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Hyvää alkanutta vuotaa kaikille Kirmusjärven suojeluyhdistyksen jäsenille! Talvi antaa 

odottaa tuloaan, sadetta on riittänyt enemmän kuin pitkiin aikoihin. Järven pinta on noussut 

ennätyskorkealle. 

 

 
 

Kuva Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkoston – hankkeen järjestämältä kosteikkoret-

keltä, johon hallituksen osallistujia osallistui syyskuussa 2017. Kuvassa Vasarlan kosteikko, 

joka toimii pelloilta valuvien ravinteiden laskeutusaltaana. 

1 Kosteikkohanke 
 

Ykkösakseli on puoltanut avustusta kosteikon toteuttamiselle ja ELY-keskus on myöntänyt 

sen yhdistyksellemme marraskuussa 2017. Kokonaisbudjetti on n. 27 000 €, josta puolet eli 

n. 13 500 € saamme avustuksina. Yhdistyksen omarahoitusosuus tulee olemaan n. 8000 €, 

josta talkootyön osuus on n. 5500 €. Kosteikon rakennussuunnitelmat on laadittu ja maan-

omistajan kanssa on käyty vielä paikan päällä tarkistamassa tulevaa kosteikon sijaintia. He-

voslahteen laskevasta ojasta on otettu näytteitä, jotta niitä voidaan sitten vertailla kosteikon 

toteuttamisen jälkeen otettaviin näytteisiin. 

 

Seuraavaksi pyydämme tarkennetun urakkatarjouksen kaivuu-urakoitsijoilta ja toivomme 

talven tuloa, jotta maa jäätyisi ja kantaisi raskaat työkoneet. Urakan summasta riippuen tee-

tämme koko urakan kerralla tai sitten muutamassa vaiheessa. Tiedotamme toimenpiteistä 

seuraavassa jäsenkirjeessämme ja Järvipäivillä. 

 

2 Järven veden pinnan korkeuden tarkkailu ja tulevat toimenpiteet 
 

Järven pinta on kohonnut jatkuvien syksyn ja loppuvuoden sateiden vuoksi ennätysluke-

miin. Lohjan kaupungin ympäristöpäällikkö Risto Murto ja ELY-keskuksen edustajat ovat 

selvittäneet padon vesijuoksun korkeuksia sekä Kirmusjärven vedenpinnan korkeuksia on 

mitattu mm. kirkonkylän uimarannalla. Padosta on purettu joitakin kiviä ja veden pinnan 
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korkeutta tarkkaillaan. Tavoitteena on selvittää, mitä toimenpiteitä tarvitaan ja mihin kor-

keuteen padon juoksutuskorkeus olisi hyvä asettaa sekä ketkä hanketta voisivat edistää ja 

mistä voisi saada rahoitusta. Kiinnostuneet voivat olla yhteydessä hallituksen jäseniin (Eeva 

Eitsi tai Raimo Hakola). Yhteistä tapaamista kaupungin sekä ELY-keskuksen edustajien 

kanssa suunnitellaan helmikuulle. Vedenpinta on pudonnut jo huipustaan yli 30 senttiä joten 

alamme olla jo normaalissa talvikorkeudessa 

 

 
 

3 Tapahtumia kesällä 2017 
 

Sammatin järvipäivät 
 

Järvipäivät pidettiin lauantaina 5.8.2017 klo 12–15 Sampaalassa. Järvipäivät oli osa Sammatti 

2017 – Suomi 100 tapahtumia. Järvipäivien teemana oli ”Sammatin Järvet 100 vuotta”. Juha 

Silvanto valotti komeilla valokuvillaan Sammatin Kirmusjärven historiaa ja muutoksia mai-

semassa. Nykyisistä ja tulevista mahdollisuuksista ja tapahtumista kertoi mm. jääkaruselli-

mies Janne Käpylehto teemalla ”Aurinkosähköä ja jääkaruselleja”. Maija Venäläinen 

(LUVY) kertoi Hämjoen hankkeesta ja vesikasvien tunnistuspalvelu saavutti suuren suosion. 

 

Toripäivä ja Kirmusjärven kiertotapahtuma 

Lauantaina 10.6.2017 järjestettiin perinteinen toripäivä klo 9-13 ja tämän lisäksi Järven kier-

totapahtuma liittyen Suomi 100 juhlavuoden tapahtumiin. Yhdistyksemme päivysti sekä to-

rilla että Uimarannantien tolpalla.  

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  

 

http://www.kirmusjarvi.fi/
http://www.facebook.com/kirmusjarvi
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Kotisivumme löytyvät edelleen www.kirmusjarvi.fi ja sinne tuomme tietoa tulevista tapah-

tumista ja sivuston kautta pystyt päivittämään omia tietojasi (lisätietoa kirjeen lopussa). 

5 Hoitokalastusta Kirmusessa 
 

Monen järven, myös Kirmusen, kalakanta on muuttunut särkikalavaltaiseksi ja arvokalojen 

määrä on pienentynyt. Kalaston lajijakauma on vääristynyt ja petokalojen määrä on liian al-

hainen. Tavoitteena on särkikalojen ja liian suureksi kasvaneen ja keskikooltaan pienenty-

neen ahvenkannan vähentäminen. Hoitokalastuksella eli tässä tapauksessa nuottaamalla vä-

hennettiin roskakalojen määrää. Nuottaan joutuneet hauet, kuhat ja siiat eroteltiin ja heitet-

tiin takaisin järveen jatkamaan kasvua.  

 

Mitä nuottaus kertoi järven tilasta? 

Kahden päivän aikana ehdittiin vetää neljä kertaa nuottaa. Roskakalaa saatiin pois järvestä 

noin 3000 kiloa. Saaliista osa sopivan kokoisista särjistä lajiteltiin kalasäilykkeitä valmista-

valle JärkiSärki Oy:lle koepurkitusta varten. Loput kalat päätyivät sammattilaisten metsästä-

jien haaskoille. 

 

Hoitokalastusta jatkettaneen syksyllä 2018. Hoitokalastuksen toteuttaminen päätetään vuo-

sittain Kirmusjärven kalanhoitoyhteisön vuosikokouksessa, edellisen vuoden nuottauskoke-

muksesta ja rahatilanteesta riippuen. 

 

Lisätietoja: Jukka Repo 040-7433787 jukka.repo@iss.fi 

 

 
 

Janne Käpylehdon tekemä video löytyy YouTubesta ”Nuottaus - how to catch 2500 kg of 

fish” https://youtu.be/f9xGvhroZ_M  

 

 

 

http://www.kirmusjarvi.fi/
http://www.kirmusjarvi.fi/
mailto:jukka.repo@iss.fi
https://youtu.be/f9xGvhroZ_M
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6 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. 

 

Jäsenmaksut 2018 
 

Siirrymme uuteen toimintatapaan, jossa vuoden jäsenmaksu postitetaan heti alkuvuodesta. 

Mallilla parannamme kassatilannettamme. Tarvitsemme suurempaa kassaa, koska kosteikko-

hankkeen kustannukset maksetaan yleensä etupainoitteisesti ennen kuin yhdistys saa avustus-

rahat hankkeisiin. Ohessa on tilisiirto vuoden 2018 jäsenmaksun maksamista varten. Tilisiir-

toon on merkitty jäsenkohtainen viitenumero jota toivotaan käytettävän suorituksen yhtey-

dessä, maksuseurannan helpottamiseksi. Lisäksi on mahdollisuus antaa lahjoitus kosteikko-

hankkeelle.  

 

 

Hyvää Uutta Vuotta 2018! 

 

Kirmusjärven suojeluyhdistyksen hallitus  

 

Puheenjohtaja, kosteikkohanke, yhteydenpito muihin yhdistyksiin 

Eeva Eitsi   040-5638390        eeva.eitsi@fcg.fi  

 

Varapuheenjohtaja, maatalousyhteydet, vesikasvuston poisto 

Kalle Harjuranta  0400-862586 kalle@harjuranta.fi 

 

Sihteeri 

Osmo Suihko  050-5549127 osmo.suihko@prodacon.fi 

 

Tiedotus, some, yhteiskunnalliset suhteet 

Ari Lanamäki  045-8572710 ari.lanamaki@gmail.com 

 

Rahastonhoitaja, jäsenrekisteri 

Raimo Hakola  040-5526691 hakolaraimo@gmail.com 

 

 

 

http://www.kirmusjarvi.fi/
http://www.kirmusjarvi.com/fi/Palaute/
mailto:eeva.eitsi@fcg.fi
mailto:kalle@harjuranta.fi
mailto:osmo.suihko@prodacon.fi
mailto:ari.lanamaki@gmail.com
mailto:hakolaraimo@gmail.com


Jäsenkirje 1/2018                                     5.1.2018 
  Kirmusjärven suojeluyhdistys  ry 
                                                                                                                   www.kirmusjarvi.fi                

 5 

Kalastushankkeet 

Jukka Repo   040-7433787 jukka.repo@iss.fi 

 

Kalastushankkeet, kuntayhteydet 

Janne Jalava  050-3387333 janne.jalava@ramboll.fi 

 

Webmaster 

Tero Takki   050-61361  tero.takki@gmail.com 

 

Tapahtumat, projektit 

Jim Röppänen  050-0601008 jim.roppanen@gmail.com 

 

 

Hallituksen ulkopuolisena asiantuntijana toimii Janne Käpylehto 

http://www.kirmusjarvi.fi/
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