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Hyvää uutta vuotta 2023!  
 
 
Kesällä 2022 saimme nauttia niin kesän lämmöstä kuin sateistakin. Hellejaksolla sinilevää 
ei vielä Kirmusjärvellä haittaavasti näkynyt, mutta loppukesästä sateiden jälkeen esiintymiä 
ilmeni etenkin tuulettomina aurinkoisina päivinä. Syksy oli vähäsateinen ja järvien pinnat 
olivat poikkeuksellisen alhaalla vuodenaikaan nähden. Kirjettä kirjoittaessani vettä tosin 
tulee taivaan täydeltä ja eletään tammikuuta. 
 
Tulevan kesän tapahtumiin palaamme seuraavassa jäsenkirjeessämme, kotisivuillamme ja 
Facebook-sivullamme. 
 

1 Kosteikosta otettiin näytteitä kesällä 2022 – nappaa hyvin kiintoainesta ja 
fosforia 
Kesällä 2022 otettiin vesinäytteet sadejakson aikana kosteikon yläjuoksulta sekä purkukoh-
dasta eli alajuoksulta, jolloin voitiin vertailla kosteikon toimivuutta. Kosteikko nappaa hy-
vin kiintoainesta ja fosforia sekä jonkin verran typpeä. Kesän 2022 näytteitä vertailtiin myös 
kesän 2021 tuloksiin. Sateiden mukana oli kulkeutunut paljon enemmän kiintoainesta, fos-
foria ja typpeä kuin kesällä 2021, jolloin näytteenoton aikaan oli ollut kuiva kausi. Fosforia 
kosteikko nappasi n. 30%, mikä on hyvä tulos. 

2 Järvipäivät 2022 pidettiin elokuussa  
Parin vuoden koronatauon jälkeen pääsimme pitämään Järvipäivät Sampaalassa. Järvipäi-
vien teemana oli Kuulumisia Sammatin järviltä. Kirmusjärven kosteikkohankkeen seuranta-
tulosten lisäksi kuulimme mm. Vähä Ruokjärven suojeluyhdistyksen kuulumisia ja Iso 
Ruokjärven kunnostussuunnitelman tilannekatsauksen. 
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3 Seuraavan kosteikon rahoitusta, suunnittelua ja toteutusta valmistellaan 
Kirmusjärven laskuojien kunnostuksen esiselvityksen mukaisia kosteikkopaikkoja ja niiden 
toteutusvaihtoehtoja tutkitaan. EU-rahoituskausi käynnistyy keväällä ja tarkoituksena on 
hakea rahoitusta uuden kosteikon toteutukselle. 

4  Facebook ja kotisivut 
Yhdistyksellä on oma Facebook-sivu. Sivuilla tapahtumia ja muuta tarpeelliseksi koettua. 
Tykkää ja jaa kutsua muille kirmusjärveläisille sekä ilmoittaudu osallistujaksi tapahtumiin. 
Osoite on: www.facebook.com/kirmusjarvi  
 
Kotisivumme löytyvät edelleen www.kirmusjarvi.fi ja sinne tuomme tietoa tulevista tapah-
tumista ja sivuston kautta pystyt päivittämään omia tietojasi (lisätietoa kirjeen lopussa). 

5 Päivitä yhteystietosi nopeasti kotisivuilla 

Jäsentietojen tarkistus ja sähköpostiosoite jäsenpostia varten. Pyydämme ystävällisesti, että 
jäsenet päivittävät yhteystiedot kotisivujen palautelomakkeen kautta linkissä: 
http://www.kirmusjarvi.com/fi/Palaute/  

Ole ystävällinen ja anna nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 

Tällä tavalla toivomme jäsenkirjeiden ja muiden tiedotteiden saavuttavan jäsenet nopeam-
min ja helpommin. Osoitetietoja emme luovuta ulkopuoliseen käyttöön. 

6 Jäsenmaksut 2023 
Vuosikokouksessa päätettiin jäsenmaksuksi 20 € ja jäsenistöltä päätettiin pyytää vapaaeh-
toista 20 euron tukimaksua valmistauduttaessa uuden kosteikkohankkeen käynnistämiseen 
vuosina 2023 - 2024. Ohessa on tilisiirto vuoden 2023 jäsenmaksun maksamista varten. Ti-
lisiirtoon on merkitty jäsenkohtainen viitenumero jota toivotaan käytettävän suorituksen 
yhteydessä, maksuseurannan helpottamiseksi. Lisäksi on mahdollisuus antaa lahjoitus tule-
valle kosteikkohankkeelle.  
 
Kirmusjärven suojeluyhdistyksen hallitus  
(hallituksen kokoonpano ja yhteystiedot osoitteessa www.kirmusjarvi.fi) 


