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Salmijärvi-Tyystiö-Kaituri Seura ry:n tavoite 
 
Seuran tavoite on edistää Salmijärven, Tyystiön ja Kaiturin järvien säilymistä mahdollisimman luonnon-
tilaisina, parantaa järvien tilaa, edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua näiden järvien vaikutuspiirissä 
sekä edistää järven rannan asukkaiden viihtyisyyttä.  
 
Seuran vuosikokous 
 
Salmijärvi-Tyystiö-Kaituri Seura ry:n (SaTyKa) sääntömääräinen vuosikokous pidettiin sunnuntaina 9. 
kesäkuuta Suomusjärven paloaseman luokkahuoneessa. Paikalla oli 22 seuran jäsentä. Kokouksessa hy-
väksyttiin seuran tilinpäätös, vuosikertomus, toimintasuunnitelma ja budjetti. Jäsenmaksu säilytettiin 10 
euron suuruisena. Istuva hallitus valittiin jatkamaan puheenjohtajanaan Lassi Karivalo.  
 
Seuran hallitus 
 
Salmijärvi-Tyystiö-Kaituri Seuran hallituksen kokoonpano oli: Lassi Karivalo pj Salmijärvi, Jarno Sin-
tonen siht. Salmijärvi, Satu Sundström vpj (Salmijärvi), Hannu Laaksonen (Tyystiö), Harry Timgren 
(Tyystiö), Pentti Koskinen (Kaituri) ja Tarja Kesti (Kaituri). Rahastonhoitajana toimi Leena Savolainen 
(Tyystiö). Hallitus piti toimintavuonna kolme kokousta; 18. toukokuuta, 9. kesäkuuta sekä 15. syyskuu-
ta. Muutoin hallitus on hoitanut asioita ja pitänyt keskenään yhteyttä sähköpostitse. 
 
Jäsenkunta 
 
Seuran jäsenmäärä on noin sata henkilöä ja jäsenistö edustaa kattavasti Salmijärven, Tyystiön ja Kaitu-
rin järven äären mökkilisiä sekä pysyviä asukkaita. 
 
Salmijärvi-Tyystiö-Kaituri Seuran talous 
 
Seuran toiminnan rahoitus perustui jäsenmaksuihin. Jäsenmaksun maksoi toimintavuonna 75 jäsentä. 
Seuran taloudellinen tilanne on hyvä. Tilikauden ylijäämä on 475,22 euroa ja yhdistyksen tilillä oli tili-
kauden päättyessä 3.753,23 euroa. Hallitus esittää, että 475,20 euron ylijäämä liitetään yhdistyksen pää-
omaan. 
 
Kauden aikana tuotetun julkaisun ” Salmijärven, Tyystiön ja Kaiturin alueen asutushistoriallinen kehitys 
ja kesämökittyminen” monistuskulut saatiin jo kokonaan katetuksi julkaisun myynnillä. Seuralla ei ollut 
meneillään kustannuksia edellyttäneitä järven hoitohankkeita. Järven hoitotoimia tehtiin talkoovoimin, 
mistä kiitos aktiivisille jäsenille. 
 
Seuran muu toiminta 1.4.2013 – 31.3.2014  
 
Retki Paikkarin torppaan 
 
Kesän 2013 SaTyKan jäsenretkelle Elias Lönnrotin syntymäkotiin Paikkarin torppaan osallistui 21 saty-
kalaista. Saimme erinomaisen oppaan kertomana rautaisannoksen sekä itse Paikkarin torpan historiasta 



että Elias Lönnrotin henkilökuvasta. Osa retkeläisistä siirtyi opastuksen jälkeen katsomaan Paikkarin 
torpan tuntumassa olevan Sampomäen kesäteatterin oivalliseksi koettua Hölmöläiset -näytelmää.  
 
SaTyKan kesäaiheisen valokuvauskilpailu tulokset 
 
Kesällä 2013 SaTyKan valokuvauskilpailun teemaksi oli valittu vesi. Vakka kameroista ei nykyisin ole 
puutetta, kilpailuun saapui vain kaksi kesäkuva. Seuran hallituksella ei siten ollut suurta työtä valuta 
voittajaa. Hän oli Riialiina Fagerström upealla lummekuvallaan. Toivottavasti osallistuminen kilpailuun 
on aktiivisempi kesällä 2014.  
 
SaTyKan särkikalastuskilpailun tulokset 
 
SaTyKan särkikalastuskilpailu pidettiin 26–27. heinäkuuta. Iloksemme todettiin, että ensimmäistä kertaa 
saatiin kisaan mukaan joukkue Tyystiöltäkin. Kilpailun tulokset: 1. Sundström 234 (Salmijärvi), 2. Sa-
rakivi 202 (Salmijärvi) 3. Ikävalko-Virta 190 (Kaituri), 4. Grönlund 100 (Salmijärvi), 5. Karivalo 55 
(Salmijärvi), 6. Setälä-Kurronen 44 (Tyystiö), 7. Vihiniemi 22 (Salmijärvi), 8. Sintonen 17 (Salmijärvi), 
9. Koskinen 14 (Kaituri).  
 
Järven hoitokalastus 
 
Salmijärvessä, Tyystiössä ja Kaiturissa hoitokalastettiin särkeä ja pientä ahventa WEKE-katiskoilla. 
Salmijärvessä ja Tyystiössä hoitokalastus keskittyi pääasiassa vain kevääseen saaliin ollessa muutamia 
kymmeniä kiloja. Sen sijaan Kaiturissa etenkin kevätpyynnissä saatiin jälleen runsaasti särkikalaa. Ke-
sän saalis Kaiturissa oli särkikaloja 146 kg sekä parikymmentä kiloa ahvenia. Seuran hankkimat WEKE-
katiskat ovat jo käyneet huonokuntoiseksi.  
 
Vesikasvillisuuden poistot 
 
Vesikasvillisuutta (pääasiassa lummekasvustoja) niitettiin sekä käsipelillä kuin perämoottorin perässä 
vedetyllä leikkurilla. Vuosittain toistetulla niittämisellä on ollut myönteinen vaikutus. Laajoiksi paisu-
neet lummekasvustot ovat supistuneet, jonka seurauksena avoin vesipinta on laajentunut. Vesikasvilli-
suuden poiston kannalta ongelmallisemmat ahvenvita ja siimapalpakko ovat valtaamassa alaa. Niiden 
poistoa tulisi tehostaa. 
 
Järvien näkösyvyydet 
 
Kaikissa kolmessa järvessä jatkettiin näkösyvyyden mittausta. Näkösyvyysmittaus on yksinkertainen 
tapa seurata yleispiirteisesti järven rehevöitymiskehitystä tai humuspitoisuuden kasvua. Näkösyvyydet 
olivat Salmijärvessä, Tyystiössä kuin Kaiturissa keskimääräistä parempia verrattuna niitä esimerkiksi 
edelliseen vuoteen. Parempaa näkösyvyyttä selittää ainakin osin niukkasateinen kesä, jolloin humusta ja 
kiintoainesta valuu järviin sateista kesää vähemmän. Mitään leväkukintaan viittaavaa ei ollut havaitta-
vissa. Tarkemmat kesän 2013 näkösyvyyden mittausten tulokset löytyvät seuran jäsentiedotteessa 
3/2013.  
 
Salmijärven, Tyystiön, Kaiturin alueen asutushistoriallinen kehitys ja kesämökittyminen 
 



Julkaistiin Lassi Karivalon tekemä selvitys ”Salmijärven, Tyystiön, Kaiturin alueen asutushistoriallinen 
kehitys ja kesämökittyminen”. Selvityksestä otettiin 100 kappaleen panos.  Julkaisua on jäljellä vielä 38 
kpl. 
 
Vesistöklinikka ry 
 
Salmijärvi-Tyystiö-Kaituri Seura ry on Vesistöklinikka ry:n jäsen (www.vesistoklinikka.fi/). Vesistökli-
nikka on Salon alueen järviyhdistysten yhteistyöelin sekä mm. äänitorvi mm. Salon kaupungin suuntaan. 
Vesistöklinikka ry:n kautta on saatu tietoa myös EU-rahoitteisessa Salon AKVA-hankkeesta 
(www.salonakva.fi). Hankkeen kautta on jaettu runsaasti tietoa vesistöjen kunnostamisesta sekä järjes-
tetty myös aiheeseen liittyviä luentoja ja kursseja. Vesistöklinikka on hankkinut myös jäsenyhdistysten-
sä käyttöön mm. vedenlaadun mittaamisvälineistöä.  
 
Jäsenrekisteri, tiedotus ja koulutus 
 
Seura ylläpiti tiedotusta varten jäsenrekisteriä, posti- ja sähköpostiosoitetietoja. Jäsentiedotteita tehtiin 3 
kpl. Tiedotteet julkaistiin seuran kotisivuilla www.satyka.org. Sähköpostittomille jäsenille (13) tiedot-
teet lähetettiin postitse. Tietoa jaettiin myös seuran ilmoitustaulujen (Kalmakorventien-Pääskysmäentien 
ja Reukantien-Myllärintien risteyksissä) välityksellä.  
 
Seuran kotisivuja www.satyka.org on päivitetty aktiivisesti. Sivut ovat pääsiallinen Salmijärvi-Tyystiö-
Kaituri Seuran tiedottamisen väline. Vuoden 2013 aikana sivuilla oli 5205 käyntikertaa. Kävijämäärästä 
voi päätellä, että sivujamme lukevat monet muutkin kuin jäsenemme, joten tietoa yhdistyksestämme 
leviää laajemmalle lukijakunnalle.  
 
Seura ei järjestänyt omaa koulutustoimintaa.  
 


