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Kirmusjärven suojeluyhdistys ry                                                                                           

Toimintakertomus kaudelta 1.5.2020 - 30.4.2021 

 
Yleistä ja kosteikkohankkeesta 
Toimintakausi oli yhdistyksen kahdeskymmenestoinen. 
Kosteikkoon on kasvanut kasvillisuutta ja veden laadun seurantanäytteet on otettu heinäkuussa. Seuraavat 
näytteet otetaan marraskuulta, niin saadaan vertailutietoa vuoden 2017 marraskuussa, ennen kosteikon 
rakentamista otettuihin näytteisiin. 
 
Toimintavuoden 2020 aikana ei toteutettu vesikasvien niittoa. Kalastusosakaskunnat ovat huolehtineet mm. 
kalanpoikasten istutuksista sekä hoitokalastuksesta. Toimintakauteen on liittynyt tiedottamista mm. kotisi-
vujen, Facebookin sekä jäsenkirjeiden merkeissä. Koronapandemian vuoksi Järvipäiviä ei järjestetty. 
 
Kokoukset 
Kirmusjärven suojeluyhdistyksen Vuosikokous pidettiin lauantaina 29.8.2020 Nuorisoseurantalolla. Vuosiko-
kouksen puheenjohtajaksi valittiin Antero Sarakivi. Kokouksessa vahvistettiin sääntöjen edellyttämät edelli-
sen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä hyväksyttiin 2020-2021 vuoden toimintasuunnitelma ja 
talousarvio. Hallitus valittiiin uudelleen. Vuotuiseksi jäsenmaksuksi vahvistettiin henkilöjäseneltä 20 € ja 
yhteisöjäseneltä 100 €. Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Pentti Uittamo ja Arja Sarakivi sekä hei-
dän henkilökohtaisiksi varamiehikseen Jouko Komulainen ja Simo Pelto-Timperi. 
 
Yhdistyksen hallitus on kokoontunut vuoden aikana kolme kertaa. Koronatilanteen vuoksi kokouksia on pi-
detty s-postitse sekä zoomin välityksellä. Puheenjohtajana toimi Eeva Eitsi, joka vastaa kosteikkohankkeesta 
ja yhdistysten välisestä yhteistyöstä. Ensimmäisessä kokouksessa valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi 
Petri Sonkeri (sekä tapahtumat ja seuranta), sihteeriksi Osmo Suihko, talous- ja jäsenasioiden vastaavaksi 
nimitettiin Raimo Hakola, kalastushankkeet ja kalastusosakaskuntien vastaavaksi Jukka Repo, projektivastaa-
vaksi Jim Röppänen, Web Masteriksi  Tero Takki, tapahtumavastaavaksi Janne Käpylehto. 
 

 
Tiedotustoiminta 
Vuoden aikana tiedotustoimintaa on toteutettu lehdistötiedottamisella, omalla kotisivulla ja Face bookissa. 
Jäsenkirje lähetettiin jäsenistölle sekä kevät-kesällä että alkuvuodesta. Yhdistyksen vakiintuneet kotisivut 
ovat olleet ahkerassa käytössä.  Jäsenistö voi seurata niiden kautta yhdistyksen toimintaa ja tietoja. Sivut 
löytyvät osoitteesta: www.kirmusjarvi.com tai www.kirmusjarvi.fi. Yhdistyksen Facebook-sivusto on ollut 
toiminnassa jo useita vuosia. 
 
Padon tilanne 

Veden korkeus ei ole enää vaihdellut niin suurella vaihteluvälillä kuin aiemmin ennen padon korjausta, joten 

levennetty patoaukko näyttäisi toimivan. Seurataan edelleen tilannetta. 

Taloudellinen tilanne 

Yhdistyksen taloudellinen tila nojautuu jäsenmaksuihin.  Yhdistys on saanut lisäksi vapaaehtoisia lahjoituk-
sia kosteikkohanketta varten. Yhdistyksellä on n.140 henkilöjäsentä. 
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