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HYVÄ ISO-RUOKJÄRVELÄINEN                       kesäkuu 2010 

 
 

Vielä pari kuukautta sitten maa oli paksun lumen peitossa. Tuntuu uskomattomalta miten 
nopeasti ja dramaattisesti Suomessa vuodenajat vaikuttavat. Nyt on kaikki taas rehevää, 
lämmintä ja elinvoimaista. Harmi vain, että järvemme on liiankin rehevä. 
 

 
 
Viime kesänä suoritetun näytteenoton perusteella Iso Ruokjärvi voidaan (edelleen) luokitella 
reheväksi järveksi pintaveden kokonaisfosforipitoisuuden (58 µg/l) perusteella. Myös 
klorofyllipitoisuus (39 µg/l) tukee käsitystä. Hygieeninen laatu oli hyvä; ulosteperäisiä 
bakteereita ei ollut. Leväkukintoja on havaittu viimeksi vuonna 2000. Vaikkakin vuosittaiset 
vaihtelut mittaustuloksissa ovat suuret, analyysit viittaavat siihen, että veden laatu on 
huonontunut aikavälillä 1991—2009; kuormitus on liian suurta. Tänä kesänä otetaan jälleen 
uudet näytteet. Tarkemmat tiedot veden laadusta (ynnä muuta tähdellistä tietoa) löydät 
yhdistyksen tuoreitten nettisivujen kautta: 
 
http://koti.welho.com/tperomaa/isoruokjarvi.htm 
 
 
Mitä voimme tehdä? Yhdistyksemme pienet taloudelliset resurssit eivät anna mahdollisuuksia 
juuri muulle näkyvälle toiminnalle kuin niittokoneen siirtokustannusten maksuun. Kuten 
aikaisempinakin kesinä, kukin voi tilata yhdistyksen kautta oman rantansa niiton. Niitto 
maksaa 70 euro/tunti + alv. Alustavasti niitto tapahtuisi juhannuksen jälkeisellä viikolla ja 
haluttaessa uudelleen noin kuukautta myöhemmin. Jos olette kiinnostuneita oman 
rantakaistaleenne (tai vaikka koko järven) vesikasvien poistosta, ottakaa yhteyttä Tuomo 
Klemolaan (050-52 33 508) tai muihin hallituksen jäseniin. Kalastuskunnalla saattaa olla 
kiinnostusta osallistua niittoon "ei kenenkään vesillä"; tätä selvitellään parhaillaan. 
 
Toinen keino saada ravinteita pois järvestä on hoitokalastaminen, vaikka särki kerrallaan! 
Kalastuskunta on aiemmin harrastanut hoitokalastusta, mutta ei enää viime vuosina. 
Suositeltava tapa nauttia järvestä ja samalla suojella sitä onkin kalastelu. Kalastuslupia saa 
ostaa Kievarista ja Valtion kalastuskortin posteista. Lupamaksut ovat nimellisiä. Mato-
ongintaan ei lupia edes tarvita. Järvestämme saa todella hyvin uistimella haukea ja ahventa. 
Hyvällä tuurilla ja muilla pyytimillä saa kuhaa, suutareita, siikaa, karppeja ja rapuja.   
 
Jäsenmaksuksi päätti vuosikokous 20 euroa perhekuntaa kohti. Olkaa hyvät ja maksakaa se 
yhdistyksen tilille 

Nordea 124430-113074   
käyttäen viitenumeroa.  Teidän viitteenne on ____________ 
  

Tämä reilu korotus tuntui perustellulta lähinnä siksi, että jäseniä emme tahdo saada lisää, 
mutta toisaalta me jäsenet olemme varmasti sen verran motivoituneita, ettei tuo 20 euroa 
tunnu pahalta. Näin voisimme niittää kasvustoa myös alueilta, jotka eivät ole kenenkään 
"omia", mutta kaipaisisivat parempaa veden kiertoa. 
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Iso-Ruokjärveläisille tärkeitä päivämääriä 
 
Pe 18.6.2010: Infotilaisuus haja-asutusalueiden vesihuollon järjestämisestä Sammatin 
Sampaalassa klo 18.00. Aiheena mm. uuteen vesihuolto- ja jätevesirunkolinjaan liittymisen 
toimenpidesuositukset sekä vesiosuuskunnat. Kirmusjärven suojeluyhdistys järjestää.  
 
Pe 25.6. 2010: Juhannuskokko Haapaniemessä klo 22 Iso-Ruokjärveläisille. Yhdistys tarjoaa 
kahvit & mehut. Säävaraus.  
 
Pvm avoin: Yhdistyksen toripäivystys Sammatin kesätorilla.  
 
Su 25.7.2010: Yhdistyksen vuosikokous Paikkarin Marttojen tuvalla klo 12.00.  
 
La 7.8.2010: Järvipäivät Sammatin Sampaalassa klo 12.00—15.30. Kirmusjärven suojeluyhdistys 
järjestää. 
 
 
 

Hyvää kesää Iso-Ruokjärven rannoille toivottavat:  
 
 
 

Hallitus 2009:  Puheenjohtaja Tuomo Klemola (050-5233508), tuomo.klemola@welho.com 
 
 Kalevi Suniala (040-5860268), k.suniala@gmail.fi  
 
 Helen Kaila (040-8458252), helen.kaila@kolumbus.fi 
 
 Markku Väänänen (040-5174282), markku.vaananen@soary.com 

 
 
 
 
 

 

 
Juhannuskokko Haapaniemessä Iso-Ruojärveläisille. 
Kokolle voitte saapua tyylikkäimmin veneellä! Juhannus-
aattona klo 22 aikoihin siis kokka kohti Haapaniemen 
pellon eteläkärkeä, joka osoittaa koululahdella kohti 
kunnan uimarantaa. Sinne olemme koonneet kokoon 
konaisen kokon, hiukan tarjottavaa ja asiaankuuluvaa 
musiikkia. Jos veneellä saapuminen ei onnistu, pääsee 
mukaan myös osoitteessa Haapaniementie 63. 
Varautukaa asianmukaisin jalkinein (rantautuminen; 
kokko kesantopellolla, jossa hevosia kesälaitumella). 
Säävaraus. 

 
 


