TOIMINTAKERTOMUS 2019-2020
Kausi: 1.5.2019-30.4.2020

Hormajärven läntinen allas kesäkuussa 2020

Hallitus ja tilintarkastajat
Puheenjohtaja: Anna-Stiina Heiskanen
Sihteeri: Riikka Ventelä
Rahastonhoitaja: Juhani Kumpulainen
Muu hallitus:
Juhani Muhonen
Nina Ståhl
Pasi Harju (varajäsen)
Risto Tuomanen (varajäsen)
Maija Hannuksela (varajäsen; erosi syksyllä 2019)
Hannu Teinilä (varajäsen; erosi syksyllä 2019)
Yhdistyksen tilintarkastaja on Paul Packalén / varalla Erkki Tuominen.
Hallitus on kokoontunut kauden 1.5.2019-30.4.2020 aikana 4 kertaa.
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Jäsenistö ja jäsenmaksut
Yhdistyksen rekisterissä on toimintakauden päättyessä noin 220 jäsentä, joista viime
kauden kuluessa jäsenmaksun on maksanut n. 1/3 (33%). Vuosikokouksen vahvistama
jäsenmaksu oli 40 €. Jäsenkirjeitä on lähetty toimintakauden aikana 3 kappaletta
(heinäkuussa 2019, joulukuussa 2019 ja huhtikuussa 2020). Jäsenkirjeet ovat luettavissa
yhdistyksen www-sivuilla: http://www.hormajarvi.fi/Yhdistys.html.

Yhdistyksen talous
Yhdistyksen tulorahoitus koostuu jäsenmaksuista, kesäjuhla-arpajaisista, tukituotteiden
myynnistä, jäsenistön toiminta-avustuksista, kuten vesihoitomaksuista sekä yksityiseltä ja
julkiselta sektorilta saatavista avustuksista.

Yhdistyksen toiminta
Ympäristön tila
Kuluneena kautena Hormajärven happi- ja ravinnetilanteen muutoksia on seurattu
tiehämmin kuin aiempina vuosina. Mittauksia ovat tehneet Länsi-Uudenmaan Vesi ja
Ympäristö ry. (LUVY), Lohjan kaupunki sekä Uudenmaan ELY. Näytteitä on otettu vuonna
2019, 7 kertaa läntisellä ja 4 kertaa itäisellä altaalla sekä 2 kertaa Koivulan kosteikon
purkuojasta.
Tarkempia tietoja vuoden 2019 tuloksista on nähtävissä raportista, joka on ladattavissa
yhdistyksen verkkosivulta (www.hormajarvi.fi/ Hoito ja Kunnostus/ Hormajärven
vesistökunnostuksen vaikutusten seuranta ja arviointi 2019 -hankkeen vuosiraportti).
Olemme hakeneet ja saaneet vuosille 2020-2022 Uudenmaan ELYstä osarahoituksen
kolmevuotisen Hormajärven hoito- ja kunnostushankkeen toteuttamiseksi yhdessä LUVY
ry:n kanssa. Yhdistyksen osuus on 50% hankkeen kuluista. Vesi-Eko Oy:n kanssa on tehty
sopimus hapetusurakoinnin jatkosta vuosille 2020-2021. Mixox-hapetuksen urakointi
sisältyy hankkeen kokonaiskuluihin.
Vuonna 2020 Hormajärven vesinäytteenottoa ja mittauksia tekee LUVY ry:n ja
Uudenmaan ELY. Näytteitä on otettu maalis- ja kesäkuussa. Tarkoituksena on hankkia
lisää tietoa tehtyjen hoitotoimenpiteitten vaikutuksesta ja järven nykytilasta, jotta
voimme suunnitella jatkotoimenpiteet mahdollisimman tehokkaasti Hormajärven tilan
parantamiseksi.

Hapetus
Hormajärven läntisen altaan hapettimet pysäytettiin jäitten lähdön jälkeen 25.4.2019 ja
ne olivat pysäytettynä koko kesän eli yhteensä 125 vuorokautta. Läntisen syvänteen
happipitoisuus laski loppukesällä ja hapettimet käynnistettiin 28.8.2019. Happipitoisuus
palasi taas tavanomaisiin pitoisuuksiin syksyn aikana ja hapettimet suljettiin syksyn
täyskierron alkaessa 14.10.2019. Ravinnepitoisuudet eivät poikenneet aiempien vuosien
tasosta.
Hormajärven hapetuksen vuosiraportti 2019 (Vesi-Eko) on nähtävissä yhdistyksen
verkkosivuilla (www.hormajarvi.fi/ Hoito ja Kunnostus).
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Talvella 2019-2020 Etelä-Suomessa lunta ei juuri ollut, lämpötilat olivat normaalia
korkeammat, sateisuus suurempi ja järvien vedenkorkeudet olivat tulvalukemissa.
Hormajärvelle ei tullut pitkäaikaista ja liikkumista kestävää jääpeitettä, jonka takia
läntisen altaan syvänteen hapettimia ei ollut tarpeen käynnistää koko talvena. Talven ja
koko kevään 2020 hapettimet ovat olleet pysähdyksissä. Hapettimet käynnistetään
tarvittaessa loppukesällä 2020, mikäli mittaukset osoittavat sen tarpeelliseksi.

Kuva: Hormajärven läntinen allas jäätyi hetkeksi helmikuussa 2020

Kosteikot
Paloniemen alueen kaavoitustilanteesta ja mahdollisesta kosteikkojen rakentamisesta
neuvoteltiin Lohjan kaupungin kaavoituksen kanssa keväällä 2019. Neuvotteluja jatkettiin
Lohjan kaupungin ja alueen yksityisen maanomistajan kanssa kesän ja syksyn 2019 aikana.
Paloniemen kosteikon rakentaminen ei edennyt, koska rakentaminen ei ole mahdollista
alueen kaavoitustilanteen takia. Yhdistys seuraa Paloniemi II asemakaavan valmistelua ja
pyrkii vaikuttamaan, että mm. hulevesien pidättäminen suunnitellaan ja toteutetaan
asianmukaisesti.

Hoitokalastus
Kuluneena kautena ei ole tehty hoitokalastusta.

Tiedotus
Hormajärvi-yhdistys on tiedottanut ajankohtaisista asioista ja tapahtumista
pääsääntöisesti Facebook-sivulla: (https://www.facebook.com/hormajarvi/. Yhdistyksen
verkkosivut http://www.hormajarvi.fi/ ovat pääasiassa tarkoitettu pysyvämmän tiedon
säilytykseen. Sieltä löytyy mm. raportteja ja yhdistyksen yhteystiedot. Kuluneena kautena
sivustoja päivitettiin.

Pro Hormajärvi
Pro Hormajärvi-ryhmä ei ole toiminut kauden aikana. Ryhmän tarkoituksena olisi avustaa
yhdistyksen hallitusta varainhankinnassa ja toimenpiteiden suunnittelussa.
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Muuta toimintaa
Yhdistyksen kesäjuhla ja vuosikokous järjestettiin Kanneljärven opistolla 27.7.2019.
Yhdistyksen hallitus on hoitanut myös varainhankintaa tukituotteiden avulla sekä
raportoinut Hormajärven kunnostushankkeen 2019 saaman valtionavustuksen käytöstä
Uudenmaan ELYlle.
Yhdistyksen aloitteesta on syntynyt perinne juhlistaa kesäkauden päättymistä elokuun
merkkitulilla elokuun viimeisen viikonlopun lauantai-iltana. Elokuun tulet sytytettiin taas
kerran Suomen luonnon päivänä 31. elokuuta 2019.

Kuva: Elokuun merkkitulet Suomen luonnon päivänä 31.8.2019

Kiitokset
Yhteistyö Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry:n (LUVY), Lohjan kaupungin, Uudenmaan
ELY-keskuksen ja Hormajärven osakaskuntien sekä yksityisten maa- ja vesialueiden
omistajien kanssa on jatkunut hyvänä. Yhdistys kiittää kaikkia yhteistyötahoja (Vesi-Eko
Oy, Jomiset Oy, Silvestris Oy, Kim Wist, BellaMedia, Lohjan kopio) ja yksityisiä henkilöitä
monipuolisesta avusta ja panoksesta järven hyväksi.
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