
       14.2.2021 

 

JÄSENKIRJE - Helmikuu 

Arvoisat Hormajärvi-yhdistyksen jäsenet, 

Hormajärven läntinen allas sai jääkannen 10 tammikuuta 2021 ja helmikuun pakkasten myötä on saatu 
nauttia ulkoilusta ja pilkkimisestä Hormajärven jäällä. Järven ystävällinen ranta-asukas on tehnyt 
latukoneella hiihtolenkin järven läntiselle puolelle, josta suuret kiitokset kaikkien hiihtäjien puolesta.   

Järjestämme yhdessä Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö (LUVY) ry:n kanssa 4.3.2021 klo 17 
webinaarin Hormajärven kunnostushankkeen tuloksista ja jatkotoimenpiteistä.  

Ohjelma: 

17:00-17:15 Terveiset Hormajärveltä. Anna-Stiina Heiskanen, Hormajärvi-yhdistys ry:n puheenjohtaja. 

17:15-17:30 Hormajärven vesistökunnostus 2020‒2022 –hankkeen esittely. Jussi Vesterinen, LUVY ry. 

17:30-17:50 Hapetuksen hyödyt Hormajärvellä. Limnologi Erkki Saarijärvi, Vesi-Eko Oy. 

17:50-18:30 Tutkimustuloksia hapetuksesta kunnostusmenetelmänä. Prof. Jukka Horppila, Helsingin yliopisto. 

18:30-19:00 Hormajärven vesistökunnostus 2020‒2022 – hankkeen alustavat tulokset: ravintoverkko, hape-
tuksen tauottaminen, kuormituslähteet. Jussi Vesterinen, vesistöasiantuntija, LUVY ry. 

19:00-19:30 Keskustelu kuullusta sekä jatkotoimenpiteistä. 

Ohjelma ja kutsu Webinaariin on liitteenä ja tässä Teams-linkki – virtuaaliseen tilaisuuteen 
etäyhteydellä ei tarvitse ilmoittautua. Se on avoin kaikille kiinnostuneille.  

Sähköposti-osoitteensa ilmoittaneet saavat linkin s-postilla, jolloin seminaarin voi liittyä helposti 
kutsussa olevaa linkkiä klikaten. Jos saat kutsun pelkästään paperikirjeenä, linkki webinaariin ilmoi-
tetaan myös Hormajärven Facebook-sivuilla. Voit myös pyytää linkin lähettämällä s-postin järjestäjille. 

Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta osallistua etäyhteyden kautta, webinaaria voi tulla 
seuraamaan Lohjan ABC:n kabinettiin (Hossanmäentie 1, 08350 Lohja), josta järjestetään 
verkkoyhteys (korona-ohjeita noudattaen: turvavälit ja kasvomaskit). Kahvitarjoilu linjastosta. Pyy-
dämme ilmoittautumaan ABC-tilaisuuteen viimeistään 28.2.2021, puh. 0440 586114 (tekstiviestillä) tai 
anstiheiskanen@gmail.com. Mikäli ilmoittautumisia ei tule, ABC-tilaisuutta ei järjestetä. 

Hormajärven läntisen altaan hapettimet ovat suljettuna. Syvänteen happi- ja ravinnepitoisuuksia 
mitataan helmi-maaliskuussa, jotta saamme tietoa happitilanteen kehityksestä jään alla.  

Uudet raportit Hormajärven tilan seuranta ja mittaukset 2019-2020 ja Koekalastuksen 2020 tulok-
set-raportti ovat ladattavissa www.hormajarvi.fi sivulta: Hoito ja Kunnostus. 

Lisää ajankohtaisia yhdistyksen Facebook ja Twitter (@Hormajarvi) sekä www.hormajarvi.fi sivuilta 

Tervetuloa kuulemaan Hormajärven kunnostuhankkeen ja selvityksen tuloksista 
sekä mielenkiintoisia asiantuntijoitten esityksiä webinaariin 4.3.2021 

 
Hormajärvi-yhdistyksen hallituksen puolesta,  
puheenjohtaja, Anna-Stiina Heiskanen 
(anstiheiskanen@gmail.com) 
 

Kirjeen kääntöpuolella ovat vuoden 2021 jä-
senmaksu ja vesienhoitomaksujen lomakkeet 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzhhZTAwNGItOTEyNC00ZmQ4LWJmMTUtNjkzODNkYmM5MmQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220bdd41d7-0680-4ce3-857e-fe46837c5c37%22%2c%22Oid%22%3a%2267c3915d-d250-4dea-a36f-0a188fc4ec72%22%7d
mailto:anstiheiskanen@gmail.com
http://www.hormajarvi.fi/
https://www.facebook.com/hormajarvi
www.hormajarvi.fi
mailto:anstiheiskanen@gmail.com


JÄSENMAKSU 2021 

Hormajärvi-yhdistys ry:n jäsenmaksu on 40,00 €. Suoritteen kohdentamiseksi pyydämme viesti-

kenttään maksajan nimi- ja osoitetiedot. 

 
Saajan 

tilinumero 
Mottagarens 

kontonummer 

FI 86 4006 1020 0342 98 

TILISIIRTO   GIRERING 
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. 

 
Saaja 

Mottagare 

     Hormajärvi-yhdistys ry 
       Y-tunnus 1985583-4 

 

Jäsenmaksu 2021                40,00€ 

Muu tukimaksu……………………………….. 

 

Nimi :  

 

Osoite : 

 

Sähköposti : 
 

 
Maksaja 
Betalare 

 

Allekirjoitus 
Underskrift 

 
Viitenumero 

Ref. nr 

 

Tililtä  nro 
Från konto nr 

 
 

  31.4.2021 EUR  

 
Hormajärven hoidon tukimaksun (vähintään 200€) maksajille lä-
hetetään metallinen kuikkalaatta postilaatikkoon tai rakennuksen seinään 
kiinnitettäväksi. 
 
Lisäksi voitte tilata muita kuikka-logolla varustettuja tukituotteita kuten tuulipus-
seja, lasikuikkia ja metallisen kuikka-tuuliviirin. Lisätietoja yhdistyksen sivuilta: 
http://www.hormajarvi.fi/Tukituotteet.html 

 

VESIENHOITOMAKSU 2021 

Hormajärvi-yhdistys ry. pyytää yhdistyksen jäseniä, rantakiinteistöjen omistajia ja muita 
järven käyttäjiä maksamaan vuosittaisen vesienhoitomaksun: 150 €. Vesienhoito-
maksun voi maksaa myös 1.000 € kertamaksuna 10 vuoden ajalle. 
 
Huom: emme enää lähetä vesienhoitomaksun maksaneille muovi– tai metallilaattoja, koska emme 
halua kuluttaa uusiutumattomia luonnonvaroja muovisten tai metallisten laattojen valmistamiseen. 
Sen sijaan lähetämme maksajille kiitoskirjeen, jonka voi halutessaan kehystää. 
 

 
 

Saajan 
tilinumero 

Mottagarens 
kontonummer 

FI86 4006 1020 0342 98 

TILISIIRTO   GIRERING 
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. 

 
Saaja 

Mottagare 
     Hormajärvi-yhdistys ry 
       Y-tunnus 1985583-4 

 

  VESIENHOITOMAKSU 2021-2030     1.000,00€ 

  VESIENHOITOMAKSU 2021                 150,00€ 

  TUKIMAKSU                                  200,00€ 

 

   Nimi :  

 

   Osoite : 

 

   Sähköposti: 

 
Maksaja 
Betalare 

 

Allekirjoitus 
Underskrift 

 
Viitenumero 

Ref. nr 

 

Tililtä nro 
Från konto nr 

 

 
                                                         

Eräpäivä 
Förfallodag 31.04.2021 EUR  

 

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

