Kirmusjärven suojeluyhdistys ry
TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.5.2021 - 30.4.2022
Yhdistyksen toimintasuunnitelma pohjautuu yhdistyksen sääntöjen 2 § ja 3 §
mukaisiin tavoitteisiin ja toimintamuotoihin. Toiminnan taloudellisen perustan
muodostavat vuosikokouksen hyväksymien jäsenmaksujen kautta kertyvät
vuotuiset tuotot, jotka samalla luovat mahdollisuudet ja myös rajoitukset
yhdistyksen toiminnalle. Yhdistyksellä on toimintavuoden alkaessa n.140
jäsentä.
Järvipäivät pidetään 7.8.2021 klo 12-15 Sampaalassa.
Yhteistyötä muiden Sammatin järvisuojeluyhdistysten kanssa on tehty ja
tullaan tekemään jatkossakin. Samoin pyritään oppimaan muualla tehdystä
suojelutyöstä.
Hallitus esittää, että toimintaa jatketaan toimintavuonna pääosin jo kehittynein
toimintatavoin:
•

Seurataan kosteikon toimintaa ja kasvien kasvamista, seurantanäytteet
otettu kesällä 2021 ja seuraavat marraskuussa

•

Tutkitaan jatkomahdollisuuksia; uuden kosteikon toteuttaminen
(yhteydenpito maanomistajaan, rahoitus, suunnitelma ja toteutus)

•

Jatketaan yhteistyötä kalastusosakaskuntien kanssa ja tiedotetaan
kalastamisen tärkeydestä järven hoidon kannalta sekä järjestetään
hoitokalastustalkoita

•

Jatketaan järven, sen valuma-alueen ja siihen laskevien vesistöjen tilan
aktiivista seurantaa

•

Jaetaan edelleen tietoa vesistöön ja sen suojeluun liittyvistä
kysymyksistä mm. kesäisten toritapahtumien, jäsenkirjeitten ja muitten
tapahtumien välityksellä sekä nettisivujen ja Face Bookin kautta.

•

Järjestetään vuosittaiset Järvipäivät yhdessä Sammatin muiden
järviyhdistysten kanssa. Haarukoidaan myös mahdollisuuksia yhdistää
voimia mm. Sammatti-Seuran ja muiden yhdistysten kanssa.

•

Jatketaan järven biologiseen
vähentämistä esim. liiallisten
ravinneainesten poiston avulla.

rasitukseen
järvikasvien

liittyvien kuormien
niiton ja muiden

Kirmusjärven suojeluyhdistys ry
•

.
•

Jatketaan
edelleen
aktiivista
yhteistyötä
muiden
Sammatin
järviyhdistysten kanssa pyrkien yhteisiin toimintoihin niiden ja kaupungin
kanssa.
Selvitetään järven ja siihen laskevien vesistöjen pintakorkeuksien
vaihtelua ja niiden vaihteluvälien vaikutuksia vesistöjen kuntoon ja
pintakorkeuksien
vuosittaisen
tasaamisen
vähentämisen
mahdollisuuksia.

•

Seurataan korjatun padon tilannetta ja sekä sen vaikutuksia veden
pinnan korkoihin. Selvitetään Lohjan kaupungin mahdollisuutta
Kirmusjärven rantojen omistajien tiedottamiseen ja kokoukseen
kutsumiseen liittyen padon kunnostukseen ja korkoihin.

•

Annetaan tarvittaessa kannanottoja vesistön tilaan ja asukkaiden
viihtyvyyteen vaikuttavista tekijöistä kaupungille ja muille tahoille.

.
•

Jatketaan yhteistoimintaa Lohjan kaupungin, ELY-keskuksen ja LänsiUudenmaan Vesi- ja ympäristö ry:n kanssa Sammatin kaikkia järviä
koskien ja vesistön tilaa koskevien toimintojen seuraamiseksi,
suositusten toteuttamiseksi ja Kirmusjärven kunnostussuunnitelman
käytännön toimenpiteiden jatkamiseksi.

