26.5.2019
JÄSENKIRJE - TOUKOKUU 2019
Hormajärvi toipuu vähitellen, mutta se ei ole vielä saavuttanut hyvää ekologista tilaa. Tarvitsemme
tietoa nykyisten kunnostustoimenpiteitten vaikutuksesta, jotta voimme valita ja toteuttaa tehokkaimmat
toimenpiteet, kuten kunnostussuunnitelmassa1 ”Hormajärvi kohti hyvää tilaa 2019-2027” on suositeltu.
Tänä keväänä olemme aloittaneet Koivulan
kosteikon toiminnan seurannan yhdessä
Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry:n
(LYVY) kanssa. Kosteikon purkuojasta
haetaan näytteitä neljä kertaa tämän vuoden
aikana ja tarkoitus on jatkaa näytteenottoa
myös ensi vuonna. Olemme olleet myös
yhteydessä Lohjan kaupunkiin Paloniemen
kosteikkosuunnitelman
toteuttamisesta.
Selvitämme yhdessä Silvestris oy:n kanssa
rakentamisen mahdollisuutta Paloniemeen.
Kuva: Koivulan kosteikko toukokuussa 2019.

Hormajärven läntisessä syvänteessä on ollut kaksi hapetinta vuodesta 2008 alkaen. Tänä vuonna
hapettimet on laitettu pois päältä jäittenlähdön jälkeen huhtikuussa. Seuraamme LUVY ry:n kanssa
vesinäytteenoton avulla, miten hapetuksen katkaisu vaikuttaa Hormajärven yleiseen tilaan. Tarvittaessa
hapettimet käynnistetään loppukesällä tai viimeistään talvella järven jäätyessä. Hapetusurakoinnin
jatkosta tulevina vuosina neuvotellaan Vesi-Eko oy:n kanssa. Hormajärven hapetuksen vuosiraportti
2018 on ladattavissa verkkosivulta: http://www.hormajarvi.fi/ajankohtaista.html
Kevään hoitokalastus aloitettiin 26.4.2019, jolloin yhdistyksen
talkooporukka yhdessä Jomiset oy:n kanssa laittoi neljä rysää
Hormajärveen. Tänä vuonna saalista tuli erittäin vähän (hieman yli
300 kg) ja rysäpyynti lopetettiin viime viikolla. Hoitokalastuksessa
pidetään ensi vuonna tauko. Yhdessä LUVY ry:n kanssa mietimme
uusia keinoja ravintoverkkokunnostuksen jatkolle Hormajärvellä.
Suurkiitos aktiiviselle ja ahkeralle talkooporukalle!
Kuva: Rysäpyynnin kalansaalista huhtikuussa 2019.

Hormajärvi-yhdistyksen kesäjuhla ja vuosikokous järjestetään lauantaina 27.7.2019
Kanneljärven opistolla. Kutsu ja vuosikokouksen asiakirjat lähetetään kesäkuussa. Kesäjuhlilla on
tiedossa ohjelmaa ja esityksiä mm. Hormajärven historiasta sekä nykytilasta.
Tämän jäsenkirjeen yhteydessä muistutamme myös Hormajärven vesihoitomaksun maksamisesta.
Keväisin terveisin,

Anna-Stiina Heiskanen
Hormajärvi-yhdistyksen puolesta, puheenjohtaja Anna-Stiina Heiskanen
Lisätietoja meneillään olevista hankkeista: anstiheiskanen@gmail.com tai puh. 0440 586114

1

http://www.hormajarvi.fi/Kunnostus.html

VESIHOITOMAKSU 2019
Hormajärvi-yhdistys ry. pyytää yhdistyksen jäseniä, rantakiinteistöjen
omistajia ja muita järven käyttäjiä maksamaan vuosittaisen
vesihoitomaksun: 150 €.
Vesihoitomaksun voi maksaa myös 1.000 €
kertamaksuna 10 vuoden ajalle.
Kertamaksun suorittajat saavat upean
musta-kultavärisen metallilaatan.
Hormajärven kunnostuksen tukimaksun
(vähintään 200€) maksajille lähetetään kaunis
metallinen kuikkalaatta esim. postilaatikkoon tai
rakennuksen seinään kiinnitettäväksi.

Lisäksi voitte tilata myös muita kuikka-logolla varustettuja tukituotteita kuten
tuulipusseja, golf palloja, lasikuikkia ja metallisen kuikka-tuuliviirin. Lisätietoja
yhdistyksen sivuilta: http://www.hormajarvi.fi/Tukituotteet.html
Vesihoito- ja tukimaksujen tuotto käytetään kokonaisuudessaan järven
kunnostustoimien rahoittamiseen. Tuella on erittäin merkittävä osuus
Hormajärven kunnostushankkeitten rahoituksessa.

Hormajärvi-yhdistys ry. kiittää tuestanne järven hyväksi.
Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer
Saaja
Mottagare

Maksaja
Betalare

TILISIIRTO GIRERING

FI86 4006 1020 0342 98
Hormajärvi-yhdistys ry
Y-tunnus 1985583-4

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas endast till mottagare I Finland enligt Allmänna villkor för
inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit.

VESIHOITOMAKSU 2019-2028
VESIHOITOMAKSU 2019
TUKIMAKSU 2019
Nimi :
Osoite :
Sähköposti:

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

Viitenumero
Ref. nr
Eräpäivä
Förfallodag

EUR

1.000,00
150,00
200,00€

