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Hyvää alkanutta vuotta Kirmusjärven suojeluyhdistyksen jäsenet!
Viime vuosi oli poikkeuksellinen aina maaliskuusta lähtien ja koronariski vaikuttaa elämäämme edelleen. Viime kesän Järvipäivät peruttiin ja tämän kesän osalta olemme vielä
epävarmoja, miten tilanne tulee muuttumaan. Vuosikokous pyritään joka tapauksessa pitämään. Palaamme näihin asioihin seuraavassa jäsenkirjeessämme, kotisivuillamme ja Facebook-sivullamme.
Viime talvi 2020 oli lauha, sateinen ja lumi- sekä jääpeite lyhytaikainen. Pelkona oli Kirmusjärven kuormittuminen sateiden tuomien kiintoainesten takia entisestään ja se näyttäytyisi kesällä 2020 voimakkaina sinileväkukintoina. Tilanne säilyi kuitenkin suhteellisen hyvänä ja saatoimme nauttia järven virkistyskäytöstä. Koronakesä houkutteli enemmän järvelle mm. kalastajia, mikä oli ilahduttavaa huomata. Loppukesästä oli paikallisia sinileväesiintymiä myös Kirmusjärvellä.

1 Kosteikosta otetaan näytteitä kesällä 2021
Kosteikon kasvillisuus pääsi hyvää kasvuun toisena kesänä rakentamisesta. Tulevana kesänä
on tarkoitus ottaa vesinäytteet kosteikon purkukohdasta ja vertailla niitä näytteiden tuloksiin, joita otettiin ennen kosteikon rakentamista.

2 Kesän tapahtumista tiedotetaan myöhemmin
3 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
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Kotisivumme löytyvät edelleen www.kirmusjarvi.fi ja sinne tuomme tietoa tulevista tapahtumista ja sivuston kautta pystyt päivittämään omia tietojasi (lisätietoa kirjeen lopussa).

4 Hoitokalastusta Kirmusessa
Hoitokalastusta on jatkettu syksyllä 9.9. 2020 nuottauksen merkeissä. Ajankohta oli selvästi
liian aikainen veden ollessa vielä lämmintä ja kalat vielä hajallaan. Saalis jäi tätä kautta alhaiseksi. Hoitokalastuksen toteuttaminen päätetään vuosittain Kirmusjärven kalanhoitoyhteisön vuosikokouksessa, edellisen vuoden nuottauskokemuksesta ja rahatilanteesta riippuen.

5 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.

6 Jäsenmaksut 2021
Vuosikokouksessa päätettiin jäsenmaksuksi 20 € ja jäsenistöltä päätettiin pyytää vapaaehtoista 20 euron tukimaksua valmistauduttaessa uusien kosteikkohankkeiden käynnistämiseen vuosina 2021 - 2022. Ohessa on tilisiirto vuoden 2021 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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