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Toimintakertomus 2014 

Vuonna 2014 yhdeksi yhdistyksen toiminnan painopisteeksi nousi 

yhteydenpito viranomaisiin erityisesti Lahnajärven suunnalla. 

Ensiksikin hallitus halusi varmistaa, ettei moottoritien rakennusaikainen 

asfalttiasema Lahnajärven liittymän kainalossa aiheuta ympäristöuhkaa ja sai 

viranomaisilta vakuutuksen, että kaikki on kunnossa. 

Viranomaisapua pyydettiin myös entisen Taukopaikan alueen valvontaan. 

Paikka oli keväällä ja kesällä 2014 ajautumassa vähemmän toivottuun 

suuntaan. Rikotut ikkunat, kaatopaikkamaiseksi muuttuva ympäristö ja 

alueella liikuskelevat asiattomat henkilöt antoivat uhkaavia merkkejä alueen 

slummiutumisesta. Nythän tilanne on toinen, mistä varmasti jokainen on tosi 

iloinen. 

Edelleen Lahnajärven alueella on vireillä kaksikin maa-aineksen 

ottosuunnitelmaa. Vaikka sekä Jari Laihon että MTK:n Säätiön maa-

aineslupahakemukset  oli laadittu huolella ja viranomaisten vaatimusten 

mukaisesti, piti yhdistys tärkeänä lausunnoin, muistutuksin ja valituksin 

varmistaa, etteivät hankkeet vaaranna alueen lähialueen kaivoja, järvien 

kuntoa, pohjavesialueen antoisuutta eikä pohjaveden virtaussuuntia. 

Niinikään yhdistys halusi kiinnittää huomiota siihen, että maa-ainesten 

ottaminen aiheuttaa kauniin maisemakuvan turmeltumista samoin kuin 

huomattavia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa. Edelleen alueen 

liikennemelu lisääntyy niiden myötä olennaisesti.  

Salon kaupungin ympäristöviranomaisille tekemissään 

lausunnoissa/muistutuksissa yhdistys kiinnitti huomiota myös 

Kukinhuoneenharjun 1-luokan pohjavesialueen veden laadun ja antoisuuden 

vaarantumiseen. 

 

Järvien kuntoa on kuluneen toimintakauden aikana seurattu edellisvuosien 

tapaan vedenpinnan korkeus-  ja veden laatumittausten avulla.  

Suomusjärvessä veden laatu on padon rakentamisen ja sen myötä 

lisääntyneen vesimäärän ansiosta sekä tuntuman että mittausten mukaan 

parantunut mm. näkösyvyyden osalta.  

Suomusjärven laskuojaan rakennetun padon toimintaa ja kuntoa seuraamaan 

on valtuutettu Reijo Niittynen ja Eero Aalto. 

http://www.lahnajasuomusjarvi.com/


Lahnajärvessä sen sijaan ainakin alusveden hapettomuus antaa syytä 

seurata tilannetta tarkalla silmällä. 

 

Vuosikokous 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Teboil Kivihovin neuvotteluhuoneessa 

30.8.2014. Virallisten kokousasioitten lisäksi ohjelmassa oli Vesistöklinikan 

puheenjohtajan   Raimo Asukkaan katsaus ajankohtaisiin 

vesiasioihin,   salolaisen STN Security Finland Oy:n turvallisuusasiantuntijan 

Tobias Pirttikankaan esittely turvajärjestelmistä ja mökin 

turvasuojauksesta sekä Reijo Niittysen katsaus Suomusjärven laskuojan 

padon senhetkiseen tilanteeseen. 

Kokoukseen osallistui 20 henkilöä. 

 

Yhdistyksen talous 
31.12.2014 yhdistyksen tilillä oli  6777,84 €. 

 

 

Yhdistyksen hallitus ja jäsenet 
Vuosikokoukseen saakka hallituksessa olivat: 

Varsinaiset jäsenet: Heli Laitinen pj, Laura Finne-Elonen vpj, Raimo 

Niemelä siht., Mauri Mäntylä rah.hoit. Eero Aalto ja Reijo Niittynen. 

Varajäsenet: Arja Aalto, Raimo Andsten, Ritva Avoranta, Irma Mäntylä, 

Tarja Starkkila ja Juhani Virta. 

 

30.8.14 lähtien hallituksen jäsenet ovat: 

Varsinaiset jäsenet: Heli Laitinen pj, Laura Finne-Elonen vpj,  Mauri 

Mäntylä rah.hoit., Jyrki Lalla, Reijo Niittynen ja Juhani Virta. 

Varajäsenet: Raimo Niemelä siht., Eero Aalto, Ritva Avoranta, Ilkka Pere 

ja Tarja Starkkila. 

 

Vuonna 2014 hallitus kokoontui 5 kertaa. 

 

31.12.2014 yhdistyksessä oli 48 jäsenmaksun maksanutta jäsentä. 

 

 

 

Suomusjärvellä 31.5.2015 
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