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Toimintakertomus tilikaudelta 2014 

Hallinto 
Vihdin Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarijärven vesiensuojeluyhdistys rekisteröitiin 
22.8.1997. Kulunut tilikausi oli siis yhdistyksen 17. 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 157 jäsentä, joista 85 maksoi jäsenmaksun vuonna 2014. 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 24.5.2014 Sampolassa. Vuosikokouksen valitsemina johtokunnan 
jäseninä ovat tilikaudella toimineet Pentti Flinck, Matti Kruus, Jorma Luhtasela, Teppo Piilola, Pete 
Pihko, Ritva Sallmén, Satu Selvinen ja Auvo Suomalainen. Järjestäytymiskokouksessaan johtokunta 
valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Matti Kruusin, varapuheenjohtajaksi Teppo Piilolan, 
sihteeriksi Ritva Sallménin ja taloudenhoitajaksi Jorma Luhtaselan. Johtokunta kokoontui 
kertomusvuonna seitsemän kertaa. 

Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut Jouko Helomaa ja toiminnantarkastajina ovat toimineet Leena 
Ojala ja Paavo Pentikäinen ja varatoiminnantarkastajina Ritva Niemi ja Carita Sommar. 

Toiminta 
Vuoden 2014 toimintasuunnitelma jatkoi Juhani Niinimäen laatiman pitkän aikavälin 
kunnostussuunnitelman toteuttamista. Toimintasuunnitelman pääkohdat olivat Hulttilanjoen 
laskeutusaltaan tekninen suunnittelu ja toteutus talvikaudella 2014/15, Hulttilanjoen virtaaman 
parantaminen, Katinhännästä valuvan humuksen kiinniotto, kaikkien järvien hoitonuottaus, 
nuottauksen tukikalastus katiskoilla, happimittausten jatkaminen Poikkipuoliaisella ja virkistyskäytön 
ja rantavesivirtaaman lisääminen kaislojen ja järviruo’on leikkaamisella, yhteistyön jatkaminen 
Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa sekä PoTeHu Sanomien toimittaminen.  

Esko Vuoriselta tilattu Katinhännän ja Hulttilanjoen (Linnalahden) kosteikon esisuunnittelu valmistui 
maaliskuussa 2014. Raportin johtopäätöksiä käsiteltiin kevään aikana johtokunnassa ja ELY-
Keskuksen kanssa. Katinhännän osalta todettiin, että kohteessa toteutettavat toimenpiteet ovat niin 
mittavia, etteivät PoTeHu:n resurssit riitä niihin. Lisäksi Vuorinen totesi raportissaan, että suon 
käsittely lisäisi ensimmäisinä vuosina humuksen virtaamista Myllyojaa pitkin Poikkipuoliaisen 
kapeaan päähän, joka jo muutenkin on madaltunut. Johtokunta tuli siihen tulokseen, että 
maanomistajaa informoidaan selvitysten tuloksista ja jatkotoimenpiteet jätetään sille. 
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ELY-Keskukselta saadun avustuksen turvin johtokunta pyysi tarjouksia kolmelta eri 
kosteikkosuunnittelijalta Linnalahden teknisistä suunnitelmista ja Pitkäniitun suunnittelun jatkosta. 
Kilpailutuksen voitti Suomen Salaojakeskus, jolta saatiin loppuraportti suunnitelmineen ja 
kustannusarvioineen lokakuun lopussa. Linnalahden kosteikkoalueen maanomistajalta on saatu 
suostumus kosteikon perustamiseen. Tarkoitus on edetä maastotöihin tammi-maaliskuussa 2015 
mikäli maapohja menee tarpeeksi syvään routaan kantaakseen raskaita työkoneita. Salaojakeskuksen 
laatima kustannusarvio Linnalahden kosteikosta päätyy noin 13.300 euroon ALV:eineen. 
Toteutukseen on haettu avustusta ELY-Keskukselta. 

 

Linnalahden – Kurjenpellon aluetta, jonne kosteikko on määrä sijoittaa. 

Salaojakeskus laati myös tarkennetut alustavat suunnitelmat Pitkäniitun kosteikosta. Ehdotetusta 
kahdesta vaihtoehdosta johtokunta päätyi pienempään kauempana Hulttilantiestä olevaan 
vaihtoehtoon. Tätä hanketta viedään eteenpäin sen jälkeen kun Linnalahden kosteikko on 
valmistunut. Tämän hankkeen alustava kustannusarvio on noin 21.000 euroa ALV:eineen. 

 

Pitkäniitun kosteikon paikka takana metsänreunassa. 
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Toimintasuunnitelmaan sisältyvään Hulttilanjoen rämettyneen osan perkaamiseen eivät yhdistyksen 
resurssit riittäneet vuonna 2014, joten asiaan palataan myöhempinä vuosina. 

Kaikki kolme järveä nuotattiin loka-marraskuussa. Yhteenveto nuottausraportista alla. 

 

Nuottaussaalis kuljetettiin länsisuomalaiselle turkistarhalle. Poikkipuoliaisen nuottaus jouduttiin 
keskeyttämään kovan tuulen ja lämpötilan nousemisen vuoksi. Tällöin kalat eivät enää parveutuneet. 
Nuottaukseen saatiin ELY-Keskuksen avustus ja yhdistyksen maksettavaksi jäi 5.658,39 euroa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poikkipuoliainen

pvm
saalis 
yht kg kuha kg

kuha 0+ 
kpl hauki kg ahven lahna särki pasuri kiiski salakka ahven

24.10.2014 2600 30 10 350 8370 330 790 15
25.10.2014 470 10 5 200 3680 1320 352 130 213
27.10.2014 150 10 25 80
17.11.2014 1550 6 10 280 3915 152 22 78 29
18.11.2014 610 3 20 220

Yhteensä 5380 59 70 1130 0 15965 1802 1164 223 242

Huhmari

pvm
saalis 
yht kuha kg

kuha 0+ 
kpl hauki kg ahven lahna särki pasuri kiiski salakka ahven

20.10.2014 320 2 5 10 1,5 422 4017 202 722
20.10.2014 1250 70 20 30 1,5 3170 3145 40 44
21.10.2014 600 60 30 30 1620 4400 55 110 47

Yhteensä 2170 132 55 70 3 5212 11562 0 297 154 769

Tervalampi

pvm
saalis 
yht kuha kg

kuha 0+ 
kpl hauki kg ahven lahna särki pasuri kiiski salakka ahven

22.10.2014 1550 40 5 50 1 2390 3315 179 14 380 250
23.10.2014 2000 40 5 50 3 751 4996 290 17 416 60

Yhteensä 3550 80 10 100 4 3141 8311 469 31 796 310

Vapautettu Näyte gramoinam
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Metropolian ammattikorkeakoulun opiskelijat tekivät vuonna 2014 pohjasedimenttitutkimukset 
Tervalammesta ja Huhmarijärvestä.   

Järvillä ei tehty happi- eikä muita veden tilan seurantamittauksia vuonna 2014. Johtokunta on 
käsitellyt LUVY:n tarjousta, mutta se on toistaiseksi hylätty kustannukseltaan liian kalliina yhdistyksen 
taloudellisiin resursseihin nähden. 

Aiottua vesistöjen lähellä olevien peltojen viljelymenetelmien tutkimusta ei tehty, koska ELY-Keskus 
ilmoitti vastaavasta selvitystyöstä syksyn 2014 aikana. Selvitystyön teki Esko Vuorinen ja 
loppuraportti ilmestyi vuoden lopussa. Raportti jaettiin kaikille kohdealueen maanviljelijöille ja sitä 
on saatavissa Uudenmaan ELY Keskuskesta. 

Kaislaleikkuria vuokrattiin vuonna 2014 vain muutaman kerran ja sen vuokraustulot jäivät 
tilinpäätöksen mukaan 80 euroon.  Pentti Simonen huolehti vuokrauksesta ja lahjoitti työnsä 
yhdistykselle. 

PoTeHu Sanomat julkaistiin neljännen kerran entisenlaisena painoksena. Lehden teemana oli 
yhdistyksen yleisteema ”Puhtaampien vesien puolesta”. Lehti jaettiin jälleen talkoovoimin. Vaikeasta 
taloudellisesta tilanteesta huolimatta lehteen saatiin kunnioitettavasti kannatusmainoksia ja 
ilmoituksia ja lehden tuotto nousi 2.034,60 euroon (ed. vuosi 3.757,34). Kiitämme lämpimästi kaikkia 
tukijoitamme. 

Tradition mukaisesti PoTeHu osallistui Ojakkalan Elomarkkinoille ja talviriehaan.  

Tulos ja tilinpäätös 
 

Yhdistyksen keräämät jäsenmaksut nousivat tilikaudella 2.380 euroon verrattuna 2.050 euroon 
edellisvuonna, nousua 16 %. Yhdistys sai lahjoituksia jäseniltä ja yhteistoimintatahoilta yhteensä 
525,00 (ed. vuosi 1.290.20) euroa ja avustuksina Vihdin kunnalta 2.500 euroa, Tervalammen 
osakaskunnalta 3.000 euroa sekä Keravan Seurakunnalta 500 euroa. Uudenmaan ELY-keskus avusti 
kosteikkosuunnitelmien tekoa 1.833,11 eurolla sekä osallistui nuottauksen kustannuksiin 50%:lla 
kokonaiskustannuksista. PoTeHu Sanomat tuottivat 2.034,60 euroa (ed.vuosi 3.757,34). 

Suurimmat kustannuserät vuonna 2014 aiheutuivat PoTeHu Sanomien taitosta ja painatuksesta 
€1.580,40 (ed. vuosi € 1.492,66) ja kosteikkosuunnittelusta €3.839,78 (ed. vuosi €1.540,00,00) ja 
yhdistyksen osuudesta nouttauskustannuksista €5.658,39.  

Tilinpäätöksessä on huomioitu kustannuksina ja siirtovelkana Metropolian analyysi- ja 
laitekustannukset pohjasedimenttitutkimuksista. 

Vuoden vaihteessa yhdistyksen pankkitileillä oli €17.377,02 (ed. vuosi €16.317,79).  

Tilinpäätös vuodelta 2014 osoittaa €1.121,63 ylijäämää (ed. vuosi €4.568,42 ylijäämää), jonka 
johtokunta esittää kirjattavaksi yhdistyksen omaa pääomaa hyvittäen, minkä jälkeen yhdistyksen 
oma pääoma nousee €16.757,02 euroon (ed. vuosi €15.635,39). 
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