21.5.2017
JÄSENKIRJE - TOUKOKUU 2017
Kylmän alkukevään jälkeen toukokuun ensimmäiset helteet ovat
täällä ja Hormajärven pintaveden lämpötila on jo 14-astetta!
Tänään
oli
yhdistyksen
järjestämä
näkösyvyyden
mittausopastus Hiidensaaren venelaiturilla. Näkösyvyys oli noin
3,6 m sekä itäisellä että läntisellä altaalla.
Secchi- eli valkolevyjä on saatavilla yhdistyksen hallitukselta.
Mittaustulokset on helppo tallentaa ja ilmoittaa kännykällä suoraan
mittauspaikalta valtakunnalliseen havaintopalveluun osoitteessa
https://www.jarviwiki.fi/havaintolahetti/ jossa ne ovat kaikkien katsottavissa
reaaliaikaisesti. JärviWikissä http://www.jarviwiki.fi/ jokainen voi
halutessaan myös perustaa oman havaintopaikan, jossa voi
säännöllisesti ilmoittaa vesiluontoon liittyviä havaintoja.

Kuvassa Jukka Similä ja Risto Natunen harjoittelevat näkösyvyyden mittausta.
Näkösyvyyden mittausopastus järjestetään seuraavan kerran sunnuntaina 18.6.2017 klo 14
Hiidensaaren venelaiturissa, jossa myös secchi eli valkolevyjä saatavilla.
Länsi-Uudenmaan Vesi- ja Ympäristö Ry (LuVY) mittasi huhtikuussa Hormajärveen laskevien purojen
ravinnepitoisuudet, virtauman, sameuden, sähkönjohtavuuden ja kiintoainepitoisuudet. Tulokset ovat
ladattavissa yhdistyksen verkkosivulla (http://www.hormajarvi.fi/ajankohtaista.html).
Verkkosivuilla on ladattavissa yhteenveto
kaikista ravinnepitoisuus mittauksista
Hormajärveen laskevista ojista vuosina
1994-2013.
Huhtikuussa teimme kenttäkatselmuksen
Pro Agrian asiantuntijan kanssa ojien
virtaumahidasteiden ja kosteikkojen
rakentamiseksi. Neuvottelut maanomistajien kanssa ovat käynnissä, ja
mahdollisuuksien
mukaan
pyrimme
käynnistämään suunnittelun ja rakentamisen ainakin yhdessä ojakohteessa
tämän vuoden aikana.

Kuvassa Mustalahden kosteikko, josta lähtevässä Pöyryn ojassa virtauma on Hormajärven korkeimpia.
Hormajärvi-yhdistyksen kesäjuhla ja vuosikokous järjestetään lauantaina 29.7.2017
Kanneljärven opistolla. Laita päivä kalenteriin! Kutsu lähetetään myöhemmin.
Hormajärvi-yhdistyksen facebook-sivuille https://www.facebook.com/hormajarvi/ voi ladata
valokuvia ja videoita. Tämä vuonna toivomme erityisesti valokuvia ja videoita Hormajärven
kunnostuspuuhista. Paras video ja valokuva valitaan kesäjuhlien yhteydessä. Mikäli ette ole
facebookissa, voitte lähettää valokuvat ja videot nimellä, kuvaajan nimimerkillä ja yhteystiedoilla
hallitukselle 23.7.2017 mennessä (Matti Törhonen; mtorho@gmail.com)
Keväisin terveisin,

Hormajärvi-yhdistyksen puheenjohtaja, Anna-Stiina Heiskanen
(anna-stiina.heiskanen@ymparisto.fi)

VESIHUOLTOMAKSU
Vuoden 2010 vuosikokouskeskustelun perusteella
Hormajärvi-yhdistys esittää rantakiinteistöiltä (pysyvä tai vapaa-ajan
käyttö) ja muilta järven käyttäjiltä vesihuoltomaksua. Tämä on
saanut hyvän vastaanoton. Tuella on merkittävä osuus yhdistyksen
toiminnassa.
Vesihuoltomaksun tuotto kohdennetaan suoraan järven hoito- ja kunnostusprojekteihin.
Vesihuoltomaksun voi maksaa vuosittain a´150 € tai
kertamaksuna 10 vuoden ajalle summalla 1.000 €.
Kertamaksun suorittajat saavat upean musta-kultavärisen
metallilaatan. Vuosittaisesta kertamaksusta toimitetaan muovinen
tunnustuslaatta.

Hormajärvi-yhdistys ry kiittää tuestanne järven hyväksi.
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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.

Hormajärvi-yhdistys ry
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