SALMIJÄRVI-TYYSTIÖ-KAITURI SEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS
1.4.2019 – 31.3.2020
Salmijärvi-Tyystiö-Kaituri Seuran tavoite
Salmijärvi-Tyystiö-Kaituri -Seura ry:n tarkoitus on edistää Salmijärven, Tyystiön ja Kaiturin järvien
säilymistä mahdollisimman luonnontilaisina, parantaa järvien tilaa, edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua näiden järvien vaikutuspiirissä sekä edistää järvien rannan asukkaiden viihtyisyyttä.
Hallitus
Seuralle valittiin hallitus 9.6.2019 pidetyssä vuosikokouksessa.
Hallituksen kokoonpano:
Tarja Kesti (puheenjohtaja)
Nina Rantalaiho-Kulo (varapuheenjohtaja)
Marko Paasalo
Hannu Laaksonen
Tomi Tikkanen
Riitta Haukka (sihteeri)
Toiminnantarkastajaksi valittiin Antero Sarakivi.
Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Harry Timgren.
Rahastonhoitajana toimii Ulla Virtanen.
Pitkäaikainen seuran puheenjohtaja Lassi Karivalo toimi hallituksen ulkopuolisena asiantuntijana.
Hallitus kokoontui 4 kertaa.
Toiminta
Yhdistyksen toiminta on ollut aktiivista.
1. Yhdistys järjesti järvillä vesikasvillisuuden niittotalkoot-tapahtuman Kaiturilla ja Tyystiöllä ja
Salmijärvellä 27.7.2019. Tapahtumaan osallistui tälläkin kertaa mukavasti talkoolaisia ja
seuran hallituksen saama palaute oli positiivista. Niittotalkoille suunnitellaan jatkoa myös
kesällä 2020.
2. Järvien näkösyvyyksiä seurattiin kesällä 2019: Lassi Karivalo Salmijärvellä, Hannu Laaksonen Tyystiöllä ja Matti Järvinen Kaiturilla. Tuloksista laadittu taulukko on nähtävillä kotisivuilla satyka.org.
3. Järvien levätilannetta tarkkailtiin kesällä 2019. Salmijärvellä havaittiin leväkukintoja. Salofa
Oy (www.salofa.com) on yhdessä VTT:n kanssa kehittänyt pikatestin sinilevämyrkkyjen havaitsemiseksi. Kesällä 2018 hankitusta pakkauksesta on käytetty 2 testiä, joilla on testattu
Salmijärvestä otettuja vesinäytteitä. Mittaukset osoittautuivat negatiivisiksi, joten järvessä ei
havaittu myrkyllistä sinilevää.
4. Tiedonkulun ja yhteistyön edistämiseksi ja kehittämiseksi sekä Lahna- ja
vi -järvien hoitoyhdistys ry:n (SuoLa) että Lahnajärven osakaskunnan kanssa on jatkettu
yhteydenpitoa. Tarja Kesti osallistui Lahnajärven osakaskunnan vuosikokoukseen
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25.5.2019.
5. Yhdistyksen tiedot löytyvät Järviwikistä, joka on verkkopalvelu, jota rakennetaan ja julkaistaan viranomaisten ja kansalaisten yhteistyöllä. Järviwikistä löytyy perustiedot kaikista vähintään hehtaarin kokoisista järvistämme ja valmiit työkalut, joilla käyttäjät voivat jakaa
muun muassa valokuvia ja havaintoja.
6. Yhdistys on mukana Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkostossa, jonka tavoitteena on
paikallisen vesiensuojelutoiminnan aktivoiminen ja maksuttoman asiantuntija-avun tarjoaminen vesiensuojeluyhdistyksille. Verkostotoiminnassa tavoitteena on neuvoa ja avustaa
vesiensuojelutoimijoita kunnostuksen kaikissa vaiheissa suunnittelusta toimenpiteiden suorittamiseen.
7. Yhdistys on myös Vesistöklinikka - Salon vesistöjen hoitoyhdistys ry:n jäsen. Jäsenyyden
kautta saadaan tarvittaessa tietoa järvien kunnostamiseen liittyvistä asioista ja mahdollisuuden käyttää Vesistöklinikka ry:n hankkimia vesianalyysilaitteita.
8. Vuosikokouksen 2019 jälkeen Katri Salminen Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisista luennoi vieraskasveista. Jäseniltä saatiin hyvää palautetta luennosta, joten varattiin jo hyvissä ajoin vesikasviluento vuosikokouksen 2020 yhteyteen.
Tiedottaminen
Tiedottamista varten on ylläpidetty seuran jäsenrekisteriä (posti- ja sähköpostiosoitetietoja) ja järvien kuka kukin on -nimikarttoja. Tiedonvälityskanavana on käytetty seuran omia verkkosivuja
www.satyka.org. Jäsenkirjeet (3 kpl) on lähetetty seuran jäsenille sähköpostitse ja postitse niille
jäsenille, jotka eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitetta. Yhdistyksellä on myös Facebook-ryhmä.
Verkkosivut ovat seuran virallinen tiedotuskanava ja Facebook-ryhmä vain yhdistyksen jäsenille
avoin, joissa voi jakaa myös epävirallisempia järviimme liittyviä asioita, ja myös esim. ”kirpputori” tyyppistä ilmoittelua ym.
Yhdistyksellä on edelleen jäsenistön käytössä ilmoitustaulut Kalmankorventien - Pääskysmäentien
ja Reukantien - Myllärintien risteyksissä.
Taloudellinen tilanne
Yhdistyksen toiminnan rahoitus perustuu jäsenmaksuihin. Jäsenmaksu pidettiin entisellään eli
10 €/hlö. Yhdistyksen tililtä on maksettu toimintaan liittyneet taloudelliset velvoitteet. Tilikauden
1.4.2019 - 31.3.2020 päättyessä yhdistyksen tilillä on 2.662,97 euroa. Tilikauden ylijäämä on
238,15 euroa.
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