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TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018
Hormajärvi-yhdistys ry jatkaa toimintaansa Hormajärven vesiensuojelun ja vesiluonnon
monimuotoisuuden edistämiseksi sekä järven vaikutuspiiriin kuuluvan alueen luonnonsuojelun ja
asukkaiden yleisen viihtyvyyden puolesta.
Yhdistys keskittyy toimintakaudella 2017–2018 seuraaviin, sekä kulloinkin tarpeellisiin ja
ajankohtaisiin asioihin:
Ojien kunnostamista ja niiden virtaaman hidastamista sekä kosteikkojen rakentamista
jatketaan, jotta hillitään ravinteiden huuhtoutumista järveen ja tukitaan kaikki mahdolliset
kuormituslähteet. Ensisijaisiksi kosteikkojen ja hidasteiden rakentamiskohteiksi tulevana kautena
on valittu Paloniemen ja Koivulan ojan valuma-alueet. Pyritään käynnistämään suunnittelu ja
rakentaminen vuoden 2017 aikana. Uusia kohteita rakennetaan mahdollisuuksien mukaan.
Läntisen altaan syvänteen hapetusta jatketaan sisäisen kuormituksen hillitsemiseksi Vesi-Eko
Oy:n kanssa urakointisopimuksella, joka on voimassa 30.9.2019 saakka. Yhdistys huolehtii
hapettimien käynnistämisestä ja sulkemisesta syyskierron aikana.
Hoitokalastusta jatketaan. Syysnuottaukset tehdään loka-marraskuussa yhteistyössä Uudenmaan
ELY:n kanssa. Tarkempi nuottauspäivä ilmoitetaan Facebook-sivuilla ja yhdistyksen verkkosivuilla.
Talvella järjestetään mahdollisuuksien mukaan talvinuottaus ja keväällä rysäpyynti. Jäsenistöä
pyydetään osallistumaan nuottaustalkoisiin ja rysäpyyntiin.
Kannustetaan jäsenistöä ja muita järven asukkaista osallistumaan hoitokalastukseen myös
omilla pyydyksillään ja käyttämään järvikalaa, erityisesti särkikaloja, ravinnoksi. Tiedotetaan
jäsenistölle kestävästä kalastuksesta. Samalla kun kalastus auttaa järven tilaa paranemaan niin se
myös edistää terveellisen kotimaisen kalan käyttöä. Yhdistys järjestää ”Särkikalojen
kokkauskurssin” yhdessä Kanneljärven opiston kanssa.
Selvitetään mahdollisuus palauttaa lisääntyvät arvokalakannat (siika, järvitaimen)
Hormajärveen. Luonnossa lisääntyvä järvitaimen on tällä hetkellä erittäin uhanalainen kaikissa
napapiirin eteläpuolisissa vesistöissä. Tehdään selvitykset yhteistyössä kalastusosuuskuntien,
Länsi-Uudenmaan Vesi- ja Ympäristö ry:n (LuVy) Lohikalat Karjaanjoelle — vesistövisio 20211
mukaisesti. Selvitysten pohjalta laaditaan hankesuunnitelma- ja rahoitusesitys.
Jatketaan näkösyvyyden mittauksia ja opastuksia. Jaetaan halukkaille mittaajille Secchi- eli
valkolevyjä sekä opastetaan, miten mittaustulokset voi tallentaa kännykällä valtakunnalliseen
havaintopalveluun osoitteessa https://www.jarviwiki.fi/havaintolahetti/, jossa ne ovat kaikkien
katsottavissa JärviWikissä (http://www.jarviwiki.fi/).
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Jatketaan sinilevien esiintymisen seurantaa läntisellä altaalla ja tiedotetaan havainnoista
yhdistyksen Facebook-sivuilla sekä valtakunnallisen leväseurannan sivuilla Järvi-Wikissä.
Jatketaan Hormajärven hoito- ja kunnostussuunnitelman toteutusta ja seurantaa edellisen
suunnitelman (2012–2016) suuntaviivojen ja prioriteettien mukaisesti. Hoitosuunnitelmaa
päivitetään tarpeen mukaan. Hormajärvelle sopivia uusia hoito- ja kunnostustoimenpiteitä
etsitään ja suunnitellaan yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa. Pyritään saamaan pitkäjänteinen
yhteistyö Helsingin Yliopiston tai muiden tutkimuslaitosten kanssa. Lisäksi yhdistys voi tarvittaessa
tuottaa muita erilaisia mittaustuloksia järven tilan ja eri kunnostustoimenpiteiden vaikutusten
seuraamiseksi.
Kannustetaan jäsenistöä ja muita asukkaita omaehtoiseen vesiensuojeluun ja vesiluonnon
monimuotoisuuden vaalimiseen: välttämään kaikenlaisten kemikaalien, myrkkyjen, jätteiden ja
ojien valumavesien joutumista järveen, vähentämään puutarhalannoitusta rantatonteilla,
edistämään rantasiisteyttä, huolehtimaan rantasaunojen jätevesistä (liittämään rantasaunat
mahdollisuuksien mukaan jätevesiviemärien piiriin), palauttamaan isot emo-petokalat (kuten
hauet) järveen (ks. kestävä kalastus), kunnioittamaan pesiviä lintuja ja poikueita sekä välttämään
kovaäänistä moottoriveneilyä tai muuta moottoriurheilua Hormajärvellä.
Tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja tapahtumista pääsääntöisesti Facebook-sivuilla.
(https://www.facebook.com/hormajarvi/, jäsenkirjeillä 4-6 kertaa vuodessa ja yhdistyksen wwwsivuilla http://www.hormajarvi.fi/ jonka kautta myös jaetaan tutkimus/ selvitys raportteja
Hormajärven tilasta ja mittauksista.
Tarvittaessa kutsutaan koolle Pro Hormajärvi-ryhmä, jonka tarkoituksena on avustaa yhdistyksen
hallitusta varainhankinnassa sekä eri toimenpiteiden suunnittelussa.
Jatketaan yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, joista erityisesti mainittakoon Hormajärven
kalastusosuuskunnat, Uudenmaan ELY-keskus ja Lohjan kaupunki. Hoito- ja kunnostustoimien tukija rahoitusmalleja kehitetään yhdessä eri sidosryhmien kanssa
Vuosikokous järjestetään kesäjuhlatyyppisenä kesällä 2018 ja elokuun merkkitulet sytytetään
yhdistyksen aloitteesta elokuun viimeisenä lauantaina 2017.
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TALOUSARVIOEHDOTUS 2017-2018
TUOTOT

Jäsenmaksut
Kesäjuhla, tukituotteet
Vesihoitomaksut
Lahjoitukset
Kalaistutustuotot
Julkinen tuki
Yritystuki
Muut tuotot
Tuotot yhteensä

TA (€)
8300
900
5000
400
0
8800
0
108
23508

Edellinen
kausi (€)
8320
983
5500
375
4970
5788
0
108
26045

-800
-600

-866
-574

-2500
-4000
0
-2000
-17000
-6000
-300
-33200
-9692

-2798
0
-3924
-159
-17783
-3313
-247
-29663
-3619

-350
-10042

-354
-3973

KULUT
Kokouskulut
ATK-kulut
Toimistokulut
Ojien kunnostus
Kalaistutusostot
Hoitokalastus
Hapetus
Selvitykset, mittaukset
Muut toimintakulut
Kulut yhteensä
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ
POISTOT
Poistot yhteensä
TULOS
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