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Hyvää uutta vuotta Kirmusjärven suojeluyhdistyksen jäsenet!
Poikkeusajat jatkuvat ja vaikuttavat elämäämme edelleen. Viime kesänäkin jouduimme
Järvipäivät perumaan melko viime tipassa. Vuosikokouksen saimme kuitenkin Sampaalassa
pidettyä. Tulevan kesän tapahtumiin palaamme seuraavassa jäsenkirjeessämme, kotisivuillamme ja Facebook-sivullamme.
Kesällä 2021 saimme nauttia kesän lämmöstä ja lämpimästä järvivedestä. Kirmusjärvi säilyi
silti pitkään melko hyvälaatuisena, ilman suurempia sinileväesiintymiä. Loppukesästä levälauttoja sitten ilmaantuikin mataliin lahtiin.

1 Kosteikosta otettiin näytteitä kesällä 2021 – nappaa hyvin kiintoainesta
Kosteikon kasvillisuus on päässyt hyvään kasvuun. Heinäkuun helteillä 2021 otettiin vesinäytteet kosteikon purkukohdasta eli alajuoksulta sekä yläjuoksulta, jolloin voitiin vertailla
kosteikon toimivuutta. Kosteikko nappaa hyvin kiintoainesta ja jonkin verran fosforia ja
typpeä. Kesän 2021 näytteitä vertailtiin myös vuoden 2017 (marraskuu) näytteiden tuloksiin, joita otettiin ennen kosteikon rakentamista.
Kesän 2021 näytteidenottoaika oli haasteellinen, koska usean viikon sateeton hellejakso vähensi virtaamaa ja vedenpinta oli matalalla. Vertailu vuoden 2017 marraskuun sateisen jakson näytteisiin ei ole relevanttia, koska olosuhteet olivat niin erilaiset. Yhdistyksellä oli tarkoitus ottaa uudet näytteet marras-joulukuun taitteessa 2021, mutta säätila muuttuikin talviseksi. Palaamme näytteiden ottoon viimeistään kesällä 2022.

2 Peruutettujen Järvipäivien 2021 esitykset löytyvät www-sivuilta
Järvipäivien teemaksi oli valittu Sammatin järvien kunnostushankkeet. Ilahduttavaa on
huomata, että muillakin järvillä tapahtuu, mm. Iso Ruokjärven kunnostussuunnitelma on
tekeillä.
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3 Tavoitteena valmistella seuraavan kosteikon suunnittelua ja toteutusta
Kirmusjärven laskuojien kunnostuksen esiselvityksen mukaisia kosteikkopaikkoja ja niiden
toteutuksen lähtötietoja (esim vesinäytteet) ja toteutusvaihtoehtoja tutkitaan.

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
Kirmusjärven kalanhoitoyhteisö on jatkanut hoitokalastusta syksyllä 28.10.2021 nuottauksen merkeissä. Nuottauksen saalis oli 780 kg ja jäi aikaisempien vuosien saaliista lähinnä
siksi, että kala ei ollut vielä parveutunut nuottausajankohtana. Keväällä 2021 istutettiin kokeiluna siikaa ja syksyllä kuhaa. Hoitokalastuksen toteuttaminen päätetään vuosittain Kirmusjärven kalanhoitoyhteisön vuosikokouksessa, edellisen vuoden nuottauskokemuksesta ja
rahatilanteesta riippuen. Kalanhoitoyhteisön kokous pidetään keväällä 2022. Jäseniä toivotaan mukaan toimintaan. Lisätietoja kalanhoitoyhteisöstä saa Jukka Repolta jonka yhteystiedot ovat seuraavat: puhelin 040-743 37870 ja email jukka.repo(at)iss.fi

6 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.

7 Jäsenmaksut 2022
Vuosikokouksessa päätettiin jäsenmaksuksi 20 € ja jäsenistöltä päätettiin pyytää vapaaehtoista 20 euron tukimaksua valmistauduttaessa uusien kosteikkohankkeiden käynnistämiseen vuosina 2022 - 2023. Ohessa on tilisiirto vuoden 2022 jäsenmaksun maksamista varten. Tilisiirtoon on merkitty jäsenkohtainen viitenumero jota toivotaan käytettävän suorituksen yhteydessä, maksuseurannan helpottamiseksi. Lisäksi on mahdollisuus antaa lahjoitus
tuleville kosteikkohankkeille.
Kirmusjärven suojeluyhdistyksen hallitus
(hallituksen kokoonpano ja yhteystiedot osoitteessa www.kirmusjarvi.fi)
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