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JÄSENKIRJE - Toukokuu 

Arvoisat Hormajärvi-yhdistyksen jäsenet, 

Hormajärven tila oli viime vuoden aikana tasainen. Vesi-Ekon raportin mukaan viime kesän (2020) 

läntisen altaan syvänneveden ravinnepitoisuudet vastasivat aiempien hapetusvuosien tasoa 
(hapettimet ovat olleet suljettuna lokakuusta 2019 alkaen). Pintakerroksen ravinnepitoisuudet olivat 
matalampia kuin keskimäärin vuosina 2008-2018 ja kesän levämäärä oli vähäinen. Maaliskuussa 2021 

jäänalainen happitilanne syvänteessä oli kohtuullisen hyvä (happea yli 5mg litrassa). Alustavien 
tulosten mukaan näyttäisi siltä, että Hormajärven syvänteen ravinteiden pidätyskyky olisi parantunut. 

Hormajärven MIXOX-hapetuksen vuosiraportti 2020 (Vesi-Eko) ja viime vuoden 
Koekalastuksen 2020 tulokset-raportti ovat ladattavissa www.hormajarvi.fi sivulta: Hoito ja 
Kunnostus. Lisätietoa myös Vesientila.fi sivustolta: 

https://www.vesientila.fi/hapettamisen-tauottamisen-vaikutuksia-seurataan-hormajarvella/ 

 

Hormajärvi yhdistyksen 30-vuotisjuhla ja 

vuosikokous järjestetään Kanneljärven opistolla, 

Karstuntie 537, Lohja, lauantaina 7.8. 2021 klo 13 

alkaen. Alustava ohjelma: 

Vuosijuhlan avaus, Kunniapuheenjohtaja Raimo 
Karjalainen; Katsaus Hormajärven tilan kehitykseen ja 

tulevaisuuden suuntaviivat – Jussi Vesterinen, LUVY.  

Hormajärvi yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 

alkaa klo 14. Tervetuloa! 

Mahdollisuuksien mukaan järjestämme myös 
etäyhteyden kokoukseen, jolloin halukkaat voivat 

seurata vuosijuhlaa ja esityksiä virtuaalisesti. Lisätietoa 
ja kutsu kokoukseen heinäkuun jäsenkirjeessä. 

 

Hormajärven ranta-asukkaat voivat osallistua järven hoitoon ja kunnostukseen. Olemme koonneet 
liitteeksi muutaman vinkin ”Hormajärven hoidon huoneen tauluksi”. Lisätietoa voit saada myös 

seuraavilta sivustoilta:  

Mökkiläisen vesiensuojeluvinkit (https://www.valonia.fi/materiaali/mokkilaisen-vesiensuojeluvinkit/) 

Vesistöystävällinen-puutarhanhoito (https://www.vesientila.fi/vesistokunnostus/puutarhanhoito/) 

(sieltä löytyy myös esite, joka on liitteenä tässä kirjeessä) 

Vinkit vesien ystäville | Vesi.fi;  

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

Järven sinilevätilannetta voi seurata kesän aikana JärviWikistä: 
https://www.jarviwiki.fi/wiki/Hormaj%C3%A4rvi_(23.025.1.001) 

Hormajärvi-yhdistyksen hallituksen puolesta,  

Puheenjohtaja, Anna-Stiina Heiskanen (anstiheiskanen@gmail.com) 
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Muistutus vuoden 2021 jäsen- ja vesienhoitomaksuista.  

Kiitos, jos olet jo maksanut. 

 

JÄSENMAKSU 2021 

Hormajärvi-yhdistys ry:n jäsenmaksu vuodelle 2021 on 40,00 €.  

 

Lisäksi voitte halutessanne, maksaa jonkun seuraavista tukimuksuista: 

 

 

VESIENHOITOMAKSU 2021 

Hormajärvi-yhdistys ry. pyytää yhdistyksen jäseniä, rantakiinteistöjen omistajia ja muita 

järven käyttäjiä maksamaan vuosittaisen vesienhoitomaksun: 150 €. 
Vesienhoitomaksun 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. 
 
 

HORMAJÄRVEN HOIDON TUKIMAKSU (vähintään 200€)  

Tukimaksun maksajille lähetetään metallinen kuikkalaatta postilaatikkoon tai 

rakennuksen seinään kiinnitettäväksi. 
 
Lisäksi voitte tilata muita kuikka-logolla varustettuja tukituotteita kuten 
tuulipusseja, lasikuikkia ja metallisen kuikka-tuuliviirin. Lisätietoja yhdistyksen 
sivuilta: http://www.hormajarvi.fi/Tukituotteet.html 

 

 

Maksut voi suorittaa tilisiirtona seuraavien tilitietojen avulla: 

Saajan tilinumero: FI 86 4006 1020 0342 98 

Saaja: Hormajärvi-yhdistys ry (Y-tunnus 1985583-4) 

 

Pyydämme laittamaan viestikenttään nimi- ja yhteystietonne (esim. sähköposti),  

sekä mitkä maksuista ovat kyseessä: 

• Jäsenmaksu (40€) 

• Vesienhoitomaksu, 1 vuosi (150€) 

• Vesienhoitomaksu, 10 vuotta (1000€) 

• Tukimaksu (200€) 

 

 

Hormajärvi kiittää tuestanne!  

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


Hormajärven hoidon huoneentaulu 2021 
 

 

Jätevedet ja kompostointi 

Kunnosta jätevesijärjestelmäsi ja muista järjestelmän säännöllinen 
huolto, ylläpito ja oikea käyttö.  

Älä pese mitään vesistössä, vaan ohjaa pesuvedet kunnalliseen 

viemäriin tai imeytä maahan (mahdollisimman kauas rannasta, jos 
kiinteistösi ei kuulu viemäriverkostoon).  

Perusta komposti riittävän etäälle rannasta ja talousvesikaivosta. 

Kuivakäymälä helpottaa jätevesien käsittelyä: Kompostoivaan 
huussiin voi laittaa myös muuta biojätettä (jos kiinteistösi ei kuulu 

viemäriverkostoon).  

 

Kalastus ja veneily 

Suosi särkikalojen ja pienten parvikalojen pyyntiä petokalojen sijaan. 
Vapauta suuret petokalayksilöt takaisin järveen saalistamaan ja 

lisääntymään.  

Katiskalla ja keväisin kututuroilla voit myös itse hoitokalastaa. 

Hormajärven yleinen nopeusrajoitus moottoriveneille on 10 km/t. 

Huolehdi veneesi ja moottorisi kunnosta ja vältä myrkkymaaleja.  

Huolehdi veneen jätevedet, öljyt ja bensat asianmukaiseen 
tyhjennyspisteeseen. Niiden laskeminen suoraan vesistöön on 

kiellettyä 

 
 

Ranta ja piha: 

Jätä rantaan puiden ja pensaiden muodostama kaistale, ja sen 
yläpuolelle niitty ruohokasveille, jotka sitovat hyvin ravinteita  

Vältä suuria nurmipinta-aloja, sillä nurmikko pidättää heikommin 

valumavesiä ja ravinteita. Älä käytä runsaasti puutarhalannoitteita. 

Vältä kaivuutöitä rannassa, äläkä kaiva ojia suoraan vesistöön. 

Säilytä akut, maalit, öljyt ja liuottimet kaukana rannasta. 

Pidä huolta, ettei tuuli tai aallokko kuljeta tavaroita vesistöön. Korjaa 
talteen erityisesti muovituotteet ja -roskat. 

 

 
Vesikasvit ja ruoppaus 

Jos vesikasvit haittaavat rannan käyttöä voit poistaa ne niittämällä. 
Vie leikattu vesikasvimassa heti maalle ja kompostoi se.  

Koneellisesta vesikasvien niitosta on tehtävä niittoilmoitus. Vältä 

vesikasvien poistoa lintujen pesimäaikaan 15.4.–31.7.  

Jos joudut ruoppaamaan, niin ilmoita vesilain mukaisesti 

ruoppauksesta ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle 30 vrk 
etukäteen. 

Huolehdi, että ruoppausmassat läjitetään maalle mahdollisimman 

kauas rannasta. 



 


