaan.

Omilla valinnoilla voimme palauttaa Huhmarjär-
ven entiseen loistoonsa.
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Taustaa

Vuonna 2010 järjestetyssä 11 valtion Baltic Sea Action Summitissa Suomen hallitus ja silloinen päämi-
nisteri Matti Vanhanen sitoutuivat tehostettuihin toimiin Itämeren hyvän tilan saavuttamiseksi vuoteen 
2020 mennessä. Sitoumuksessa todettiin, että maatalouden ravinnekuormitusta Itämereen laskevalla 
valuma-alueella vähennetään ja että Suomi pyrkii ravinteiden kierrättämisen mallimaaksi.

Eri kuormituslähteistä vesistöihin päätyvä liika fosfori aiheuttaa sekä Itämeressä että Suomen sisäve-
sissä rehevöitymistä ja sinilevien jokakesäiset massaesiintymät. Fosforin vähentäminen valumavesistä 
on siis elinehto haluttaessa vähentää sekä sinilevien massaesiintymiä että vesistöjen rehevöitymistä.

Lehtiartikkeleissa ei yleensä kerrota, miten rehevöitymis- ja sinileväongelmaa voisi fosforia vähentämällä 
hallita. Se on kuitenkin mahdollista Insinööritoimisto Saloy Oy:n kehittämillä menetelmillä.

Prosessin v i is i  vaihetta:

1. Selvitetään vesistön kuormittajat. Vesistöön laskevien ojien, purojen ja jokien fosfori-, typpi- ja 
humuskuormitus pystytään mittaamaan nopeasti ja tarkasti. Mittausten perusteella selvitetään vas-
taanottavaa vesistöä eniten kuormittavat laskuojat ja -joet. Alla kartta Kyyjärven laskuojien ja –jokien 
kokonais- ja liukoisen fosforin kuormituksesta.

2. Vähennetään ulkoista kuormitusta saostamalla fosforia, humusta ja kiintoainetta järviin tai mereen 
laskevista virtavesistä. Laitteisto koostuu kemikaalinannostelijasta ja pystylaskeutusaltaasta. Rauta- eli 
ferrisulfaatilla saostetaan ravinteet ja humus, kun taas pystylaskeutusallas edistää kemikaalin sekoit-
tumista, vähentää kiintoainetta ja toimii samalla kemikaalinannostelijan saostaman lietteen laskeutusal-
taana. Laskeutusallas tyhjennetään aggregaatilla toimivalla uppopumpulla ja kemikaalisäiliö täytetään 
40 kg:n tai 1000 kg:n säkeillä. Laitteisto toimii painovoimaisesti, ilman ulkoista energialähdettä.

Vesistöjen ravinteiden vähentäminen ja
kierrättäminen sekä sinilevän torjunta

Alla on kuva Saloyn ja ympäristöministeriön yhteiseltä 
RAKI-hankekohteelta Pien-Saimaalta, jossa vähen-
simme maatalousojan ravinteita erinomaisin tulok-
sin. Sinileville suoraan ravinnoksi soveltuva liukoinen 
fosfori väheni peräti 95,8 % ja kokonaisfosforikin 82 
%. Lisäksi laitteisto on myös maisemoitavissa hyvin. 
Oikealla periaatepiirros laitteistosta. 



Fosfori on elintärkeä ravinne viljely- ja ravintokasveille. Jotta ravinnon saatavuus voitaisiin turvata 
tuleville sukupolville, tarvitsee kotimainen ruoantuotanto kierrätysfosforia. Kaivannaisfosforin saata-
vuuden on arvioitu heikkenevän lähivuosikymmeninä, mikä johtaa ensin maaperässä olevan fosforin 
kallistumiseen ja myöhemmin loppumiseen. Kaivannaisfosforin on arvioitu loppuvan jo ennen öljyä.

4. Vähennetään sisäistä ravinnekuormitusta keräämällä vedestä sinilevää, mikä parantaa pohjan 
happitilannetta ja vähentää siten pohjaan sitoutuneiden ravinteiden liukenemista sinilevien ravinnoksi. 
Saloy kehittää sinilevän keräyslauttaa sisäisen kuormituksen vähentämiseksi. Kokeet prototyypillä (ku-
vat alla) ovat onnistuneet erinomaisesti, mm. merentutkimusalus Arandalla kerätään sinilevää toimitta-
mallamme laitteella. Alla kolme kuvaa sinilevän suodatuksesta, talteenotosta ja säilönnästä Rymättylän 
Kuralanjärvellä vuonna 2010.

5. Myös akuuttiin sinileväongelmaan on tarjolla ratkaisu. Saloy on mm. kehittänyt sinileväpuomin, 
jolla uimaranta tai oma ranta voidaan ennalta ehkäisevästi suojata sinilevää vastaan, sekä saavisuo-
dattimia, joilla sinilevän saastuttamasta vedestä saadaan käyttökelpoista pesuvettä. Alla ylemmässä 
kuvassa sinileväpuomilla suojattu uimaranta; alempi kuva osoittaa sinileväpuomin tehokkuuden sini-
levien torjunnassa.

Lisätietoa: Insinööritoimisto Saloy Oy
Tapio Salminen
toimitusjohtaja, vesirakennusinsinööri
puh. 010 6666 310
tapio.salminen@saloy.net
www.saloy.net
www.sinilevastop.fi
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3. Kierrätetään fosfori takaisin lannoitteeksi. 
Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMKin) Lepaan 
yksikkö toteutti kesällä 2014 Pien-Saimaan saos-
tuslietteellä ohra-astiakokeen. HAMKin loppurapor-
tissa todetaan, että Pien-Saimaan liete tuotti lähes 
yhtä hyvän ohrankasvun kuin lannoitettu kontrol-
likoejäsenkin. Kuvassa Pien-Saimaan saostus-
kohteen kierrätetyllä lietteellä kasvatettua ohraa 
HAMKin Lepaan yksikössä heinäkuussa 2014.

Suodatinkankaan teho sinilevämyrkkyjen poistaja-
na on tutkittu (ks. Lignell, Kankaanpää, Helminen, 
Liimo: Myrkyllisten sinilevien torjuntaa Kuralan-
järvellä. Raportti 2010). Sinilevän kerääminen ve-
destä on menetelmän olennainen osa. Vaikka fos-
forin tulo vesistöön eli ulkoinen kuormitus lakkaisi 
kokonaan, jatkaa sinilevä silti lisääntymistään, kos-
ka se saa ravinnokseen hapettomasta pohjasedi-
mentistä liukenevaa fosforia (sisäinen kuormitus).

Insinööritoimisto Saloy Oy:n ydinosaamista on ve-
sirakentaminen ja vesistön suojelu. Vuodesta 2005 
lähtien Saloy on keskittynyt vesistöjen ravinne-, 
humus- ja kiintoainekuormituksen vähentämiseen 
sekä sinilevien torjuntaan.
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Auringon enteillessä kevättä ja kesää kalastusvälineliikkeiden ilmoitukset sanomalehdissä kertovat 
vuoden 1956 merkittävimmän kalastustarvikejulkaisun ”Nyt Nappaa”-lehden ilmestyneen: viehe-, 
vaappu-, kela- ja lasikuituvapauutuudet sekä kirjasen tarunhohtoiset kalastuskertomukset innoittavat 
kesäiselle Poikkipuoliaiselle kalaan ja suuriin seikkailuihin.

Me Poikkipuoliaisen koillispään kesäasukkaiden pojat valmistauduimme kesään hakemalla ”Nyt 
Nappaa”-kirjasen.  Järvi tarjosi mahtavan seikkailualueen. Mielikuvamme liikkuivat onkien ja virvelöiden 
saamissamme suurissa kalamäärissä. Mielikuvituksissamme olimme melkeinpä Lapin erämaajärvillä 
tammukan pyynnissä – ainakin Parikalla tunnelma oli täydellinen.

Minkälaisia kesät ja järven vesi olivat 60 vuotta sitten ja miten rantojen asutus ja rakennuskanta noista 
ajoista on muuttunut? 

Muutama loma-asuntorakennus on purettu pois. Tilalle on rakennettu uusia. Huhdan ja Rantahuhdan 
tiloista on myyty noin kymmenen rantatonttia; Linnalahden alueelta Tervalammen suuntaan on tul-
lut uusia rakennuksia, samoin Järventaustantien loppupäähän järven rannalle sekä Hirvonniemen ja 
Paratiisin välille.

Millainen järven vesi sitten oli tuohon aikaan. Nuoren pojan mieleen on jäänyt, että vesi oli sinisen 
kirkasta ja kesäpäivät tietenkin aina aurinkoisia, ja järvellä liikkuminen suuri seikkailu. Keväällä ja 
alkukesästä onki- ja heittokalastus olivat parhaimmillaan. Ei kalastus ollut meille päivittäinen eikä 
viikoittainenkaan tapahtuma. Kesäisiin päiviin mahtui niin paljon muutakin mielenkiintoista tekemistä. 
Nyt kuusikymmentä vuotta myöhemmin muistellessani tuota ensimmäistä kesää Poikkipuoliaisen ran-
nalla täytyy todeta, että kaloissa oli heinäkuussa mudan makua ja vanhemmat jopa kielsivät meiltä 
pojanviikareilta soppakalojen onkimisen saati sitten virvelöimisen.

Vesikasvillisuus on noista vuosista paljon muuttunut. Osmankäämiä ei enää näy yhtä paljon kuin en-
nen, järviruoko on lisääntynyt rannoilla ja aikaisemmat peltojen rantaviivat ovat pusikoituneet, lehmät 
eivät enää laidunna rantalaitumilla. Järven lahdekkeiden ja kapeikkojen kasvillisuus on runsastunut.

Menneinä vuosina järvessä esiintyi myös vihreää levää. Vanhemmat sanoivat meille lapsille, että järvi 
kukkii. Tyyni kesäaamun järvenpinta oli vihreän massan peitossa. Levän myrkyllisyydestä tai haitoista 
ei kukaan puhunut. Meistä lapsista oli hauska sukeltaa leväkerroksen ali ja katsoa, kuka oli sukeltanut 
pisimpään. Sen taas näki järven leväpintaan paljastuneista nousuaukoista. Toinen levän mukanaan 
tuoma leikki oli sokkelo- eli labyrinttiuinti. Siinä levän levämassaan uitiin sokkelo, jonka reittiä pitkin sit-
ten uitiin muutama kerta kunnes kyllästyttiin ja riennettiin muihin touhuihin.

Järvivettä käytettiin myös 60-70 luvulla sauna- ja kylpyvetenä eikä vaarallisuudesta mainittu mitään.  
Mattojen pesu taisi olla ainoa, jota äidit välttivät niinä päivinä, joina järven pinta oli tyyni ja levämassa 
selvästi silmin nähden havaittavissa. Kukat ja kasvimaat kasteltiin aina järvivedellä olipa levää tai ei, 
ja se oli meidän poikien yksi kesätyö. Rikkaruohojen kitkemiseen myös siskomme joutuivat osallistu-
maan.

muistoja poikkipuoliaisen rannoilta
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Kiitämme
kannatusilmoittajiamme

vesiensuojelulle annetusta 
tuesta!

Kokous-, virkistys- ja juhlapäivä. Kokoustila, 
majoitus ja sauna järven rannalla. Retket metsään 
ja vesille. Villiruokaa ja nuotion tunnelmaa. Hyvää 
oloa, luonnonlumoa ja tarinan taikaa. Nuuksiossa.

NUUKSION TAIKA
MAGIC OF NUUKSIO

info@nuuksiontaika.� 
www.nuuksiontaika.� 

KRISTA SAARINEN
palvelupäällikkö

050 436 5543 www.saastopankki.fi/varaa-aika
- myös asuntoasioissa

Kalastus ja liikkuminen järvellä oli tuolloin paljon vilkkaampaa. Verkkokalastuksen merkkikohoja näkyi 
paljon enemmän kuin nykyisin. Juhannuksena useat perheet soutelivat järvellä ja katselivat rannoilla 
poltettavia kokkoja.  Varsinkin Rantahuhdan kokko oli suosittu kohde. Nyt vuosikymmeniä myöhemmin, 
kun samassa rannassa edelleen poltetaan juhannuskokkoa, olen huomannut, että veneiden määrä on 
hiipunut noista vuosista.

Järven eteen on nyt PoTeHu:n toimesta tehty paljon työtä usean vuoden ajan: on tutkittu tieteellisesti, 
kaivettu arkistoista vedenpinnan korkeustietoja, hoitokalastettu, nuotattu ja paljon muuta. Toivotaan, 
että Poikkipuoliainen on kasvavalle nuorisolle se sama sininen kalaisa ja varsinkin puhdasvetinen järvi, 
seikkailujen eldorado, millaisena me koillisrannan kaverit sen aikoinaan lapsuudessamme saimme 
kokea.

Rainer Pärnänen

● LASI-TURUNEN OY ●

- rakennus- ja korjauslasitukset
- peilit - eristyslasit - tuulilasit

www.lasi-turunen.fi 
Puh. 09 2222646

Säntikuja 3, 03100 Nummela 
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KULJETUSLIIKE
EXPRESSI OY

Kaalitie 10
03250 OJAKKALA
Puh. 0500 780 688

Kuljetusliike Expressi Oy on monipuolinen kulje-
tusalan ammattilainen. Meiltä hoituu kappale- 
tavarakuljetukset, muutot muuttolaatikoineen 
sekä sora- ja multakuljetukset. Tuomme myös 
roska- ja vaihtolavat ja noudamme ne sovittuna 
ajankohtana.

Seuraa meitä Facebookissa facebook.com/myllarin ja   
Instagramissa instagram.com/myllarin

#myllärin #gluteeniton #kauraenergiaa #puhtaastiparempaa

GLUTEENITONTA 
KAURAENERGIAA!

KAURAA SUOMESTA!

Tutustu Myllärin gluteenittomaan tuoteperheeseen  
ja katso gluteenittomat reseptit: myllarin.fi!

PURKUTYÖT

TIMANTTITYÖT

ASBESTIPOISTOT

WWW.GLES.FI
044-5540590
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www.siirtopaino.com

Rakennamme uutta ja
remontoimme vanhaa!

Pesutilat, omakotitalot sekä
huoneistot sisältä ja ulkoa.

Meiltä myös kattoremontit.

VIHTI NUMMELA
Tuusankaari 1, puh. 010 538 7200

AVOINNA JOKA PÄIVÄ YHDEKSÄÄN!
MA-LA 8-21, SU 10-21

Puhelun hinta 01053-alkuisiin numeroihin
8,35 senttiä/puhelu + 12,09 snt/min (sis. alv 24 %).

Hennolan kotieläinpiha
Elisa ja Pentti Hennola

Lepluhdantie 73
03250 Ojakkala

Puh. 0400 813729

Onnelan puutarha
KESÄKUKAT

TAIMET
PERENNAT

www.onnelanpuutarha.fi
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Laatumetalli Oy
PL 38

03101 Nummela
Puh: 040 545 8833 / Leevi Pursiainen

Rakennusleevi Oy
PL 101

03101 Nummela
Puh: 040 545 8833 / Leevi Pursiainen
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BONNE MEHUT JA SOSEET
MAKEAA HYVÄLLÄ TAVALLA!

 
LISÄ- JA SÄILÖNTÄAINEETTOMIA SEKÄ

SOSEET ILMAN LISÄTTYÄ SOKERIA.
 

VALMISTETTU AIDOISTA MARJOISTA,
HEDELMISTÄ JA VIHANNEKSISTA.

 
SOPII SELLAISENAAN VÄLIPALAKSI TAI 

JÄLKIRUOAKSI KAIKEN IKÄISILLE.

ERINOMAINEN LISÄ JOGURTTIIN,
RAHKAAN, RAEJUUSTOON, LEIVONTAAN SEKÄ 

SMOOTHIEN JA KIISSELIN SEKAAN.

 
SAATAVILLA S- JA K-KAUPOISTA!

WWW.BONNEJUOMAT.FI

INDEPRO OY

Toimitilahankkeiden
rakennuttamisen

ammattilainen

Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki
Puh. (09) 695 550
www.indepro.fi

Vihdintie 5, 2 krs., NUMMELA | (09) 222 6544 / 044 364 2223 | info@oasismedia.fi

www.oasismedia.fiSinulla idea - meillä toteutus

Löydät meidät myös Facebookista www.facebook.com/OasisMediaFinland

Tervetuloa  
tutustumaan laajaan  

palvelu- ja tuotevalikoimaamme.
Asiakaspisteemme Nummelassa palvelee arkisin klo 8.30-16.30

KAIKKI
TULOSTUKSET JA KOPIOINNIT

OASIS MEDIALTA!
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MYÖS
ALKU-PUUROT
TARVITSEVAT
PUHDASTA

VETTÄ

Fazer Mylly

www.maustepalvelu.com
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Haastattelu - olavi utter
TERVALAMMEN VESISTÖJEN HISTORIAA

Olavi Utter muutti Tervalammen kylään Karjalan evakkona Lohjansaaren kautta vuonna 1947 ja meni 
Tervalammen kansakoulun toiselle luokalle. Kotitila lohkaistiin Tervalammen kartanon maista. 

Olavin isä oli kova kalamies ja kalasti Tervalammessa keväisin kutuaikaan haukea rysillä. Rysät laitet-
tiin veteen heti, kun jokisuu alkoi aueta jäistä. Haukikanta oli hyvä, mutta kalaan piti ehtiä aikaisin 
keväällä, jotta kutuaika ei ehtinyt mennä ohi. Rysiä pitivät muutkin ja niiden määrä oli rajoitettu neljään 
kalastajaa kohti.

Olavi kävi jo nuorena poikaporukan mukana kalassa Nuuksion järvillä Saarlammella, Ruuhilammella 
ja Sikoilammella. Metsään kuljettiin jalkapatikassa ja yövyttiin taivasalla. Pikkujärvistä pyydettiin mato-
ongilla ahvenia. Tummavetisten järvien kalat olivat tummia, lähes mustia väriltään.

Rippikouluiässä Olavi alkoi ravustaa joessa rapuhaavilla. Iltayöt kytättiin haavien lähistöllä ja haavi 
nostettiin ylös, kun rapu meni syötille. Saaliit olivat kohtuullisia ja niinpä ravut keitettiin ja syötiin itse.

Aikuisiässä Olavi alkoi pitää verkkoja jään alla Tervalammessa ja saaliiksi tuli mm. kuhaa. Kesällä 
oli kuhan rauhoitusaika, joten silloin verkoilla ei saanut pyytää. Edelleenkin Olavi kalastaa haukea 
katiskalla kutuaikaan, mutta verkkoja hän ei ole viime vuosina pitänyt.

Erikoisemmasta saaliista Tervalammesta Olavilla on jäänyt mieleen ankerias. Silloin oli jo vaimo Maire 
kalakaverina, mutta Maire ei halunnut samaan veneeseen ankeriaan kanssa. Ankerias paistettiin ja 
syötiin.

Olavin kokemuksen mukaan Tervalammen leväesiintymät tulevat nykyään aiemmin kuin takavuosina, 
vaikka silloinkin levää havaittiin. 

Olavi toimi Tervalammen kalastuskunnan esimiehenä 20 vuoden ajan. Silloin myytiin kalastuslupia 
kuten nykyäänkin, ja istutettiin mm. haukea ja kuhaa, jos vain poikasia oli saatavilla Porlan kalanvilje-
lylaitoksella.  Silloin kalastettiin enemmän kuin nykyään ja kalanpyydysten määrä oli rajoitettu neljään 
kalastajaa kohti. Olavi on edelleen Tervalammen osakaskunnan hoitokunnassa varajäsenenä ja lisäksi 
myy kalastuslupia. Hän toimi myös useita vuosia Tervalammen levätarkkailijana ja ilmoitti havaintonsa 
valtakunnalliseen levätietopalveluun. PoTeHu:n toiminnassa Olavi on ollut mukana alusta lähtien. 

Riitta Ikäheimo
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Kai Flinckin talo ja 
pihapiiri ovat lähellä 
Poikkipuoliaista. Is-
tun Kain ruokapöydän 
ääressä ja kuuntelen 
hänen juttujaan. Kai 
kertoo:

Koulu
Suku on asunu täällä 
pitkän aikaa. Millon-
kohan tuonne [Poik-
kipuoliaisen] Haudan-
niemeen on tultu, mä 
en itse asiassa tark-

kaan tiedä. Jossain vaiheessa mummu ja vaari asu 
välillä Ojakkalassa ja tää oli kesäpaikka. Isäkin on 
käyny Ojakkalassa koulua. Isovanhempien talo näkyy 
tuolla, toi vihree talo. Mut mä oon taas ihan syntyjään 
täältä. Tää talo kun on valmistunu, niin mä oon tullu 
tänne. Mä kävin Tervalammella koulua, se oli toi Ter-
valammen ala-aste. Nythän ne liittää sen Huhmariin, 
täältä aletaan kulkea sinne. Siin on se uus, iso koulu 
ja sinne toi Tervalampi yhdistyy.

Vihdin kunta on tehnyt siinä vähän huonosti, Ter-
valampi on ollu rakennuskieltoaluetta. Ilmeisesti olis 
halukkaita ihmisiä tänne tulemaanki, kun ois se kaava 
tehty jo ajallaan ja annettu rakentaa. Tervalammen 
koulun laajennus kun valmistui, joskus 1989-90, niin 
parhaimmillaan oli yli 90 oppilasta koulussa. Nyt on 
30:n kahta puolta. Siin nähään, et ei oo tullu uutta 
väkee, kun ei oo päässy rakentaa. Se näkyy heti kou-
luissa.

Ennen vanhaan
Kesät oli kauniita ja lämpimiä ja uimavesi oli aina läm-
mintä. Nykyään ei oo niin. Vaikka lasten mielestä on 
lämmintä, niin mun mielestä ei oo.

Ai, oliko Poikkipuoliaisen vesi paremmanlaatuista? 
Se oli loppukesällä välillä semmosta hernerokkaa se 
pinta, mehän sitä vähän pyyhittiin sivuun ja ei muuta 
ku uimaan vaan. Koskaan ei mitään vaivaa tullut siitä. 
Mut sen muistan, että tossa rannassa oli semmonen 
kivi, mistä hypittiin, niin se ei ollu kaislojen sisällä. Kais- 
laa oli rannempana. Mut nyt sinne on tullu kaislaa 
ympärille, on jo sen kiven ohikin menny. Kaislikot on 
kyllä suurentunu.

Täällä oli toi naapurin poika. Sen kanss me myllättiin, 
sil oli kanootti, me oltiin tossa Poikkipuoliasessa ka-
nootilla. Melottiin välillä Paratiisiin, ja joskus tonne Ter-
valammelle päin. Kerran me mentiin tonne Luhdalle 
ja sit sitä jokee pitkin mentiin ylöspäin, aika pitkällekin 
pääs Enäjärvee kohti. Nykyään siit ei varmaan pääse, 
siel on puita kaatunu ja muuta, mut sillon ei ollu. Siin 
tuli semmonen silta, mist ei päästy kanootilla ali enää, 

ja sit siihen tuli pari isoo koiraa, niin me lähettiin pois. 
Kanootin voi kantaakin jonkun sillan ohi, mut kanoot-
tia kantaen ei pärjää rottweilereille.

Joskus käytiin tuolla Iso-Parikkaalla, kaverin isä oli 
vieny sinne sen kanootin. Me käveltiin monta kertaa 
sinne ja sit siel mentiin kanootilla. Siit tulee hyvä lenk-
ki kun käy siellä ja ui. Ja siellä kun on kirkas vesi, niin 
oli  hieno katella niitä uistimii tai noita lippoja. Uistimii 
otettiin sieltä pohjasta, niit olis siel tosi paljon. 

Nykyään
Meidän lapset käy uimassa tuolla yhteisrannassa 
Haudanniemessä. Viime kesänki harva se päivä. Se 
on hyvä ranta, kun sinne paistaa aurinko aamusta jo. 
Ne tykkää olla siinä. Muuten siellä käy hirveen vähän 
porukkaa, taitaa olla kaks muuta ihmistä kun käy 
siellä.

Aika vähän paikalliset käy kävelemässä. Toi teidän 
naapuri käy Parikkaalla melkein joka päivä ja se sa-
noi, että vähän on tullu ihmisiä vastaan. Retkeilijät 
lähtee Kattilasta tai Paratiisista, ei ne tuu näihin met-
siin. Mekin on käyty sienessä ja yks pariskunta vaan 
on tullu vastaan.

Monella tavalla on tää kylä taantunu. Tääl on paljon 
vanhempaa polvee, ei ole lapsiperheitä. Tervalam-
mella ei oikein ole ollut keskustaa. Kauppahan siin on 
joskus ollu,  se oli se Viso. Ja posti oli siellä. Nyt ei oo 
enää mitään palveluja. 

Paras kalareissu
Järvestähän on jäänyt semmoisia muistoja, että on 
tullu käytyä isän kanssa kalassa, lähinnä uistele-
massa tai pilkillä, ja vaarin kanssakin. Isä  tykkäs siitä 
hommasta.  Ei se ollu yhtään hassumpaa, yleensä 
saatiin viel saalistaki, et harvoin tultiin tyhjin käsin 
pois.  Ja sit ku me oltiin aina soutaen, niin ei siel ollu 
mitään ylimääräst meteliikään, mikään ei hurissu eikä 
pärissy, se oli siitä hauskaa. 

Täst on muutama vuos aikaa, olitin kalassa minä, isä 
ja sit toi meiän poika. Poika sai ensimmäisen, olisko 
ollut parikiloinen hauki. No sitte isä sai kanssa sem-
moisen jonkun kokoisen hauen ja sit mä sain hauen, 
se oli kolmekiloinen. Poika sai vielä pikkasen isom-
man ja se oli aika rehvakka kun se isompi ku minun. 
Sit ku me oltiin lähössä pois, nii meiän isä viel sai 
kuuskilosen hauen. Kerättiin kamppeet ja lähettiin 
pois, tuumattiin et nyt on tarpeeks haukii. Pysähdyt-
tiin tos naapurissa ja tarjottiin niille, et täs on tuoret-
ta kalaa. Yhenköhän ne otti tai kaks? Se reissu jäi 
parhaiten mieleen, kun poika sai isomman ku minä.

Pete Pihko

Haastattelu - Kai Flinck
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Matti ja Aili Räsänen ostivat kesäpaikan Poikkipuoliaisen rannalta -50 luvun alussa. Heidän ostamassaan kiinteistössä ei ol-
lut yhtään rakennusta. Ensin tehtiin sauna -50 luvulla ja sitten päärakennus aivan -60 luvun alussa. Molemmat rakennukset 
olivat Vihtiläisten rakennusmiesten erittäin huolellisesti ja hyvin rakentamia. Sauna veistettiin paikan päällä osittain omista ja 
osittain ostopuista. Saunan veistäjä oli kirvesmies sukunimeltään Flinck.

Samoihin aikoihin kesäpaikkoja Poikkipuoliaiselta osti moni Räsästen tuttu. Lyhyen soutu- tai uintimatkan päähän kesäpaikan 
hankki mm. arkkitehti Jouko Ylihannu. Jouko oli innokas sulkapallon pelaaja.  Pelin jälkeen maistui kuuma sauna ja Hellevi-
rouvan mustikkapiirakka. Aili Räsäsen siskon Helvi Hyvärisen perhe oli hankkinut huvilan Poikkipuoliaisen rannalta jo 40-lu-
vulla  ja Helsingin naapuri Martti Härkönen  50-luvun alussa.  Lisäksi moni muu naapuri tuli pian tutuksi.

Räsästen lastenlapset viettivät paljon aikaa Poikkipuoliaisen rannalla Räsästen kesähuvilalla. Monille heistä jäi sellainen 
kuva, että kesäpaikka oli työsiirtola. Aamulla piti soutaa ja selvitellä verkkoja sekä sitten kitkeä kasvimaalla, poimia marjoja tai 
tehdä polttopuita. Näissä touhuissa usein seurana oli lauma verenhimoisia hyttysiä. Aikuiset eivät hyttysiä edes huomanneet 
varsinkaan silloin, kun katiskaan oli uinut tai verkosta nousi iso maukas kuha, hauki tai ahven. Kuusikymmentä vuotta sitten 
kaloissa ei vielä maistunut muta ainakaan kevätkesästä. Suurta nautintoa toivat myös isojen kantojen irrottaminen lapion ja 
kankien avulla, jotta peruna- ja kasvimaata voitiin taas vähän laajentaa. Varhaisimmasta perunasadosta kilpailtiin naapurei-
den kanssa. Kauempana  rannasta löytyi perunan viljelyyn sopivaa hiekkamultamaata.

Joitain viitteitä kuului myös siitä, että Poikkipuoliaisella vietettiin toisenlaistakin elämää. Tästä toisesta puolesta saimme 
käsiimme lisää todisteita Martti Härkösen vuonna 1985 kirjoittamasta muistelmasta ”Poikkipuoliaisen historiaa”. Siitä kirjoituk-
sesta käy ilmi, että lastenlasten ollessa poissa nurkista, pidettiin naapurusten kesken useita hauskoja juhlia.

Poikkipuoliaisen usein keskusteltuja aiheita ovat olleet, missä vedenpinta aikaisemmin on ollut sekä milloin vedenlaatu on hei-
kentynyt. Reilu viisikymmentä vuotta sitten otetun kaitafilmin perusteella vedenkorkeus ei ole muuttunut. Vedenlaadun osalta 
on vaikea sanoa mitään kovin tarkkaa. Valokuvat ja kaitafilmit paljastavat, että Poikkipuoliaisen kapeassa kohdin vesikasvit 
ovat huomattavasti lisääntyneet viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana. Tällä vauhdilla kapea kohta täyttyy vesikasveista 
seuraavan viidenkymmenen vuoden aikana. Muistijäljet kertovat, että vedenlaatu on heikentynyt viimeisen 60 vuoden aikana 
ja pehmyt mutakerros järven pohjassa on lisääntynyt. Se ei toisaalta ole ihme. Onhan Poikkipuoliainen tavallaan kokoonsa 
nähden valtavien peltoalueiden ja Katinhännän turvetuotantoalueen laskeutusallas, jota rasittaa myös aikanaan Enäjärveen 
lasketut jätevedet sekä keinotekoisesti lähes metrillä laskettu vedenpinta vuonna 1928.

Matti Kruus, Matti ja Aili Räsäsen lapsenlapsi

Poikkipuoliainen -60 ja -70 luvulla, työleiri vai juhlapaikka!
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PoTeHussa aloitettiin kosteikkojen selvittely useita vuosia sitten. Aluksi tehtiin yleissuunnitelma, jossa kartoitettiin soveltuvim-
mat kosteikkojen paikat. Erityisen hyviä kosteikon paikkoja ei Poikkipuoliaiseen laskeviin jokiin löytynyt, koska korkeuserot 
ovat melko pieniä ja maaperä on varsin pehmeää. Periaatteena kosteikon rakentamisessa on se, että kosteikon toimivuuden 
vuoksi sen koon tulee olla suhteessa valuma-alueeseen. 

Kosteikot ovat alueita, jotka pysyvät vesipeitteisinä ainakin suurimman osan vuodesta, ja niissä kasvillisuus ja avovesi vuorot-
televat vaihtelevasti. Kosteikoissa veden virtausnopeus hidastuu ja veden mukana kulkeva kiintoaines laskeutuu kosteikon 
pohjalle ja sedimentoituu. Samalla kiintoaineeseen sitoutuneita ravinteita poistuu kierrosta. Kosteikon kasvillisuus käyttää 
kasvuunsa jonkin verran liukoisessa muodossa olevaa fosforia suoraan vedestä sekä juuriensa välityksellä sedimentistä, 
alentaen näin kosteikosta poistuvan veden kokonaisfosforipitoisuutta. Kosteikon kasvillisuus ja pieneliöt sitovat typpeä ja 
vapauttavat sitä takaisin ilmakehään. Kosteikkoon laskeutunut sedimentti tulee poistaa määrävälein.

Kosteikot tasaavat yleensä syksyihin ja keväisiin ajoittuvia ylivirtaamia, jolloin virtausnopeuden hidastuessa kosteikon veden-
pinta alkaa nousta. Kosteikkojen merkitys niin tulvien hillinnälle kuin vesiensuojelulle perustuu pitkälti niiden kokoon suhtees-
sa yläpuoliseen valuma-alueeseen ja sieltä tulevaan tulovirtaamaan. Mikäli kosteikko on pinta-alaltaan liian pieni suhteessa 
sen kautta kulkevaan virtaamaan, virtausnopeus muodostuu liian suureksi ja sen myötä veden viipymä jää lyhyeksi. 

Ojakkalan Hulttilantien varteen, Pitkäniitunojan alueelle peltonotkelmaan tehty kosteikoksi kasvava laskeutusallas on kool-
taan vajaat 6 600 neliötä. Se kokoaa Poikkipuoliaiseen suuntaavia vesiä kaikkiaan 65 hehtaarin valuma-alueelta. Kosteikon 
suunnitteli ja rakennustyöt valvoi Silvestris Oy:n Esko Vuorinen, joka on suunnitellut useita kosteikkoja mm. Hiidenveden 
yhteyteen. PoTeHu sai myös hyviä vinkkejä kosteikon rakennuttamiseen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:ltä sekä 
ProAgrialta. Kosteikon kaivoi hienosti Juha Lönnqvist varsin vaikuttavalla kaivinkoneella. Lönnqvistille Pitkäniitun kosteikon 
kaivaminen ei ollut ensimmäinen tällainen kaivuu-urakka. Hän on tehnyt niitä jo useita Etelä-Suomen järvimaisemiin.

Pitkäniitun kosteikolla on myös luonnon monimuotoisuutta lisäävä vaikutus. Toukokuun 11. päivänä kosteikolla järjestetään 
tapahtumapäivä. Silloin Ojakkalan koulun viidennen luokan oppilaat istuttavat kosteikkoon vesikasveja ja Ojakkalan metsästy-
sseura Terijoen salavia. Joutsenet ovat jo saapuneet kosteikolle. Kun salavat kasvavat, ne tarjoavat suojan kasvistossa pesi-
ville linnuille ja pesäpuita pikkulinnuille. Toivomme, että kosteikosta tulee kaunis retkikohde kyläläisille ja pyöräilijöille samalla, 
kun se kirkastaa Poikkipuoliaiseen huuhtoutuvia vesiä.

Tervetuloa kaikki osallistumaan tapahtumapäivään 11.5.2017. Seuraa Facebook-sivujamme. Ilmoitamme siellä tarkemman 
ajankohdan.

Matti Kruus

Pitkäniitun kosteikko
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hal l into
Vihdin Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarijärven 
vesiensuojeluyhdistys rekisteröitiin 22.8.1997. Kulunut ti-
likausi oli siis yhdistyksen 19. toimintavuosi.

Yhdistyksen tarkoitus on edistää vesiensuojelua, muuta 
luonnonsuojelua ja maisemanhoitoa toiminta-alueellaan 
kokoamalla tietoa kyseisten järvien tilasta, siihen vaikut-
tavista tekijöistä, vaikuttamalla maan- ja vedenkäyttösu-
unnitelmiin ja – hankkeisiin, tekemällä esityksiä ja tie-
dottamalla toiminnastaan ja vireillä olevista hankkeista. 
Yhdistys rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla, avustuksilla 
ja jäsenlehden mainostuotoilla. Jäsenrekisterin mukaan yh-
distyksellä oli vuodenvaihteessa 86 jäsentä (viime aikoina 
aktiiviset), joista 79 maksoi jäsenmaksun vuonna 2016.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 23.5.2016 Tervalammen 
koululla. Vuosikokouksen valitsemina johtokunnan jäsen-
inä ovat tilikaudella toimineet Ari Kokko, Matti Kruus, Jorma 
Luhtasela, Teppo Piilola, Pete Pihko, Ritva Sallmén, ja Auvo 
Suomalainen. Järjestäytymiskokouksessaan johtokunta 
valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Pete Pihkon, vara-
puheenjohtajaksi Teppo Piilolan, sihteeriksi Ritva Sallménin 
ja taloudenhoitajaksi Jorma Luhtaselan. Joulukuussa Tep-
po Piilola pyysi eroa johtokunnan jäsenyydestä ajanpuut- 
teen vuoksi. Johtokunta kokoontui kertomusvuonna kuusi 
kertaa.

Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut Jouko Helomaa ja 
toiminnantarkastajina ovat toimineet Matti Kilpeläinen ja 
Paavo Pentikäinen ja varatoiminnantarkastajina Ritva Nie-
mi ja Carita Sommar. 

toiminta
Vuoden 2016 toimintasuunnitelma jatkoi Juhani Niin-
imäen laatiman pitkän aikavälin kunnostussuunnitelman 
toteuttamista. Toimintasuunnitelman pääkohdat olivat Hult-
tilanjoen kosteikon tekninen suunnittelu ja toteutus talvi-
kaudella 2015/16, Poikkipuoliaisen nuottaaminen, veden 
laadun tarkkailu ja Poikkipuoliaisen alivedenkorkeuden 
nostamisen edellytykset sekä PoTeHu 2016 Sanomien jul-
kaisu.

PoTeHu:n pitkään suunniteltu ensimmäinen kosteikko 
valmistui elokuussa Pitkäniittuun Ojakkalaan Hulttilan-
tien varrelle. Kosteikon koko on 1,1 m2 eli se on pinta-
alaltaan todella suuri. Sen valuma-alue kattaa kaikkiaan 
65 hehtaaria. Kosteikon rakennuskustannukset nousivat 
24.027,48 euroon, josta ELY-keskus maksoi avustuksena 
11.743,95 euroa. Kosteikkoa esiteltiin kyläläisille ja lehdis-
tölle 26.9.16. Sekä Vihdin Uutiset että Luoteis-Uusimaa ra-
portoivat kosteikosta laajasti.

Syyskaudella 2016 johtokunta palasi Katinhännän tur-
vesuon kunnostushankkeeseen. Aikaisemmissa selvi-

tyksissä on pohdittu ruokohelpin käyttöä maa-aineksen 
sitomiseen tai vaihtoehtoisesti kosteikon rakentamista  
alueelle. Vaihtoehdoista päätettiin pyytää vielä uusi näke-
mys VAPO:n tytäryhtiöltä Clear Waters Oy:ltä. Tähän selvi-
tys-työhön, samoin kuin Pitkäniitun kosteikon maisemoitiin, 
haettiin jälleen avustusta ELY-keskukselta.  
 
Vedenlaadun mittauksia ei tehty vuonna 2016. Nykyinen 
suunnitelma mittauksien tekemiseksi on, että ELY:n ja 
LUVY:n työnjaolla mittauksia tehdään kaikissa PoTeHun 
järvissä joka toinen vuosi—parittomina vuosina. Tarkoitus 
on näinä vuosina tehdä mittaukset sekä talvella että kes-
ällä.

PoTeHu pyysi ELY:ltä, että veden mittaukset kaikissa 
PoTeHu-järvissä ja Enäjärvessä suoritettaisiin aina sa-
mana päivänä. Tällöin pääsisimme paremmin käyttämään 
hyväksi Enäjärven mittaustuloksia, joita tehdään paljon 
useammin kuin PoTeHu-järvillä. ELY ei luvannut, että 
näin pystytään tekemään, mutta arveli, että ainakin kaik-
ki PoTeHu-järvet saadaan samalle päivälle. Tämäkin on 
hyödyllistä. Jatkamme vuoropuelua ELY:n kanssa. Kunhan 
vuoden 2017 mittaustulokset on saatu, PoTeHu voi auttaa 
tulosten julkistamisessa ja tiedon jakamisessa. Mahdol-
lisuuksien mukaan kommentoimme tuloksista oman käsi-
tyksemme.
Poikkipuoliaisessa on aikaisempina vuosina tehty talvisin 
happimittauksia vapaaehtoisvoimin. Valitettavasti tähän ei 
enää löytynyt vapaaehtoisia, joten sitä ei vuoden aikana 
tehty eikä se ole tällä hetkellä suunnitelmissa.

Poikkipuoliainen nuotattiin jälleen 20. ja 21. lokakuuta. 
Nuottaus onnistui hyvin ja poistettavaa kalaa nostettiin kai-
kkiaan 4400 kg. Nuottauksen toteutti aikaisempien vuosien 
tapaan Miska Etholén ja kustannuksiin saatiin jälleen avus-
tus ELY-keskukselta niin, että PoTeHu:n maksettavaksi jäi 
1.153,20. Nuottauksen valmistelusta vastasi yhdistyksen 
varapuheenjohtaja Teppo Piilola, joka myös osallistui nuot-
taukseen kumpanakin päivänä.

Yhdistyksen vuosikokouksessa 23.5.16 ympäristötekniikan 
insinööri Jami Aho piti esitelmän järvien vedenpinnan nos-
tosta yleisesti ja Poikkipuoliaisen alivedenkorkeuden nos-
toon liittyvistä hallinnollisista ja käytännön toimenpiteistä 
erityisesti. Yhdistyksen jäsenet Jouko Helomaa ja Jouko 
Törmä selvittivät syksyn aikana asiaan liittyvää juridiik-
kaa, aikaisempia päätöksiä ja kirjeenvaihtoa viranomaisten 
kanssa sekä vedenpinnan korkeutta koskevia mittauksia. 
Johtokunta kuuli myös asiantuntijajäsentään Riitta Ikähei-
moa. Viranomaispäätöksistä ja kirjeenvaihdosta ilmenee, 
että Poikkipuoliaisen pato ei ole vedenpinnan korkeuden 
säätelyyn tarkoitettu pato ja että sen on tarkistusmittauk-
sissa todettu olevan oikeassa korossaan. Ei siis näytä 
mahdolliselta, että patoa voitaisiin korottaa ainakaan il-
man nykyisten määräysten selvennyksiä. Jatkoselvittelyis- 
sä haetaan vastausta siihen, olisiko mahdollista nostaa 
vedenpintaa sillä perusteella, että mittaustulosten mukaan 
vedenpinta on matalammalla kuin ne tavoitteet, joiden pe-

Toimintakertomus 2016
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rusteella padon korkeus määriteltiin. 

Yhdistyksen kaislaleikkuria vuokrattiin kerran kesän aikana. 
Leikkurin varastoimisesta on huolehtinut johtokunnan jäsen 
Auvo Suomalainen.

PoTeHu Sanomat julkaistiin viidennen kerran ja jaettiin 
kaikkiin yhdistyksen toiminta-alueella oleviin kotitalouksiin 
talkootyönä sekä toimitettiin kaikille yhteistyötahoille sekä 
Nummelan kirjastoon. Lehden teemana pidettiin jälleen 
”Puhtaampien vesien puolesta”. Jatkuvasta heikosta talous-
tilanteesta huolimatta lehden kannatusilmoittajat pysyivät 
uskollisina. Lehden painosmäärä laskettiin 1200 kappalee-
seen.

Vuoden aikana avattiin yhdistykselle omat nettisivut osoit-
teessa www.potehu.fi. Yhdistyksellä on myös oma Face-
book-sivu ja viestejä yhdistykselle voi lähettää myös Ter-
valammen kyläyhdistyksen kotisivuilta.

tulos ja t i l inpäätös
Yhdistyksen keräämät jäsenmaksut nousivat tilikaudella 
2.250 euroon verrattuna 2.175 euroon edellisvuonna, 
nousua 3,4 %. Yhdistys sai lahjoituksia jäseniltä ja yhteis-

toimintatahoilta yhteensä 196,80 (ed. vuosi 755,00) euroa. 
PoTeHu Sanomien mainostuotot nousivat 3.230 euroon (ed.
vuosi 4.352,50) ja lehden nettotulos oli 1.088,31 euroa (ed. 
vuosi 2.301,90).

Suurimmat kustannuserät vuonna 2016 aiheutuivat PoTeHu 
Sanomien tuottamisesta €2.161,49 (ed. vuosi € 2.050,00) 
ja yhdistyksen osuudesta nuottauskustannuksiin €1.180,52 
(ed. vuosi €1.091,20).

Vuoden vaihteessa yhdistyksen pankkitileillä oli €11.100,73 
(ed. vuosi €22.832,36). 

Tilinpäätös vuodelta 2016 osoittaa alijäämää €10.527,92 
(ed. vuosi €4.802,64 ylijäämää), jonka johtokunta esittää 
kirjattavaksi yhdistyksen omaa pääomaa rasittaen, minkä 
jälkeen yhdistyksen oma pääoma laskee €11.031,77 euroon 
(ed. vuosi €21.559,66).

PoTeHu ry 
Johtokunta  
9.3.2017

tuloslaskelma  1.1 - 31.12.2016 1.1 - 31.12.2015

Tuotot Jäsenmaksut 2.250,00  2.175,00
 Lahjoitukset 196,80  755,00
 PoTeHu-Sanomat 3.230,00  4.352,50
 Muut tuotot 11.763,95  3.520,00
 Korkotuotot - 17.440,75 - 10.802,50

Toiminnan kulut PoTeHu-Sanomat 2.141,69  2.050,60
 Vesitutkimukset -  2.255,21
 Kosteikon rakennus 24.027,48  -
 Nuottaus 1.180,52  1.091,20
 Muut kulut 618,98 27.968,67 602,85 5.999,86

TILIKAUDEN TULOS   -10.527,92  4.802,64

tase  31.12.2016 31.12.2015

Vastaavaa Pankkitili  11.100,73  22.832,36
 Siirtosaamiset    100,00
 
Vastaavaa yhteensä   11.100,73  22.932,36

Vastattavaa Siirto/ostovelka  68,99  1.372,70
 Oma pääoma 1.1. 21.559,66  16.757,20
 Tilikauden tulos -10.527,92  4.802,64
 Oma pääoma 31.12.  11.031,74  21.559,66
Vastattavaa yhteensä   11.100,73  22.932,36
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Toimintasuunnitelma kaudelle 2017

Varsinainen toiminta A 2012 A 2013 A 2014 A 2015 A 2016 B 2017
Varsinaisen toiminnan tuotot 

Jäsenmaksut 2 370,00 2 050,00 2 380,00 2 175,00 2 250,00 2 200,00
Mainostuotot 7 970,00 5 250,00 3 615,00 4 352,50 3 230,00 3 000,00
Myynti markkinoilla 105,00 120,00
Kaislaleikkuri 150,00 80,00 20,00 20,00 20,00

Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä 10 445,00 7 570,00 6 075,00 6 547,50 5 500,00 5 220,00
Varsinaisen toiminnan kulut

Jäsenmaksu 62,00 65,00 85,00 65,00 85,00 85,00
Nuottaus 5 658,39 1 091,20 1 180,52 1 600,00
Vedenlaatumittaus 550,00 1 304,40 620,00 2 255,21
PoTeHu Sanomat 1 555,95 1 492,66 1 580,40 2 050,60 2 141,69 2 200,00

Muu tiedotustoiminta 184,76 184,76 185,00
Hallintokulut 288,00 583,35 578,12 283,14 262,79 300,00
Pankkikulut 56,38 64,68 92,64 69,95 86,43 90,00

Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä 2 512,33 3 510,09 8 614,55 5 999,86 3 941,19 4 460,00

Poistot/koneet ja kalusto 750,00 750,00 857,60

Varsinaisen toiminnan tulos 7 182,67 3 309,91 -3 397,15 547,64 1 558,81 760,00
Rahoitustuotot ja - kulut

Korkotuotot 8,70 8,31 0,45
Rahoitustulos 7 191,37 3 318,22 -3 396,70 547,64 1 558,81 760,00
Muut tuotot ja kulut

Lahjoitukset 1 543,75 1 290,20 525,00 755,00 196,80 100,00
Avustukset 1 000,00 1 500,00 4 333,11 3 500,00 6 000,00
Muut tuotot 3 500,00
Muut kulut

Muut tuotot ja kulut yhteensä 2 543,75 2 790,20 8 358,11 4 255,00 196,80 6 100,00
Tilikauden tulos ./. Investointiluontoiset 9 735,12 6 108,42 4 961,41 4 802,64 1 755,61 6 860,00

• PoTeHu ry juhlii 20. toimintavuottaan

 - PoTeHu 20 vuotta Sanomien teema on ”Järvien tarinaa”

 - Pitkäniitun kosteikolla tempaistaan 11.5. Ojakkalan ala-asteen 5.-luokkalaisten kanssa
  o kosteikkoon istutetaan vesikasveja
  o linnuille istutetaan Terijoen salavia suojaksi ja pesäpuiksi

 - Katinhännän turvesuon luonnonmukaistamisesta saadaan VAPO Clear Waters Oy:n  
  näkemys

 - Kaikki kolme järveä nuotataan syksyllä lokakuun tienoilla
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Investoinnit A 2012 A 2013 A 2014 A 2015 A 2016 B 2017
Investointikustannukset

Linnalahden esiselvitys/raken-
taminen

400,00 2 106,88

Katinhännän kosteikon suunnittelu 1 900,00 4 557,00
Pitkäniitun kosteikko 1 732,90 24 027,48 2 120,00

Investointikustannukset yhteensä 2 677,60 2 300,00 3 839,78 0,00 24 027,48 6 677,00

Rahoitus
Ykkösakseli/ELY 1 606,20 760,00 11 743,95 3 000,00
Muu rahoitus
Tulorahoitus 9 735,12 6 108,42 4 961,41 4 802,64 1 755,61 6 860,00
. /. Poistojen eliminointi 750,00 750,00 857,60

Rahavarat . /. Velat (vuosi n-1) 45,65 9 459,37 15 397,79 18 029,72 21 628,65 11 031,73
Rahoitus yhteensä 12 136,97 17 077,79 21 216,80 22 832,36 35 128,21 20 891,73
Rahoitusyli- /alijäämä 9 459,37 14 777,79 17 377,02 22 832,36 11 100,73 14 214,73
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potehun kaislaleikkuri vuokrattavaksi leikkuutöihin
Potehu:n kaislaleikkurin vuokraus- ja käyttöehdot

PoTeHu ry on hankkinut EU-tuella kaislaleikkurin Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven ranta-asukkaiden käyttöön. Näissä 
käyttöehdoissa selostetaan niitä sääntöjä, oikeuksia ja vastuita, jotka kaislaleikkurin vuokraamisessa noudatetaan.

1. Vuokraustoimintaa hoitavat Ritva Sallmén ja Auvo Suomalainen. Yhteystiedot: Ritva.Sallmen@gmail.com tai puhelin
 0505321775. Vuokrahinta maksetaan PoTeHu ry:lle pankkisiirrolla.

2.  PoTeHu ry:llä ei ole minkäänlaisia vastuu- yms vakuutuksia, joten laitteen käyttö tapahtuu täysin vuokraajan omalla vastuul-
 la.

3.  Ennen laitteen käyttöönottoa vuokraajan edellytetään tutustuvan huolellisesti laitteen käyttöohjeisiin. Laite on palautettava  
 Auvo Suomalaiselle siinä kunnossa kuin se oli vuokrattaessa. Mikäli laite rikkoutuu tai vahingoittuu, on vuokraajan korjat- 
 tava se omalla kustannuksellaan. Laitteen palauttamisen viivästymisestä ja vahingoittumisesta on välittömästi ilmoitettava 
 Auvo Suomalaiselle.

4. Kaislaleikkuri on tarkoitettu vain omien mökkirantojen puhdistamiseen järvikasvillisuudesta viihtyisyyden ja rantojen vir- 
 kistyskäytettävyyden lisäämiseksi. Suurempien alueiden kuten jokisuistojen tai suurien kasvillisuusalueiden raivaaminen  
 vaatii viranomaisluvan, joten tällaiseen tarkoitukseen kaislaleikkuria ei saa käyttää.

5.  Leikkaus tapahtuu 90 asteen kulmassa. Kaislaniput tulee poistaa järvestä, jotteivät nämä juurru uudelleen tai mädätessään
 pilaa vettä. Leikkuria ei tule jättää veneeseen rannalla niin, että leikkuri on matalassa vedessä. Tämä vaarantaa hiekan 
 joutumisen kampiakseliin. CRC tai öljyvoitelu käytön jälkeen puhdistuksen yhteydessä on suositeltavaa. Lisäohjeita leik- 
 kaamiseen löytyy sivulta http://www.kaislaleikkuri.net/yritystiedot.html. 

6.  PoTeHu ry:n johtokunnan päättämät vuokraushinnat ovat seuraavat:
  a.  PoTeHu ry:n jäsenille €20,00 päivältä.
  b.  Ulkopuolisille henkilöille, jotka eivät ole PoTeHu ry:n jäseniä, €40,00 päivä + €200 panttina, joka pa- 
   lautetaan, kun laite palautetaan moitteettomassa kunnossa Auvo Suomalaiselle. Ulkopuoliset voivat  
   vuokrata laitetta, mikäli PoTeHu ry:n jäsen ei ole sitä varannut käyttöönsä.

 PoTeHu ry
 Johtokunta


