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Toimintakertomus 2011 
 

 

Vuonna 2011 SuoLan historiassa otettiin Suomusjärven osalta merkittävä edistysaskel 

lähes ikuisuuskysymykseltä tuntuneessa vedenpinnan vakiinnuttamisasiassa.  

Reijo Niittysen uutteruuden ansiosta yhdistys on saanut vakiinnuttamista puoltavia 

valtakirjoja niin paljon, että hanketta on voitu jatkaa. Siitä hänelle yhdistyksen 

sydämelliset kiitokset.  

Vuosikokous nimitti projektia hoitamaan toimikunnan, johon Reijo Niittysen lisäksi 

nimitettiin Tarja Aalto, Pertti Jauhiainen ja Raimo Asukas. Hanke on nyt edennyt 

valtakirjojen keräämisen jälkeen suunnitteluvaiheeseen ja etenee hallitusti suotuisissa 

merkeissä. 

 

Lahnajärven osalta vedenpinnan korkeusmittauksia on jatkettu ja seurataan 

Suomusjärveltä tulevia kokemuksia, minkä jälkeen mietitään sinne sopivat 

toimintamallit. 

Lahnajärvellä keskustelua on herättänyt Taukopaikka Lahnajärven mahdollinen 

uudelleen herääminen samoin kuin sen nykyinen käyttö. Yhdistys on seurannut tilannetta 

Mauri Mäntylän ansiosta valppaasti vaatien, ettei toimintaa aloiteta ennen kuin 

jätevesiasiat on varmasti hoidettu riskittömästi.  Syksyllä 2011 järvestä otettiin 

vesinäytteet, joiden laadussa ei ollut huomauttamista. 

 

Yhdistys on niinikään seurannut käynnissä ollutta Turku-Helsinki oikoratahanketta 

Marja-Leena Andelminin välityksellä. 

 

Muilta osin yhdistyksen vuosi 2011 sujui vanhoja latuja. Vedenpinnan korkeuksien 

mittauksia jatkettiin ja järvien veden laatua seurattiin. Iloksemme voimme todeta, että 

veden laatu on molemmissa järvissä silminnähden parantunut huonommista ajoista.  

Samalla todetaan, ettei leväperäisyyteen suinkaan ole varaa. Esimerkiksi mattojen pesuun 

yhdistys suosittelee oman mökkilaiturin asemesta Anerio-järven mattojen pesupaikkaa. 

 

Tiedottamisessa on käytetty hyväksi Raimo Niemelän hoitamia omia nettisivuja. Lisäksi 

jaettiin vuosikokouskutsu ja sen jälkeen jäsenkirje yhdistyksen alueen postilaatikkoihin. 

 

 

Yhdistyksen talous  

 

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä ja kestää näillä näkymin Suomusjärven 

pohjapatohankkeen toteuttamisen. 

 

 



 

 

Yhdistyksen hallitus ja jäsenet 
 

Vuosikokoukseen saakka yhdistyksen hallituksessa olivat 

Varsinaiset jäsenet: Heli Laitinen (pj), Marja-Leena Andelmin (vpj), Raimo Niemelä 

(siht.), Mauri Mäntylä (rahast.hoit.), Eero Aalto ja Laura Finne-Elonen  

Varajäsenet: Irja Aalto, Tarja Starkkila, Ritva Avoranta, Irma Mäntylä, Raimo Asukas 

ja Juhani Virta 

 

Vuosikokouksesta 7.8.2011 lähtien hallituksen muodostavat 

Varsinaiset jäsenet: Heli Laitinen pj, Raimo Andsten vpj, Raimo Niemelä siht.,  Mauri 

Mäntylä rah.hoit., Eero Aalto ja Laura Finne-Elonen 

Varajäsenet:  Reijo Niittynen, Juhani Virta, Tarja Starkkila,  Ritva Avoranta ja Irma 

Mäntylä 

 

Vuosikokous pidettiin 7.8.2011 Suomusjärven paloasemalla. Kokoukseen osallistui 19 

henkilöä. 

 

Vuonna 2011 hallitus kokoontui 3 kertaa. 

 

31.12.2011 yhdistyksessä oli 50 jäsenmaksun maksanutta jäsentä ja yksi kannatusjäsen. 

 

 

 

Suomusjärvellä 23.3.2011 
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