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TARKKISTEN

Osoite

Osallistun vain kinkkuarvontaan

Puhelinnumero

Kinkkuarvonnan voittajalle
ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Sähköposti
Taloudessa asuu

aikuista

lapsia

!

Nimi

Liityn jäseneksi!
Jäsenmaksu 35e/ talous

Kupongin palautus Tarttisten kioskille viimeistään 3.12.2017.
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Tarkis idag! TARKKISTEN KYLÄUUTISET 2017
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Tarkis idag! TARKKISTEN KYLÄUUTISET 2017

TARKKISTEN KYLÄYHDISTYS RY
TARKIS BYAFÖRENING RF

Puheen- a
jo htajalt
Tarkkisten kyläyhdistys on vuonna 2017 tarjonnut kylän
lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa kotinurkillaan salibandya ja jalkapalloa sekä luonut kyläläisille
mahdollisuuden tavata ja tutustua toisiinsa yhteisissä
tilaisuuksissa. Yhdistys on myös ylläpitänyt ja kehittänyt
venevalkamaa ja työskennellyt kylän viihtyisyyden ja
turvallisuuden eteen sekä toiminut viestinvälittäjänä kaupungin ja muiden viranomaisten suuntaan. Yhdistyksen
kotisivuilla www.tarkkinen.fi on lisätietoa ja valokuvia.
Ilman aktiivisia aikuisia ja innokkaita nuoria toiminta
ei olisi ollut mahdollista. Joukkoon mahtuu lisääkin
toimijoita. Tervetuloa mukaan!
Kiitos kaikille toiminnassa mukana olleille. Kiitos myös
toimintaamme tukeneille paikallisille yrittäjille ja
yrityksille, Porvoon kaupungille ja Aktialle.
Bror Öberg
Hallituksen puheenjohtaja

Välikatu 10 A, Porvoo GSM +358 (0)45 851 2345
idamaria@idamaria.fi, www.idamaria.fi

A-J KULJETUS OY
Kesäniementie 19, 06150 Porvoo
0400 26 83 22 | ari.westerinen@pp1.inet.fi
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Kyläyhdistyksen kulunut kesä on ollut
aktiivista toimintaa. Järjestimme Avoimet Kylät-tapahtuman urheilukentällä
10.6.2017, teemana oli nuoret urheilijat.
Päivä huipentui neljän kylän jalkapalloturnaukseen.
Kylän nuoret osallistuivat myös kylien
väliseen jalkapalloturnaukseen. Vierailimme Tolkkisissa, Askolassa ja Kevätkummussa. Pelejä oli yhteensä 24.
Harjoituskausi alkoi 2.5. ja loppui 31.8.

Tunnelmia kentän laidalla

Harjoituskertoja ehti kertyä 29.
Valmennuksesta huolehtivat Kasper
Lilja ja Oskar Rikberg. Joukkueenjohtajana
toimi Jaana Käkelä. Kiitos heille isosta
panoksesta!
Nuoret jatkavat sisäpelejä Pääskytien
yläasteen liikuntasalilla keskiviikkoisin klo
18.00-19.00 ja maanantaisin Kevätkummun uudessa liikuntasalissa klo 18.0019.00. Harjoittelemme sählyä.
Mukaan mahtuu vielä.Tervetuloa!

PETER LINDHOLM

Senioriliikunta jatkuu yli talven sisäpelien merkeissä. Naisten vuoro on 6.11.
alkaen maanantaisin klo 19.00-20.00
Kevätkummun uusissa liikuntatiloissa,
Sali B. Miehet harjoittelevat Kokonhallilla
maanantaisin klo 20.30-21.30 ja Pääskytien yläasteen liikuntasalissa keskiviikkoisin klo 21.00-22.00. Lisää osallistujia
mahtuu mukaan! Ota yhteyttä Jukka
Vänttiseen tai Saana Behmiin.

P. 0400-717 536 | www.klabbis.fi

BJURBÖLE

BRÄNNVED POLTTOPUUT

Mathias Wiksten 040 590 1998 / Andreas Wiksten 040 743 3312

Kom till Aktia, det blir bättre så.

Avoime kylät juhlii 10.6.

NäkeeBoka
jokaisessa
asiakkaassaan ihmisen.
tid på 0800 0 2470 eller aktia.fi.

BONNES OY

Aktiva medlemmar möjliggör
verksamheten. Det finns rum
för nya medlemmar, välkommen
med!

Laadukasta rakentamista
ja saneeraamista vuodesta 1985.
Kylän nuoria Askolan turnauksessa

Ett stort tack till alla som tagit del I
vår verksamhet. Vi tackar också
lokala företagare, företag, Borgå
stad och Aktia som har stött vår
verksamhet.
Bror Öberg
styrelsens ordförande

Kylän nuoria pelimatkalla

Leo Haapatalo 71 v. Tarkkislainen
Kalaakin tuli, ankeriaita ja kuhaa.
Leo är
vuodesta 1948. Perhe muutti
Lapsena oli jonkinlaisia porukoita
nöjd med
Tarkkisiin Askolan Särkijärja vaikka kieli oli jakona en muisatt
veltä.
ta isompia riitoja. Omistin oman
få bo i Tark
is.
Olen ollut kyläyhdistyksen jäpulpettiveneen ja 30hv moottorin
sen alusta asti, vuodesta 2001.
jolla liikuin saaristossa.
Olen kalastanut paljon 60-luOlen mukana monessa yhdistysvun alusssa Tarkkisten lahdella ja
toiminnassa. Mielestäni Tarkkisten
tehnyt uimareissuja Ekuddenin rantaan.
kyläyhdistys on ollut aktiivinen ja saanut
Talvella oli koukut ja kesällä pitkäsiima.
hyvin mukaan myös uudet kyläläiset.

www.tarkkinen.fi
TARKKISTEN KYLÄYHDISTYS RY HALLITUS 2017

TARTTIS – jotain? något?

Mäntysaari, kesäretki

Erään seniorikyläläisen terveiset

tarkkisten kylä
tarkkisten kyläyhdistys

Mukana
toimintaamme
tukemassa:

BJURBÖLEN

björk- & blandved hemtransport / koivu- & sekaklapeja kotiinkuljetus

Byaföreningens barn och ungdomar har fått spela innebandy och fotboll i hemmaknutarna. Vi har haft roliga gemensamma fester på Scoutstugan I Stensböle, båtfolket
har skött om båthamnen och till morsdagen städades omgivningen. Byaföreningen har även skött kontakterna med
lokalmyndigheterna. På våra hemsidor www.tarkkinen.fi
hittas mer information och foton.

ELINTARVIKEKIOSKI - LIVSMEDELSKIOSK

Polttopuuta
Brännved

Bror Öberg
Jukka Vänttinen
Matti Puotila
Timo Kouki
Saku Saukkonen

Bror.Oberg@mavisystems.fi
jukka.vanttinen@pp.inet.fi
matti.puotila@elisanet.fi
timo.kouki@gmail.com
saku.saukkonen@kolumbus.fi

puheenjohtaja
aikuisliikunta
nuorten liikunta
nuorisotoiminta
veneranta

Antti Suopajärvi
Heidi Westerinen
Mirva Jalola-Yrjölä
Pentti Yrjölä
Jani Piipponen

antti.suopajarvi@gmail.com
heidi.westerinen@gmail.com
mirva.jalolayrjola1973@gmail.com
pentti549@gmail.com
jan.Piip@gmail.com

venerantavastaava
rahastonhoitaja
huvitoiminta
huvitoiminta
huvitoiminta

Tarkkinen on viihtyisä kylä jossa asukkaat
ottavat toisensa hyvin huomioon. Toimintaa
on mielestäni riittävästi alueen nuorille ja
aikuisille.
Työpaikkani on myös Tarkkisissa, perustamassani puusepänliikkeessä. Yritys on
toiminut vuodesta 1978 ja työt jatkuvat.
Leo Haapatalo

VENEPAIKKA KYLÄLÄISELLE TARKKISISSA
BÅTPLATS ÅT BYBOR
Kylällä asuva voi vuokrata venepaikan Tarkkisten venesatamasta.
Uusi vuokraus/ hyra 180€/ kertakorvaus.
Poijumaksu/ Bojavgift 70€.
Nämä hinnat vahvistettu vuodelle 2017.
Du som bor i Tarkis har möjlighet att hyra
båtplats i Tarkis båthamn.

+358 40 1880666
bonnes@co.inet.fi

ELINTARVIKEKIOSKI - LIVSMEDELSKIOSK

TARTTIS – jotain? något?
AUKI PÄIVITTÄIN
ÖPPET DAGLIGEN

9-20

MEILTÄ MYÖS
KOTIINKULJETUS
10 km säteellä.
Veloitus 8 euroa.

lotto
veikkaus - tippning
Tarkkistentie 113, Tarkisvägen 113
☎ 0400 713 702

www.porvoonautokatsastus.fi

KATSASTUS

alk.

28e

(etuaika,
kun
varaat
netissä)

TYÖPAJATIE 21 • 06150 PORVOO
Puh. 010 281 2180 • Avoinna ark. 7-17, la 9-13
asiakaspalvelu@porvoonautokatsastus.fi
Palvelemme myös ruotsiksi ja englanniksi • Vi betjänar också på
svenska och engelska • We service you also in swedish and english

Porvoon Tarkkisten vesihuoltoverkoston
aluesaneeraus on vihdoin viimeistelyä vaille valmis

Områdessaneringen av vattentjänstnätet
i Borgå Tarkis är nu fem före klart

n Aivan ei aikataulussa pysytty toteaa Sujutek Oy:n työpäällikkö Petteri Niemi. Niemi toteaa vielä, että aikataulua viivästyttivät mm.
vanhojen vesijohtojen sijainnin poikkeaminen paikoin siitä mitä verkostokarttoihin oli
aikoinaan piirretty. Alkuperäiseen urakkaan
tulleet lisätyöt erityisesti Rantapellontien
päähän rakennetun uuden jätevedenpumppaamon tuloviemäreiden perustamisen
osalta aiheuttivat viivettä. Urakkaa päätettiin myös laajentaa koskemaan Kivikkotien,
Kivikkopolun ja Kivikkokujan vesijohtoja,
koska veden laadun havaittiin heikkenevän
vanhoissa putkissa.
Porvoon veden työpäällikkö Peter Ekstam
vahvistaa, että vanhojen verkostojen sijaintia ei aina tunneta, mutta että Tarkkisissa
oli poikkeuksellisen paljon ongelmia löytää
esim. vesijohdon haarautumiskohdat, hän
jatkaa. Tärkeintä on kuitenkin, että lopputuloksen laadusta ei tingitä vaikka aikataulu
venyykin. Jo nyt on saatu asukaspalautetta
parantuneesta veden laadusta. Tavoitteena vesijohtojen saneerauksen osalta olikin
häiriötilanteiden merkittävä väheneminen
tai poistuminen kokonaan, toteaa Ekstam.
Vesijohtojen äkillisiä vuotoja ei nyt pitäisi
esiintyä, jolloin menneiden vuosien kaltaisia korjauskaivantoja ei jouduta tekemään.
Viemärit on myös saneerattu eikä viemäritukoksia tai pahimmillaan viemärin sortumisia
odoteta sattuvan. Uusi jätevedenpumppaamo varmistaa myös sen, että ylivuotoja mereen ei pääse tapahtumaan, toteaa Ekstam.
Niemi toteaa lisäksi, että yhteistyö alueen
asukkaiden kanssa sujui varsin hyvin. Kiitos

n Helt enligt tidtabellen höll vi inte konstaterar Sujutek Oy:s arbetschef Petteri Niemi.
Niemi konstaterar att tidtabellen drog ut pga.
att en del vattenledningar inte var placerade
på de ställen de var inritade på gamla kartor. Tilläggsarbeten som inte var med i den
ursprungliga entreprenaden orsakade också
delvis förseningar, speciellt grundläggning av
inkommande avlopp vid Strandåkersvägens
nya pumpstation. Entreprenaden utvidgades
också så att vattenledningarna på Stenrösvägen, Stenrösstigen och Stenrösgränden sanerades då man har märkt kvalitetsförändringar
i vattnet i dom gamla rören.
Borgå vattens arbetschef Peter Ekstam bekräftar att man inte alltid vet nätets placering
på gamla områden, speciellt i Tarkis var problemet större än normalt exempelvis att hitta
vattenledningarnas förgreningspunkter. Viktigast är dock att man inte prutar på kvaliteten fastän tidtabellerna drar ut. Redan nu har
vi fått positiv feedback från fastighetsägare
av förbättrad vattenkvalitet på området. Som
mål med saneringen av vattenledningen var
att störningssituationerna minskar märkbart
eller försvinner helt och hållet konstaterar
Ekstam. Plötsliga läckor i vattenledningarna
torde inte mera förekomma vilket betyder
att stora reparations- och grävarbeten som
tidigare inträffade inte behöver utföras. Avloppen är också sanerade och man förväntar
sig slippa stockningar eller ras i avlopp i framtiden på området. Den nya avloppspumpstationen säkerställer också att breddningar till
havet inte förekommer konstaterar Ekstam.
Dessutom konstaterar Niemi att samarbetet

siitä. Hän myöntää, että ymmärrettävästi
aikatauluviiveet ja kaivantojen aiheuttamat
liikenne ym. haitat kiristivät asukkaiden
hermoja. Myös läpikulkuliikenteelle aiheutui
viiveitä toisen ajokaistan ollessa työmaakäytössä. Niemen mukaan liikennevalojärjestely
pelasi kuitenkin varsin hyvin, eikä vaaratilanteita raportoitu.
Ekstam pitää arvokkaana myös sitä, että monet kiinteistöt saivat samalla omat tonttijohtonsa kuntoon. Työmaasta opittiin ainakin
se, että vesijohtojen saneeraus tulee jatkossa
tehdä lyhyempinä osuuksina, jolloin kaivantoja ei ole auki yhtä paljon ja yhtä kauan
aikaa kuin mitä nyt tapahtui. Niemi toteaa
vielä, että vaikka välillä saattoi näyttää siltä,
että työmaa ei edisty, oli usein käynnissä
esim. uuden vesijohdon painekoe tai desinfiointi tai sen jälkeinen vesinäytteen laboratorioanalyysin valmistumisen odottelu.
Lopuksi Ekstam toteaa, että verkostosaneerauksia on jatkettava systemaattisesti, siten
että Porvoon vesihuoltoverkostot saadaan
mahdollisimman hyvin ennakoidusti uusittua. Tulevan talven aikana tehdään suunnitelmat Myllymäen ja Pappilanmäen osalta.
Keväällä alkavat sitten kaivuutyöt. Hanke
kestää muutaman vuoden, jonka aikana
tehdään myös suunnitelmat seuraavista alueista. Vanhaan kaupunkiin tultaessa pitäisi
toimintamallin olla hyvin koeteltu.
Porvoon vesi Borgå vatten
www.porvoo.fi/vesilaitos
www.borga.fi/vatten

med invånarna fungerade jättebra. Tack för
det. Han medger att det är förståeligt att förseningar i tidtabellen och problem i trafiken
som grävarbetet förde med sig, samt andra
störningar, irriterar invånarna. Också för genomkörningstrafiken uppstod förseningar
då ena körbanan var avstängd. Enligt Niemi
fungerade trafikljusen rätt så bra och inga
farosituationer rapporterades.
Ekstam värdesätter också det att många fastigheter samtidigt fick sina egna tomtledningar i skick. Av arbetet lärde vi oss åtminstone
det att vid sanering av vattenrör bör jobben i
framtiden göras i mindre etapper så att antalet schaktgropar och tiden de är uppgrävda är
kortare än i detta projekt. Niemi konstaterar
ännu att fastän det ibland såg ut som om ingenting hände på arbetsplatsen var det ofta
fullt upp med exempelvis provtryckningar,
desinficering eller väntande på vattenprovresultat från laboratorieanalyser.
Summa sumarum måste saneringar fortsätta
systematiskt så att Borgås vattentjänstnät
blir förnyade på ett förutsättbart vis påpekar
Ekstam. Under kommande vinter görs planer
för Kvarnbackens och Prästgårdsbackens del.
På våren börjar själva grävarbetet. Projektet
pågår några år under vilka man också uppgör
planer för kommande områden. När man
sedan kommer till ”gamla stan” borde arbetsmetoden vara utprövad och finslipad.

SUJUTEK

Parempi netti ja tv valokuidulla
www.lponet.fi/miksivalokuitu

Bättre internet och tv med fiber
www.lponet.fi/varforfiber

