Iso-Ruokjärven suojeluyhdistys ry 2.6.2021

Jäsenkirje kesäkuu 2021
Hyvät Iso-Ruokjärveläiset, kesä lähestyy kovaa vauhtia ja myös yhdistyksen työt ovat päässeet
hyvään vauhtiin.

Kesäistä vihreyttä Kailanperäntiellä 31.5.2021

Rahoitusanomusten tilanne ja kunnostussuunnitelma
Keväällä hallitus päätti edetä laajemman kunnostussuunnitelman osalta, johon sisältyy myös
näytteenottoa järven tulouomista ja lähtöuomasta. Aiemmin ainoastaan Vähä-Ruokjärven tulouoman
fosforimääristä on ollut tutkimustietoa, joten uudet vesinäytteet antavat tarkempaa tietoa järveen
kohdistuvasta kuormituksesta.
Vahanen Environment Oy:n näytteenottaja kävi 14.5.2021 Iso-Ruokjärvellä keräämässä
vesinäytteitä tulouomista (6 kpl) sekä lasku-uomasta (1 kpl). Tämän jälkeen näytteet lähtivät
analysoitavaksi ja Vahanen tuottaa niiden pohjalta selvityksen järveen tulevasta ja siitä lähtevästä
kuormituksesta. Tätä selvitystä hyödynnetään hoito- ja kunnostussuunnitelman pohjana.
Kunnostussuunnitelma tulee näillä näkymin valmistumaan yhdistyksen vuosikokoukseen mennessä.
Viime viikolla ely-keskukselta saatiin alustava päätös siitä, että yhdistyksen tekemä
rahoitushakemus on hyväksytty! Virallinen päätös tulee kesän aikana. Näin ollen yhdistyksellä on
riittävästi rahaa hoito- ja kunnostussuunnitelman teettämiseksi, sillä jäseniltä kerätty rahoitus ja elykeskuksen myöntämä avustus riittävät kattamaan kulut.
Tänä vuonna kerättäviä jäsenmaksuja ei toisin sanoen tarvitse enää kohdistaa suunnitelman
teettämiseen, vaan niitä voidaan käyttää esimerkiksi suunnitelmassa suositeltavien toimenpiteiden
toteuttamiseen.
Niittotyöt järvellä
Liski on tilattu vesikasvillisuuden poistoon juhannusviikon tienoilla. Ilmoita tilauksesi sihteerille
(tarja.peromaa@helsinki.fi, 050-5461809). Niiton hinta on 80 €/tunti + alv.
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Niittoa tilatessa huomioi mahdollinen vesilintujen pesintä. Huomaa myös, että kun
tilaat niiton, pitää olla tiedossa niittojätteen sijoittamispaikka. Jos kyseessä ei ole oma ranta,
asiasta pitää sopia erikseen tontin omistajan kanssa. Niittojäte pitää myös siirtää pois rantaviivasta.
Haapaniemen pelto kunnan uimarantaa vastapäätä on entiseen tapaan käytettävissä niille, jotka
niittävät Koululahden/Ilanderin salmen alueella.
Näkösyvyyden talkoomittaukset
Järvellä on tänä keväänä aloitettu näkösyvyyden talkoomittaukset. Yhdistys jakaa halukkaille
näkösyvyyslevyjä, joiden avulla arvioidaan veden kirkkautta. Tähän mennessä jäsenistä on löytynyt viisi
vapaaehtoista näkösyvyysmittaajaa, joille on toukokuussa toimitettu näkösyvyyslevyt mittausten
tekemistä varten. Mikäli olet kiinnostunut näkösyvyysmittausten tekemisestä tai haluat tietää lisää, ole
yhteydessä Kristiinaan (kristiina.pulkki@outlook.com tai 044 3301 301).
Näkösyvyyslevyllä voi helposti ja nopeasti mitata näkösyvyyden esim. laiturin päästä tai
veneestä. Tarkoituksena on alkaa kerätä tietoa mahdollisuuksien mukaan ympäri vuoden, sillä
näkösyvyys vaihtelee eri vuodenaikoina. Näkösyvyyttä on aiemmin mitattu vain vesinäytteenoton
yhteydessä syvänteen kohdalta, jolloin näkösyvyys on vaihdellut 1,3 — 2 metrin välillä.
Mittauksia voi kukin tehdä sen mukaan, miten ehtii ja pystyy: mikäli mittauksia tekee useampi
henkilö, saamme kattavampaa tietoa eri puolilta järveä eri puolilta järveä ja eri vuodenajoilta, vaikka
yksittäinen henkilö ei ehtisikään tehdä kovin montaa mittausta vuodessa. Jokaisesta mittauksesta on
hyötyä!
Yleistä
Muistathan maksaa jäsenmaksun. Kun kassassa on rahaa, päästään ripeämmin hoitosuunnitelman mukaisiin kunnostustoimiin.
Mieti myös omalta osaltasi, olisiko sinulla annettavaa suojeluyhdistyksen hallitustyöskentelyssä;
hallitusta päivitetään taas vuosikokouksessa. Tai olisiko sinulla esim. kiinnostusta ja osaamista
yhdistyksen nettisivujen uudistamiseen? Nykyiset nettisivut ovat jo 5 vuotta vanhat ja yleisilme voisi olla
tuoreempi.
TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ
Juhannuksen tienoilla: Vesikasvillisuuden niitto.
Pe 25.6.2021: Sään ja koronatilanteen salliessa perinteinen juhannuskokko Haapaniemessä
(Haapaniementie 63 A, kunnan uimarantaa vastapäätä, huvimajalla) klo 22.
La 14.8.2021: Järvipäivät alustavasti sovittu. Sammatin Sampaalassa klo 12—15.
Elokuu: Yhdistyksen vuosikokous. Ajankohta vielä avoin.
Hyvää kesää kaikille toivottaa
Kristiina Pulkki, suojeluyhdistyksen hallituksen jäsen

Iso-Ruokjärven suojeluyhdistys ry 2.6.2021

JÄSENMAKSU 2021

30.6.2021

ITELFIHH
FI2440060010355721

Hallitus 2020—21:
Puheenjohtaja Tuomo Klemola (050-5233508), tuomo.klemola@welho.com
Sihteeri Tarja Peromaa (050-5461809), tarja.peromaa@helsinki.fi
Veikko Nyholm (050-3014767), veikko.nyholm@gmail.com
Kristiina Pulkki (044-3301301), kristiina.pulkki@outlook.com
Jussi Savela (040-9631792), jussi.savela19@gmail.com
Jouko Väänänen (040-5138278), jouko.vaananen@helsinki.fi

