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Toimintakertomus 2012
Vuonna 2012 yhdistyksen toimintaa hallitsi Suomusjärven vedenpinnan
vakiinnuttamishanke. Siitä, että hanke edistyi, emmekä lopettaneet koko touhua, saamme
yksiselitteisesti kiittää projektiryhmän vetäjää Reijo Niittystä ja Vesistöklinikan
puheenjohtajaa Raimo Asukasta.
Alkuvuodesta 2012 päätettiin hyväksyä Turun ammattikorkeakoulun suunnittelutarjous,
johon sisältyi suunnitelman hyväksyttäminen aluehallintovirastossa.
Asia kuitenkin mutkistui, kun ilmeni, ettei suunnitelma sisältänyt edellytettyjä uusia
vaatimuksia eikä hakemusta niin ollen voitu jättää.
Aihe oli jopa niin kiinnostava, että case Suomusjärvi oli Vesistöklinikan vuosikokouksen
esitelmän aiheena siitä, mitä haasteita ja millaisia ratkaisemismalleja uusi vesilaki on
tuonut tullessaan.
Reijo Niittysen ja Raimo Asukkaan peräänantamattoman selvitystyön tuloksena hallitus
loppujen lopuksi päätti yksimielisesti edetä hallintopakkotietä. Hakemus jätettiin EteläSuomen aluehallintovirastoon 29.11.2012. Asian lopullinen käsittely siirtyi vuoden 2013
puolelle.
Patohankkeen lisäksi yhdistyksen jäsenet ovat seuranneet ympäristöään ja sen kuntoa.
Mm. yhdistys esitti liikennevirastolle huolensa moottoritien meluntorjunnasta, joka
mielestämme on vain osittain kunnossa. Melukaiteet ovat osittain liian matalat ja jättävät
monin paikoin selviä aukkoja, joista liikenteen ääni karkaa ympäristöön. Toinen kysymys
koski Lahnajärven liittymän Lahnajärven puolelta puuttuvaa öljynerotuskaivoa.
Vastaus oli yksiselitteinen: sekä melusuojaus että öljynerotuskaivoratkaisu on toteutettu
tiesuunnitelman mukaisesti. Lisäsuojauksia ei ole tulossa.
Niinikään yhdistys on huolissaan ent. Taukopaikka Lahnajärven alueen siivottomuudesta.
Vuosikokous pidettiin 5.8.2012 Suomusjärven paloasemalla. Kokoukseen osallistui 11
henkilöä.
Yhdistyksen talous
Yhdistyksen tilillä on rahaa n. 9800 €.
Lisäksi Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt yhdistykselle
Suomusjärven patohanketta varten avustusta 940 €.
Yhdistyksen hallitus ja jäsenet
Vuosikokoukseen saakka yhdistyksen hallituksessa olivat
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
5.8.2012 lähtien 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.
Vuonna 2012 hallitus kokoontui 7 kertaa.
31.12.2012 yhdistyksessä oli 47 jäsenmaksun maksanutta jäsentä ja yksi kannatusjäsen.
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