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Hyvää loppuvuotta kaikille Kirmusjärven suojeluyhdistyksen jäsenet!  
 

 
 
Kaksi vähäsateista vuotta on pitänyt järven pinnan tason normaalia matalammallla ainakin 
kesäkaudella. Syksyn sateiden myötä ollaan jo lähellä karttakorkeutta eli normaalia.  
 
Paikoin järvellä on ollut runsaastikin leväkukintoja. Kesällä kovaksi kuivunut maa ei ole 
juurikaan sateita imenyt, joten etenkin loppukesän rankkasateet kiintoaineksineen ja ravin-
teineen ovat päätyneet järveen leväkukintojen ravinnoksi. Lämpimässä vedessä myös hap-
pipitoisuus vähenee, jolloin fosforia pääsee hapettomista pohjista liukenemaan levien käyt-
töön. 
 
Suojeluyhdistys jatkaa työtä ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi mm. kosteikkojen ra-
kentamisen ja kunnossapidon avulla. 
 

1 Kosteikkohanke 
Kosteikko valmistui helmikuussa 2019 ja kesällä kosteikolla alkoi jo kasvaa monenlaista 
kasvillisuutta, joka osaltaan hidastaa eroosiota ja hyödyntää ravinteita. Maaliskuussa sula-
misvesiä oli kosteikolla paljon ja veden pinta nousi maksimiinsa. Kivipato hidastaa virtaa-
maa, jolloin loivapiirteisessä kosteikossa kiintoaines pääsee laskeutumaan kosteikon poh-
jaan. Kesällä vettä oli kosteikossa vähemmän, mutta kasvillisuus ja eläimistö oli tosiaan 
runsastumaan päin. Erilaisia vihvilöitä, mesianvervoa, kotkansiipisaniaista, järvikaislaa ja 
järvikortetta sekä heiniä ja saroja kasvoi alueella. Eläimistä voisi maininta kahlaajat, suden-
korennot ja sorkkien jäljistä päätellen peurat ovat mahdollisesti käyneet juomassa kosteikol-
la. 
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Kosteikkokuvia heinäkuulta 2019 

2 Tapahtumia kesällä 2019 
 
Yhdistyksen vuosikokous 
Vuosikokous pidettiin Sampaalassa 10.8. klo 11. Vuosikokouksessa valittiin hallitus sekä 
kiiteltiin kaikkia yhdistyksen toimintaan 20 vuoden aikana osallistuneita. Kalle Harjurannan 
muistoa kunnioitettiin hiljaisella hetkellä. Kallen hallitusvastuu oli kunnioitettavat 18 vuot-
ta. 
 
Sammatin järvipäivät 
Järvipäivät pidettiin lauantaina 10.8.2019 klo 12–15 Sampaalassa. Teemana oli ”Järviensuo-
jelun historiaa ja tulevaisuutta”.  Marjo Matikainen-Kallström piti juhlapuheen kesäsammat-
tilaisen roolissa ja Kirmusjärven 20-vuotistaivalta ja –tapahtumia valotti Raimo Hakola. 
Kosteikon valmistumista esitteli Eeva Eitsi. Vesistökunnostusverkoston ja Hämjoen pilotin 
kuulumisia kertoivat Maija Venäläinen LUVYstä Juha Korhonen Vähä-Ruokjärven suoje-
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luyhdistyksestä. Lisäksi esillä oli haja-asutusalueiden jätevesitietoa sekä Hämjoen pilotin 
postereita sekä historiikkeja. 
 
Toripäivä 
Lauantaina 6.7.2019 järjestettiin perinteinen toripäivä klo 9-12, jossa yhdistyksen hallituk-
sen jäsenet päivystivät ja informoivat yhdistyksen toiminnasta ja tulevista tapahtumista. 

3  Yhdistys 20 vuotta 
Yhdistyksen 20-vuotishistoriikki on tekeillä. Raimo Hakola on koonnut tapahtumia ja toi-
mintaa viimeisimmän 10 vuoden ajalta. Ne on tarkoitus liittää Jarkko Eskolan laatimaan 10-
vuotishistoriikkiin. Järvipäivien 20-vuotisesitys löytyy yhdistyksen nettisivuilta. 

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 Hoitokalastusta Kirmusessa  
 
Hoitokalastusta on jatkettu syksyllä 2019 nuottauksen merkeissä. Hoitokalastuksen toteut-
taminen päätetään vuosittain Kirmusjärven kalanhoitoyhteisön vuosikokouksessa, edellisen 
vuoden nuottauskokemuksesta ja rahatilanteesta riippuen. 
 
Syksyn nuottaus tehtiin 29.10. ja mukana oli aktiivinen joukko hoitokalastuksesta kiinnos-
tuneita. Saalis oli tällä kertaa 2900 kg ja se on yhdelle nuottaukselle varsin hyvä. Pikkukalaa 
riittää, mutta erityisen ilahduttavaa oli kuhakannan paraneminen. Joukossa oli selkeästi 
myös järven omaa poikastuotantoa. 
 
Kalayhteisö haluaa kiittää kaikkia talkoisiin osallistuneita! 
 
Lisätietoja: Jukka Repo 

6 Tulevia tapahtumia  
 
Yhdistyksen hallitus on  pohtinut osallistumistaan Kotokontutapahtumaan huhtikuussa 2020 
omalla infopisteellään. Tästä lisää informaatiota kotisivuilla ja Facebookissa. 
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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 nopeam-
min ja helpommin. Osoitetietoja emme luovuta ulkopuoliseen käyttöön. 

Jäsenmaksut 2020 
Vuosikokouksessa päätettiin jäsenmaksuksi 20 €. Ohessa on tilisiirto vuoden 2020 jäsen-
maksun maksamista varten. Tilisiirtoon on merkitty jäsenkohtainen viitenumero jota toivo-
taan käytettävän suorituksen yhteydessä, maksuseurannan helpottamiseksi. Lisäksi on mah-
dollisuus antaa vielä lahjoitus kosteikkohankkeelle. Viimeinen kosteikon maksuerä on läh-
tenyt ja yhdistyksen kassa on vähissä. 
 
Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 2020! 
 
Kirmusjärven suojeluyhdistyksen hallitus  
 
Puheenjohtaja, kosteikkohanke, yhteydenpito muihin yhdistyksiin 
Eeva Eitsi   040-5638390        eeva.eitsi@fcg.fi  
 
Varapuheenjohtaja, seuranta, tapahtumat 
Petri Sonkeri  040-5047843 petri@sonkeri.fi 
 
Sihteeri 
Osmo Suihko  050-5549127 osmo.suihko@hotmail.com 
 
Rahastonhoitaja, jäsenrekisteri 
Raimo Hakola  040-5526691 hakolaraimo@gmail.com 
 
Kalastushankkeet 
Jukka Repo   040-7433787 jukka.repo@iss.fi 
 
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 
 


