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Hyvää loppuvuotta kaikille Kirmusjärven suojeluyhdistyksen jäsenet!
Viime kesä oli valitettavasti järven tilan kannalta ajoittain huono. Sinilevää oli useaan kertaan kesän aikana ja joissain paikoissa järveä runsaastikin. Yhtenä syynä oli varmastikin
viime syksyn todella runsaat sateet, jotka kuljettivat runsaasti kiintoainesta järveen. Sen jälkeen myös kuuma pitkä kesä tarjosi suotuisat olosuhteet sinilevän kukinnoille. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää saada kiintoaineksen määrää vähentymään esim. kosteikkojen rakentamisen avulla.

Kuvassa Vihdin Hovin kosteikko, jossa on onnistuttu vähentämään forforia jopa 60%.

1 Kosteikkohanke
Kosteikkotyömaalla on tehty työmaatie ja raivausta. Talvella 2019 on tarkoitus kaivattaa
itse kosteikko. Yhdistys pyytää tarjoukset urakoitsijoilta ja rakennuttaa kosteikon. Edelleen
kaipaamme lahjoituksia kosteikon rakennuskustannuksia varten. Ykkösakselin tuki on noin
puolet kustannuksista.

2 Veden korkeus ja patoasiaa
Viime kesä oli kuuma, pitkä ja lähes sateeton. Kirmusjärven veden pinta laski poikkeuksellisen alas haihdunnan ja sateettomuuden vuoksi. Korjatun padon vaikutuksia veden pinnan
korkeuteen kannattanee arvioida vasta useamman vuoden perusteella. Yhdistyksen hallitus
on yhteydessä ELY-keskukseen, Lohjan kaupunkiin sekä maanomistajaan patoon liittyen ja
informoi tilanteesta.
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3 Tapahtumia kesällä 2018
Yhdistyksen vuosikokous
Vuosikokous pidettiin Sampaalassa 11.8. klo 11. Yhdistyksen hallitukselta pyydettiin vuosikokouksessa lausuntoa Myllykylänlahden ruoppausaloitteesta. Hallitus on puoltanut aloitetta omassa lausunnossaan. Ruoppaus poistaa kiintoaineksen mukana myös järveä kuormittavia ravinteita, joten sillä on positiivinen vaikutus järven tilaan.
Sammatin järvipäivät
Järvipäivät pidettiin lauantaina 11.8.2018 klo 12–15 Sampaalassa. Teemana oli ”Vesistökunnostus – hankkeista käytäntöön”. Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset järjestivät
Sampaalan piha-alueelle tietoiskuradan mm. ruokahävikistä ja erilaisten ruoka-aineiden
kuormituksista. Tilaisuudessa käytiin läpi kosteikkojen ja hoitokalastuksen vaikuttavuutta
sekä kuultiin LUVY:n vesistökunnostushankkeen kuulumisia.
Toripäivä
Lauantaina 30.6.2018 järjestettiin perinteinen toripäivä klo 9-13, jossa yhdistyksen hallituksen jäsenet päivystivät ja informoivat yhdistyksen toiminnasta ja tulevista tapahtumista.

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

5 Hoitokalastusta Kirmusessa ja muita kalanhoitoyhteisön kuulumisia
Kevään särkitalkoiden lisäksi Kirmuseen on tänä vuonna istutettu mm. kuhaa ja madetta.
Hoitokalastusta on jatkettu syksyllä 2018 nuottauksen merkeissä. Hoitokalastuksen toteuttaminen päätetään vuosittain Kirmusjärven kalanhoitoyhteisön vuosikokouksessa, edellisen
vuoden nuottauskokemuksesta ja rahatilanteesta riippuen.
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Syksyn nuottaus tehtiin 5.11. ja mukana oli aktiivinen joukko hoitokalastuksesta kiinnostuneita. Saalis oli huikea 4 000 kg. Saaliin joukossa oli tällä kertaa runsaasti petokaloja. Erityisen ilahduttavaa oli huomata, että syksyinen kuhan istutusperinne on alkanut tuottamaan
myös järven omaa kuhakantaa. Siitä osoituksena kaloja muutamasta sentistä aina 6 kg vonkaleisiin saakka. Petokalat laskettiin luonnollisesti takaisin järveen. Varsinainen nuottaussaalis meni osittain hyötykäyttöön Järkisärjen purkitettavaksi ja loput metsästäjien haaskoille. Tältäkin osin hoitokalastuksella uskotaan olevan merkittävä vaikutus sekä järven veden
laadun parantamisessa että nostettavan kalan hyödyntämisessä eri keinoin.
Kalayhteisö haluaa kiittää kaikkia talkoisiin osallistuneita!
Lisätietoja: Jukka Repo

6 Tulevia tapahtumia – yhdistys täyttää 20 vuotta 2019, kosteikon kaivuu ja
jääkaruselli
Suunnitteilla on juhlajulkaisun laatiminen 20-vuotisen yhdistyksemme kunniaksi. Lisäksi
kosteikkojen esiselvitykseen liittyvä ensimmäinen kosteikko toteutuu tulevana vuonna. Jos
talven olosuhteet ovat suotuisat, saattaa Kirmusjärvellä pyöriä myös jääkaruselli. Jääkarusellitapahtumasta lisää myöhemmin kotisivuillamme ja Facebookissa.
Lisätietoja: Janne Käpylehto

7 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 nopeammin ja helpommin. Osoitetietoja emme luovuta ulkopuoliseen käyttöön.

Jäsenmaksut 2019
Vuosikokouksessa päätettiin jäsenmaksuksi 20 €. Ohessa on tilisiirto vuoden 2019 jäsenmaksun maksamista varten. Tilisiirtoon on merkitty jäsenkohtainen viitenumero jota toivotaan käytettävän suorituksen yhteydessä, maksuseurannan helpottamiseksi. Lisäksi on mahdollisuus antaa lahjoitus kosteikkohankkeelle.
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Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 2019!
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@hotmail.com

Tiedotus, some, yhteiskunnalliset suhteet
Ari Lanamäki
045-8572710

ari.lanamaki@gmail.com

Rahastonhoitaja, jäsenrekisteri
Raimo Hakola

040-5526691

hakolaraimo@gmail.com

Kalastushankkeet
Jukka Repo

040-7433787

jukka.repo@iss.fi

Tapahtumat, projektit
Petri Sonkeri

040-5047843

Webmaster
Tero Takki

050-61361

tero.takki@gmail.com

Tapahtumat, projektit
Jim Röppänen

050-0601008

jim.roppanen@gmail.com

Tapatumat, projektit
Janne Käpylehto

045-3596945

janne.kapylehto@gmail.com

petri@sonkeri.fi
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