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Kirmusjärven suojeluyhdistys ry
Toimintakertomus kaudelta 1.5.2019 - 30.4.2020
Yleistä ja kosteikkohankkeesta
Toimintakausi oli yhdistyksen kahdeskymmenesensimmäinen.
Kosteikkohanke on valmis ja viimeinen maksatus saatiin vuoden 2020 alussa.
Toimintavuoden 2019 aikana toteutettiin myös vesikasvien niittoa. Lohjan kaupunki kustansi kirkonkylän
uimarannan vesikasvien niiton. Kalastusosakaskunnat ovat huolehtineet mm. kalanpoikasten istutuksista
sekä hoitokalastuksesta. Toimintakauteen on liittynyt tiedottamista mm. kotisivujen, Facebookin sekä jäsenkirjeiden merkeissä. Lisäksi on päivystetty torilla ja järjestetty Järvipäivät.
Kokoukset
Kirmusjärven suojeluyhdistyksen Vuosikokous pidettiin lauantaina 10.8.2019 Sampaalassa. Vuosikokouksen
puheenjohtajaksi valittiin Juha Kiljunen. Kokouksessa vahvistettiin sääntöjen edellyttämät edellisen vuoden
toimintakertomus ja tilinpäätös sekä hyväksyttiin 2019-2020 vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Hallitus valittiiin uudelleen, paitsi Kalle Harjuranta, joka menehtyi keväällä 2019 ja Ari Lanamäki. Kallen
muistoa kunnioitettiin hiljaisella hetkellä. Vuotuiseksi jäsenmaksuksi vahvistettiin henkilöjäseneltä 20 € ja
yhteisöjäseneltä 150 €. Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Pentti Uittamo ja Arja Sarakivi sekä heidän henkilökohtaisiksi varamiehikseen Jouko Komulainen ja Simo Pelto-Timperi.
Yhdistyksen hallitus on kokoontunut vuoden aikana kolme kertaa. Koronakevään vuoksi kevään kokoukset
peruttiin. 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, projektivastaavaksi 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 ennen vuodenvaihdetta. 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.
Järvipäivät pidettiin Sammatin Sampaalassa. Järvipäivillä 10.8.2016 teemana oli ”Järvien suojelun historiaa
ja tulevaisuutta”. Juhlapuhujana oli Marjo-Matikainen Kallström. Raimo Hakola valotti yhdistyksen 20 vuotista taipaletta ja tapahtumia. Eeva Eitsi kertoi Kirmusjärven kosteikosta ja Maija Venäläinen (LUVY) vesistökunnostusverkostosta sekä Juha Korhonen Hämjoen pilottihankkeesta. Sampaalan aulassa oli infoa hajaasutusalueiden jätevesistä sekä Hämjoen pilotin posteriesityksiä ja historiikkeja. Yleisöä oli tilaisuudessa n.
80 henkilöä.
Padon tilanne
Veden korkeus ei ole enää vaihdellut niin suurella vaihteluvälillä kuin aiemmin ennen padon korjausta, joten
levennetty patoaukko näyttäisi toimivan. Seurataan edelleen tilannetta.
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Taloudellinen tilanne
Yhdistyksen taloudellinen tila nojautuu jäsenmaksuihin ja Ykkösakselin asvustukseen. Yhdistys on saanut
lisäksi vapaaehtoisia lahjoituksia kosteikkohanketta varten. Leikkilän Kalastusosakaskunta on lahjoittanut
500 euroa yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksellä on n.140 henkilöjäsentä.
24.7.2019
Kirmusjärven suojeluyhdistys ry:n hallitus
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