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HYVÄ ISO-RUOKJÄRVELÄINEN

kesäkuu 2011

Suojeluyhdistys on taas herännyt talvihorroksestaan ja
valmiina tekemään voitavansa järvemme
rehevöitymisen vastaisessa taistelussa!

Mielestäni yhdistyksen päämäärä on laajasti ajateltuna viihtyvyyden turvaaminen ja lisääminen IsoRuokjärven rantamilla. Tämä tarkoittaa eri asioita eri ihmisille; puhdasta uimavettä toiselle, kuikan
huutoa toiselle ja vaikka kiinteistön arvoa hyvän järven rannalla kolmannelle. Helposti vain moni
asia on meille itsestään selvää, kunnes sen menettää; havahdutaan vasta, kun kiukaalle ei saa
heittää järvivettä tai kaloja syödä. Sinilevää ei järvessämme juuri ole esiintynyt, vaikka se tyypiltään
ja analyysiarvoiltaan edustaa hyvinkin otollista kasvualustaa sinilevälle. Olemmeko sillä hilkulla, että
menetämme järvemme?
Viime kesänä niitimme yhdistyksen kustannuksella ja kalastuskunnan avustuksella ns. Ilanderin
salmen kasvustoa kahdesti. Kapeassa salmessa virtavuuden parantaminen on koettu tärkeäksi
koko järven kannalta. Uskon, että vuosien työ alkaa näkyä kasvuston talttumisena. Niittokonetta
käytettiin myös lukuisilla muilla rannoilla ja olisi hauska tietää, alkaako jatkuva niitto tuottamaan
tulosta. Kertokaa kokemuksistanne. Tänä kesänä niitto tapahtuu heinäkuun alkupuolella. Jos olette
kiinnostuneita oman rantakaistaleenne vesikasvien poistosta, ottakaa yhteyttä Tuomo Klemolaan
(050-52 33 508) tai muihin hallituksen jäseniin. Niitto maksaa 75 €/tunti + alv.
Arjessa kukin voi omalta osaltaan harrastaa pieniä hyviä tekoja — raivata rantapusikkoa, tuoda
uintireissulta sylillisen ulpukoita kompostiin, narrata pikkukaloja... (Tai isoja. Olen kuullut tältä keväältä
yli kymmenkiloisesta hauesta).
Nettisivuillamme on jo paljon mielenkiintoista asiaa järvemme tiimoilta, mutta tarkoitus olisi
laajentaa niitä vielä ajassa ja paikassa. Tämä tarkoittaa muistelmia, vanhoja valokuvia,
paikallisnimistöä, sattumuksia ja koko järvibiotoopin seurantaa. Motivaation lähteenä toimikoon
akateemikko Olli lehdon tänä keväänä ilmestynyt kirja ”Perhosten värittämä maailmani”, joka
kertoo (muun muassa) Iso-Ruokjärven rannoilla lennelleistä perhosista aina 1930-luvulta alkaen.
http://koti.welho.com/tperomaa/isoruokjarvi.htm
Kesällä 2010 kutsuimme järveläiset Haapaniemen tilan niemenkärkeen juhannuskokon äärelle.
Kiitettävän moni noudatti kutsua! Jatkamme siis perinnettä! Tänä kesänä kokko sytytetään jälleen,
sään salliessa.

Juhannuskokko Haapaniemessä Iso-Ruojärveläisille klo 23.
Tyylitietoisimmat saapuvat veneellä (Koululahdelle pellon
kärkeen). Muut saapuvat osoitteeseen Haapaniementie 63.
Niemessä laiduntaa nyt 4 hevosta, joten kumisaappaat
suositeltavat. Muuten asu vapaa (joskin suositeltava). Yhdistys
tarjoaa virvokkeita. Säävaraus.
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Jäsenmaksuksi päätti vuosikokous 20 euroa perhekuntaa kohti, edellisen vuoden tapaan.
Olkaa hyvät ja maksakaa se yhdistyksen tilille käyttäen viitenumeroa.
Teidän viitteenne on ____________

Hyvää kesää Iso-Ruokjärven rannoille toivottavat:

Hallitus 2011:

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

Iso-Ruokjärveläisille tärkeitä päivämääriä
Pe 24.6.2011: Juhannuskokko Haapaniemessä klo 23 Iso-Ruokjärveläisille. Yhdistys tarjoaa
virvokkeita. Säävaraus.
Su 31.7.2011: Yhdistyksen vuosikokous Helen Kailalla (Haapaniementie 77) klo 12.00.
La 6.8.2010: Järvipäivät Sammatin Sampaalassa klo 12.00—15.30. Kirmusjärven suojeluyhdistys
järjestää.

