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Toimintakertomus tilikaudelta 2017 

Hallinto 
Vihdin Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarijärven vesiensuojeluyhdistys rekisteröitiin 

22.8.1997. Kulunut tilikausi oli siis yhdistyksen 20. toimintavuosi. 

Yhdistyksen tarkoitus on edistää vesiensuojelua, muuta luonnonsuojelua ja maisemanhoitoa 

toiminta-alueellaan kokoamalla tietoa kyseisten järvien tilasta, siihen vaikuttavista tekijöistä, 

vaikuttamalla maan- ja vedenkäyttösuunnitelmiin ja –hankkeisiin, tekemällä esityksiä ja tiedottamalla 

toiminnastaan ja vireillä olevista hankkeista. Yhdistys rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla, 

avustuksilla ja jäsenlehden mainostuotoilla. Jäsenrekisterin mukaan yhdistyksellä oli 

vuodenvaihteessa 87 jäsentä (viime aikoina aktiiviset), joista 82 maksoi jäsenmaksun vuonna 2017. 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 13.5.2017 Sampolassa Tervalammella. Vuosikokouksen valitsemina 

johtokunnan jäseninä ovat tilikaudella toimineet Ari Kokko, Pekka Korhonen, Matti Kruus, Jorma 

Luhtasela, Pete Pihko, Ritva Sallmén, Carita Sommar ja Auvo Suomalainen. 

Järjestäytymiskokouksessaan johtokunta valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Pete Pihkon, 

varapuheenjohtajaksi Matti Kruusin, sihteeriksi Ritva Sallménin ja taloudenhoitajaksi Jorma 

Luhtaselan. Johtokunta kokoontui kertomusvuonna kuusi kertaa. 

Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut Jouko Helomaa ja toiminnantarkastajina ovat toimineet Matti 

Kilpeläinen ja Paavo Pentikäinen ja varatoiminnantarkastajina Ritva Niemi ja Paavo Jokinen. 

Toiminta 
Vuoden 2017 toimintasuunnitelman pääkohdat olivat Pitkäniitun kosteikon maisemointi, 

Poikkipuoliaisen nuottaaminen, vaihtoehtoisen suunnitelman laatiminen Katinhännän kosteikolle, 

veden laadun tarkkailu ja Poikkipuoliaisen alivedenkorkeuden nostamisen edellytysten jatkoselvittely 

sekä PoTeHu 2017 Sanomien julkaisu. 

PoTeHu:n pitkään suunniteltu ensimmäinen kosteikko valmistui elokuussa 2016 Pitkäniittuun 

Ojakkalaan Hulttilantien varrelle. Kosteikon koko on 1,1 ha eli se on pinta-alaltaan suuri. Sen valuma-

alue kattaa kaikkiaan 65 hehtaaria. Toukokuun 11. päivänä Pitkäniitun kosteikolle kokoontui iloinen 

joukko Ojakkalan koulun viidesluokkalaisia valmiina istuttamaan runsain mitoin erilaisia vesikasveja, 

puita ja pensaita kosteikon ympärille. Tapahtumapäivä sai paljon julkisuutta lehdistön välityksella ja 

sillä nostettiin ympäristötietoisuutta lasten ja perheiden parissa.  

VAPO:n tytäryhtiö Clean Waters Oy laati kevään ja alkukesän kuluessa vaihtoehtoisen suunnitelman 

Katinhännän turvesuon kosteikolle. Wärtsilä maanomistajana osallistui selvityksen kustannuksiin, 

mutta ei kuitenkaan sitoutunut hankkeen jatkorahoitukseen. Tähän selvitystyöhön, samoin kuin 

Pitkäniitun kosteikon maisemoitiin, saatiin jälleen avustusta ELY-keskukselta.   
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 Nykyisen suunntielman mukaan veden mittauksia tehdään kaikissa PoTeHun järvissä joka toinen 

vuosi sekä talvella että kesällä ELYn sekä LUVYn työnjaolla. Vuosi 2017 oli mittausvuosi ja ELY teki 

mittaukset järvissämme helmikuussa ja syyskuussa 2017. Esitämme mittaustulokset vuoden 2018 

PoTeHu Sanomissa, missä myös pohdimme tulosten merkitystä. Tervalampi ja Huhmari nuotattiin 9-

10. lokakuuta. Tervalammen saalis oli 600 kg ja Huhmarin 300 kg. Lämmin syksy todennäköisesti 

vaikutti alhaisiin saalismääriin; kalat eivät olleet vielä parveutuneet. Johtokunta kiittää Jomiset Oy:tä 

sekä PoTeHun vapaaehtoisia jälleen kerran hyvin hoidetusta työstä. Entiseen tapaan nuottaukseen 

saatiin tuki ELY-keskukselta. 

Vuosikokousesitelmänä kuultiin Tapio Salmisen (Saloy) selostus fosforin hallinnan 5 eri 

menetelmästä. Hannu Rahikainen Vesy ry:stä kertoi kokemuksia Enäjärveen virtaavaan joenuomaan 

asennetusta SALOY:n kehittämästä ja kemikaaleilla toimivasta fosforinpoistomenetelmästä. 

Johtokunnalla oli tarkoitus keskustella Vihdin kunnan ympäristöpäällikön kanssa vesiensuojeluun 

liittyvistä asioista, kuten Hulttilanjoen entisöinnistä ja Poikkipuoliaisen vedenpinnan nostosta. 

Tapaaminen siirtyi kuitenkin vuoden 2018 puolelle ympäristöpäällikön vaihdoksen takia. 

Yhdistyksen kaislaleikkuria vuokrattiin kerran kesän aikana. Leikkurin varastoimisesta on huolehtinut 

johtokunnan jäsen Auvo Suomalainen. 

PoTeHu Sanomat julkaistiin kuudennen kerran ja jaettiin kaikkiin yhdistyksen toiminta-alueella oleviin 

kotitalouksiin talkootyönä sekä toimitettiin kaikille yhteistyötahoille. Lehden teemana oli ”Järvien 

tarinaa”. Jatkuvasta heikosta taloustilanteesta huolimatta lehden kannatusilmoittajat pysyivät 

uskollisina. Lehden painosmäärä laskettiin 800 kappaleeseen. 

Yhdistyksen nettisivut löytyvät osoitteessa www.potehu.fi. Yhdistyksellä on myös oma Facebook-sivu 

ja viestejä yhdistykselle voi lähettää myös Tervalammen kyläyhdistyksen kotisivuilta. 

Tulos ja tilinpäätös 
Yhdistyksen keräämät jäsenmaksut nousivat tilikaudella 2.300 euroon verrattuna 2.250 euroon 

edellisvuonna. Yhdistys sai lahjoituksia jäseniltä ja yhteistoimintatahoilta yhteensä 387,99 (ed. vuosi 

196,80) euroa. PoTeHu Sanomien mainostuotot nousivat 3.090 euroon (ed.vuosi 3.230) ja lehden 

nettotulos oli 1.310,48 euroa (ed. vuosi 1.088,31). 

Suurimmat kustannuserät vuonna 2016 aiheutuivat PoTeHu Sanomien tuottamisesta €1.779,52 (ed. 

vuosi € 2.161,49), yhdistyksen osuudesta nuottauskustannuksiin €1.153,20 (ed. vuosi €1.180,52). 

Vuoden vaihteessa yhdistyksen pankkitileillä oli €16.934,84 (ed. vuosi €11.100,73).  

Tilinpäätös vuodelta 2017 osoittaa ylijäämää €5.903,10 (ed. vuosi €10.527,92 alijäämää), jonka 

johtokunta esittää kirjattavaksi yhdistyksen omaa pääomaa hyvittäen, minkä jälkeen yhdistyksen 

oma pääoma nousee €16.934,84 euroon (ed. vuosi €11.031,77). 

 

 

http://www.potehu.fi/
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Pete Pihko Matti Kruus  Jorma Luhtasela Ritva Sallmén 
puheenjohtaja varapuheenjohtaja rahastonhoitaja  sihteeri 
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