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Toimintakertomus tilikaudelta 2016 

Hallinto 
Vihdin Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarijärven vesiensuojeluyhdistys rekisteröitiin 

22.8.1997. Kulunut tilikausi oli siis yhdistyksen 19. 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 86 jäsentä (viime aikoina aktiiviset), joista 79 maksoi jäsenmaksun vuonna 2016. 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 23.5.2016 Tervalammen koululla. Vuosikokouksen valitsemina 

johtokunnan jäseninä 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, varapuheenjohtajaksi Teppo Piilolan, sihteeriksi 

Ritva Sallménin ja taloudenhoitajaksi Jorma Luhtaselan. Joulukuussa Teppo Piilola pyysi eroa 

johtokunnan jäsenyydestä ajanpuutteen vuoksi. 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 Carita Sommar. 

Toiminta 
Vuoden 2016 toimintasuunnitelma jatkoi Juhani Niinimäen laatiman pitkän aikavälin 

kunnostussuunnitelman toteuttamista. Toimintasuunnitelman pääkohdat olivat Hulttilanjoen 

kosteikon tekninen suunnittelu ja toteutus talvikaudella 2015/16, Poikkipuoliaisen nuottaaminen, 

veden laadun tarkkailu ja Poikkipuoliaisen alivedenkorkeuden nostamisen edellytykset sekä PoTeHu 

2016 Sanomien julkaisu. 

PoTeHu:n pitkään suunniteltu ensimmäinen kosteikko valmistui elokuussa Pitkäniittuun Ojakkalaan 

Hulttilantien 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 lehdistölle 

26.9.16. Sekä Vihdin Uutiset että Luoteis-Uusimaa raportoivat kosteikosta laajasti. 

Syyskaudella 2016 johtokunta palasi Katinhännän turvesuon kunnostushankkeeseen. Aikaisemmissa 

selvityksissä on pohdittu ruokohelpin käyttöä maa-aineksen sitomiseen tai vaihtoehtoisesti kosteikon 

rakentamista alueelle. Vaihtoehdoista päätettiin pyytää vielä uusi näkemys VAPO:n tytäryhtiöltä 

Clear Waters Oy:ltä. Tähän selvitystyöhön, samoin kuin Pitkäniitun kosteikon maisemoitiin, haettiin 

jälleen avustusta ELY-keskukselta.   
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Näkymä Pitkäniitun kosteikolle rakennustöiden aikana. 

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 kesällä. 

PoTeHu pyysi ELY:ltä, että veden mittaukset kaikissa PoTeHu-järvissä ja Enäjärvessä suoritettaisiin 

aina samana 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 kaikki 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. Mahdollisuuksien mukaan kommentoimme 

tuloksista oman käsityksemme. 

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 kaikkiaan 4400 kg. Nuottauksen toteutti aikaisempien vuosien tapaan Miska Etholén ja 

kustannuksiin saatiin jälleen avustus ELY-keskukselta niin, että PoTeHu:n maksettavaksi jäi 1.153,20. 

Nuottauksen valmistelusta vastasi yhdistyksen varapuheenjohtaja Teppo Piilola, joka myös osallistui 

nuottaukseen kumpanakin päivänä. 

Yhdistyksen vuosikokouksessa 23.5.16 ympäristötekniikan insinööri Jami Aho piti esitelmän järvien 

vedenpinnan nostosta yleisesti ja Poikkipuoliaisen alivedenkorkeuden nostoon liittyvistä 

hallinnollisista ja käytännön toimenpiteistä erityisesti. Yhdistyksen jäsenet Jouko Helomaa ja Jouko 

Törmä selvittivät syksyn aikana asiaan liittyvää juridiikkaa, aikaisempia päätöksiä ja kirjeenvaihtoa 
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viranomaisten kanssa sekä vedenpinnan korkeutta koskevia mittauksia. Johtokunta kuuli myös 

asiantuntijajäsentään Riitta Ikäheimoa. Viranomaispäätöksistä ja kirjeenvaihdosta ilmenee, että 

Poikkipuoliaisen pato ei ole vedenpinnan korkeuden säätelyyn tarkoitettu pato ja että sen on 

tarkistusmittauksissa todettu olevan oikeassa korossaan. Ei siis näytä mahdolliselta, että patoa 

voitaisiin korottaa ainakaan ilman nykyisten määräysten selvennyksiä. Jatkoselvittelyissä haetaan 

vastausta siihen, olisiko mahdollista nostaa vedenpintaa sillä perusteella, että mittaustulosten 

mukaan vedenpinta on matalammalla kuin ne tavoitteet, joiden perusteella 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 

taloustilanteesta huolimatta lehden kannatusilmoittajat pysyivät uskollisina. Lehden painosmäärä 

laskettiin 1200 kappaleeseen. 

Vuoden aikana avattiin yhdistykselle omat nettisivut 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 2.250 euroon verrattuna 2.175 euroon 

edellisvuonna, nousua 3,4 %. Yhdistys sai lahjoituksia jäseniltä ja yhteistoimintatahoilta 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). 
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