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Hyvää kesää Kirmusjärven suojeluyhdistyksen jäsenet!  

1 Tervetuloa Kirmusjärven suojeluyhdistyksen vuosikokoukseen 11.8.2018 
klo 11 
Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään lauantaina 11.8.2018 klo 11 Sammatin Sampaa-
lassa. Tervetuloa kokoukseen sekä mukaan hallitustoimintaan! Kokouksen jälkeen järvipäi-
vät. 

2 Kosteikkohanke 
Kosteikko tullaan toteuttamaan kahdessa vaiheessa. Tänä talvena urakoitsija on tehnyt rai-
vaustöitä sekä työmaatien tulevan kosteikon alueella. Ensi talvena 2019 toteutetaan kos-
teikon kaivuutyöt. Kiitämme jäseniä kosteikkolahjoituksista! 
 

 
Kosteikkoalueen työmaalta helmikuulta 2018 

3 Padon tilanne ja järven veden korkeus 
 
Kirmusjärven pato on korjattu tänä keväänä Uudenmaan ELY-keskuksen toimesta. Padon 
kynnyskorko on tasolla +54,40 ja padon aukkoa on lisäksi levennetty n. 3 m leveäksi. Pato 
on nyt korjattu niin, että vaihteluväli ei olisi niin suuri eli maksimiveden pinta ei nousisi niin 
ylös, kun se on tässä muutaman vuoden sisällä loppuvuodesta noussut, eikä matalan veden 
pinta myöskään menisi liian matalaksi vähäsateisina kesäkuukausina. Pato on nyt rakenteel-
lisesti siinä kunnossa, että on olemassa edellytykset hakea uutta lupaa ja samalla kumota 
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vanha lupa. Vanhan luvan (vuodelta 1899) mukainen patoaukon vedenpinta on reilusti ny-
kyisen keskiveden alapuolella (+53,50), joten uusi lupa tarvitaan, jos pato halutaan säilyttää 
ja jatkossakin kunnostaa siihen korkoon, jossa järven keskiveden pinta (+54,50) säilyisi ny-
kyisellään. Uutta vesioikeuden lupaa varten tulee perustaa vesioikeudellinen yhteisö ja ¾ 
ranta-alueiden maanomistajista tulee antaa kirjallinen suostumus padon koron muutokselle 
(eli nykyisen padon korolle). Yhdistykseltä lisätietoa asiasta mm. toripäivänä ja Järvipäivil-
lä. 
 

 
Kuva korjatulta padolta huhtikuulta 2018 (kuva Sami Soininen / ELY-keskus) 

3 Tapahtumat kesälle 2018 
 
Sammatin järvipäivät la 11.8.2018 klo 12-15 
 
Järvipäivät pidetään lauantaina 11.8.2018 klo 12–15 Sampaalassa. Järvipäivien teemana on 
”Ilmastonmuutoksen vaikutukset järviin”. Paikalla vesikasvien tunnistuspiste.  

Lisätietoa ohjelmasta tullaan täydentämään: www.kirmusjarvi.fi ja 
www.facebook.com/kirmusjarvi  

 
Toripäivä 30.6.2018 klo 9-13 
Lauantaina 30.6 järjestetään perinteinen toripäivä 9-13. Infoa padon tilanteeseen liittyen 
sekä tietoa kosteikosta ja muistakin järvensuojeluun liittyvistä asioista. 
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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 Kalastusasioita 

       
Kirmusjärven ojista kalastettiin 12.5. 2018 talkoilla särkeä n. 2000 kg – kiitos talkooväelle! 
 
Kirmusjärven kalahoitoyhtymä tarjoaa järven kesäasukkaiden käyttöön täksikin kesäksi lai-
naksi Weke katiskoja. Toivomme mahdollisimman monen lainaavan katiskoja ja kalastavan 
Kirmusessa vaikkapa vain hoitokalastuksellisista syistä. Hoitokalastuksen saaliin voi hyö-
dyntää ruuanlaitossa tai haudata maahan. Lisätietoja: Hannu Niemi, Leikkiläntie 341, 09220 
Sammatti, 050 – 3017518.  
 
Tiedoksi Kirmusjärven kalayhteisöjen kokouksista: 
  
1.      Kalamerkkien myynti jatkuu Tuuheikossa 
2.      Syksyllä 2018 nuotataan (haettu tukea ELYstä) 
3.      Vuonna 2018 istutetaan madetta ja kuhaa 
4.  Saalistietoja pyydetään keräämään ja toimittamaan kalahoitoyhtymän käyttöön. Lomak-
keet Tuuheikosta kalamerkkien myynnin yhteydessä 
 
Viime vuonna toimitettiin Elylle tutkittavaksi järven ahvenia ja niistä saatiin hyvät tulokset. 
Kirmusen ahvenissa ei ole hälyyttäviä määriä elohopeaa. 

6 Vesikasvillisuuksien poisto rannoista 
Vesikasvillisuuden poistoa voi tilata myös tänä kesänä. Vesikasvin niittäjä tulee juhannuk-
sen jälkeen. Hinta  100€/tunti+alv 24%. Varaukset Kalle Harjuranta, puh. 0400-862586. 
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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. 
 
 
Mukavaa alkanutta kesää 2018 toivottaa 
 
Kirmusjärven suojeluyhdistyksen hallitus (kaudella 2017-2018) 
 
Puheenjohtaja, kosteikkohanke, yhteydenpito muihin yhdistyksiin 
Eeva Eitsi   040-5638390        eeva.eitsi@fcg.fi  
 

Varapuheenjohtaja, maatalousyhteydet, vesikasvuston poisto 
Kalle Harjuranta  0400-862586 kalle@harjuranta.fi 
 

Sihteeri 
Osmo Suihko  050-5549127 osmo.suihko@prodacon.fi 
 

Tiedotus, some, yhteiskunnalliset suhteet 
Ari Lanamäki  045-8572710 ari.lanamaki@gmail.com 
 

Rahastonhoitaja, jäsenrekisteri 
Raimo Hakola  040-5526691 hakolaraimo@gmail.com 
 

Kalastushankkeet 
Jukka Repo   040-7433787 jukka.repo@iss.fi 
 

Kalastushankkeet, kuntayhteydet 
Janne Jalava  050-3387333 janne.jalava@ramboll.fi 
 

Webmaster 
Tero Takki   050-61361  tero.takki@gmail.com 
 

Tapahtumat, projektit 
Jim Röppänen  050-0601008 jim.roppanen@gmail.com 
 

 


