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Toimintakertomus 2010
Vuonna 2010 yhdistys keskittyi edelleen toimimaan ensisijaisesti Lahna- ja
Suomusjärven vesien- ja vesiluonnonsuojelun edistämiseksi sekä asukkaiden yleisen
viihtyvyyden lisäämiseksi.
Tiedottaminen parani tuntuvasti, kun yhdistyksen nettisivut avattiin alkuvuodesta 2010
osoitteessa lahnajasuomusjarvi.com. Nettitiedottamisen lisäksi jaettiin kokouskutsun
sisältävä jäsenkirje sekä turvallisuustilaisuudesta tiedottava ja jäsenmaksutiedot sisältävä
tiedote elokuussa 2010.
Vedenpinnan säännöllistä mittausta molemmissa järvissä jatkettiin ja tuloksista
tiedotettiin ilmoitustauluilla ja netissä. Samoin näkösyvyyden mittausta jatkettiin.
Vedenkorkeushavaintojen perusteella yhdistyksen hallitus vakuuttui siitä, että
vedenpintojen vakiinnuttaminen molemmissa järvissä olisi tarpeellista.
Yhdistys tiedusteli myös Varsinais-Suomen ELY-keskuksen näkemystä asiasta ja sai
rakennusmestari Ari Sallmenilta ohjeita, miten asiassa tulisi edetä. Pohjapatojen
suunnittelun, kaikilta rantojen maanomistajilta saatavien valtakirjojen ja
alueviranomaiselta saatavan luvan hankkiminen osoittautui sen verran monimuotoiseksi,
että hallitus siirsi projektin vuodelle 2011.
Yhdistys otti kantaa suunniteltuun Espoo- Salo –oikoratahankkeeseen allekirjoittamalla
oikorataa vastustavia, rantarataa puoltavia kannanottoja.
- Liikennevirastolle alustavan yleissuunnitelman ratalinjauksista
- Uudenmaan ELY-keskukselle oikoradan YVA-arvointiselostuksesta yksin sekä
yhdessä parinkymmen muun Salon seudulla toimivan yhdistyksen ja yhteisön
kanssa
Varsinaisen työn on yhdistyksen osalta on tehnyt käytännöllisesti katsoen yksin
varapuheenjohtaja Marja-Leena Andelmin, joka oli myös luovuttamassa lähes tuhannen
kansalaisen allekirjoittaman nettiadressin liikenneministeri Anu Vehviläiselle.
Vuosikokous pidettiin 22.8.2010 Suomusjärven paloasemalla. Kokoukseen osallistui 17
henkilöä.

Yhdistyksen hallitus ja jäsenet
Vuosikokoukseen saakka yhdistyksen hallituksessa olivat
Heli Laitinen ( pj ja siht.), varajäsen Raimo Niemelä,
Eero Aalto, varajäsen Irma Mäntylä
Marja-Leena Andelmin, varajäsen Raimo Asukas,
Laura Finne-Elonen, varajäsen Tarja Starkkila,
Pekka Leppänen (varapj), varajäsen Juhani Virta,
Mauri Mäntylä (rah.hoit.), varajäsen Ritva Avoranta
Vuosikokouksesta 22.8.2010 lähtien hallituksen muodostavat
Heli Laitinen (pj), varajäsen Irja Aalto
Marja-Leena Andelmin (vpj), varajäsen Tarja Starkkila
Raimo Niemelä (siht.), varajäsen Ritva Avoranta
Mauri Mäntylä (rahast.hoit.), varajäsen Irma Mäntylä
Eero Aalto, varajäsen Raimo Asukas
Laura Finne-Elonen, varajäsen Juhani Virta
Vuonna 2010 hallitus kokoontui 5 kertaa.
31.12.2010 yhdistyksessä oli 44 jäsenmaksun maksanutta jäsentä.
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä.
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