
Jäsenkirj e 2/2019 17.6.2019
'l{jrrn, u sf än., en s uai o {ry lidts ty s

' u,w w. {linrzu s i a r t, i-f i

Kirmusjärven suojeluyhdistys täyttä ä 20 vuotta!

1 Tervetuloa Järvipäiville ja Kirmusjärven suojeluyhdistyksen vuosikokouk-
seen juhlistamaan 20-vuotista toimintaamme la j.O.g.2019

Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään lauantaina 10.8.2019 klo 11 Sammatin Sampaa-
lassa. Tervetuloa kokoukseen sekä mukaan hallitustoimintaan !

Kokouksen jälkeen järvipäivät klo l2,jossa julkistetaan 20-vuotishistoriikki.

Jääkarusellitapahtuma pidettiin su 10.2.2019. Sateisesta säästä huolimatta tunnelma oli hyvä
ja uteliaita kävijöitä kävi pyörimässä Kirmusjärven uimarannan läheisyyteen sahatulla jäå-
karusellilla. Kiitos Janne Käpylehto, Sammatti-seura ja kaikki vapaaehtoiset, jotka oruilir-
tuivat yhteisen tapahtuman järjestelyihin! Kts. videot hlbs:t/youtu.be/0.i-vui5 Ggre

3 Kosteikkohanke
Tänä talvena 2019 toteutettiin kosteikon kaivuutyöt. Aikaisemmin suoraan ja jyrkkäluiskai-
seen avo-ojaan on nyt kaivettu loivapiirteinen allas pohjapatoineen, joten kiintoaines ehtii
laskeutua pohjaan ja näin ollen fosforia ja typpeä valuu vähemmåin järveen. Nyt odottelem-
me vielä, effä kosteikon kasvillisuus pääsee kasvuun ja omalta osaltaan atttaa eroosion hal-
linnassa ja ravinteiden sitomisessa. Parin woden päästä otamme seurantanäytteet.
Kiitokset kaikille I ahj oittaj ille kosteikkolahj oituks ista !

2 Jääkarusellitapahtu ma
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4 Järven veden korkeus

Veden korkeusvaihtelut eivät ole olleet niin suuria kuin aikaisempina hyvin sateisina syk-
syinä ja talvina. Veden korkeus on ollut lähellä normaalia toukokuussa, joka on ollut kuiva
kuukausi. Kesän sää tulee vaikuttamaan vielä omalta osaltaan veden korkeuteen ja laatuun.
Järven kannalta olisi parempi, ettei viime kesän kaltaista pitkää helleaaltoa tulisi. Sinilevät
suosivat lämpöä ja valoa. Happipitoisuuskin laskee lämpimässä vedessä, jolloin hapeton tila
voi muuttaa ravinteita liukoiseen muotoon.

5 Tapahtumat kesälle 2019

Sammatin järvipäivät la 10.8.2019 klo 12-15

Järvipäivät pidetään lauantaina 10.8.2019 klo 12-15 Sampaalassa. Järvipäivien teemana on
"Järviensuojelun historiaa ja tulevaisuutta". Puhujana mm. kesäsammattilainen Marjo Mati-
kainen-Kallström.

Lisätietoa ohjelmasta tullaan täydentämään:
www. facebook. com/kirmus_i arvi

Toripäiväla 6.7.2019 klo 9-13

Lauantaina 6.7.2019 järjestetään perinteinen toripäivä9-l3.Infoa järvipäivistä ja järvensuo-
j eluun liittyvistä asioista.
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6 Facebook ja kotisivut 
'nu'tttu'§inrtztsfar,i'fi

Yhdistyksellä on oma facebook-sivu. Sivuilla tapahtumia ja muuta tarpeelliseksi koettua.
Tykkää ja jaa kutsua muille kirmusjärveläisille sekä ilmoittaudu osalliitujaksi tapahtumiin.
Osoite on: wwr,v. Iäcebook.cori/kin]lusj awi

Kotisivumme löytyvät edelleen wwr,v.kinnus.iarvi.fl ja sinne tuomme tietoa tulevista tapah-
tumista ja sivuston kautta pystyt päivittämään omia tietojasi (lisätietoa kirjeen lopussa).

7 Kalastusasioita

Kirmusjärven kalanhoitoyhtymä on latrjoittanut Kirmusjärven suojeluyhdistykselle 500
euroa järven suojeluun! Suuri kiitos siitä - lahjoitus menee kosteikon toteutuskustannuksiin.
Kirmusjärven kalahoitoyhtymä tarjoaa jäwen kesäasukkaiden käyttöön täksikin kesäksi lai-
naksi Weke katiskoja. Toivomme mahdollisimman monen lainaavankatiskoja ja kalastavan
Kirmusessa vaikkapa vain hoitokalastuksellisista syistä. Hoitokalastuksen ruätii, voi hyö-
dyntääruuanlaitossa. Lisätietoja: HannuNiemi, Leikkiläntie34l,09220 Sammatti,05Ö -
3017518.

Tiedoksi Kirmusj ärven kalayhteisöj en kokouksista :

L Kalamerkkien myynti jatkuu Tuuheikossa
2. Syksyllä 2019 nuotataan (haettu tukea ELYstä)
3. Vuonna 2019 istutetaanmadetta jakuhaa
4. Saalistietoja pyydetään keräämään ja toimittamaan kalahoitoyhtymän käyttöön. Lomak-
keet Tuuheikosta kalamerkkien myynnin yhteydessä.

8 Vesikasvillisuuksien poisto rannoista
Vesikasvillisuuden poistoa voi tilata myös tänä kesänä. Varaukset suoraan niittäjälte
Tom Heinberg, puh. 0400 -722402.

9 Päivitä yhteystietosi nopeasti kotisivuilla

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

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

Tä11ä tavalla toivomme jäsenkirjeiden ja muiden tiedotteiden saavuttavan jäsenet nopeam-
min ja helpommin. osoitetietoja emme luovuta ulkopuoliseen käyttöön.

10 Kirmusjärven suojeluyhdistyksen 20 v juhlajulkaisuun onnittelu
Voit tukea yhdistyksemme toimintaa ja juhlajulkaisun painatusta nimionnittelulla, esim. 20
- 50 eurolla saat nimen onnittelijoiden listaan. TilinumeroFIT4 40060010030647



Jäsenkirj e 2/2019

Tililtä nro
Från konto nr

Mukavaa alkanutta hesiiii 2019 toivottaa

Kirmusj ärven su oj el uy h d i s tyksen hallitus (kaudella 201 8- 201,9)

Puheenjohtaja, kosteikhohanke, yhteydenpito muihin yhdistyksiin

L7.6.2019
' {l "nr;. u.r.f irt,,: u s w.r1 r. firy il §Ls ry.r 11

t t, u,rs;. 4i rzr*s.e i ar t :i._{i

Blc

ITELFIHH

On n ittelut Ki rm usjärve n suojel uyhdistyksel le

20 vuoden hyvästä ja arvokkaasta
työstä Kirmusjärven veden laadun kunnossa
pitämisestä

eeva.eitsi@fcg.fi

osmo.suihko@,hotmail.com

ari. lanarnaki@ gmail. com

hakolqraimo(@gmail.com

tero.takki (g)ema i I . com

jukka.repo@iss.fi

petri. sonkeri(@gmail.com

j irn.roppanen@ gmail.corn

i anne.kapylehto@ gmail. com

Haluan onnitella 20 vuotiasta Kirmusjärven suojeluyhdistystä hyvästä ja arvokkaasta
työstä järven veden laadun kunnosssa pitämiseksi.
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Webmaster
Tero Takki

Kalastushankkeet
Jukka Repo

Tapahtumat, pro.i ekti t
Petri Sonkeri

Tapahtumat, projektit
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Janne Käpylehto

040-5638390

05a-5s49t21

045-85727 t0

040-552669t

0s0-61361

040-1433787

040-5047843

0s0-060 1 008

045-359694s

Kirmusjärven suojeluyhdistys ry


